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 للتفاصيل CMOS كامريا رقمية عاكسة أحادية العدسة تتميز مبستشعر  EOS 80D (W) تعد 
، وميزة الضبط التلقائي DIGIC 6 ميجابكسل فعالة تقريبًا، ومعالج ٢٤٫٢الدقيقة ذات دقة تبلغ 

 نقطة (نقطة الضبط التلقائي للبؤرة من النوع ٤٥) عالية الدقة والسرعة من خالل AFللبؤرة (
 إطارات يف الثانية تقريبًا، ٧٫٠ نقطة)، وإمكانية التصوير املستمر مبعدل ٤٥املتداخل: بحد أقصى 

)، ووظيفة Full HDوالتصوير أثناء العرض املباشر، وتصوير األفالم فائقة الدقة بالكامل (
)Wi-Fi/NFC.(

قبل البدء يف التصوير، تأكد من قراءة التايل
) و"احتياطات ٢٢-٢٠لتجنب الصور الرديئة واحلوادث، يُرجى قراءة "احتياطات السالمة“ (ص 

) أوالً. كما يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية لضمان استخدام ٢٥-٢٣التعامل مع الكامريا“ (ص 
الكامريا بشكل صحيح.

ارجع إىل هذا الدليل أثناء استخدام الكامريا للتعرف على الكامريا بشكل أكرب
أثناء قراءة هذا الدليل، قم بتصوير عدة لقطات جتريبية وشاهد كيف تظهر يف النهاية. وبذلك، 

ميكنك التعرف على إمكانات الكامريا بشكل أفضل. وتأكد أيضًا من االحتفاظ بهذا الدليل يف 
مكان آمن بحيث ميكنك الرجوع إليه فيما بعد إذا لزم األمر.

اختبار الكامريا قبل االستخدام واملسؤولية القانونية
بعد التصوير، قم بعرض الصور وحتقق من تسجيلها على نحو سليم. وإذا كانت الكامريا أو بطاقة 

 املسؤولية Canonالذاكرة بها عيب ويتعذر تسجيل الصور أو تنزيلها على الكمبيوتر، فلن تتحمل 
عن أي فقدان أو إزعاج نتيجة لذلك.

حقوق النشر
قد حتظر قوانني حقوق النشر يف بلدك استخدام صورك املسجلة أو املوسيقى والصور ذات 

املوسيقى احملمية بحقوق النشر املوجودة يف بطاقة الذاكرة ألي غرض باستثناء الرتفيه 
اخلاص. انتبه أيضًا إىل أن بعض املسارح العامة واملعارض وما إىل ذلك قد حتظر التصوير 

الفوتوغرايف حتى لو كان بغرض التسلية اخلاصة.

مقدمة
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قبل بدء استخدام الكامريا، تأكد من توفر جميع العناصر التالية معها. ويف حالة فقدان أي 
منها، اتصل باملوزع.

 مزودًا بسلك طاقة.)LC-E6E. (يأتي الشاحن من نوع LC-E6E أو LC-E6يتم توفري شاحن البطارية *

 ال يأتي مع الكامريا كابل واجهة أو كابلHDMI.
.يرد سرد أدلة اإلرشادات يف الصفحة التالية
.يف حالة شراء طقم العدسات، حتقق من أن العدسات مرفقة
.وفقًا لنوع طقم العدسات، قد تكون أدلة إرشادات العدسة مضمنة كذلك
.احرص على أال تفقد أيًا من العناصر املوضحة أعاله

).٤٦٨بالنسبة لبعض العناصر التي تُباع على حدة، انظر خريطة النظام (ص *

قائمة فحص حمتويات العبوة

جمموعة البطارية 
LP-E6N

(مزودة بغطاء واقٍ)

شاحن البطارية 
LC-E6/LC-E6E*

الكامريا
(مزودة بغطاء الهيكل)

حزام عريض

).٤ (ص Canonعند احلاجة ألدلة إرشادات العدسات، قم بتنزيلها من املوقع اإللكرتوين لشركة 
) خاصة بالعدسات التي تُباع بشكل منفصل. الحظ أنه عند شراء PDFأدلة إرشادات العدسات (

جمموعة عدسة، قد ال تتطابق بعض امللحقات املرفقة مع ما ذُكِر يف دليل إرشادات العدسات.
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دليل اإلرشادات األساسية للكامريا والتشغيل الالسلكي
والكتيب هو دليل اإلرشادات األساسية.

) من املوقع اإللكرتوين PDFميكن تنزيل أدلة إرشادات أكرث تفصيالً (ملفات 
.Canonلشركة 

).PDFتنزيل أدلة اإلرشادات (ملفات ١
 اتصل باإلنرتنت وادخل إىل موقعCanon.على الويب 

www.canon.com/icpd
.حدد بلدك أو منطقة سكنك وقم بتنزيل أدلة اإلرشادات

أدلة اإلرشادات املتوفرة للتنزيل
دليل إرشادات الكامريا•
دليل إرشادات التشغيل الالسلكي•
دليل اإلرشادات األساسية للكامريا والتشغيل الالسلكي•
أدلة إرشادات العدسة•
أدلة إرشادات الربامج•

).PDFاستعراض أدلة اإلرشادات (ملفات  ٢
 انقر نقرًا مزدوجًا على دليل إرشادات (ملفPDF.مت تنزيله لفتحه (
 الستعراض أدلة اإلرشادات (ملفاتPDF يلزم توفر برنامج ،(Adobe Acrobat Reader 

DC أو أي مستعرض آخر مللفات PDF من Adobe.(يوصى باستخدام أحدث إصدار) 
 ميكن تنزيل برنامجAdobe Acrobat Reader DC.جمانًا من اإلنرتنت 
 ملعرفة كيفية استخدام مستعرض مللفاتPDF.انظر قسم التعليمات بهذا الربنامج ،

أدلة اإلرشادات

) واستعرضهاPDFتنزيل أدلة اإلرشادات (ملفات 

).٥١٣ على الويب (ص Canonميكن تنزيل الربنامج من موقع 
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إذا كانت البطاقة جديدة ميكن استخدام البطاقات التالية مع الكامريا بغض النظر عن سعتها: 
أو متت تهيئتها من قبل بواسطة كامريا أخرى أو كمبيوتر، فقم بتهيئة البطاقة باستخدام 

).٦٤ (ص هذه الكامريا

 بطاقات ذاكرةSD /SDHC*/  SDXC *
 مدعومة.UHS-Iبطاقات *

عند تصوير األفالم، استخدم بطاقة ذات سعة تخزين كبرية بسرعة كتابة/قراءة تعادل 
سرعتها ما هو موضح يف اجلدول التايل على األقل.

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

فقد ال يتم تشغيل الفيلم بصورة صحيحة.
 للتحقق من سرعة القراءة/الكتابة اخلاصة بالبطاقة، ارجع إىل موقع الويب اخلاص بجهة

تصنيع البطاقة.

املتوافقةالبطاقات 

البطاقات التي ميكنها تسجيل األفالم

)٣٠٦ (ص حجم تسجيل األفالم
تنسيقات التسجيل

MOVMP4

ALL-I(للتحرير) UHS ذات سرعة من الفئة 
 أو أسرع٣

-

IPB(قياسي) 
L  :8 7-

SD ١٠ ذات سرعة من الفئة 
أو أسرع

بخالف ما هو موضح 
أعاله

-
SD ٦ ذات سرعة من الفئة 

أو أسرع

IPB(خفيف) -
SD ٤ ذات سرعة من الفئة 

أو أسرع

 SDHC وبطاقات الذاكرة SDتشري الكلمة "بطاقة"، يف هذا الدليل، إىل بطاقات الذاكرة 
.SDXCوبطاقات الذاكرة 

 لذا، يرجى شراؤها بشكل منفصل.ال تأتي الكامريا مع أي بطاقة لتسجيل الصور/األفالم.*
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دليل البدء السريع

.)٣٦(ص أدخل البطارية ١
 ٣٤لشحن البطارية، انظر صفحة.

.)٣٧(ص أدخل البطاقة ٢
 أدخل البطاقة يف فتحتها، بحيث يكون

ملصق البطاقة مواجهًا للجزء اخللفي 
من الكامريا.

.)٤٧(ص ركّب العدسة ٣
 قم مبحاذاة عالمة تركيب العدسة احلمراء أو

البيضاء مع عالمة الرتكيب املوجودة على الكامريا 
من نفس اللون.

اضبط مفتاح وضع ضبط بؤرة العدسة ٤
.)٤٧(ص > fعلى <

>، ثم 1اضبط مفتاح التشغيل على <٥
> Aاضبط قرص األوضاع على <
.)٧٨(ص (املشهد التلقائي الذكي) 

 أدر قرص األوضاع عند الضغط مع االستمرار
على مركز زر حترير القفل.

.سيتم ضبط جميع إعدادات الكامريا الالزمة تلقائيًا

١

٢

١ ٢

White index Red index



٧

دليل البدء السريع

.)٤٠(ص  LCDافتح شاشة ٦
 عندما تقوم شاشةLCD بعرض شاشات 

إعداد التاريخ/الوقت/املنطقة الزمنية، انظر 
.٤٣صفحة 

.)٥٠(ص اضبط البؤرة على الهدف ٧
 انظر عرب مستكشف العرض ووجّه مركز

مستكشف العرض على الهدف.
 اضغط على زر الغالق حتى املنتصف، وستقوم

الكامريا بضبط البؤرة على الهدف.
.وإذا لزم األمر، فسوف يرتفع الفالش املدمج

.)٥٠(ص التقط الصورة ٨
.اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة

قم مبعاينة الصورة.٩
 سيتم عرض الصورة امللتقطة ملدة ثانيتني

.LCDتقريبًا على شاشة 
> لعرض الصورة مرةً أخرى، اضغط على الزرx <

).٣٤٦(ص 

 للتصوير أثناء النظر إىل شاشةLCD ٢٥٥، انظر "التصوير أثناء العرض املباشر“ (ص.(
 ٣٤٦لعرض الصور التي مت التقاطها حتى اآلن، انظر "عرض الصور“ (ص.(
 ٣٧٨حلذف صورة، انظر "مسح الصور“ (ص.(
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الرموز الواردة يف هذا الدليل
يشري إىل القرص الرئيسي.:>6<
يشري إىل قرص التحكم السريع.:>5<
>9> <W>  <X>  <Y>  <Z<:.يشري إىل مفتاح التحكم متعدد االجتاهات واجتاه الضغط
يشري إىل زر الضبط.:>0<

 ثوانٍ أو٦ ثوانٍ أو ٤يشري إىل أن كل وظيفة تظل نشطة ملدة :8، 7، 9، 0
 ثانية تقريبًا بعد حترير الزر مباشرة.١٦ ثوانٍ أو ١٠ 

باإلضافة إىل ما ورد أعاله، تستخدم الرموز والعالمات املستخدمة على أزرار الكامريا واملعروضة على *
 أيضًا يف هذا الدليل عند مناقشة الوظائف وعمليات التشغيل ذات الصلة.LCDشاشة 

> لتغيري Mيشري إىل وظيفة ميكن تغيريها عن طريق الضغط على الزر <:3
إعداداتها.

O: يف حالة ظهورها أعلى ميني الصفحة، فإنها تشري إىل أن الوظيفة متاحة يف
).٣١أوضاع املنطقة اإلبداعية فقط (ص 

أرقام الصفحات املرجعية للحصول على مزيد من املعلومات.:)**(ص 

حتذير لتجنب مشكالت التصوير.:

معلومات تكميلية.:

تلميحات أو نصائح لتصوير أفضل.:

نصائح استكشاف األخطاء وإصالحها.:

االفرتاضيات األساسية
 تفرتض كل عمليات التشغيل الواردة يف هذا الدليل أن مفتاح التشغيل قد مت ضبطه على

 > ألسفل (حترير قفل الوظائف املتعددة)R> وأنه قد مت ضبط مفتاح <1الوضع <
).٥٤، ٤١(ص 
.يُفرتض ضبط جميع إعدادات القوائم والوظائف اخملصصة على القيم االفرتاضية لها
 تبني الرسوم التوضيحية الواردة يف هذا الدليل الكامريا وهي متصلة بالعدسة

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM.كمثال 

االصطالحات املستخدمة يف هذا الدليل
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الفصول

٢مقدمة

٣٣بدء التشغيل

٧٧التصوير األساسي

١١٥إعداد أوضاع التشغيل والضبط التلقائي للبؤرة

١٤١إعدادات الصور

١٨٩العمليات املتقدمة

٢٢٧التصوير الفوتوغرايف باستخدام الفالش

٢٥٥ (التصوير أثناء العرض املباشر)LCDالتصوير باستخدام شاشة 

٢٩٣تصوير األفالم

٣٤٥تشغيل الصور

٣٨٩املعاجلة الالحقة للصور

٤٠٣تنظيف املستشعر

٤٠٩تخصيص الكامريا

٤٤٩املرجع

٥١١دليل بدء تشغيل الربامج / تنزيل الصور على كمبيوتر

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
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جودة الصورة
جودة تسجيل الصور ١٤٢ ص

 سرعةISO ١٤٨ ص

منط الصورة ١٥٤ ص

توازن اللون األبيض ١٦٢ ص

مُحسِّن اإلضاءة التلقائي ١٦٩ ص

 تقليل التشويش
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 تقليل تشويش التعرض
١٧٢ ص لإلضاءة لفرتة طويلة
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درجات اإلضاءة املتعددة ٢١٢ ص

قفل املرآة ٢١٩ ص

موقت املصباح ٢٠٥ ص
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التحكم السريع ٥٦ ص

قفل الوظائف املتعددة ٥٤ ص
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تعويض درجة اإلضاءة ٢٠٠ ص

 تعويض درجة اإلضاءة
١٩٧ ص M+ISO Autoباستخدام وظيفة 

 املضاهاة التلقائية لدرجة اإلضاءة
)AEB( ٢٠١ ص

) تثبيت اإلضاءة التلقائيةAE ( ٢٠٣ ص

التغيري اآلمن ٤١٥ ص

الفالش
الفالش املدمج ٢٢٨ ص

الفالش اخلارجي ٢٣٣ ص

إعدادات وظيفة الفالش ٢٣٥ ص

التصوير الالسلكي ٢٤٤ ص

التصوير أثناء العرض املباشر
التصوير أثناء العرض املباشر ٢٥٥ ص

تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة ٢٧٤ ص

طريقة الضبط التلقائي للبؤرة ٢٧٦ ص

نسبة العرض إىل االرتفاع ١٤٦ ص

املرشحات اإلبداعية ٢٦٦ ص

الغالق باللمس ٢٨٦ ص

تصوير األفالم
تصوير األفالم ٢٩٣ ص

طريقة الضبط التلقائي للبؤرة ٢٧٦ ص

 الضبط التلقائي للبؤرة لألفالم
٣٢٦ ص Servoباستخدام وضع 

جودة تسجيل األفالم ٣٠٦ ص

اإلضاءة اليدوية ٢٩٨ ص

التكبري/التصغري الرقمي لألفالم ٣١١ ص

تسجيل الصوت ٣١٢ ص

 تصوير األفالم يف وضع النطاق
٣١٤ ص HDR (الديناميكي العايل (
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املرشحات اإلبداعية لألفالم ٣١٦ ص

لقطة الفيديو ٣٣٣ ص

األفالم ذات الفرتات الزمنية 
٣١٩ ص احملددة

 سرعة الضبط التلقائي للبؤرة
٣٢٩ ص Servoلألفالم باستخدام وضع 

 حساسية تتبع الضبط التلقائي للبؤرة
٣٣٠ ص Servoلألفالم باستخدام وضع 

 التصوير باستخدام وحدة التحكم
٣٣٢ ص عن بُعد

التشغيل
مدة معاينة الصورة ٦٧ ص

عرض الصورة الواحدة ٣٤٦ ص

عرض معلومات التصوير ٣٤٨ ص

عرض الفهرس ٣٥٣ ص

 استعراض الصور
٣٥٤ ص (عرض التنقل السريع)

العرض املُكرب ٣٥٥ ص

تدوير الصورة ٣٥٨ ص

التصنيف ٣٥٩ ص

تشغيل األفالم ٣٦٥ ص

عرض الشرائح ٣٦٩ ص

 عرض الصور على
٣٧٣ ص جهاز تلفاز

احلماية ٣٧٦ ص

مسح ٣٧٨ ص

التشغيل باللمس ٣٥٦ ص

) ترتيب الطباعةDPOF( ٣٨٠ ص

إعداد دليل الصور ٣٨٤ ص

حترير الصور
 معاجلة صور بتنسيقRAW ٣٩٠ ص

 تغيري حجم صور بتنسيقJPEG ٣٩٥ ص

 اقتصاص صور بتنسيقJPEG ٣٩٧ ص

املرشحات اإلبداعية ٣٩٩ ص

التخصيص
) الوظائف اخملصصةC.Fn( ٤١٠ ص

مفاتيح التحكم اخملصصة ٤٣٣ ص

قائمتي ٤٤٠ ص

وضع التصوير اخملصص ٤٤٥ ص

تنظيف املستشعر وتقليل األتربة
تنظيف املستشعر ٤٠٤ ص

إحلاق بيانات مسح األتربة ٤٠٥ ص

الربامج
دليل بدء تشغيل الربنامج ٥١٢ ص

دليل إرشادات األدلة ٥١٤ ص

الوظائف الالسلكية
دليل إرشادات التشغيل الالسلكي 
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يتم تقدمي االحتياطات التالية ملنع حدوث ضرر أو إصابة لنفسك ولآلخرين. تأكد من فهم هذه 
االحتياطات واتباعها بدقة قبل استخدام املنتج.

إذا واجهت أي أعطال أو مشكالت أو يف حالة حدوث تلف للمنتج، فاتصل بأقرب مركز خدمة 
Canon.أو املوزع الذي اشرتيت منه املنتج 

احتياطات السالمة

اتبع التحذيرات التالية. وإال، فقد حتدث وفاة أو إصابات بالغة. حتذيرات: 

 اتبع إرشادات السالمة أدناه لتجنب نشوب احلرائق والسخونة املفرطة والتسرب الكيميائي واالنفجارات
والصدمات الكهربية:

ال تستخدم أية بطاريات أو مصادر طاقة أو ملحقات غري حمددة يف دليل اإلرشادات. ال تستخدم أية بطاريات •
منزلية الصنع أو مٌعدلة، أو املنتج يف حالة تلفه. 

ال تقم بعمل دائرة قصر أو تفكيك البطارية أو تعديلها. ال تقم بتسخني البطارية أو حلامها. وال تُعرِّض البطارية •
للنار أو املاء. وال تعرِّض أيضًا البطارية لصدمات مادية قوية.

ال تُدخِل الطرفني السالب واملوجب للبطارية بشكل خاطئ.•
ال تقم بإعادة شحن البطارية يف درجات حرارة خارج نطاق درجة احلرارة (العمل) املسموح بها. كذلك، ال •

تتجاوز فرتة إعادة الشحن املوضحة يف دليل اإلرشادات.
ال تقم بإدخال أية أجسام معدنية غريبة يف مناطق التالمس الكهربي للكامريا وامللحقات وكابالت التوصيل •

وما إىل ذلك.
 عند التخلص من البطارية، اعزل مناطق التالمس الكهربي بشريط عازل. فالتالمس مع األشياء املعدنية أو

البطاريات األخرى قد يتسبب يف نشوب حريق أو وقوع انفجار.
 يف حالة انبعاث حرارة زائدة أو دخان أو أبخرة أثناء إعادة شحن البطارية، فقم على الفور بفصل شاحن البطارية

من مأخذ التيار الكهربي إليقاف عملية إعادة الشحن. وإال، فقد يتسبب ذلك يف نشوب حريق أو حدوث تلف ناجت 
عن احلرارة أو صدمة كهربية.

 يف حالة حدوث تسرب بالبطارية أو تغري لونها أو تشوه مظهرها أو انبعاث دخان أو أبخرة، قم على الفور
بنزعها. توخَ احلذر حتى ال تُصاب بحروق أثناء هذه العملية. وإذا واصلت استخدامها، فقد يتسبب ذلك يف 

نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية أو حروق.
 امنع مالمسة أي تسرب من البطارية لعينيك أو جلدك أو مالبسك. فقد يؤدي ذلك إىل العمى أو حدوث مشاكل

باجللد. إذا حدث والمست املواد املتسربة من البطارية عينيك أو جلدك أو مالبسك، فاغسل املنطقة املتأثرة 
بكثري من املاء النظيف دون حكها. قم بزيارة الطبيب على الفور.

 ال ترتك أية أسالك بالقرب من مصدر حرارة. فقد يؤدي ذلك إىل تشوه السلك أو صهر املادة العازلة والتسبب
يف نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربية.

 ال حتمل الكامريا يف نفس الوضع لفرتات زمنية طويلة. وحتى إذا مل يكن ملمس الكامريا ساخنًا للغاية، فإن
مالمستها لنفس اجلزء من اجلسم لفرتة طويلة قد يتسبب يف احمرار اجللد أو اإلصابة بقروح أو اإلصابة 

بحروق ناجتة عن مالمسة أجسام ذات درجات حرارة منخفضة. يوصى باستخدام احلامل ثالثي القوائم 
لألشخاص الذين يعانون من مشاكل يف الدورة الدموية أو حساسية شديدة يف اجللد، أو عند استخدام 

الكامريا يف أماكن ساخنة للغاية.
.ال تطلق الفالش يف مواجهة أي شخص يقود سيارة أو أي مركبة أخرى. فقد يؤدي ذلك إىل وقوع حادث
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احتياطات السالمة

 عند عدم استخدام الكامريا أو امللحقات، تأكد من نزع البطارية وفصل قابس التيار الكهربي وكابالت التوصيل
من اجلهاز قبل التخزين. وذلك ملنع حدوث صدمة كهربية وتولد حرارة زائدة ونشوب حريق وحدوث تآكل.

 ال تستخدم اجلهاز يف األماكن التي توجد بها غازات قابلة لالشتعال. وهذا من أجل احليلولة دون نشوب حريق أو
حدوث انفجار.

 إذا سقط اجلهاز منك وكانت الشقوق الناجتة عن ذلك بالصندوق مفتوحة بدرجة تُظهر األجزاء الداخلية، فال
تلمس هذه األجزاء الظاهرة. فهناك احتمال حدوث صدمة كهربية.

 ال تقم بفك اجلهاز أو تغيري مكوناته. فقد تتسبب األجزاء الداخلية ذات اجلهد الكهربي العايل يف التعرض لصدمة
كهربية.

 ال تنظر إىل الشمس أو إىل مصدر ضوء ساطع جدًا من خالل الكامريا أو العدسة. فقد يؤدي القيام بذلك إىل إحلاق
الضرر بحاسة البصر لديك.

 احتفظ باجلهاز بعيدًا عن متناول األطفال والصغار، حتى أثناء استخدامه. فقد تتسبب األربطة أو األسالك بشكل
عرضي يف حدوث اختناق أو صدمة كهربية أو إصابات. قد يحدث االختناق أو اإلصابة أيضًا إذا قام الطفل بشكل 

عرضي بابتالع جزء من الكامريا أو ملحق خاص بها. وإذا قام رضيع أو طفل بابتالع جزء من الكامريا أو أحد 
امللحقات، فاستشر الطبيب على الفور.

 ال تستخدم أو تخزّن اجلهاز يف أماكن مرتبة أو رطبة. كذلك، احرص على إبعاد البطارية بشكل دائم عن األشياء
املعدنية وخزِّنها مع الغطاء الواقي املرفق ملنع حدوث دائرة قصر. وذلك ملنع نشوب حريق وتولد حرارة زائدة 

وحدوث صدمة كهربية وحدوث حروق.
 قبل استخدام الكامريا داخل الطائرات أو املستشفيات، تأكد مما إذا كان مسموحًا بذلك. حيث ميكن أن تتداخل

املوجات الكهرومغناطيسية املنبعثة من الكامريا مع أجهزة الطائرة أو املعدات الطبية باملستشفى.
:اتبع إرشادات السالمة أدناه لتفادي نشوب احلرائق والتعرض للصدمات الكهربية

قم دومًا بتوصيل قابس التيار الكهربي حتى نهايته.•
ال تتعامل مع قابس التيار الكهربي بأيدٍ مبللة.•
عند فصل قابس التيار الكهربي، أمسك القابس واسحب منه وليس السلك.•
ال تقم بخدش السلك أو قطعه أو ثنيه بشكل مفرط أو وضع شيء ثقيل فوقه. أيضًا ال تلوِ األسالك أو تربطها.•
ال تقم بتوصيل العديد من القوابس بنفس مأخذ التيار الكهربي.•
ال تستخدم كابل تيار كهربي به أسالك مقطوعة أو تلفت مادته العازلة.•
 افصل قابس التيار الكهربي بشكل دوري واستخدم قطعة قماش جافة لتنظيف األتربة املوجودة حول مأخذ التيار

الكهربي. وإذا كانت األجواء احمليطة مرتبة أو رطبة أو ملوثة بالزيت، فقد تصبح األتربة املوجودة على مأخذ التيار 
الكهربي رطبة مما يتسبب يف حدوث دائرة قصر ملأخذ التيار الكهربي، األمر الذي قد يؤدي إىل نشوب حريق.

 ال تقم بتوصيل البطارية مباشرة مبأخذ تيار كهربي أو مأخذ والعة سجائر بالسيارة. فقد يحدث تسريب
بالبطارية أو تتولد حرارة زائدة أو تنفجر، مما يسبب نشوب حريق أو حدوث حروق أو إصابات.

 عند استخدام األطفال للمنتج، يلزم قيام شخص بالغ بشرح دقيق لكيفية استخدام املنتج. ويجب اإلشراف
على األطفال عند استخدام املنتج. فقد يتسبب االستخدام غري الصحيح يف حدوث صدمة كهربية أو إصابة.

 ال ترتك عدسة أو كامريا بها عدسة يف أشعة الشمس املباشرة دون أن يكون غطاء العدسة مركبًا. وإال، فقد
تقوم العدسة برتكيز أشعة الشمس مسببة حريقًا.

 جتنب تغطية أو لف املنتج بقطعة من القماش. فقد يتسبب ذلك يف احتباس احلرارة مما يؤدي إىل تشويه
الغالف أو نشوب احلريق.

 ،احرص على عدم تعرض الكامريا للبلل. وإذا سقط املنتج يف املاء أو إذا دخل ماء أو معدن ما داخل املنتج
فانزع البطارية على الفور. وذلك ملنع نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية أو حدوث حروق.

 ال تستخدم سائل تخفيف الدهان أو البنزين أو مذيبات عضوية أخرى لتنظيف املنتج. فقد يؤدي ذلك إىل التسبب
يف نشوب حريق أو يشكل خطرًا على الصحة.
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اتبع التنبيهات املوضحة أدناه. وإال، فقد حتدث إصابة مادية أو تلف للممتلكات. تنبيهات: 

 .ال تستخدم املنتج أو تخزنه يف مكان ترتفع فيه درجات احلرارة مثل داخل سيارة حتت أشعة الشمس احلارقة
فقد يسخن املنتج ويتسبب يف اإلصابة بحروق. كذلك، قد يتسبب هذا يف تسريب البطارية أو انفجارها، مما 

سيؤدي إىل تدهور أداء املنتج أو تقصري عمره.
 ال حتمل الكامريا إىل هنا وهناك أثناء تركيبها على حامل ثالثي القوائم. فقد يؤدي ذلك إىل التسبب يف وقوع

إصابات أو حوادث. وتأكد أيضًا من أن احلامل ثالثي القوائم ثابت بشكل كافٍ لدعم الكامريا والعدسة.
 ال ترتك املنتج يف بيئة منخفضة احلرارة لفرتة زمنية ممتدة. فسيصبح املنتج باردًا وقد يتسبب يف حدوث

إصابة عند ملسه.
.ال تطلق الفالش بالقرب من العينني. حيث قد يؤدي ذلك إىل اإلضرار بهما
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العناية بالكامريا
.تعترب هذه الكامريا جهازًا دقيقًا. لذا، فال تسقطها أو تعرضها للصدمات املادية
 ،الكامريا ليست مقاومة للماء وال ميكن استخدامها حتت املاء. وإذا سقطت يف املاء بشكل عرضي

. وجفِّف أي قطرات ماء بقطعة قماش جافة ونظيفة. وإذا Canonفاستشر على الفور أقرب مركز خدمة 
تعرضت الكامريا لهواء مشبع باألمالح، فامسحها بقطعة قماش نظيفة مبللة بعد عصرها جيدًا.

 ال ترتك الكامريا مطلقًا بالقرب من أي شيء يصدر جماالً مغناطيسيًا قويًا كاملغناطيس أو احملرك
الكهربي. وجتنب أيضًا استخدام الكامريا أو تركها بالقرب من أي شيء يُصدر موجات السلكية قوية، 

مثل هوائي ضخم. فقد تتسبب اجملاالت املغناطيسية القوية يف عدم تشغيل الكامريا على نحو 
صحيح أو تدمري بيانات الصور.

 ال ترتك الكامريا يف األماكن الشديدة السخونة، مثل وضعها داخل سيارة تتعرض ألشعة الشمس
املباشرة. فقد تتسبب درجات احلرارة العالية يف تعطل الكامريا.

.حتتوي الكامريا على دوائر كهربية إلكرتونية دقيقة. ال حتاول مطلقًا تفكيك الكامريا بنفسك
 ال تقم بسد الفالش املدمج أو فتحات تشغيل املرآة بإصبعك أو ما إىل ذلك، فقد يؤدي ذلك إىل حدوث

عطل.
 ال تستخدم سوى منفاخ هواء متوفر باألسواق لنفخ الرتاب بعيدًا عند التصاقه بالعدسة أو

مستشكف العرض أو املرآة العاكسة أو شاشة ضبط البؤرة وما إىل ذلك. وال تستخدم املنظفات 
التي حتتوي على مذيبات عضوية لتنظيف جسم الكامريا أو العدسة. للتخلص من األوساخ 

.Canonاملستعصية، اصطحب الكامريا إىل أقرب مركز خدمة 
 .ال تلمس مناطق التالمس الكهربي للكامريا بأصابعك. وذلك للحيلولة دون تآكل مناطق التالمس

فقد يتسبب تآكل مناطق التالمس يف تعطل الكامريا.
 إذا مت نقل الكامريا من غرفة باردة إىل أخرى دافئة بشكل مفاجئ، فقد يتكون تكاثف لبخار املاء على

الكامريا واألجزاء الداخلية. ملنع تكاثف بخار املاء، ضع الكامريا أوالً يف كيس بالستيكي حمكم الغلق 
ودعها تتكيف مع درجة احلرارة األعلى قبل إخراجها من الكيس.

احتياطات التعامل مع اجلهاز
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 يف حالة تكون التكاثف على الكامريا، ال تستخدمها. وذلك لتجنب إتالفها. إذا حدث تكاثف، فقم بفك
العدسة وإخراج البطاقة والبطارية من الكامريا، وانتظر حتى يتبخر املاء املتكاثف قبل استخدام 

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

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

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

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

 فحص الكامريا أو افحصها بنفسك وتأكد من Canonكرحلة خارجية، فاطلب من أقرب مركز خدمة 
أنها تعمل بالشكل الصحيح.

 ،إذا مت استخدام ميزة التصوير املستمر أو التصوير أثناء العرض املباشر أو تصوير األفالم ملدة طويلة
فقد تسخن الكامريا. وال يشري ذلك إىل وجود عطل.

.إذا كان هناك مصدر للضوء الساطع داخل منطقة الصورة أو خارجها، فقد تظهر ظالل

LCD شاشة  وLCDلوحة 
 على الرغم من أنه قد مت تصنيع شاشةLCD من وحدات ٩٩٬٩٩ بتقنية فائقة الدقة تتخطى %

البكسل الفعالة، فإنه رمبا يكون هناك القليل من وحدات البكسل غري الفعالة والتي تعرض اللون 
% أو أقل من وحدات البكسل املتبقية. وال متثل ٠٬٠١األسود أو األحمر فقط وما إىل ذلك، وتبلغ نسبتها 

وحدات البكسل غري الفعالة عطالً بالشاشة. فهي ال تؤثر على الصور املُسجلة.
 إذا مت ترك شاشةLCD يف وضع التشغيل لفرتة طويلة، فقد يحدث تشوّه بالشاشة تظهر فيه 

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

 قد يبدو عرض شاشةLCD بطيئًا يف درجات احلرارة املنخفضة أو قد يظهر باللون األسود يف 
 إىل الوضع الطبيعي لها يف درجة حرارة الغرفة.LCDدرجات احلرارة العالية. وتعود شاشة 
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البطاقات
حلماية البطاقة والبيانات املسجلة عليها، الحظ ما يلي:

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

.ال تلمس مناطق التالمس اإللكرتوين للبطاقة بأصابعك أو بأية أجسام معدنية
.ال تضع أية ملصقات أو ما إىل ذلك على البطاقة
 ال تقم بتخزين البطاقة أو استخدامها بالقرب من أي شيء يُصدر جماالً مغناطيسيًا قويًا، مثل جهاز

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

العدسة
بعد فصل العدسة عن الكامريا، قم برتكيب العدسة بحيث يكون طرفها 

اخللفي متجهًا ألعلى وقم برتكيب غطاء العدسة اخللفي لتجنب خدش سطح 
العدسة ومناطق التالمس الكهربية.

مناطق التالمس
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. NFC يستخدم لالتصاالت الالسلكية عرب وظيفة *

جمموعة املصطلحات

>C < ٥١٥طرف التوصيل الرقمي (ص(

>D طرف خرج <HDMI ٣٧٣ صغري (ص(

>F ٢٢١> طرف توصيل وحدة التحكم عن بُعد (ص(

>Y امليكروفون اخلارجي <
)٣١٣ (ص INطرف التوصيل 

)٤٧غطاء اجلسم (ص 

)٤٠٧، ٢١٩املرآة (ص 
)٢٥مناطق التالمس (ص 

موضع تركيب العدسة

دبوس قفل العدسة

معاينة عمق اجملال 
)١٩٥السريع (ص 

املقبض (جتويف 
البطارية)

)٤٨زر حترير العدسة (ص 

p عالمة) N(*

موضع تركيب 
)٣٣احلزام (ص 

فتحة سلك وصلة التيار املباشر 
)٤٥٦(ص 

)٣٠قرص األوضاع (ص 

زر حترير وقفل قرص األوضاع 
)٥١(ص 

امليكروفونات 
)٢٩٤(ص 

>D ٢٢٨> زر الفالش (ص(

)٢٣٣قاعدة الرتكيب (ص 

مناطق تالمس مزامنة الفالش

)٤٧ (ص EF-Sعالمة تركيب العدسة 

الفالش املدمج/وحدة انبعاث الشعاع املساعد 
)٢٢٨/١١٩لضبط البؤرة تلقائيًا (ص 

)٤٧ (ص EFعالمة تركيب العدسة 

>f ١١٦> زر حتديد تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة (ص(

>R ١٣٨> زر حتديد وضع التشغيل (ص( لوحةLCD ص) ٢٨(

>gزر إعداد سرعة < 
ISO ١٤٨ (ص(

>B زر حتديد وضع منطقة <
)١٢١ (ص الضبط التلقائي للبؤرة

مستشعر التحكم 
)٢٢١عن بُعد (ص 

مصباح تقليل العني 
احلمراء/املوقت 

)٢٣٠/١٤٠الذاتي (ص 

> القرص 6<
)٥١الرئيسي (ص 

>U زر إضاءة لوحة <
LCD ٥٥ (ص(

)٥٠زر الغالق (ص 

>D زر حتديد وضع ضبط <
)١٩٨كثافة اإلضاءة (ص 

>y ٣١٣> طرف توصيل سماعة الرأس (ص(
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جمموعة املصطلحات

)٣٦٥مكرب الصوت (ص 

V ٩٧ عالمة السطح البؤري (ص(

>A/k/التصوير أثناء العرض املباشر<
)٢٥٦/٢٩٤زر تصوير األفالم (ص 

)٢٩٤، ٢٥٦> زر بدء/إيقاف التشغيل (ص 0<

)٤٩مقبض ضبط مستوى انكسار الضوء (ص 

العدسة العينية ملستكشف املنظر

)٢٢٠منظار العني (ص 

)٤١مفتاح التشغيل (ص 

>M زر <
)٥٨القائمة (ص 

>B <
الزر "معلومات“ 

 ٧٦، ٧٢، ٥٥(ص 
٣٠٠، ٢٦٢، ٢٥٨ ،
٤٥٠، ٣٤٦(

/شاشة ملس LCDشاشة 
)٣٦٧، ٣٥٦، ٦٦/٦١، ٥٨(ص 

الرقم التسلسلي

>Q ٥٦> زر التحكم السريع (ص(

>x ٣٤٦> زر التشغيل (ص( >L ٣٧٨> زر املسح (ص(

>9> <W>  <X>  <Y>  <Z مفتاح <
)٥٣التحكم متعدد الوظائف (ص 

)٣٧فتحة البطاقة (ص 

)٥٨> زر اإلعداد (ص 0<

)٥٤مفتاح قفل متعدد الوظائف (ص 

)٥٢> قرص التحكم السريع (ص 5<

غطاء فتحة 
البطاقة 

)٣٧(ص 

ذراع حترير غطاء 
جتويف البطارية 

)٣٦(ص 

)٣٦غطاء جتويف البطارية (ص 

موضع تركيب 
)٣٣احلزام (ص 

مصباح الوصول 
)٣٩(ص 

>S زرحتديد مستوى <
> uالضبط التلقائي للبؤرة <

)١٢٢/٣٥٥زر التكبري (ص 

>p زر بدء تشغيل الضبط <
)٣٠٣، ٢٥٧، ١١٦، ٥٠ (ص التلقائي للبؤرة

>A/زر اإلضاءة التلقائية <
قفل درجة إضاءة الفالش

>yزر العالمة/تقليل <
)٣٥٥، ٢٣٢/٣٥٣، ٢٠٣(ص 

فتحة احلامل ثالثي القوائم



جمموعة املصطلحات

٢٨

LCDلوحة 

.سيُظهر العرض اإلعدادات املطبقة حاليًا فقط

سرعة الغالق
)FELقفل درجة إضاءة الفالش (

)buSYمشغول (
)buSYإعادة تدوير الفالش املدمج (

)Lحتذير القفل متعدد الوظائف (
)Cardحتذير بعدم وجود بطاقة (

)FuLLحتذير امتالء البطاقة (
)Errرمز اخلطأ (

)CLnتنظيف مستشعر الصور (

حتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة 
MAF، SEL N، SEL AF(

فتحة العدسة

مؤشر مستوى درجة اإلضاءة
)٢٠٠مقدار تعويض درجة اإلضاءة تلقائيًا (ص 

)٢٠١(ص ) AEBنطاق املضاهاة التلقائية لدرجة اإلضاءة (

مستوى شحن 
)٤٢البطارية (ص 

>P التصوير بدرجات اإلضاءة <
)٢١٢املتعددة (ص 

Wi-Fiوظيفة 

تشغيل الضبط التلقائي 
)٢٧٤، ١١٦للبؤرة (ص 

X
الضبط التلقائي للبؤرة 

للقطة واحدة

9
الضبط التلقائي للبؤرة 

AI Focusباستخدام 

Z
الضبط التلقائي للبؤرة 

AI Servoباستخدام 

K
ضبط البؤرة تلقائيًا 

Servoباستخدام وضع 

4 L
الضبط اليدوي للبؤرة

)٢٨٨، ١٣٧(ص 

)١٣٨وضع التشغيل (ص 
u التصوير الفردي

o التصوير املستمر عايل السرعة
i التصوير املستمر منخفض السرعة

B التصوير الفردي الصامت
M التصوير املستمر الصامت
Q  :ثوانٍ/التحكم عن بُعد١٠املوقت الذاتي 

k  :ثوانٍ/التحكم عن بُعد٢املوقت الذاتي 

>A ١٧٤> أولوية درجة التمييز (ص(

>g سرعة <ISO ١٤٨ (ص(

)١٤٨ (ص ISOسرعة 

اللقطات املمكنة
العد التنازيل للموقت الذاتي

زمن إضاءة املصباح
)Errرقم اخلطأ/رمز اخلطأ (

الصور املتبقية للتسجيل

وضع ضبط كثافة اإلضاءة 
)١٩٨(ص 
q الضبط التقديري لكثافة 

اإلضاءة
w الضبط اجلزئي لكثافة 

اإلضاءة
r الضبط املوضعي 

لكثافة اإلضاءة
e ضبط كثافة اإلضاءة 

متوسط املركز

>p <
)٢٢٣ (ص التصوير باستخدام موقت الفاصل الزمني

)٢٠٥التصوير باستخدام موقت املصباح (ص 

)٣١٩األفالم ذات الفرتات الزمنية احملددة (ص 

>O ٢٠٠> تعويض درجة اإلضاءة (ص(
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جمموعة املصطلحات

معلومات مستكشف العرض

.سيُظهر العرض اإلعدادات املطبقة حاليًا فقط

) للمنطقة AFضبط البؤرة تلقائيًا (
)١٢٠(حتديد املنطقة يدويًا) (ص 

 نقطة للتحديد التلقائي للضبط ٤٥
)١٢٠التلقائي للبؤرة (ص 

دائرة الضبط 
املوضعي لكثافة 

)١٩٨اإلضاءة (ص 

الضبط التلقائي للبؤرة أحادي النقطة
)١٢٠(التحديد اليدوي) (ص 

شاشة ضبط البؤرة

نقطة الضبط التلقائي 
)١٢٠للبؤرة (ص 

إطار منطقة الضبط 
) AFالتلقائي للبؤرة (

)١٢٠(ص 

ضبط البؤرة تلقائيًا للمنطقة الكبرية 
)١٢٠(حتديد املنطقة يدويًا) (ص 

خط نسبة العرض إىل 
)١٤٦االرتفاع (ص 

)٧١الشبكة (ص 

املستوى اإللكرتوين 
)٧٣(ص 

الكشف عن االهتزاز 
)١٧٩، ٧٤(ص 

)١٩٢سرعة الغالق (ص 
)FELقفل درجة إضاءة الفالش (

)buSYمشغول (
)buSYإعادة تدوير الفالش املدمج (

)Lحتذير القفل متعدد الوظائف (
ال توجد بطاقة/حتذير خطأ يف البطاقة 

)Card((البطاقة) 
)FuLLحتذير امتالء البطاقة (

)١٩٤فتحة العدسة (ص 

حتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة
)MAF ؛SEL N ؛SEL AF(

>y تعويض درجة إضاءة <
)٢٣٣، ٢٣٠الفالش (ص 

مؤشر مستوى درجة اإلضاءة
)٢٠٠مقدار تعويض درجة اإلضاءة (ص 

)٢٠١) (ص AEBنطاق املضاهاة التلقائية لدرجة اإلضاءة (
إضاءة مصباح تخفيض العني احلمراء

>A ١٧٤> أولوية درجة التمييز (ص(

)١٤٨ (ص ISOسرعة 

احلد األقصى لعدد اللقطات 
)١٤٥املستمرة دون توقف (ص 

العدد املتبقي من درجات اإلضاءة 

>o مؤشر ضبط البؤرة <
)٧٨(ص 

>g سرعة <ISO 
)١٤٨(ص 

>d قفل درجة إضاءة الفالش <
)/ مضاهاة درجة إضاءة ٢٣٢(ص 

)٢٤٢الفالش قيد التقدم (ص 
>e ٢٤١> مزامنة عالية السرعة (ص(

>D الفالش جاهز <
)٢٣٣، ٢٢٨(ص 

حتذير بحدوث قفل غري مناسب 
لدرجة إضاءة الفالش

>A تثبيت اإلضاءة التلقائية <
) املضاهاة التلقائية ٢٠٣(ص 

) قيد AEBلشدة اإلضاءة (
)٢٠١التقدم (ص 

>z <
مستوى شحن 

)٤٢البطارية (ص 

)٤٢٥رمز التحذير (ص 

>O ٢٠٠> تعويض درجة اإلضاءة (ص(



جمموعة املصطلحات

٣٠

قرص األوضاع
أدر قرص األوضاع عند الضغط مع االستمرار على مركز قرص األوضاع (زر حترير قفل قرص األوضاع).

املنطقة األساسية
كل ما عليك فعله هو الضغط على زر الغالق. وستقوم الكامريا بضبط كل شيء بحيث يالئم 

الهدف أو املشهد للتصوير.

A :٧٨ (ص املشهد التلقائي الذكي(
)٨٣ (ص إيقاف تشغيل الفالش: 7
C : ٨٤ (ص اإلبداعي التلقائي(

)٨٨ (ص املشهد اخلاص: 8

v :١٠١ (ص املرشحات اإلبداعية(

P ٨٩الطعام (ص(G التحكم يف اإلضاءة اخللفية للنطاق
)٩٤) (صفحة HDRالديناميكي العايل (

C ٩٥صورة شخصية (ص 2)٩٠األطفال (ص(

x ٩٦منظر طبيعي (ص 3)٩١ضوء الشموع (ص(

)٩٧الصور القريبة (ص 4)٩٢صورة شخصية (ص 6

F
مشهد ليلي مع حمل الكامريا باليد 

)٩٨الرياضة (ص 5)٩٣(صفحة 

G ١٠٣أبيض/أسود حمبب (ص(Z ص) ١٠٤تأثري األلوان املائية(

W ١٠٣الضبط البؤري السلس (ص(A قياسي فني للنطاق الديناميكي العايل
)HDR ١٠٤) (ص(

X ١٠٤تأثري عني السمكة (ص(B زاهٍ فني للنطاق الديناميكي العايل
)HDR ١٠٥) (ص(

H ١٠٤تأثري الكامريا اللعبة (ص(C
فني واضح للنطاق الديناميكي العايل 

)HDR ١٠٥) (ص(

c ١٠٤تأثري الشكل املصغر (ص(D بارز فني للنطاق الديناميكي العايل
)HDR ١٠٥) (ص(



٣١
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املنطقة اإلبداعية
متنحك هذه األوضاع مزيدًا من التحكم لتصوير األهداف اخملتلفة حسب 

الرغبة.
d) برجمة اإلضاءة التلقائية :AE ١٩٠) (ص(

s ١٩٢: اإلضاءة التلقائية مع أولوية الغالق (ص(
f ١٩٤: اإلضاءة التلقائية مع أولوية فتحة العدسة (ص(

a ١٩٦: اإلضاءة اليدوية (ص(
F ٢٠٤: املصباح (ص(

وضع التصوير اخملصص
)، وتشغيل وضع الضبط التلقائي d /s /f /a /Fميكنك تسجيل وضع التصوير (

).٤٤٥ (ص  x و wللبؤرة، وإعدادات القائمة، وما إىل ذلك، على مواضع قرص األوضاع 



جمموعة املصطلحات

٣٢

LC-E6شاحن البطارية 
).٣٤ (ص LP-E6N/LP-E6شاحن لبطارية 

LC-E6Eشاحن البطارية 
).٣٤ (ص LP-E6N/LP-E6شاحن لبطارية 

فتحة البطارية

مصباح الشحن

قابس الطاقة

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

للتوصيل مبصدر إمداد بالطاقة خارج الواليات املتحدة األمريكية، استخدم حموالً إضافيًا لقابس الطاقة 
ذا تكوين مالئم ملأخذ التيار الكهربي، إذا لزم األمر.

سلك التيار الكهربي

مقبس سلك التيار الكهربي

فتحة البطارية 

مصباح الشحن
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١
بدء التشغيل

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

تركيب احلزام
مرر طرف احلزام عرب فتحة تركيب احلزام 

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

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

 يرجى االنتباه إىل أن غطاء العدسة العينية
).٢٢٠متصل باحلزام (ص 

١

٢

٤

٣

غطاء العدسة العينية
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انزع الغطاء الواقي.١
.افصل الغطاء الواقي املرفق مع البطارية

قم برتكيب البطارية.٢
 كما هو مبني بالرسم التوضيحي، قم برتكيب

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

عكسي.

أعد شحن البطارية.٣
LC-E6بالنسبة للشاحن طراز 

 على النحو املوضح بالسهم، افرد طريف شاحن
البطارية وأدخلهما يف مأخذ التيار الكهربي.

LC-E6Eبالنسبة للشاحن طراز 
 قم بتوصيل سلك التيار الكهربي بالشاحن وأدخل

القابس يف مأخذ التيار الكهربي. 

 تبدأ عملية إعادة الشحن تلقائيًا ويبدأ مصباح
الشحن يف الوميض باللون الربتقايل.

 يستغرق األمر حوايل ساعتني ونصف الساعة إلكمال إعادة شحن بطارية نفدت طاقتها متامًا
ستختلف املدة الالزمة إلعادة  درجة فهرنهايت). ٧٣ درجة مئوية / ٢٣يف درجة حرارة الغرفة (

شحن البطارية بشكل كبري بناءً على درجة احلرارة احمليطة والسعة املتبقية يف البطارية.
 وألغراض تتعلق بالسالمة، ستستغرق إعادة شحن البطارية يف درجات حرارة منخفضة (من

 ساعات تقريبًا).٤ درجة فهرنهايت) وقتًا أطول (ما يصل إىل ٥٠ إىل ٤١ درجات مئوية / من ١٠ إىل ٥

شحن البطارية

١٢

LC-E6

١

٢

LC-E6E

مصباح الشحنمستوى الشحن
شاشة العرضاللون

٤٩- ٠% 
برتقايل

يومض مرة واحدة يف الثانية
يومض مرتني يف الثانية %٧٤- ٥٠

يومض ثالث مرات يف الثانية % أو أعلى٧٥
يضيءأخضرمت الشحن بالكامل
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شحن البطارية

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

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

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

 ميكنك تركيب الغطاء يف اجتاه خمتلف لإلشارة إىل أنه قد
متت إعادة شحن البطارية أم ال.

إذا متت إعادة شحن البطارية، فقم برتكيب الغطاء مع 
> فوق Vحماذاة الفتحة التي تأخذ شكل البطارية <

امللصق األزرق على البطارية. وإذا كانت البطارية مستنفدة، 
فقم برتكيب الغطاء يف االجتاه املعاكس.

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

عنه تفريغ الشحن بشكل مفرط وقصر عمر البطارية. قم بتخزين البطارية مع تركيب الغطاء 
الواقي. وقد يؤدي تخزين البطارية عند شحنها بالكامل إىل خفض أداء البطارية.

.ميكن أيضًا استخدام شاحن البطارية يف الدول األجنبية
 فولت ٢٤٠ فولت من التيار املرتدد حتى ١٠٠يتوافق شاحن البطارية مع مصدر طاقة بجهد يرتاوح من 

 هرتز. وإذا لزم األمر، فقم بتوصيل أحد حموالت قابس الطاقة ٦٠/ ٥٠من التيار املرتدد وتردد قدره 
املتوفرة باألسواق للبلد أو املنطقة املعنية. ال تقم بتوصيل أي حمول جهد كهربي حممول بشاحن 

البطارية. فقد ينجم عن ذلك تلف شاحن البطارية.

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

) وبادر بشراء بطارية جديدة.٤٥٢افحص أداء إعادة شحن البطارية (ص 

نصائح الستخدام البطارية والشاحن

 ثوانٍ.١٠ال تلمس مقبس الطاقة اخلاص بالشاحن، وال األطراف بعد فصله ملدة ال تقل عن 
 أو أعلى، فلن تتم إعادة شحن ٩٤) تبلغ ٤٥٢إذا كانت السعة املتبقية يف البطارية (ص %

البطارية.
 ال ميكن للشاحن شحن أية بطارية غري بطاريةLP-E6N/LP-E6.
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يصبح مستكشف يف الكامريا. ) مشحونة بالكامل LP-E6 (أو LP-E6Nأدخل بطارية 
العرض اخلاص بالكامريا ساطعًا بعد تركيب البطارية، ويصبح معتمًا عند إخراجها. يف حالة 

عدم تثبيت البطارية، ستصبح الصورة مشوشة يف مستكشف العرض وال ميكن حتقيق 
ضبط البؤرة.

افتح الغطاء.١
 حرك الذراع كما هو موضح باألسهم وافتح

الغطاء.

أدخل البطارية.٢
 أدخل الطرف الذي توجد به مناطق التالمس

الكهربي.
.أدخل البطارية حتى تستقر يف موضعها

أغلق الغطاء.٣
.اضغط على الغطاء حتى يستقر يف مكانه

افتح الغطاء وأخرج البطارية.
 اضغط على ذراع قفل البطارية على النحو

املوضح بالسهم وأخرج البطارية.
 ،لتجنب حدوث دائرة قصر بأطراف التوصيل الكهربية

) ٣٤احرص على تركيب الغطاء الواقي املرفق (ص 
بالبطارية.

 وإخراجهاالبطاريةتركيب 

تركيب البطارية

١

٢

إخراج البطارية

 فقط.LP-E6N/LP-E6ال ميكن استخدام سوى البطارية 

١

٢
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 (تُباع بشكل منفصل) مع الكامريا. SDXC أو SDHC أو SDميكنك استخدام بطاقة الذاكرة 
 مع البطاقات فائقة السرعة SDXC وSDHCكما ميكن أيضًا استخدام بطاقتي الذاكرة 

UHS-I.يتم تسجيل الصور امللتقطة على البطاقة .

افتح الغطاء.١
.حرك الغطاء كما هو موضح باألسهم لفتحه

أدخل البطاقة.٢
 كما هو مبني يف الرسم التوضيحي، اجعل جانب

ملصق البطاقة مواجهًا لك وأدخلها حتى 
تسمع صوت استقرارها يف مكانها.

أغلق الغطاء.٣
 أغلق الغطاء وحركه يف االجتاه املوضح باألسهم

حتى يستقر يف موضع اإلغالق.
> سيتم 1عند ضبط مفتاح التشغيل على ،<

.LCDعرض عدد اللقطات املمكن على لوحة 

تركيب البطاقة وإخراجها

تركيب البطاقة

تأكد من ضبط مفتاح احلماية من الكتابة اخلاص بالبطاقة ألعلى من أجل متكني الكتابة واملسح.

١ ٢

مفتاح احلماية من الكتابة

١٢

اللقطات املمكنة



تركيب البطاقة وإخراجها
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افتح الغطاء.١
> 2اضبط مفتاح التشغيل على.<
 تأكد من عدم إضاءة مصباح الوصول، ثم افتح

الغطاء.
] يف حالة عرضRecording... ) [ ٍجار

)، أغلق الغطاء.التسجيل...

أخرج البطاقة.٢
 ادفع البطاقة إىل الداخل برفق، ثم اتركها

إلخراجها.
 اسحب البطاقة بشكل مستقيم إىل اخلارج، ثم

أغلق الغطاء.

إخراج البطاقة

 يعتمد عدد اللقطات املمكنة على السعة املتبقية بالبطاقة وجودة تسجيل الصور وسرعة
ISO.وما إىل ذلك 

] سيمنع ضبطz1: Release shutter without card[) حترير الغالق بدون بطاقة (
).٤٧٠ بدون إدخال بطاقة (ص ) من التصوير تعطيل] (Disableعلى [

١ ٢

مصباح الوصول
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تركيب البطاقة وإخراجها

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

فتحة البطاقة يف هذا الوقت.
أيضًا، ال تقم مطلقًا بأي مما يلي أثناء إضاءة مصباح الوصول أو وميضه. وإال، فقد يؤدي ذلك 

إىل تلف بيانات الصور أو البطاقة أو الكامريا.
إخراج البطاقة.•
إخراج البطارية.•
هزّ الكامريا أو تعريضها للصدمات.•
(عند استخدام ملحقات مأخذ التيار الكهربي املنزيل فصل سلك التيار الكهربي وتوصيله •

.))٤٥٦(تباع بشكل منفصل، ص 
 ١٤٨ (ص ٠٠٠١إذا كانت البطاقة تشتمل على صور مسجلة بالفعل، فقد ال يبدأ رقم الصور من.(
 تتعلق بالبطاقة على شاشة إذا مت عرض رسالة خطأLCD فأخرج البطاقة وأعد إدخالها. وإذا ،

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

). وقد ترجع البطاقة حينئذٍ إىل حالتها الطبيعية.٦٤بتهيئة البطاقة باستخدام الكامريا (صفحة
 ال تلمس مواضع تالمس البطاقة بأصابعك أو بأية أجسام معدنية. وال تعرض مواضع التالمس

لألتربة أو املاء. وإذا التصقت األوساخ مبواضع التالمس، فقد ينتج عن ذلك عطل يف موضع 
التالمس.

) ال ميكن استخدام بطاقات الوسائط املتعددةMMC.(سيظهر خطأ يف البطاقة) (
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، ميكنك ضبط وظائف القائمة، واستخدام التصوير أثناء العرض LCDبعد فتح شاشة 
.LCDشاشة وزاوية املباشر، أو تصوير األفالم، أو تشغيل الصور واألفالم. ميكنك تغيري اجتاه 

.LCDافتح شاشة ١

.LCDأدر شاشة ٢
 عند فتح شاشةLCD ميكنك تدويرها ألعلى أو ،

 درجة ملواجهة الهدف.١٨٠ألسفل أو فوق 
.الزاوية املوضحة هي زاوية تقريبية فقط

وجهها نحوك.٣
 وبشكل طبيعي، استخدم الكامريا عن طريق

 ناحيتك.LCDتوجيه شاشة 

LCDشاشة استخدام 

°١٨٠

°١٧٥

°٩٠

.LCDتوخ احلذر كي ال تفرط يف استخدام القوة مع املفصلة وتقوم بكسرها عند تدوير شاشة 

 يف حالة عدم استخدام الكامريا، أغلق شاشةLCD بحيث تكون متجهة للداخل. سيؤدي ذلك 
إىل حماية الشاشة.

 عند التصوير أثناء العرض املباشر أو تصوير األفالم، سيؤدي توجيه شاشةLCD نحو الهدف إىل 
عرض صورة عاكسة على شاشة الكامريا (عكس الصورة من اليسار/اليمني).
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يف حالة ضبط مفتاح التشغيل على وضع التشغيل وظهور شاشة ضبط التاريخ/الوقت/
 لضبط التاريخ/الوقت/املنطقة.٤٣املنطقة، انظر صفحة 

يتم تشغيل الكامريا.:>1<
يتم إيقاف تشغيل الكامريا وال تعمل. :>2<

اضبط املفتاح على هذا املوضع يف 
حالة عدم استخدام الكامريا.

> أو 1عند ضبط مفتاح التشغيل على <
>، سيتم تنفيذ عملية تنظيف 2<

املستشعر تلقائيًا. (قد يتم سماع صوت خافت). 
 LCDأثناء تنظيف املستشعر، ستقوم شاشة 

>.fبعرض <

 حتى أثناء تنظيف املستشعر، يظل بإمكانك التصوير من خالل الضغط على زر الغالق حتى
) إليقاف عملية التنظيف والتقاط صورة.٥٠منتصفه (ص 

> بشكل 2>/<1يف حالة إدارة مفتاح التشغيل على وضعي التشغيل واإليقاف <
>. وهذا أمر طبيعي وال fمتكرر على فواصل زمنية قصرية، قد ال يتم عرض الرمز <

يشكل عطالً.

 لتوفري طاقة البطارية، يتم إيقاف تشغيل الكامريا تلقائيًا بعد دقيقة واحدة تقريبًا من عدم
التشغيل. ولتشغيل الكامريا مرةً أخرى، ما عليك سوى الضغط على زر الغالق حتى 

).٥٠املنتصف (ص 
] 52    ميكنك تغيري وقت إيقاف التشغيل التلقائي باستخدام:   Auto power off ) [ إيقاف

).٦٦) (ص التشغيل التلقائي

تشغيل الكامريا

التنظيف التلقائي للمستشعر

 إيقاف التشغيل التلقائي3

> أثناء تسجيل إحدى الصور على البطاقة، فسيتم 2إذا قمت بضبط مفتاح التشغيل على <
) وسيتم إيقاف تشغيل الكامريا بعد انتهاء التسجيل.جارٍ التسجيل...] ( ...Recordingعرض [



تشغيل الكامريا
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>، ستتم اإلشارة إىل مستوى شحن البطارية بواحد من 1عند ضبط مفتاح التشغيل على <
) إىل أن البطارية ستصبح مستنفدة قريبًا.bستة مستويات. ويشري رمز البطارية الوامض (

(العدد التقريبي للقطات)عدد اللقطات املمكنة

جمموعة بطارية تعتمد األرقام الواردة أعاله على LP-E6N مشحونة متامًا، دون استخدام وظيفة 
 (احتاد الكامريات ومنتجات التصوير).CIPAالتصوير باستخدام العرض املباشر، ومعايري اختبار 

 حامل البطارية اللقطات املمكنة باستخدامBG-E14(يباع بشكل منفصل) 
: حوايل ضعفي اللقطات املمكنة بدون حامل البطارية.LP-E6N x 2باستخدام •
 درجة فهرنهايت): ٧٣ درجة مئوية / ٢٣ يف درجة حرارة الغرفة (AA/LR6باستخدام البطاريات القلوية •

%.٥٠ باستخدام الفالش بنسبة ٤٠٠ لقطة تقريبًا ٤٠٠ لقطة تقريبًا بدون فالش، وحوايل ٥٦٠حوايل 

z مؤشر مستوى شحن البطارية

شاشة 
zxcmbnالعرض

 املستوى
(%)٩٠ - ١٩١ - ٤٩١٠ - ٦٩٢٠ - ١٠٠٥٠ - ٧٠

  درجة ٢٣درجة حرارة الغرفة (درجة احلرارة
درجة فهرنهايت)٧٣مئوية / 

درجات احلرارة املنخفضة 
درجة ٣٢ درجة مئوية / ٠(

فهرنهايت)
١٣٩٠١٢٥٠بدون فالش

٩٦٠٨٦٠%٥٠استخدام الفالش بنسبة 

:سيؤدي القيام بأي مما يلي إىل نفاد طاقة البطارية سريعًا
الضغط على زر الغالق حتى املنتصف لفرتة زمنية طويلة.•
تنشيط الضبط التلقائي للبؤرة بشكل متكرر بدون التقاط صورة.•
استخدام مُثبت صور العدسة.•
 بشكل متكرر.LCDاستخدام شاشة •
.قد يقل عدد اللقطات املمكنة وفقًا لظروف التصوير الفعلية
 يتم تشغيل العدسة بواسطة بطارية الكامريا. حسب العدسة املستخدمة، قد تُستنفد طاقة

البطارية بشكل أسرع.
 ٢٥٧ملعرفة عدد اللقطات املمكنة مع وظيفة التصوير أثناء العرض املباشر، انظر صفحة.
] 53 انظر : Battery  info .  [) ٤٥٢) ملعرفة حالة البطارية بالتفصيل (ص معلومات البطارية.(
 عند استخدام حامل البطاريةBG-E14 (يُباع بشكل منفصل) مع شحنه ببطاريات من حجم 

AA/R6] فسيتم عرض مؤشر من أربعة مستويات. (ولن يتم عرض ،x/m.([
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عند تشغيل الكامريا للمرة األوىل أو يف حالة إعادة ضبط التاريخ/الوقت/املنطقة، ستظهر 
شاشة ضبط التاريخ/الوقت/املنطقة. اتبع اخلطوات املوضحة أدناه لضبط املنطقة الزمنية 

أوالً. اضبط الكامريا على املنطقة الزمنية التي تعيش فيها حاليًا حتى تتمكن ببساطة، عند 
السفر، من تغيري اإلعداد إىل املنطقة الزمنية الصحيحة اخلاصة بوجهتك، وسوف تقوم الكامريا 

تلقائيًا بضبط التاريخ/الوقت.
الحظ أن التاريخ/الوقت املصاحب للصور املسجلة سيعتمد على ضبط التاريخ/الوقت هذا. 

تأكد من ضبط التاريخ/الوقت الصحيح.

اعرض شاشة القائمة.١
> اضغط على الزرM لعرض شاشة <

القائمة.

/Date]، حدد [2?5من عالمة التبويب [٢
Time/Zone.(التاريخ/الوقت/املنطقة) [

> اضغط على الزرQ] 5> وحدد عالمة التبويب.[
> اضغط على مفتاحيY> <Z لتحديد عالمة <

].2?5التبويب [
> اضغط على مفتاحيW> <X] لتحديد <Date/

Time/Zone) [ثم التاريخ/الوقت/املنطقة ،(
>.0اضغط على <

اضبط املنطقة الزمنية.٣
 يتم ضبط]London.(لندن) بشكل افرتاضي [
> اضغط على مفتاحيY> <Z] لتحديد <Time 

zone) [0)، ثم اضغط على <املنطقة الزمنية.<

املنطقة الزمنيةالتاريخ والوقت و ضبط 3

 ٥٨يتم شرح إجراء إعدادات القائمة يف الصفحة.
 يف [٣يكون الوقت املعروض، يف اخلطوة ،Time zone) [هو فرق التوقيت املنطقة الزمنية (

).UTCمقارنة بالتوقيت العاملي املتفق عليه (



 ضبط التاريخ والوقت واملنطقة الزمنية3

٤٤

] حدد مربعZone) [ثم اضغط على املنطقة ،(
>0.<
> اضغط على مفتاحيW> <X لتحديد املنطقة <

>.0الزمنية، ثم اضغط على <

 إذا كنت ال ترى منطقة الزمن، فيمكنك أيضًا ضبط
فرق الوقت باستخدام نظام التوقيت العاملي 

مباشرةً. يف مثل هذه احلالة، اضغط على 
 Time> لتحديد خانة حتديد [Y> <Zمفتاحي <

difference) [ثم اضغط على فرق التوقيت ،(
>.r> فتظهر <0<
> اضغط على مفتاحيW> <X لتحديد الرقم، ثم <

>.)s>. (يتم الرجوع إىل <0اضغط على <
> بعض الضبط، اضغط على مفتاحيY> <Z <

>. 0)، ثم اضغط على <موافق] (OKلتحديد [
ستظهر الشاشة السابقة مرة أخرى.

اضبط التاريخ والوقت.٤ 
 اضغط على مفتاحيY> <Z.لتحديد الرقم <
> بحيث يتم عرض <0اضغط على <r.<
> اضغط على مفتاحيW> <X لتحديد الرقم، ثم <

>.)s>. (يتم الرجوع إىل <0اضغط على <

اضبط التوقيت الصيفي.٥
.اضبطه إذا لزم األمر
> اضغط على مفتاحيY> <Z] لتحديد <Y.[
> بحيث يتم عرض <0اضغط على <r.<
> اضغط على مفتاحيW> <X] لتحديد <Z ثم ،[

>.0اضغط على <
] عند ضبط التوقيت الصيفي علىZ يتم تقدمي ،[

 مبقدار ٤الوقت الذي مت ضبطه يف اخلطوة 
]؛ فسيتم Yساعة واحدة. أما يف حالة ضبط [

إلغاء التوقيت الصيفي وتأخري الوقت مبقدار 
ساعة واحدة.
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 ضبط التاريخ والوقت واملنطقة الزمنية3

قم بإنهاء اإلعداد.٦
> اضغط على مفتاحيY> <Z] لتحديد <OK [

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

الصيفي وستظهر القائمة مرة أخرى.

قد يتم إعادة ضبط إعدادات التاريخ/الوقت/املنطقة يف احلاالت التالية. يف حالة حدوث ذلك، اضبط 
التاريخ/الوقت/املنطقة مرة أخرى.

عند تخزين الكامريا بدون البطارية.•
عند نفاد طاقة بطارية الكامريا.•
عند تعرض الكامريا لدرجات حرارة أقل من درجة التجمد لفرتة طويلة.•

] سوف يبدأ الوقت/التاريخ املضبوطني عند حتديدOK) [٦) يف اخلطوة موافق.
.بعد تغيري املنطقة الزمنية أو فرق التوقيت، حتقق من ضبط التاريخ والوقت الصحيحني
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اعرض شاشة القائمة.١
> اضغط على الزرM.لعرض شاشة القائمة <

]، حدد 2?5ضمن عالمة التبويب [٢
]LanguageK.(اللغة) [
> اضغط على الزرQ] 5> وحدد عالمة التبويب.[
> اضغط على مفتاحيY> <Z لتحديد عالمة <

].2?5التبويب [
> اضغط على مفتاحيW> <Xلتحديد < 

]LanguageK) [0)، ثم اضغط على <اللغة.<

حدد اللغة املطلوبة.٣
> اضغط على مفتاحيW> <X لتحديد اللغة ثم <

>.0اضغط على <
.سيتم تغيري لغة الواجهة

الواجهة حتديد لغة 3
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يتعذر استخدام الكامريا . EF-S وEF من الفئة Canonالكامريا متوافقة مع جميع عدسات 
.EF-Mمع عدسات 

أزل األغطية.١
 أزل غطاء العدسة اخللفي وغطاء جسم الكامريا

من خالل تدويرهما كما هو موضح باألسهم.

قم برتكيب العدسة.٢
 قم مبحاذاة العالمة احلمراء أو البيضاء على

العدسة مع العالمة ذات اللون املطابق على 
الكامريا. أدر العدسة على النحو املوضح بالسهم 

حتى تستقر يف موضعها.

وضع ضبط بؤرة العدسة على اضبط مفتاح ٣
>AF.(الضبط التلقائي للبؤرة) <
> يرمز االختصارAF.إىل الضبط التلقائي للبؤرة <
> عند ضبطه علىMF ،(الضبط اليدوي للبؤرة) <

لن تعمل ميزة الضبط التلقائي للبؤرة.

أزل غطاء العدسة األمامي.٤

 وفكهاالعدسةتركيب 

تركيب عدسة

٢

١

العالمة احلمراء

العالمة البيضاء

تقليل األتربة
.عند تغيري العدسات، افعل ذلك بسرعة يف مكان يحتوي على أقل قدر ممكن من األتربة
.عند تخزين الكامريا دون تركيب عدسة بها، احرص على تركيب غطاء اجلسم بالكامريا
.أزل األتربة املوجودة على غطاء اجلسم قبل تركيبه بالكامريا



تركيب العدسة وفكها
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للتكبري/التصغري، أدر حلقة التكبري/التصغري 
املوجودة بالعدسة مستخدمًا أصابعك.

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

التصغري بعد ضبط البؤرة إىل فقدان ضبط البؤرة.

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

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

املفكوكة.

التكبري/التصغري

فصل العدسة

١

٢

٣

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

تلمس اجلزء الدوار.

زاوية الرؤية
نظرًا ألن حجم مستشعر الصور أصغر من حجم 

 ملم، فسوف تكون زاوية ٣٥تنسيق الفيلم مقاس 
الرؤية الفعالة للعدسة املرفقة مساوية لعدسة 

 مرة تقريبًا من البعد البؤري ١٫٦ذات طول بؤري 
احملدد.

حجم مستشعر الصور (تقريبًا)
 بوصة)٠٫٥٩ × ٠٫٨٨ ملم / ١٤٫٩ × ٢٢٫٣(

 ملم ٣٥حجم الفيلم 
 بوصة)٠٫٩٤ × ١٫٤٢ ملم / ٢٤ × ٣٦(
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أدر مقبض ضبط مستوى انكسار الضوء.
 أدر املقبض يسارًا أو ميينًا حتى تبدو مستويات

) مبستكشف AFالضبط التلقائي للبؤرة (
املشهد بشكل أكرث وضوحًا.

 وإذا كان املقبض صعب التدوير، فقم بإزالة
).٢٢٠منظار العني (ص 

اهتزاز الكامريا.للحصول على صور واضحة، أمسك الكامريا بثبات لتقليل 

. لف يدك اليمنى حول مقبض الكامريا بثبات.١
. أمسك اجلزء السفلي من العدسة بيدك اليسرى.٢

. ضع إصبع السبابة بيدك اليمنى برفق على زر الغالق.٣
. ادفع ذراعيك ومرفقيك برفق جتاه مقدمة جسدك.٤
. للحفاظ على وضعية ثابتة، ضع إحدى قدميك قليالً أمام األخرى.٥
. ادفع الكامريا جتاه وجهك وانظر من خالل مستكشف العرض.٦

التشغيل األساسي

ضبط درجة وضوح مستكشف العرض

اإلمساك بالكامريا

إذا استمر تعذر ضبط مستوى انكسار الضوء بالكامريا يف توفري صورة واضحة مبستكشف املشهد، 
 (تُباع بشكل منفصل).Eفيوصى باستخدام عدسات ضبط مستوى انكسار الضوء من الفئة 

التصوير الرأسي التصوير األفقي

.٢٥٥ و٨٢، انظر صفحة LCDللتصوير أثناء النظر إىل شاشة 



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

الضغط حتى املنتصف
يؤدي ذلك إىل تنشيط الضبط التلقائي للبؤرة وكذلك 

نظام اإلضاءة التلقائي الذي يضبط سرعة الغالق 
وقيمة فتحة العدسة.

ويتم عرض إعداد درجة اإلضاءة (سرعة الغالق وفتحة 
.)0 ( LCDالعدسة) يف مستكشف العرض ولوحة 

الضغط بالكامل
يؤدي ذلك إىل حترير الغالق والتقاط الصورة.

منع اهتزاز الكامريا
تسمى حركة الكامريا املمسوكة باليد حلظة ضبط درجة اإلضاءة باهتزاز الكامريا. وهو ما قد 

يتسبب يف خروج صور باهتة. ملنع اهتزاز الكامريا، الحظ ما يلي:

أمسك الكامريا وثبتها على النحو املوضح بالصفحة السابقة.•
اضغط على زر الغالق حتى منتصفه لضبط البؤرة تلقائيًا، ثم اضغط على زر الغالق ببطء •

متامًا.

زر الغالق

 يف أوضاع املنطقة اإلبداعية، يؤدي الضغط على الزر> p نفس مهمة الضغط على زر <
الغالق حتى املنتصف.

 يف حالة الضغط على زر الغالق بالكامل دون الضغط عليه حتى املنتصف أوالً، أو يف حالة
الضغط على زر الغالق حتى املنتصف ثم الضغط عليه بالكامل على الفور، ستستغرق الكامريا 

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

للتصوير من خالل الضغط على زر الغالق حتى املنتصف.
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التشغيل األساسي

أدر قرص األوضاع عند الضغط مع االستمرار 
على زر حترير القفل مبركز القرص.

استخدمها لضبط وضع التصوير.

>.6بعد الضغط على أحد األزرار، أدر القرص <)١(
> f> <Rعند الضغط على أحد األزرار مثل <

>i> <D تظل الوظيفة املعنية حمددة طوال ،<
). أثناء هذا الوقت، ميكنك 9مدة تشغيل املوقت (

> لضبط اإلعداد املطلوب.6تدوير القرص <
عند االنتهاء من حتديد الوظيفة أو الضغط على زر 

الغالق حتى منتصفه، ستكون الكامريا جاهزة 
للتصوير.
 استخدم هذا القرص لتحديد أو إعداد تشغيل

) ووضع التشغيل AFالضبط التلقائي للبؤرة (
 ومستوى الضبط التلقائي للبؤرة ISOوسرعة 

وما إىل ذلك من إعدادات.

> فقط.6أدر القرص <)٢(
، أدر LCDأثناء النظر إىل مستكشف املشهد أو لوحة 

>.6القرص <
 استخدم هذا القرص لضبط سرعة الغالق وقيمة

فتحة العدسة وما إىل ذلك من إعدادات.

األوضاعقرص 

الرئيسيالقرص  6

> ألعلى (قفل متعدد R) حتى أثناء ضبط املفتاح <١ميكن أيضًا إجراء عمليات التشغيل يف (
).٥٤الوظائف، ص 
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>.5بعد الضغط على أحد األزرار، أدر القرص <)١(
> f> <Rعند الضغط على أحد األزرار مثل <

>i> <D تظل الوظيفة املعنية حمددة طوال ،<
). أثناء هذا الوقت، ميكنك 9مدة تشغيل املوقت (

> لضبط اإلعداد املطلوب.5تدوير القرص <
عند االنتهاء من حتديد الوظيفة أو الضغط على زر 

الغالق حتى منتصفه، ستكون الكامريا جاهزة للتصوير.
 استخدم هذا القرص لتحديد أو إعداد تشغيل

) ووضع التشغيل AFالضبط التلقائي للبؤرة (
 ومستوى الضبط التلقائي للبؤرة ISOوسرعة 

وما إىل ذلك من إعدادات.

> فقط.5أدر القرص <)٢(
، أدر LCDأثناء النظر إىل مستكشف املشهد أو لوحة 

>.5القرص <
 استخدم هذا القرص لضبط مقدار تعويض درجة

اإلضاءة وإعداد فتحة العدسة للضبط اليدوي 
لدرجة اإلضاءة وما إىل ذلك من وظائف.

قرص التحكم السريع 5

> ألعلى (قفل متعدد R) حتى أثناء ضبط املفتاح <١ميكن أيضًا إجراء عمليات التشغيل يف (
).٥٤الوظائف، ص 
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التشغيل األساسي

> متيل يف االجتاهات املوضحة 9توجد ثمانية مفاتيح مبفتاح التحكم متعدد االجتاهات <
باألسهم.

 استخدم املفاتيح الثمانية لتحديد نقطة الضبط
) أو تصحيح توازن اللون AFالتلقائي للبؤرة (

األبيض أو حتريك نقطة الضبط التلقائي للبؤرة أو 
تكبري اإلطار أثناء تصوير فيلم باستخدام العرض 

املباشر أو التصوير باستخدام العرض املباشر أو 
التنقل بني الصور املُكربة أثناء عرضها.

 بالنسبة للقوائم والتحكم السريع، يعمل مفتاح
التحكم متعدد االجتاهات فقط يف االجتاهني 

>. وال W> <X> <Y> <Zالرأسي واألفقي <
يعمل يف االجتاهات القطرية.

 مفتاح التحكم متعدد االجتاهات9

ميكن حتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة وتصحيح توازن اللون األبيض والتنقل بني الصور املكربة 
).٥٤> ألعلى (قفل متعدد الوظائف، ص Rأثناء عرضها حتى أثناء عند ضبط مفتاح <
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) يتم ضبط مفتاح قفل متعدد الوظائف] (Multi function lock  :    4 5باستخدام اخليار [
  switch set    > R ألعلى، متنعك الكامريا من تغيري اإلعدادات من غري قصد عن طريق  <

حتريك القرص الرئيسي وقرص التحكم السريع ومفتاح التحكم متعدد الوظائف أو عن طريق 
ملس لوحة اللمس.

> ألسفل: مت حترير القفلRضبط املفتاح <
> ألعلى: مت تعشيق القفلRضبط املفتاح <

] (قفل متعدد Multi function lockحدد [١
الوظائف).

] حدد [   4 5ضمن عالمة التبويب [Multi 
function lock) [ثم قفل متعدد الوظائف ،(

>.0اضغط على <

] إىل عناصر التحكم يف Xأضِف عالمة اختيار [٢
الكامريا ليتم قفلها.

> 0حدد التحكم يف الكامريا واضغط على <
].Xإلضافة عالمة اختيار [

] حددOK) [موافق.(
 ستُقفل عناصر التحكم يف الكامريا احملددة

عندما يكون مفتاح قفل متعدد الوظائف يف 
وضع القفل.

R قفل متعدد الوظائف 

> إذا مت ضبط مفتاحR ألعلى وأنت حتاول استخدام واحد من مفاتيح التحكم يف الكامريا <
> يف مستكشف L))، فسيتم عرض <التحكم باللمس] (hTouch control(باستثناء حالة ضبط [
] LOCK)، سيتم عرض [٥٥. يف شاشة إعدادات وظائف التصوير (ص LCDاملشهد وعلى لوحة 

.LCD] على شاشة LOCK). أثناء تصوير األفالم باستخدام العرض املباشر، سيتم عرض [قفل(
> 5بشكل افرتاضي، عند قفله، سيتم قفل القرص.<
] يف املنطقة الرئيسية لألوضاع، يكونhTouch control) [فقط قابل التحكم باللمس (

للضبط.
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التشغيل األساسي

>. قم U بالضغط على زر <LCDميكنك إضاءة لوحة 
 LCD) أو إيقاف تشغيل إضاءة لوحة 9بتشغيل (

>.Uبالضغط على الزر <

> عدة مرات، سيتم عرض إعدادات وظيفة التصوير.Bبعد الضغط على الزر <
عن طريق عرض إعدادات وظائف التصوير، ميكنك تدوير قرص األوضاع ملشاهدة اإلعدادات 

).٤٥١لكل وضع تصوير (ص 
).٥٦> إمكانية التحكم السريع يف إعدادات وظائف التصوير (ص Qيتيح الضغط على الزر <

> مرة أخرى إليقاف تشغيل العرض.Bاضغط على الزر <

U إضاءة لوحة LCD

إعدادات وظائف التصويرعرض 

أثناء تشغيل إضاءة املصباح، يؤدي الضغط على زر الغالق بالكامل إىل إيقاف تشغيل إضاءة لوحة 
LCD.
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 وضبطها مباشرة. وتعرف هذه LCDميكنك حتديد وظائف التصوير املعروضة على شاشة 
امليزة باسم التحكم السريع.

.)Q  <)7اضغط على الزر <١
.تظهر شاشة التحكم السريع

اضبط الوظيفة املطلوبة.٢
> اضغط على مفتاحيW> <X> أو <Y> <Z <

لتحديد وظيفة.
 تظهر إعدادات الوظيفة احملددة ودليل امليزات

).٧٥(ص 
> لتغيري اإلعداد.5> أو <6أدر القرص <

التقط الصورة.٣
.اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة
.سيتم عرض الصورة امللتقطة

Q التحكم السريع يف وظائف التصوير

أوضاع املنطقة اإلبداعيةأوضاع املنطقة األساسية

 ١٠٧ملعرفة الوظائف القابلة للضبط يف أوضاع املنطقة األساسية وإجراءات الضبط، انظر صفحة.
 ميكنك أيضًا استخدام شاشة ملس ٢ و١يف اخلطوتني ،LCD ٦١ (صفحة.(
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Qالتحكم السريع يف وظائف التصوير 

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

> أو اضغط على 5> أو <6أدِر القرص <
> لتغيري اإلعدادات. كذلك، Y> <Zمفتاحي <

توجد بعض الوظائف التي ال ميكن ضبطها من 
> أو B> أو <Bخالل الضغط على الزر <

>L.<
> إلنهاء اإلعداد والرجوع إىل 0اضغط على <

شاشة التحكم السريع.
> عند حتديدV أو <٤٣٣> (ص (H ص) <١٢٠ (

>، ستظهر الشاشة Mوالضغط على الزر <
السابقة مرة أخرى.

منوذج شاشة التحكم السريع

التحكم السريع

)١٩٢سرعة الغالق (ص 

تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة 
)١١٦(ص 

)١٦٧تصحيح توازن اللون األبيض (ص 

)٣٠ (ص ١*وضع التصوير
)١٧٤ (ص ٢*أولوية درجة التظليل

)١٦٩مُحسِّن اإلضاءة التلقائي (ص 

)١٩٨وضع ضبط كثافة اإلضاءة (ص 

)١٥٤منط الصورة (ص 

تعويض درجة اإلضاءة/
 (مضاهاة AEBإعداد 

شدة اإلضاءة تلقائيًا) 
)٢٠٠/٢٠١(ص 

)٢٣٠تعويض درجة إضاءة الفالش (ص 

)١٤٨ (ص ISOسرعة 

)١٤٢جودة تسجيل الصور (ص 

)١٩٤فتحة العدسة (ص 

٣ *Wi-Fiوظائف 

)١٣٨وضع التشغيل (ص 

)٤٣٣مفاتيح التحكم اخملصصة (ص 

)١٦٨مضاهاة توازن اللون األبيض (ص 

)٢٠٣ (ص ٢*قفل اإلضاءة التلقائية

وضع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة 
)AF ١٢١) (ص(

)١٦٢توازن اللون األبيض (ص 

رجوع

>.v> أو <8: ال ميكن ضبطه إال عند ضبط قرص األوضاع على <١*
: ال ميكن ضبط هذه الوظائف من خالل شاشة التحكم السريع.٢*
: ارجع إىل دليل إرشادات الوظيفة الالسلكية.٣*

>0< 
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ميكنك ضبط اإلعدادات اخملتلفة باستخدام القوائم مثل جودة تسجيل الصورة، والتاريخ 
والوقت، وما إىل ذلك.

 ال يتم عرض بعض عالمات تبويب وعناصر القائمة يف أوضاع املنطقة األساسية.*

عمليات القوائم 3

القوائم يف أوضاع املنطقة األساسية

القوائم يف أوضاع املنطقة اإلبداعية

مفاتيح 
>W><X><Y><Z <

LCDشاشة 

>0الزر <

>Mالزر <
>Qالزر <

عناصر القائمة إعدادات القائمة

عالمات التبويب 
الفرعية

عالمات التبويب الرئيسية

: اإلعداد5

: قائمتي9
: الوظائف اخملصصة8

: التشغيل3

zالتصوير :
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 عمليات القوائم3

اعرض شاشة القائمة.١
> اضغط على الزرM لعرض شاشة <

القائمة.

حدد عالمة تبويب.٢
> يف كل مرة تقوم فيها بالضغط على الزرQ ،<

ستتغري عالمة التبويب الرئيسية (جمموعة 
الوظائف).

> اضغط على مفتاحيY> <Z لتحديد عالمة <
تبويب فرعية.

] على سبيل املثال، تشري عالمة التبويبz3 [
يف هذا الدليل، إىل الشاشة التي يتم عرضها عند 

] اخلاصة بـ(التصوير).z   3 حتديد عالمة التبويب   [

حدد العنصر املطلوب.٣
> اضغط على مفتاحيW> <X لتحديد العنصر <

>.0ثم اضغط على <

حدد اإلعداد.٤
> اضغط على مفتاحيW> <X> أو <Y> <Z <

لتحديد اإلعداد املطلوب. (تتطلب بعض اإلعدادات 
> Y> <Z> أو <W> <Xالضغط على مفتاحي <
لتحديد هذه اإلعدادات.)

.تتم اإلشارة إىل اإلعداد احلايل باللون األزرق

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

قم بإنهاء اإلعداد.٦
> اضغط على الزرM للرجوع إىل شاشة <

إعدادات وظائف التصوير.

إجراء ضبط القائمة



 عمليات القوائم3

٦٠

مثال: عند ضبط تقليل التشويش

ال ميكن ضبط عناصر القائمة املعتمة. ويتم تعتيم 
عنصر القائمة إذا جتاوزه إعداد وظيفة أخرى.

ميكنك رؤية الوظيفة املتجاوزة عن طريق حتديد 
>.0عنصر القائمة املعتم والضغط على <

إذا قمت بإلغاء إعدادات الوظيفة املتجاوزة، فسوف 
يصبح عنصر القائمة املعتم قابالً للضبط.

عناصر القائمة املعتمة

 ٤> لتحديد إحدى عالمات تبويب القائمة. يف اخلطوة 6، ميكنك أيضًا تدوير القرص <٢يف اخلطوة، 
> لتحديد إعدادات معينة.5ميكنك أيضًا تدوير القرص <

 ميكنك أيضًا استخدام شاشة ملس ٥ إىل ٢يف اخلطوات من ،LCD ٦١ (ص.(
> يفرتض الشرح الالحق لوظائف القائمة أنك قمت بالضغط على الزرM لعرض شاشة <

القائمة.
> إللغاء التشغيل، اضغط على الزرM.<
 ٤٧٠للحصول على تفاصيل حول كل عنصر قائمة، انظر صفحة.

بعض عناصر القائمة املعتمة لن تعرض الوظيفة املتجاوزة.

)، ميكنك مسح كل إعدادات الكامريا] (       Clear all camera settings  : 54 باستخدام اخليار [
).٦٨إعادة ضبط وظائف القائمة إىل اإلعدادات االفرتاضية (ص 
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 عبارة عن لوحة حساسة للمس ميكنك تشغيلها بأصابعك.LCDشاشة 

الشاشة النموذجية (التحكم السريع)
 استخدم إصبعك للنقر على (اللمس السريع ثم

.LCDإزالة اإلصبع) على شاشة 
 ،بالنقر، ميكنك حتديد القوائم والرموز وما إىل ذلك

.LCDاملعروضة على شاشة 
 ،عندما يكون تشغيل شاشة اللمس ممكنًا

سيظهر إطار حول الرمز (باستثناء شاشات 
]، Qالقوائم). على سبيل املثال، عند النقر فوق [

ستظهر شاشة التحكم السريع. بالنقر فوق 
]، ميكنك الرجوع إىل الشاشة السابقة.2[

عمليات التشغيل املمكنة بالنقر فوق الشاشة
> ضبط وظائف القائمة بعد الضغط على الزرM<
التحكم السريع
> ضبط الوظائف بعد الضغط على الزرf> أو <R> أو <i> أو <D> أو <S> أو <B <
املس الغالق أثناء التصوير يف العرض املباشر
ضبط الوظائف خالل التصوير أثناء العرض املباشر
ضبط الوظائف أثناء تصوير األفالم
عمليات التشغيل

dاستخدام شاشة اللمس 

النقر



dاستخدام شاشة اللمس 

٦٢

شاشة منوذجية (شاشة القائمة)
 اسحب أصبعك أثناء ملس شاشةLCD.

شاشة منوذجية (شاشة تغيري احلجم)

عمليات التشغيل التي ميكن إجراؤها بسحب إصبعك على الشاشة
>حتديد عالمة تبويب قائمة أو عنصر قائمة بعد الضغط على الزرM<
إعداد التحكم التدريجي
التحكم السريع
حتديد نقاط الضبط التلقائي للبؤرة
ضبط الوظائف خالل التصوير أثناء العرض املباشر
ضبط الوظائف أثناء تصوير األفالم
عمليات التشغيل

) على الصفري] (z1: Beepيف حالة ضبط [
]Touch to n) [فلني يصدر صوت ملس من أجل ،(

الصفري خالل عمليات التشغيل باللمس.

السحب

 كتم صوت الصفري أثناء عمليات تشغيل اللمس3
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dاستخدام شاشة اللمس 

] (التحكم يف Touch controlحدد [١
اللمس).

] (التحكم يف اللمس)، 53 من عالمة التبويب [
)، التحكم يف اللمس] (Touch controlحدد [

>.0ثم اضغط على <

اضبط إعداد التحكم يف اللمس.٢
> 0حدد اإلعداد املطلوب، ثم اضغط على.<
] اإلعدادStandard) [هو اإلعداد قياسي (

العادي.
] ويتيح اإلعدادSensitive) [استجابة حسّاس (

] Standardأكرث تفاعالً للمس مقارنة باإلعداد [
). حاول استخدام كال اإلعدادين وحدد قياسي(

اإلعداد الذي تفضله.
 لتعطيل عمليات شاشة اللمس، حدد

]Disable) [تعطيل.(

 إعدادات التحكم يف اللمس3

احتياطات خاصة بعمليات تشغيل شاشة اللمس
 نظرًا ألن شاشةLCD ليست حساسة للضغط، ال تستخدم أية أشياء حادة، كاألظافر أو األقالم 

ذات السنون املدببة، إلجراء عمليات تشغيل اللمس.
.ال تستخدم األصابع املبتلة إلجراء عمليات تشغيل شاشة اللمس
 إذا كانت هناك أية رطوبة على شاشةLCD أو إذا كانت أصابعك مبتلة، فقد ال تستجيب شاشة 

اللمس أو قد يحدث سوء تشغيل. ويف هذه احلالة، أوقف تشغيل الكامريا وامسح شاشة 
LCD.بقطعة قماش 

 قد يؤدي وضع غطاء واقٍ متوفر باألسواق أو ملصق على شاشةLCD إىل حدوث بطء يف 
استجابة تنفيذ عملية اللمس.

] إذا قمت بإجراء عملية تشغيل اللمس عند ضبط اإلعدادSensitive) [فقد تكون حساس ،(
االستجابة للمس أبطأ.
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فقم بتهيئة  جديدة أو متت تهيئتها مسبقًا بواسطة كامريا أخرى أو كمبيوتر، إذا كانت البطاقة
البطاقة باستخدام هذه الكامريا.

] (تهيئة البطاقة).Format cardحدد [١
] حدد [  51 من عالمة التبويب ،[Format card [

>.0)، ثم اضغط على <تهيئة البطاقة(

قم بتهيئة البطاقة.٢
] حددOK) [0)، ثم اضغط على <موافق.<
.ستتم تهيئة البطاقة
 عند اكتمال عملية التهيئة، ستظهر القائمة مرة

أخرى.

 للتنسيق منخفض املستوى، اضغط على الزر
>L] إلضافة عالمة اختيار <X] إىل [Low level 

format) [ثم حدد تنسيق منخفض املستوى ،(
]OK) [موافق.(

قبل بدء االستخدام

 تهيئة البطاقة3

عند تهيئة البطاقة، سيتم مسح جميع الصور والبيانات املوجودة عليها. حتى الصور احملمية 
سيتم مسحها، لذا تأكد من عدم وجود أي شيء ترغب يف االحتفاظ به على البطاقة. وإذا لزم 

األمر، فانقل الصور والبيانات إىل جهاز كمبيوتر، أو ما إىل ذلك، قبل تهيئة البطاقة.
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قبل بدء االستخدام

.كانت البطاقة جديدة
.متت تهيئة البطاقة بواسطة كامريا أخرى أو كمبيوتر
.كانت البطاقة ممتلئة بالصور أو البيانات
٤٩٦ (صفحة يتم عرض أحد األخطاء املتعلقة بالبطاقة(.

قم بتهيئة البطاقة يف احلاالت التالية:

التهيئة املنخفضة املستوى
 قم بإجراء التهيئة املنخفضة املستوى عندما تبدو سرعة التسجيل أو القراءة اخلاصة بالبطاقة

بطيئة أو إذا كنت ترغب يف مسح كل البيانات املوجودة على البطاقة متامًا.
 نظرًا ألن التهيئة منخفضة املستوى ستؤدي إىل تهيئة جميع القطاعات التي ميكنك التسجيل

عليها يف البطاقة، فقد تستغرق عملية التهيئة هذه فرتة أطول قليالً من التهيئة العادية.
] ميكنك إيقاف التهيئة منخفضة املستوى بتحديدCancel) [وحتى يف هذه احلالة، سيتم إلغاء .(

إنهاء التهيئة العادية وميكنك استخدام البطاقة على النحو املعتاد.

 عند تهيئة البطاقة أو مسح البيانات، يتم تغيري معلومات إدارة امللفات فقط. وال يتم مسح
البيانات الفعلية بالكامل. لذا انتبه لهذا األمر عند بيع البطاقة أو التخلص منها. عند التخلص من 

البطاقة، قم بإجراء تهيئة منخفضة املستوى للبطاقة أو تدمريها ماديًا للحيلولة دون تسرب 
البيانات الشخصية.

 قبل استخدام بطاقةEye-Fi جديدة، يجب تثبيت برنامج البطاقة على الكمبيوتر. ثم قم 
بتهيئة البطاقة باستخدام الكامريا.

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

 يشتمل هذا اجلهاز على تقنيةexFAT  املرخصة منMicrosoft.



قبل بدء االستخدام
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ميكنك منع صدور صوت الصافرة بينما يتم ضبط البؤرة أثناء التصوير يف وضع املوقت الذاتي 
وعمليات تشغيل شاشة اللمس.

] (صفري).Beepحدد [١
] ضمن عالمة التبويبz1] حدد ،[Beep [

>.0)، ثم اضغط على <صفري(

] (تعطيل).Disableحدد [٢
] حددDisable) [ثم اضغط على موافق ،(

>0.<
.لن تعمل الصافرة
] إذا مت حتديدTouch ton) [ملس من أجل ،(

سيكون صوت الصافرة صامتًا لعمليات شاشة 
اللمس فقط.

لتوفري طاقة البطارية، يتم إيقاف تشغيل الكامريا تلقائيًا بعد انقضاء املدة احملددة للتشغيل 
يف وضع اخلمول. وتكون املدة احملددة باإلعداد االفرتاضي هي دقيقة واحدة، ولكن ميكن 

تغيري هذا اإلعداد. وإذا مل تكن ترغب يف إيقاف التشغيل تلقائيًا، فاضبط هذا اإلعداد على 
]Disable) [وبعد إيقاف تشغيل الكامريا، ميكنك تشغيلها مرة أخرى بالضغط على تعطيل .(

زر الغالق أو أي زر آخر.

] (إيقاف التشغيل Auto power offحدد [١
التلقائي).

] حدد [52 ضمن عالمة التبويب ،[Auto power 
off) [ثم اضغط على إيقاف التشغيل التلقائي ،(

>0.<

اضبط الوقت املطلوب.٢
> 0حدد اإلعداد املطلوب، ثم اضغط على.<

تعطيل الصافرة 3

إيقاف التشغيل التلقائيضبط وقت إيقاف التشغيل/ 3

 تلقائيًا بعد LCD)، سيتم إيقاف تشغيل شاشة تعطيل] (Disableحتى يف حالة الضبط على [
 دقيقة لتوفري الطاقة. (ال يتم إيقاف تشغيل الكامريا نفسها).٣٠
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قبل بدء االستخدام

 فور التقاطها. لإلبقاء على الصورة LCDميكنك ضبط مدة عرض الصورة على شاشة 
).إيقاف] (Off). وإذا أردت عدم عرض الصورة، فحدد [تعليق] (Holdمعروضة، حدد [

] (معاينة الصورة).Image reviewحدد [١
] ضمن عالمة التبويبz1] حدد ،[Image 

review) [ثم اضغط على معاينة الصورة ،(
>0.<

اضبط الوقت املطلوب.٢
> 0حدد اإلعداد املطلوب، ثم اضغط على.<

) لتظل معروضة أو تنطفئ عند الضغط ٥٥ميكن ضبط شاشة إعدادات وظائف التصوير (ص 
على زر الغالق حتى املنتصف.

] (زر تشغيل/إيقاف LCD off/on btnحدد[١
).LCDشاشة 

] حدد [2?5من عالمة التبويب ،[LCD off/on 
btn) [ زر تشغيل/إيقاف شاشةLCD ثم ،(

>.0اضغط على <

اضبط اإلعداد املطلوب.٢
> 0حدد اإلعداد املطلوب، ثم اضغط على.<

]Remains on) [يستمر العرض على وضع التشغيل حتى ):البقاء على وضع التشغيل
عند الضغط على زر الغالق حتى 

منتصفه. إلخفاء العرض، اضغط على 
>.Bالزر <

]Shutter btn. ) [عند الضغط على زر الغالق حتى  شسيشسيش   ):زر الغالق
املنتصف، سيختفي العرض. وعند حترير 

زر الغالق، سيتم تشغيل العرض.

مدة معاينة الصورةضبط  3

LCD تشغيل/إيقاف شاشة 3

)، سيتم عرض الصورة إىل أن ينقضي وقت إيقاف التشغيل التلقائي.تعليق] (Holdيف حالة ضبط [
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ميكن إعادة إعدادات التصوير بالكامريا وإعدادات القائمة إىل اإلعدادات االفرتاضية.

] Clear all camera settingsحدد [١
(مسح جميع إعدادات الكامريا).

] حدد [54 من عالمة التبويب ،[Clear all 
camera settings مسح جميع إعدادات) [

>.0الكامريا)، ثم اضغط على <

] (موافق).OKحدد [٢
] حددOK) [0)، ثم اضغط على <موافق.<
] يؤدي ضبطClear all camera settings [

) إىل إعادة ضبط مسح جميع إعدادات الكامريا(
الكامريا على اإلعدادات االفرتاضية التالية:

Nاإلعدادات االفرتاضية  إعادة الكامريا إىل 3

إعدادات وظائف التصوير

>8<الوضع 
F مشهد ليلي مع) 

حمل الكامريا باليد)
وضع النطاق الديناميكي 

)HDRالعايل (
تعطيل النطاق الديناميكي 

)HDRالعايل (
تعطيلموقت الفاصل الزمني (تأثري الشكل املصغر)v<c<الوضع 

تشغيل الضبط التلقائي 
)AFللبؤرة (

الضبط التلقائي للبؤرة 
تعطيلموقت املصباحللقطة واحدة

وضع حتديد منطقة 
الضبط التلقائي للبؤرة

حتديد تلقائي: الضبط التلقائي 
تعطيلالتصوير مضاد االهتزاز نقطة٤٥للبؤرة عند 

وضع ضبط كثافة 
اإلضاءة

q الضبط التقديري) 
تعطيلقفل املرآةلكثافة اإلضاءة)

عرض مستكشف العرضISOإعدادات سرعة 
إخفاءاملستوى اإللكرتويناإلعداد التلقائي (تلقائي)ISOإعداد سرعة 

النطاق اخلاص بالصور 
الثابتة

إخفاءعرض الشبكة١٠٠احلد األدنى: 
إظهارالكشف عن االهتزاز١٦٠٠٠احلد األقصى: 

النطاق التلقائي
بدون تغيريالوظائف اخملصصة١٠٠احلد األدنى: 

التحكم يف الفالش٦٤٠٠احلد األقصى: 
احلد األدنى لسرعة الغالق 

تلقائييف الوضع التلقائي
متكنيانطالق الفالش

E-TTL IIضبط الفالش 
الضبط التقديري 

لكثافة إضاءة الفالش  (تصوير فردي)uوضع التشغيل
تعويض درجة اإلضاءة/املضاهاة 

سرعة مزامنة الفالش مت اإللغاء)AEBالتلقائية لدرجة اإلضاءة (
تلقائيAvيف وضع  تعويض درجة إضاءة 

مت اإللغاءالفالش
تعطيلدرجة اإلضاءة املتعددة



٦٩

قبل بدء االستخدام

إعدادات الكامرياإعدادات تسجيل الصور
دقيقة واحدةإيقاف التشغيل التلقائي73جودة الصور

متكنيالصافرة٣:٢نسبة العرض إىل االرتفاع
متكنيحترير الغالق بدون بطاقةتلقائيمنط الصورة

قياسيمُحسِّن اإلضاءة التلقائي
ثانيتانمعاينة الصورة

تعطيلتنبيه التمييز

عرض نقطة الضبط تصحيح انحراف العدسة
تعطيلالتلقائي للبؤرة

متكني/حفظ بيانات تصحيح اإلضاءة الطرفية
التصحيح

إيقاف تشغيلشبكة العرض
عرض شريط الرتدد 

السطوعالرسومي

متكني/حفظ بيانات تصحيح االنحراف اللوين
التصحيح

تعطيلHDMIالتحكم عرب واجهة 
التنقل السريع عرب الصور 

6باستخدام
e)  صور)١٠ 

تعطيل/حفظ بيانات تصحيح التشوه
التصحيح

zDتشغيلالتدوير التلقائي

LCDدرجة سطوع شاشة 

 (أولوية Q Autoتوازن اللون األبيض
احمليط)

زر تشغيل/إيقاف تشغيل 
LCDشاشة 

تظل على وضع 
التشغيل

قياسيالتحكم باللمس
توازن اللون األبيض 

بدون تغيريالتاريخ/الوقت/املنطقةمت اإللغاءاخملصص

بدون تغيري اللغةمت اإللغاءتصحيح توازن اللون األبيض
بدون تغيرينظام الفيديومت اإللغاءمضاهاة توازن اللون األبيض

متكنيدليل امليزاتsRGBمساحة األلوان
تقليل تشويش التعرض 

خيارات العرض اخلاصة بالزر تعطيلالطويل لإلضاءة
z

كل العناصر حمددة  ISOتقليل تشويش سرعة 
قياسيالعالية

 (قرص التحكم 5قفل الوظائف املتعددةتعطيلأولوية درجة التمييز
السريع) فقط مستمرترقيم امللفات

بدون تغيريوضع التصوير اخملصصمتكنيتنظيف تلقائي
بدون تغيريمعلومات حقوق النشرمت املسحبيانات مسح األتربة

تعطيلEye-Fiنقل 
بدون تغيريتكوين: قائمتي
العرض العاديعرض القائمة

إعدادات االتصال الالسلكي
Wi-Fi/NFCتعطيل

 ٤١٠لالطالع على كيفية مسح إعدادات الوظائف اخملصصة، انظر الصفحة.
.ارجع إىل دليل إرشادات الوظيفة الالسلكية للتعرف على إعدادات الوظيفة الالسلكية



قبل بدء االستخدام

٧٠

إعدادات تصوير األفالمإعدادات التصوير أثناء العرض املباشر
التصوير أثناء العرض 

) (حلم)v< l)  Dreamالوضع <متكنياملباشر

ISOإعدادات سرعة +التتبعuطريقة الضبط التلقائي 
تشغيل الضبط التلقائي 

١٠٠احلد األدنى: النطاق اخلاص باألفالمAF(Xللبؤرة (
١٢٨٠٠احلد األقصى:  تعطيلالغالق باللمس

متكنيالضبط التلقائي للبؤرة إخفاءعرض الشبكة

متكنيحماكاة درجة اإلضاءة
+التتبعuطريقة الضبط 

جودة تسجيل األفالم
التصوير الصامت باستخدام 

١الوضع العرض املباشر
MOV/MP4MP4

حجم تسجيل الفيلم

NTSC:
L6(قياسي) 

PAL:
L5(قياسي) 

 ثوان٨ٍموقت ضبط كثافة 

تعطيلاملرشحات اإلبداعية

التكبري/التصغري 
تعطيلالرقمي 

تلقائيتسجيل الصوت

تلقائيمرشح صوت الرياح
تعطيلخمفض الصوت

سرعة الضبط التلقائي للبؤرة لألفالم باستخدام 
Servoوضع 

التشغيل الدائمعندما يكون نشطًا
سرعة الضبط 
 (قياسي)٠التلقائي للبؤرة

حساسية التتبع 
للضبط التلقائي للبؤرة 

لألفالم باستخدام 
Servoوضع 

٠

موقت ضبط كثافة 
 ثوان٨ٍاإلضاءة

إخفاءعرض الشبكة

 -/V aوظيفة الزر 

تعطيللقطة الفيديو
األفالم ذات الفرتات 

تعطيلالزمنية احملددة

التصوير باستخدام 
تعطيلوحدة التحكم عن بُعد

تعطيلاملرشحات اإلبداعية
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ميكنك عرض شبكة يف مستكشف املشهد ملساعدتك يف التحقق من ميل الكامريا أو 
إنشاء اللقطة.

] (عرض Viewfinder displayحدد [١
مستكشف العرض).

] حدد [2?5من عالمة التبويب ،[Viewfinder 
display) [ثم عرض مستكشف العرض ،(

>.0اضغط على <

] (عرض الشبكة).Grid displayحدد [٢

] (إظهار).Showحدد [٣
 عندما تقوم باخلروج من هذه القائمة، سوف

تظهر الشبكة يف مستكشف العرض.

الشبكةعرض 

 أثناء التصوير يف وضع العرض املباشر وقبل البدء يف LCDميكنك عرض شبكة على شاشة 
).٣٣١، ٢٧٠تصوير فيلم (ص 
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 للمساعدة يف LCDميكنك عرض املستوى اإللكرتوين يف مستكشف العرض وعلى شاشة 
تصحيح ميل الكامريا. والحظ أنه ميكنك فحص امليل األفقي فقط وليس امليل لألمام/للخلف.

>.Bاضغط على الزر <١
> يف كل مرة تقوم فيها بالضغط على الزرB ،<

سيتغري عرض الشاشة.
.اعرض املستوى اإللكرتوين

 يف حالة عدم ظهور املستوى اإللكرتوين، قم
 z button display :53 بضبط [

options) [حتى خيارات العرض اخلاصة بالزر (
).٤٥٠يتم عرض املستوى اإللكرتوين (ص 

حتقق من ميل الكامريا.٢
 يتم عرض امليل األفقي يف زيادات قدرها درجة

واحدة. يتم عرض امليل األفقي يف زيادات قدرها 
 درجات.٥
 ،عندما يتحول اخلط من اللون األحمر إىل األخضر

فإنه يدل على أنه قد مت تصحيح امليل تقريبًا.

Q املستوى اإللكرتوين عرض

LCDاملستوى اإللكرتوين على شاشة عرض 

املستوى األفقي

± تقريبًا.١حتى بعد تصحيح امليل، رمبا يكون هناك هامش خطأ يبلغ 
.وإذا كانت الكامريا مائلة بشكل كبري، فإن هامش خطأ املستوى اإللكرتوين يكون أكرب

+ التعقب)، فإنه uأثناء التصوير باستخدام العرض املباشر وقبل تصوير األفالم (فيما عدا عند استخدام 
).٣٠١، ٢٥٩ميكنك أيضًا عرض املستوى اإللكرتوين كما هو موضح أعاله (ص 
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Qعرض املستوى اإللكرتوين 

ميكن عرض مستوى إلكرتوين بسيط باستخدام رمز كامريا يف مستكشف املشهد. وحيث إنه يتم 
عرض هذا املؤشر أثناء التصوير، فيمكنك التقاط الصورة أثناء التحقق من درجة ميل الكامريا.

] (عرض Viewfinder displayحدد [١
مستكشف العرض).

] حدد [2?5من عالمة التبويب ،[Viewfinder 
display) [ثم عرض مستكشف العرض ،(

>.0اضغط على <

] (املستوى Electronic levelحدد [٢
اإللكرتوين).

] (إظهار).Showحدد [٣

اضغط على زر الغالق حتى املنتصف.٤
 سوف يظهر املستوى اإللكرتوين كما هو معروض

يف الرسم التوضيحي.

 ويعمل هذا املستوى اإللكرتوين أيضًا مع التصوير
الرأسي.

 عرض املستوى اإللكرتوين يف مستكشف العرض3

املستوى اإللكرتوين

تصوير

اإلمالة مبقدار درجة واحدة

اإلمالة مبقدار درجتني أو أكرث 

 تقريبًا.١حتى بعد تصحيح امليل، رمبا يكون هناك هامش خطأ يبلغ ±
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> يف مستكشف املشهد عندما Gإذا قمت بضبط هذه الوظيفة، سوف يظهر <
تكتشف الكامريا حدوث اهتزاز بسبب وميض مصدر الضوء. يتم ضبط الكشف عن االهتزاز على 

]Show) [بشكل افرتاضي.إظهار (

] (عرض Viewfinder displayحدد [١
مستكشف العرض).

] حدد [2?5من عالمة التبويب ،[Viewfinder 
display) [ثم عرض مستكشف العرض ،(

>.0اضغط على <

] (الكشف عن Flicker detectionحدد [٢
االهتزاز).

] (إظهار).Showحدد [٣

Nعرض الكشف عن االهتزاز 

] Enable) على [التصوير املقاوم لالهتزاز] ( .z4: Anti-flicker shootيف حالة ضبط [
).١٧٩)، ميكنك التصوير مع تقليل نسبة تفاوت درجة اإلضاءة الناجتة عن االهتزاز (ص متكني(
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يعرض كل من دليل امليزات والتعليمات معلومات عن ميزات الكامريا.

سيظهر دليل امليزات عند تغيري وضع التصوير أو ضبط وظيفة تصوير أو التصوير يف العرض 
املباشر أو تصوير األفالم أو التحكم السريع يف التشغيل، وسيعرض هذا الدليل وصفًا 

خمتصرًا للوضع املعني أو الوظيفة املعنية أو اخليار املعني. كما سيعرض دليل امليزات 
وصفًا عند حتديد وظيفة أو خيار ما باستخدام شاشة التحكم السريع. يتم إيقاف تشغيل دليل 

امليزات عند النقر فوق الوصف أو متابعة التشغيل.

(منوذج)وضع التصوير 

(منوذج)منوذج 

] (دليل امليزات).Feature guideحدد [
] حدد [53 من عالمة التبويب ،[Feature 

guide) [0)، ثم اضغط على <دليل امليزات.<
] حددDisable) [ثم اضغط على موافق ،(

>0.<

دليل امليزات والتعليمات

دليل امليزات

 تعطيل دليل امليزات3

التشغيلالتصوير أثناء العرض املباشرإعدادات التصوير



دليل امليزات والتعليمات
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 >B) يف أسفل شاشة القائمة، فإن الضغط على الزر <تعليمات] (zHelpعند عرض [
يؤدي إىل عرض وصف امليزة (التعليمات). يف حالة مألت التعليمات أكرث من شاشة واحدة، 

> أو الضغط على 5سيظهر شريط التمرير على احلافة اليمنى. ميكنك تدوير القرص <
> للتمرير.W> <Xمفتاحي <

] :مثالz3: Long exp. noise reduction[)  تقليل تشويش التعرض الطويل
)لإلضاءة

] :8مثالC.Fn I-1: Exposure level increments[) زيادات مستوى اإلضاءة(

] :8مثالC.Fn II-1: Tracking sensitivity[) حساسية التتبع(

v تعليمات

B



شريط التمرير

B



B
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٢
التصوير األساسي

يتناول هذا الفصل بالشرح كيفية استخدام أوضاع املنطقة األساسية 
املوضحة على قرص األوضاع للحصول على أفضل النتائج.

 كل ما عليك فعله هو التوجيه وااللتقاط من خالل أوضاع املنطقة األساسية،
). كذلك، لتفادي احلصول ٤٦٠، ١٠٧ (ص الكامريا بضبط كل شيء تلقائيًاوستقوم 

يتعذر تغيري إعدادات على صور غري متقنة بسبب عمليات التشغيل اخلاطئة، 
الوظائف املتقدمة للتصوير.

Basic Zone

>v> أو <8قبل التصوير يف الوضع <
، ٨٨> (ص B> أو الزر <Q، اضغط على الزر <LCDعند إيقاف تشغيل الشاشة 

) للتحقق من وضع التصوير الذي مت تعيينه قبل التصوير.٤٥٠، ١٠١
: مشهد خاص>8<*
*>v< :املرشحات اإلبداعية     
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>A هو وضع تلقائي متامًا. تقوم الكامريا بتحليل املشهد وضبط أفضل اإلعدادات <
كما تقوم الكامريا أيضًا بضبط البؤرة تلقائيًا من خالل اكتشاف ما إذا كان الهدف ثابتًا أم تلقائيًا. 

).٨١متحركًا (ص 

>.Aاضبط قرص األوضاع على <١
 أدر قرص األوضاع عند الضغط مع االستمرار على

مركز زر حترير القفل.

قم بتوجيه إطار منطقة الضبط التلقائي للبؤرة ٢
على الهدف املراد تصويره.

 سوف تستخدم جميع نقاط الضبط التلقائي
للبؤرة لضبط البؤرة، وسوف تعمل الكامريا على 

ضبط البؤرة على الهدف األقرب.
 سيؤدي توجيه مركز إطار منطقة الضبط التلقائي

للبؤرة على الهدف إىل جعل عملية ضبط البؤرة 
أكرث سهولة.

اضبط البؤرة على الهدف.٣
 اضغط على زر الغالق حتى املنتصف. سيتم تدوير

حلقة الضبط البؤري للعدسة كي يتم ضبط البؤرة.
 عند حتقيق الضبط البؤري، سيتم عرض نقطة

الضبط التلقائي للبؤرة التي حتقق عندها الضبط 
البؤري. ويف الوقت ذاته، يصدر صوت صفري 

> يف مستكشف oمؤشر ضبط البؤرة <ويضيء 
املشهد.

 (نقاط) يف ظل اإلضاءة اخلافتة، تضيء نقطة
الضبط التلقائي للبؤرة لفرتة وجيزة باللون األحمر.

.يرتفع الفالش املدمج تلقائيًا، إذا لزم األمر

A) املشهد التلقائي الذكي التصوير التلقائي التام(

)AFإطار منطقة الضبط التلقائي للبؤرة (

مؤشر ضبط البؤرة
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A(املشهد التلقائي الذكي) التصوير التلقائي التام 

التقط الصورة.٤
.اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة
 سيتم عرض الصورة امللتقطة ملدة ثانيتني

.LCDتقريبًا على شاشة 
 بعد إنهاء التصوير، ادفع وحدة الفالش املدجمة

لألسفل بأصابعك.

> يومض ضوء مؤشر ضبط البؤرةo.وال يتم ضبط البؤرة <
) نحو منطقة ذات تباين جيد، ثم اضغط على AFقم بتوجيه موضع الضبط التلقائي للبؤرة (

). إذا كنت قريبًا للغاية من الهدف، فتحرك بعيدًا وحاول مرة ٥٠زر الغالق حتى منتصفه (ص 
أخرى.

.عند إمتام ضبط البؤرة، لن تضيء نقاط الضبط التلقائي للبؤرة باللون األحمر
تضيء نقاط الضبط التلقائي للبؤرة باللون األحمر فقط عندما يحدث ضبط البؤرة يف 

ظروف ذات إضاءة منخفضة.

.تضيء نقاط متعددة للضبط التلقائي للبؤرة يف آنٍ واحد
يتم ضبط البؤرة لكل هذه النقاط. وميكنك التقاط الصورة طاملا أن نقطة الضبط التلقائي 

للبؤرة التي تغطي الهدف املطلوب مضاءة.

األسئلة الشائعة

> األلوان أكرث تأثريًا وجاذبية يف مشاهد الطبيعة واألماكن اخلارجية وغروب Aيجعل الوضع <
الشمس. إذا مل حتصل على درجات اللون املطلوبة، فقم بتغيري الوضع إىل أحد أوضاع املنطقة 

).١٥٤>، ثم أعد التصوير (ص Dاإلبداعية وحدد منط صورة غري <



A(املشهد التلقائي الذكي) التصوير التلقائي التام 

٨٠

> تستمر الكامريا يف إصدار صفري منخفض. (ال يضيء مؤشر ضبط البؤرةo(.<
يشري ذلك إىل قيام الكامريا بضبط البؤرة بشكل مستمر على هدف متحرك. (ال يضيء 

>). وميكنك التقاط صور واضحة لهدف متحرك.Oمؤشر ضبط البؤرة <
) لن يعمل يف تلك احلالة.٨١الحظ أن تثبيت ضبط البؤرة (ص 

.ال يؤدي الضغط على زر الغالق حتى املنتصف إىل ضبط البؤرة على الهدف
الضبط اليدوي > (MFإذا مت ضبط مفتاح وضع ضبط البؤرة املوجود بالعدسة على <

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

.ينبعث الفالش حتى يف ضوء النهار
بالنسبة لألهداف ذات اإلضاءة اخللفية، قد ينبعث الفالش للمساعدة على إضاءة 

املناطق الداكنة بالهدف. إذا مل تكن ترغب يف إطالق الفالش، فاستخدم التحكم السريع 
) أو اضبط ١٠٦] (ص b) [إطالق الفالش املدمج] (Built-in flash firingلضبط [

).٨٣) (إيقاف تشغيل الفالش) وقم بالتصوير (ص Flash Off> (7الوضع <

.انطلق الفالش املدمج، ولكن الصورة ظهرت ساطعة جدًا
ابتعد عن الهدف وقم بتصويره. عند التصوير باستخدام الفالش، إذا كان الهدف قريبًا جدًا 

من الكامريا، فقد تظهر الصورة ساطعة جدًا (اإلضاءة املفرطة).

.يف ظل اإلضاءة اخلافتة، يُطلق الفالش املدمج سلسلة من الفالشات
يؤدي الضغط على زر الغالق حتى املنتصف إىل إطالق الفالش املدمج لسلسلة من 

الفالشات للمساعدة على ضبط البؤرة تلقائيًا. ويُعرف ذلك بالشعاع املساعد للضبط 
 قدمًا تقريبًا. سوف يصدر ١٣٫١ أمتار / ٤). ويبلغ نطاقه الفعال حوايل AFالتلقائي للبؤرة (

الفالش املدمج صوتًا عند االنبعاث بشكل مستمر. وهذا أمر طبيعي وال يشكل عطالً.

.عند استخدام الفالش، يظهر اجلزء السفلي من الصورة داكنًا بشكل غري طبيعي
مت التقاط ظل اجلزء األسطواين للعدسة يف الصورة نظرًا القرتاب الهدف كثريًا من 

الكامريا. ابتعد عن الهدف وقم بتصويره. يف حالة تركيب غطاء على العدسة، أزله قبل 
التقاط الصورة باستخدام الفالش.
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وفقًا للمشهد، اجعل الهدف على اليسار أو اليمني إلنشاء خلفية متوازنة ومنظر جيد.
>، فإن الضغط على زر الغالق حتى املنتصف للرتكيز على هدف ثابت سوف Aيف الوضع <

يعمل على تثبيت ضبط البؤرة على هذا الهدف. قم بإعادة تكوين اللقطة أثناء االستمرار 
بالضغط على زر الغالق حتى منتصفه، ثم اضغط على زر الغالق بشكل كامل اللتقاط الصورة. 

"تثبيت ضبط البؤرة“. ميكن أيضًا تثبيت البؤرة يف أوضاع املنطقة األساسية ويسمى ذلك 
>).C> <5األخرى (باستثناء <

>، إذا حترك الهدف (تغريت املسافة بينه وبني الكامريا) أثناء ضبط البؤرة أو Aيف الوضع <
 للرتكيز على الهدف AI Servoبعده، فسيتم تفعيل الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام الوضع 

بشكل متواصل. (ستستمر الصافرة يف إصدار صوت منخفض). وطاملا حتافظ على وضع 
إطار منطقة الضبط التلقائي للبؤرة فوق الهدف أثناء الضغط على زر الغالق حتى منتصفه، 

فسوف يستمر ضبط البؤرة. عند الرغبة يف التقاط الصورة، اضغط على زر الغالق بالكامل.

A(املشهد التلقائي الذكي) الطرق التلقائية التامة 

اللقطةإعادة تكوين 

تصوير هدف متحرك



A(املشهد التلقائي الذكي) الطرق التلقائية التامة 
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. ويعرف ذلك مبيزة "التصوير أثناء LCDميكنك التصوير أثناء عرض الصورة على شاشة 
.٢٥٥العرض املباشر“. للحصول على التفاصيل، انظر صفحة 

اضبط مفتاح التصوير أثناء العرض املباشر/١
>.Aتصوير األفالم على <

اعرض صورة العرض املباشر على شاشة ٢
LCD.
> 0اضغط على الزر .<
 ستظهر صورة العرض املباشر على شاشة

LCD.

اضبط البؤرة على الهدف.٣
 اضغط على زر الغالق حتى املنتصف لضبط

البؤرة.
 عند االنتهاء من ضبط البؤرة، سيتحول لون نقطة

الضبط التلقائي للبؤرة إىل اللون األخضر كما 
سيصدر صوت الصافرة.

التقط الصورة.٤
.اضغط على زر الغالق بالكامل
 سيتم التقاط الصورة وعرضها على شاشةLCD.
 بعد االنتهاء من عرض التشغيل، ستعود الكامريا

تلقائيًا إىل وضع التصوير أثناء العرض املباشر.
> للخروج من التصوير أثناء 0اضغط على الزر <

العرض املباشر.
).٤٠ (ص  لزوايا خمتلفةLCDشاشة ميكنك أيضًا تدوير 

A التصوير أثناء العرض املباشر

الزاوية املرتفعةالزاوية املنخفضةالزاوية العادية
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تقوم الكامريا بتحليل املشهد وضبط أفضل اإلعدادات تلقائيًا. واحرص يف األماكن التي يُحظر 
فيها التصوير الفوتوغرايف باستخدام الفالش مثل املتاحف وحدائق األسماك على استخدام 

إيقاف تشغيل الفالش).> (7الوضع <

 جتنب اهتزاز الكامريا يف حالة وميض العرض الرقمي (سرعة الغالق) يف مستكشف
العرض.

يف ظل اإلضاءة اخلافتة وعندما تكون الكامريا عُرضة لالهتزاز، ستومض شاشة عرض 
سرعة الغالق مبستكشف املشهد. أمسك الكامريا بثبات أو استخدم حامالً ثالثي 

القوائم. وعند استخدام عدسة تكبري/تصغري، استخدم طرف الزاوية العريضة لتقليل 
البهتان الناجت عن اهتزاز الكامريا حتى أثناء حمل الكامريا باليد.

.التقط الصور الشخصية دون استخدام الفالش
يف ظروف اإلضاءة اخلافتة، اطلب من الهدف أن يثبت حتى يتم التقاط الصورة. أي حركة 

يحدثها الهدف أثناء التصوير قد تؤدي إىل ظهور الهدف باهتًا يف الصورة.

تعطيل الفالش 7

تلميحات التصوير



٨٤

) اللقطات املعتمدة على احمليط ١>، ميكنك ضبط الوظائف التالية للتصوير: (Cيف الوضع <
) انطالق الفالش املدمج. وتكون اإلعدادات ٥) وضع التشغيل و(٣) تبهيت اخللفية و(٢و(

>.Aاالفرتاضية هي نفس إعدادات الوضع <
الوضع التلقائي اإلبداعي. إىل CAيشري االختصار *

>.Cاضبط قرص األوضاع على <١

).Q <) 7اضغط على الزر <٢

.تظهر شاشة التحكم السريع

اضبط الوظيفة املطلوبة.٣
> اضغط على مفتاحيW> <X> أو <Y> <Z <

لتحديد وظيفة.
 تظهر إعدادات الوظيفة احملددة ودليل امليزات

).٧٥(ص 
 ملعرفة إجراء الضبط والتفاصيل اخلاصة بكل

.٨٧-٨٥وظيفة، انظر الصفحات 

التقط الصورة.٤
.اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة

C التصوير التلقائي اإلبداعي
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Cالتصوير التلقائي اإلبداعي 

) يف حالة ضبط الكامريا على التصوير باستخدام العرض املباشر، فيمكنك ٢) أو (١عند ضبط (
رؤية التأثري على الشاشة قبل بدء التصوير.

اللقطات املعتمدة على احمليط)١(
> 5> أو <6ميكنك حتديد وتصوير احمليط الذي تريد نقله يف صورك. أدِر القرص <

>. للحصول 0لتحديد احمليط املطلوب. ميكنك أيضًا حتديده من قائمة بالضغط على <
.١٠٨على التفاصيل، انظر صفحة 

سرعة الغالق
)١(

)٢(

مستوى شحن البطارية اللقطات املمكنة

ISOسرعة 

جودة تسجيل الصور

فتحة العدسة

)٣()٤(



Cالتصوير التلقائي اإلبداعي 
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تبهيت اخللفية)٢(

)، فستتغري درجة تبهيت اخللفية وفقًا للسطوع.إيقاف التشغيل] (OFFإذا مت ضبط [•
)، فيمكنك ضبط تبهيت إيقاف التشغيل] (OFFإذا مت الضبط على وضع آخر غري [•

اخللفية بصرف النظر عن السطوع.
> لتحريك املؤشر إىل اليمني، فستبدو اخللفية أكرث 5> أو <6إذا أدرت القرص <•

وضوحًا.
> لتحريك املؤشر املؤشر إىل اليسار إىل تبهيت 5> أو <6بينما تؤدي إدارة القرص <•

خلفية الهدف. الحظ أنه وفقًا للحد األقصى لقيمة فتحة العدسة (رقم املعدّل البؤري 
األصغر)، فقد تصبح بعض عمليات ضبط شريط التمرير غري قابلة للتحديد (يكون ذلك 

موضحا بعالمة •).
عند استخدام التصوير باستخدام العرض املباشر، ميكنك رؤية كيفية تبهيت الصورة •

>، سيتم عرض 5> أو <6أمام نقطة ضبط البؤرة وخلفها. عند إدارة القرص <
]Simulating blur (حماكاة التبهيت) على شاشة [LCD.

.٩٥إذا كنت ترغب يف تبهيت اخللفية، فانظر "التقاط الصور الشخصية“ يف صفحة •
قد ال تظهر اخللفية باهتة جدًا وذلك وفقًا للعدسة وظروف التصوير.•
> وقمت بضبط aيتعذر ضبط هذه الوظيفة عند استخدام الفالش. إذا مت ضبط <•

> تلقائيًا.bتبهيت اخللفية، فسيتم ضبط <

] (حماكاة التبهيت) قيد التمكني يف التصوير باستخدام العرض Simulating blurإذا كان [
) قد تتضمن تشويشًا أكرث مقارنة ٢٥٨> (ص gاملباشر، فإن الصورة املعروضة مع وميض <

بالصورة الفعلية التي يتم تسجيلها أو قد تبدو قامتة.
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Cالتصوير التلقائي اإلبداعي 

> إلجراء التحديد. ميكنك أيضًا حتديده من 5> أو <6: استخدم القرص <وضع التشغيل)٣(
>.0قائمة بالضغط على <

>u<التصوير الفردي:
اللتقاط صورة واحدة يف املرة.

>o<التصوير املتواصل عايل السرعة:
سيتم التقاط الصور بشكل متواصل أثناء االستمرار يف الضغط على 

 لقطات يف الثانية ٧٫٠زر الغالق بالكامل. ميكنك تصوير ما يصل إىل 
تقريبًا.

>i<التصوير املتواصل منخفض السرعة:
سيتم التقاط الصور بشكل متواصل أثناء االستمرار يف الضغط على 

 لقطات يف الثانية ٣٫٠زر الغالق بالكامل. ميكنك تصوير ما يصل إىل 
تقريبًا.

>B<التصوير الفردي الصامت:
ميكنك التقاط صورة واحدة يف املرة الواحدة مع حجب الضوضاء 

الناجمة عن الكامريا أثناء التصوير باستخدام مستكشف العرض.
>M<التصوير املستمر الصامت:

 لقطات تقريبًا يف الثانية بشكل متواصل أثناء ٣٫٠ميكنك تصوير حتى 
حجب الضوضاء الناجمة عن الكامريا أثناء التصوير باستخدام 

مستكشف العرض.
>Q<:ثوانٍ/التحكم عن بُعد١٠ املوقت الذاتي :
>k<املوقت الذاتي: ثانيتان/التحكم عن بُعد:

 ثوانٍ أو ثانيتني من الضغط على زر الغالق. ١٠يتم التقاط الصور بعد 
ميكن أيضًا استخدام وحدة التحكم عن بُعد.

> لتحديد اإلعداد املطلوب. ميكنك 5> أو <6: أدر القرص <إنطالق الفالش املدمج)٤(
>.0أيضًا حتديده من قائمة بالضغط على <

>a<ينطلق الفالش تلقائيًا عند احلاجة.:الفالش املدمج التلقائي           
>I<ينطلق الفالش طوال الوقت.:تشغيل الفالش املدمج           
>b<يتم تعطيل الفالش.:إيقاف تشغيل الفالش املدمج

 ١٤٠ يف صفحة عند استخدام املؤقت الذاتي، انظر املالحظات.
> عند استخدامb ٨٣>، انظر "تعطيل الفالش“ يف صفحة.
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ستختار الكامريات تلقائيًا اإلعدادات املناسبة عند حتديد وضع تصوير للهدف أو املشهد.

>.8اضبط قرص األوضاع على <١

).Q <) 7اضغط على الزر <٢

.تظهر شاشة التحكم السريع

حدد وضع تصوير.٣
> اضغط على مفتاحيW> <X> أو <Y> <Z <

لتحديد رمز وضع التصوير املطلوب.
> لتحديد وضع تصوير.5> أو <6أدِر القرص <

 ميكنك أيضًا اختيار رمز وضع التصوير والضغط
> لعرض جمموعة من أوضاع التصوير 0على <

التي ميكنك اختيار وضع من بينها.

>8أوضاع التصوير املتاحة يف الوضع <

وضع املشهد اخلاص: 8

الصفحةوضع التصويرالصفحةوضع التصوير

P٨٩ص الطعامG
التحكم يف اإلضاءة اخللفية 

)HDRللنطاق الديناميكي العايل (
٩٤ص 

C٩٥ص طويل٩٠2ص األطفال

x٩٦ص منظر طبيعي٩١3ص ضوء الشموع

٩٧ص لقطة مقربة٩٢4ص صورة شخصية ليلية6

F
مشهد ليلي مع حمل الكامريا 

باليد
٩٨ص رياضة٩٣5ص 
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الطعام). ستظهر الصورة ساطعة ومشهية. باإلضافة > (Pعند تصوير الطعام، استخدم <
إىل ذلك، وفقًا ملصدر الضوء، ستختفي املسحة احلمراء يف الصور امللتقطة يف إضاءة 

التنجستني وما إىل ذلك.

.قم بتغيري درجة اللون
). لزيادة مسحة اللون األحمر للطعام، قم درجة اللون] (Color toneميكنك تغيري [
) إذا كانت تبدو حمراء باردة] (Cool). واضبطها على [دافئة] (Warmبالضبط على [

للغاية.

.جتنب استخدام الفالش
إذا استخدمت الفالش، فقد ينعكس الضوء على الطبق أو الطعام وينتج ذلك عن ظالل 

> (إيقاف تشغيل الفالش) بشكل افرتاضي. حاول منع اهتزاز bغري طبيعية. يتم ضبط <
الكامريا عند التصوير يف ظروف اإلضاءة اخلافتة.

P تصوير الطعام

تلميحات التصوير

 نظرًا ألن هذا الوضع يتيح لك تصوير الطعام بدرجات ألوان مشهية، فقد تظهر درجات ألوان
بشرة األشخاص بشكل غري مالئم.

.قد تبْهت ظالل األلوان الدافئة لألهداف
.عند تضمني مصادر ضوء متعددة على الشاشة، فقد ال يتم تقليل ظالل األلوان الدافئة بالصورة
] يف حالة استخدام الفالش، سيتغري اإلعدادColor tone) [إىل اإلعداد القياسي.درجة اللون (
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عندما ترغب يف ضبط البؤرة تلقائيًا بشكل مستمر وتصوير األطفال وهم يلعبون حولك، 
األطفال). حيث ستبدو درجات لون البشرة نضرة ومشرقة.> (Cاستخدم <

.تتبع الهدف باستخدام إطار ضبط البؤرة تلقائيًا ملنطقة
اضغط على زر الغالق حتى املنتصف لتشغيل الضبط التلقائي للبؤرة يف إطار ضبط 

البؤرة تلقائيًا ملنطقة. أثناء ضبط البؤرة تلقائيًا، ستستمر الكامريا يف إصدار صفري 
>.oمنخفض. إذا تعذر ضبط البؤرة، فسيومض مؤشر ضبط البؤرة <

.التقط الصور باستمرار
). عند الرغبة يف التقاط *> (التصوير املتواصل عايل السرعةoاإلعداد االفرتاضي هو <

الصورة، اضغط على زر الغالق بالكامل. إذا واصلت الضغط على زر الغالق، فيمكنك 
التصوير بشكل متواصل مع احلفاظ على الضبط التلقائي للبؤرة اللتقاط التغيريات يف 

تعبريات الوجه وحركة الهدف.
 لقطات يف الثانية تقريبًا، التصوير ٧٫٠التصوير باستخدام مستكشف العرض: احلد األقصى حوايل *

 لقطات يف الثانية تقريبًا.٥٫٠باستخدام العرض املباشر: احلد األقصى حوايل 

C تصوير األطفال

تلميحات التصوير

" أثناء إعادة تدوير الفالش، سيتم عرضbuSY“) يف مستشكف العرض وعلى لوحة مشغول (
LCD وسيتعذر التقاط الصورة. التقط الصورة بعد اختفاء هذا العرض. أثناء التصوير يف وضع 

، وال ميكنك رؤية الهدف.LCD) على شاشة مشغول ( “BUSYالعرض املباشر، سيتم عرض "
 ٩٩انظر التنبيهات الواردة يف صفحة.
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ضوء الشموع). حيث > (xعند تصوير هدف بشري على ضوء الشموع، استخدم الوضع <
سيتم احلفاظ على درجات لون ضوء الشموع يف الصورة امللتقطة.

) استخدم النقطة املركزية للضبط التلقائي للبؤرةAF.لضبط البؤرة (
) املركزي يف مستكشف املشهد نحو الهدف، AFصوِّب موضع الضبط التلقائي للبؤرة (

ثم التقط الصورة.

 جتنب اهتزاز الكامريا يف حالة وميض العرض الرقمي (سرعة الغالق) يف مستكشف
العرض.

يف ظل اإلضاءة اخلافتة وعندما تكون الكامريا عُرضة لالهتزاز، ستومض شاشة عرض 
سرعة الغالق مبستكشف املشهد. أمسك الكامريا بثبات أو استخدم حامالً ثالثي 

القوائم. وعند استخدام عدسة تكبري/تصغري، استخدم طرف الزاوية العريضة لتقليل 
البهتان الناجت عن اهتزاز الكامريا أثناء حمل الكامريا باليد.

.قم بتغيري درجة اللون
). لزيادة مسحة اللون األحمر لضوء الشموع، درجة اللون] (Color toneميكنك تغيري [

) إذا كانت تبدو حمراء باردة] (Cool). واضبطها على [دافئة] (Warmقم بالضبط على [
للغاية.

x التقاط الصور الشخصية على ضوء الشموع

تلميحات التصوير

.يتعذر استخدام وضع التصوير أثناء العرض املباشر
 ولن ينطلق الفالش املدمج. كما قد ينبعث الشعاع املساعد لضبط البؤرة تلقائيًا يف اإلضاءة

).١١٩اخلافتة (ص 
 إذا كنت تستخدم فالشSpeedlite خارجيًا، فسوف ينطلق فالش Speedlite.
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لتصوير األشخاص أثناء الليل واحلصول على درجة إضاءة ذات مظهر طبيعي يف اخللفية، 
صورة شخصية ليلية). يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم.> (6استخدم الوضع <

.استخدم عدسة ذات زاوية عريضة وحامالً ثالثي القوائم
عند استخدام عدسة تكبري/تصغري، استخدم طرف الزاوية العريضة للحصول على منظر 

ليلي عريض. استخدم أيضًا حامالً ثالثي القوائم للحيلولة دون اهتزاز الكامريا.

.حتقق من سطوع الهدف
يف ظل اإلضاءة اخلافتة، ينطلق الفالش املدمج تلقائيًا للحصول على درجة إضاءة جيدة 

للهدف املراد تصويره.
يُوصى بعرض الصورة بعد التصوير للتحقق من درجة سطوع الصورة. إذا ظهر الهدف 

داكنًا، فاقرتب منه بشكل أكرب وقم بالتصوير مرة أخرى.

.قم كذلك بالتصوير يف أوضاع تصوير أخرى
نظرًا إلمكانية حدوث اهتزاز للكامريا عند التقاط الصور الليلية، يوصى أيضًا بالتصوير 

>.F> و<Aباستخدام الوضعني <

 التقاط الصور الشخصية الليلية (باستخدام حامل ثالثي  6
القوائم)

تلميحات التصوير

.اطلب من الشخص أن يحافظ على ثباته حتى بعد انطالق الفالش
 يف حالة استخدام املوقت الذاتي مع الفالش، سيومض مصباح املوقت الذاتي لفرتة وجيزة

بعد التقاط الصورة.
 ٩٩انظر التنبيهات الواردة يف صفحة.
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يؤدي استخدام حامل ثالثي القوائم عند تصوير مشهد ليلي إىل حتقيق أفضل النتائج. ومع ذلك، 
) تصوير املشاهد الليلية تصوير املشهد الليلي مع حمل الكامريا باليد> (Fيتيح لك وضع <

حتى أثناء حمل الكامريا باليد. ويف وضع التصوير هذا، ميكن تصوير أربع لقطات بشكل 
مستمر لكل صورة، ويتم تسجيل صورة واحدة مع تأثري منخفض الهتزاز الكامريا.

.أمسك الكامريا بثبات
أثناء التصوير، أمسك الكامريا بإحكام وثبات. يف هذا الوضع، تتم حماذاة أربع لقطات ودجمها 

يف صورة واحدة. على الرغم من ذلك، إذا كان هناك عدم حماذاة بشكل كبري بأي من اللقطات 
األربع بسبب اهتزاز الكامريا، فقد ال تتم حماذاتها بشكل صحيح يف الصورة النهائية.

.بالنسبة للقطات األشخاص، قم بتشغيل الفالش
> لضبط Qإذا كنت ترغب يف أن تشمل لقطة املشهد الليلي األفراد، فاضغط على الزر <

>D (تشغيل الفالش املدمج). اللتقاط صورة شخصية جميلة، ستستخدم اللقطة األوىل <
الفالش. وأخرب الشخص بأال يتحرك حلني تصوير جميع اللقطات املستمرة األربع.

F (مع حمل الكامريا باليد) تصوير املشاهد الليلية

تلميحات التصوير

.مقارنة بأوضاع التصوير األخرى، سيكون نطاق التصوير أصغر
 ٩٩انظر التنبيهات الواردة يف صفحة.
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التحكم يف >  (Gعند تصوير مشهد يتضمن مناطق ساطعة وأخرى داكنة، استخدم الوضع <
)). عند التقاط صورة واحدة يف هذا الوضع، HDRاإلضاءة اخللفية للنطاق الديناميكي العايل (

يتم تصوير ثالث لقطات مستمرة بدرجات إضاءة خمتلفة. وينتج عن ذلك صورة واحدة، ذات 
نطاق درجات ألوان عريض، يعمل على تقليل الظالل الباهتة التي تسببها اإلضاءة اخللفية.

.أمسك الكامريا بثبات
أثناء التصوير، أمسك الكامريا بإحكام وثبات. يف هذا الوضع، تتم حماذاة ثالث لقطات ودجمها 

يف صورة واحدة. على الرغم من ذلك، إذا كان هناك عدم حماذاة بشكل كبري بأي من اللقطات 
الثالث بسبب اهتزاز الكامريا، فقد ال تتم حماذاتها بشكل صحيح يف الصورة النهائية.

Gتصوير املشاهد ذات اإلضاءة اخللفية 

تلميحات التصوير

.مقارنة بأوضاع التصوير األخرى، سيكون نطاق التصوير أصغر
 يكون التصوير بالفالش غري ممكن. كما قد ينبعث الشعاع املساعد لضبط البؤرة تلقائيًا يف

).١١٩اإلضاءة اخلافتة (ص 
 ٩٩انظر التنبيهات الواردة يف صفحة.

 أي: النطاق الديناميكي العايل.High Dynamic Range إىل HDRيشري االختصار 
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صورة شخصية) على تبهيت اخللفية جلعل الهدف البشري املراد > (2يعمل الوضع <
تصويره بارزًا. كما أنه يزيد من جتانس لون البشرة ومظهر الشعر.

.حدد املوقع بحيث تكون املسافة بني الهدف واخللفية هي األبعد
كلما زادت املسافة بني الهدف واخللفية، بدت اخللفية أكرث بهتانًا. كما سيظهر الهدف 

بشكل أوضح أمام اخللفيات املعتمة غري املزدحمة بالعناصر.

.استخدم عدسة تصوير عن بُعد
إذا كانت لديك عدسة تكبري/تصغري، فاستخدم طرف التصوير عن بُعد مللء اإلطار بالهدف 

من منطقة اخلصر ألعلى. اقرتب من الهدف إذا لزم األمر.

.اضبط البؤرة على الوجه
) التي تغطي الوجه. واللتقاط صور AFحتقق من إضاءة نقطة الضبط التلقائي للبؤرة (

قريبة للوجه، قم بضبط البؤرة على العينني.

 تصوير الصور الشخصية2

تلميحات التصوير

> (التصوير املتواصل منخفض السرعة). إذا واصلت الضغط على زر iاإلعداد االفرتاضي هو <
 لقطات يف الثانية تقريبًا كحد أقصى) اللتقاط ٣٫٠الغالق، فيمكنك التصوير بشكل متواصل (حوايل 

التغيريات يف تعبريات الوجه ووضعية جسد الشخص.
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منظر طبيعي) مع املناظر العريضة أو الحتواء كل شيء يف البؤرة > (3استخدم الوضع <
بدءًا من األشياء القريبة حتى البعيدة. للصور ذات األلوان اخلضراء والزرقاء الزاهية وكذلك 

للصور شديدة الوضوح.

.مع عدسات التكبري/التصغري، استخدم طرف الزاوية العريضة
عند استخدام طرف الزاوية العريضة بعدسة التكبري/التصغري، ستصبح األهداف القريبة 
والبعيدة يف نطاق البؤرة بشكل أفضل مقارنةً بطرف التصوير عن بُعد. كما أنها تضيف 

اتساعًا للمناظر الطبيعية.

.تصوير املشاهد الليلية
> جيدًا كذلك للمشاهد الليلية ألنه يعطل الفالش املدمج. عند تصوير 3يُعترب الوضع <

املشاهد الليلية، استخدم حامالً ثالثي القوائم للحيلولة دون اهتزاز الكامريا.

 تصوير املناظر الطبيعية3

تلميحات التصوير

.لن ينطلق الفالش املدمج حتى يف ظروف اإلضاءة اخلافتة أو اإلضاءة اخللفية
 إذا كنت تستخدم فالشSpeedlite خارجيًا، فسوف ينطلق فالش Speedlite.
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عندما تريد التقاط صور فوتوغرافية للزهور أو األجسام الصغرية بتفاصيل رائعة، استخدم 
 صورة قريبة). جلعل األشياء الصغرية تبدو أكرب بكثري، استخدم عدسة مقربة> (4الوضع <

(تباع بشكل منفصل).

.استخدم خلفية بسيطة
يعمل حتديد خلفية بسيطة على حتسني ظهور األجسام الصغرية مثل األزهار.

.اقرتب من الهدف بقدر اإلمكان
افحص العدسة ملعرفة احلد األدنى ملسافة ضبط البؤرة. تشتمل بعض العدسات على 

>. يتم قياس احلد األدنى ملسافة ضبط بؤرة MACRO 0.39m/1.3ftإشارات مثل <
> (السطح البؤري) باجلزء العلوي من الكامريا إىل الهدف. إذا كنت Vالعدسة من العالمة <

>.oقريبًا للغاية من الهدف، فسيومض مؤشر ضبط البؤرة <
إذا كنت تستخدم الفالش املدمج واجلزء السفلي من الصورة يظهر داكن بشكل غري 

طبيعي، فابتعد عن الهدف وحاول مرة أخرى.

.مع عدسة التكبري/التصغري، استخدم طرف التصوير عن بُعد
إذا كانت لديك عدسة تكبري/تصغري، فسيجعل استخدام طرف التصوير عن بُعد الهدف 

يبدو أكرب.

 التقاط الصور القريبة4

تلميحات التصوير
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الرياضة) لتصوير هدف متحرك، مثل شخص يجري أو مركبة متحركة.> (5استخدم الوضع <

.استخدم عدسة تصوير عن بُعد
يُوصى باستخدام عدسة تصوير عن بُعد للتصوير من مسافة ما.

.تتبع الهدف باستخدام إطار ضبط البؤرة تلقائيًا ملنطقة
اضغط على زر الغالق حتى املنتصف لتشغيل الضبط التلقائي للبؤرة يف إطار ضبط 

البؤرة تلقائيًا ملنطقة. أثناء ضبط البؤرة تلقائيًا، ستستمر الكامريا يف إصدار صفري 
>.oمنخفض. إذا تعذر ضبط البؤرة، فسيومض مؤشر ضبط البؤرة <

). عند الرغبة يف التقاط *> (التصوير املتواصل عايل السرعةoاإلعداد االفرتاضي هو <
الصورة، اضغط على زر الغالق بالكامل. إذا واصلت الضغط على زر الغالق، فيمكنك 

التصوير بشكل متواصل مع احلفاظ على الضبط التلقائي للبؤرة اللتقاط التغيريات يف 
حركة الهدف.

 لقطات يف الثانية تقريبًا، التصوير ٧٫٠التصوير باستخدام مستكشف العرض: احلد األقصى حوايل  *
 لقطات يف الثانية تقريبًا.٥٫٠باستخدام العرض املباشر: احلد األقصى حوايل 

 تصوير األهداف املتحركة5

تلميحات التصوير

.لن ينطلق الفالش املدمج حتى يف ظروف اإلضاءة اخلافتة أو اإلضاءة اخللفية
 يف ظل اإلضاءة اخلافتة عندما يكون من احملتمل اهتزاز الكامريا، تومض شاشة سرعة الغالق

املوجودة يف اجلزء السفلي األيسر من مستكشف العرض. أمسك الكامريا بثبات وابدأ التصوير.
 إذا كنت تستخدم فالشSpeedlite خارجيًا، فسوف ينطلق فالش Speedlite.
 أو 1أثناء التصوير باستخدام العرض املباشر، ميكن ضبط جودة الصورة على JPEG يف .

.1، يتم تسجيل الصورة بجودة 61 أو 41حالة تعيني 
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> األطفالCتنبيهات بشأن <
 أو 1أثناء التصوير باستخدام العرض املباشر، ميكن ضبط جودة الصورة على JPEG يف .

.1، يتم تسجيل الصورة بجودة 61 أو 41حالة تعيني 
 ،أثناء التصوير باستخدام العرض املباشر، إذا انطلق الفالش يف وضع التصوير املتواصل

فستقل سرعة التصوير املتواصل. وحتى يف حالة عدم انطالق الفالش يف اللقطات الالحقة، 
فسيتم التصوير باستخدام التصوير املتواصل بسرعة أقل.

> مشهد ليلي مع حمل الكامريا باليدF> صورة شخصية ليلية و<6تنبيهات بشأن وضعي <
 خالل التصوير أثناء العرض املباشر، قد يصعب الرتكيز على نقاط الضوء كما يف حالة املشهد

> (الضبط اليدوي للبؤرة) MFالليلي. يف هذه احلالة، اضبط مفتاح وضع بؤرة العدسة على <
واضبط البؤرة يدويًا.

.لن تبدو صورة العرض املباشر املعروضة متامًا مثل الصورة احلقيقية امللتقطة

>التحكم يف اإلضاءة G> مشهد ليلي مع حمل الكامريا باليد و<Fتنبيهات بشأن وضعي <
)HDRاخللفية للنطاق الديناميكي العايل (

 ال ميكنك حتديدRAW أو RAW +JPEG عند تعيني .RAW 73، يتم تسجيل الصورة بجودة .
 التي مت تعيينها.JPEG، سيتم تسجيل الصورة بجودة RAW +JPEGأيضًا، عند تعيني 

 إذا كنت تقوم بتصوير هدف متحرك، فقد ترتك حركة الهدف صورًا خلفية أو قد تصبح املنطقة
احمليطة بالهدف قامتة.

 قد ال تعمل حماذاة الصورة بشكل سليم مع األمناط املتكررة (الشبكية والشريطية وما إىل
ذلك) أو الصور املستوية ذات درجة اللون الواحدة أو الصور التي متت حماذاتها على نحو خاطئ 

بشكل كبري بسبب اهتزاز الكامريا.
 يستغرق األمر بعض الوقت لتسجيل صور يف البطاقة بسبب دجمها بعد التصوير. أثناء معاجلة

 ولن تتمكن LCD (مشغول) يف مستكشف العرض وعلى لوحة “buSYالصور، سيتم عرض "
من التقاط صورة أخرى حتى تكتمل املعاجلة.

> صورة ليلية شخصية6تنبيهات بشأن الوضع <
 أثناء التصوير يف وضع العرض املباشر، قد يكون من الصعب ضبط البؤرة عندما يبدو وجه

> (الضبط اليدوي MFالهدف داكنًا. يف هذه احلالة، اضبط مفتاح وضع بؤرة العدسة على <
للبؤرة) واضبط البؤرة يدويًا.
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> مشهد ليلي أثناء حمل الكامريا باليدFتنبيهات بشأن الوضع <
 عند التصوير باستخدام الفالش، إذا كان الهدف قريبًا جدًا من الكامريا، فقد تظهر الصورة

ساطعة جدًا (اإلضاءة املفرطة).
 إذا كنت تستخدم الفالش لتصوير مشهد ليلي بقليل من األضواء، فقد ال تتم حماذاة اللقطات

بشكل صحيح. وقد يتسبب هذا يف خروج الصورة باهتة.
 عند استخدام الفالش وكان الهدف البشري قريبًا من اخللفية التي يضيئها الفالش أيضًا، فقد ال تتم

حماذاة اللقطات بشكل صحيح. وقد يتسبب هذا يف خروج الصورة باهتة. وقد تظهر أيضًا ظالل غري 
طبيعية وألوان غري مناسبة.

:تغطية الفالش اخلارجي
 أثناء ضبط تغطية الفالش التلقائية، سيتم تثبيت وضع Speedliteعند استخدام وحدة فالش •

التكبري/التصغري على الطرف العريض، بغض النظر عن وضع التكبري/التصغري للعدسة.
 تتطلب ضبط إعداد تغطية الفالش اليدوية، قم Speedliteعند استخدام وحدة فالش •

بالتصوير بحيث يكون رأس الفالش مسحوبًا نحو الوضع العريض (العادي).

)HDRالتحكم يف اإلضاءة اخللفية للنطاق الديناميكي العايل (> Gتنبيهات خاصة بالوضع <
 الحظ أن الصورة قد ال تظهر بتدرج ألوان متجانس وقد تبدو غري منتظمة أو بها قدر كبري من

التشويش.
) قد يكون التحكم يف اإلضاءة اخللفية للنطاق الديناميكي العايلHDR غري فعّال بالنسبة (

للمشاهد ذات اإلضاءة اخللفية املفرطة أو املشاهد ذات التباين العايل بشكل مفرط.
 عند تصوير األهداف التي تكون ساطعة بدرجة كافية، مثل املشاهد ذات اإلضاءة العادية، قد

“.HDRتبدو الصورة غري طبيعية نظرًا لتطبيق تأثري املدى الديناميكي العايل "
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املرشح اإلبداعي)، ميكنك تطبيق تأثري مرشح واحد من العشرة (أبيض/> (vيف وضع <
، *، وتأثري الكامريا اللعبة*، وتأثري عني السمكة*، وتأثري الضبط البؤري السلس*أسود حمبب

، وقياسي فني للمدى الديناميكي العايل، وزاهٍ *، وتأثري األلوان املائية*وتأثري الشكل املصغر
فني للنطاق الديناميكي العايل، وفني واضح للمدى الديناميكي العايل، وبارز فني للنطاق 

الديناميكي العايل) للتصوير.  يف حالة ضبط الكامريا على التصوير باستخدام العرض املباشر، 
ميكنك رؤية التأثري على الشاشة قبل بدء التصوير. ال حتفظ الكامريا إال الصورة التي مت تطبيق 

املرشح اإلبداعي عليها.
بالنسبة للتأثريات املميزة بعالمة جنمة، ميكنك التقاط صورة بدون مرشح إبداعي، ثم تطبيق أحد التأثريات 

).٣٩٩عليها بعد ذلك وحفظها كصورة جديدة (ص 

>.vاضبط قرص األوضاع على <١

اضبط مفتاح التصوير أثناء العرض املباشر/٢
>.Aتصوير األفالم على <

اعرض صورة العرض املباشر. ٣
> لعرض صورة العرض 0اضغط على الزر <

املباشر.

] (املرشحات Creative filtersحدد [٤
اإلبداعية) باستخدام شاشة التحكم السريع.

> اضغط على الزرQ)  <7.(
> اضغط على مفتاحيW> <X] لتحديد <c [

(املرشحات اإلبداعية) يف اجلزء العلوي األيسر 
>.0من الشاشة، ثم اضغط على الزر <

v تطبيق املرشحات اإلبداعية 
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حدد وضع تصوير.٥
> اضغط على مفتاحيW> <X> أو <Y> <Z <

لتحديد وضع تصوير، ثم اضغط على ثم اضغط 
] (موافق).OK> وحدد [0على <

.يتم عرض الصورة مع تطبيق تأثريات املرشح
 بالنسبة لتأثري الشكل املصغر، اضغط على

> لتحريك اإلطار األبيض إىل W>  <Xمفتاحي <
املكان الذي تريد أن تكون الصورة واضحة به.

vأوضاع التصوير املتاحة يف الوضع 

اضبط التأثري.٦
> اضغط على الزرQ وحدد الرمز املوضح أدناه <

]Creative filters (املرشحات اإلبداعية) [
).D وC وB وA وc(باستثناء 

> اضغط على مفتاحيZ>  <Y لضبط تأثري <
>.0املرشح، ثم اضغط على <

التقط الصورة.٧
.اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة
 للرجوع إىل وضع التصوير من خالل مستكشف

> للخروج من 0املشهد، اضغط على الزر <
وضع التصوير باستخدام العرض املباشر. بعد ذلك، 

اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة.

الصفحةوضع التصويرالصفحةوضع التصوير
G١٠٣ص أبيض/أسود حمببZ١٠٤ص تأثري األلوان املائية

W١٠٣ص الضبط البؤري السلسA
قياسي فني للنطاق 

)HDRالديناميكي العايل (
١٠٤ص 

X١٠٤ص تأثري عني السمكةB) زاهٍ فني للنطاق الديناميكي العايلHDR( ١٠٥ص

H١٠٤ص تأثري كامريا اللعبةC) فني واضح للنطاق الديناميكي العايلHDR( ١٠٥ص

c١٠٤ص تأثري الشكل املصغرD) بارز فني للنطاق الديناميكي العايلHDR( ١٠٥ص

 ١> بعد اخلطوة Qإذا كنت ال تريد عرض صورة العرض املباشر عند ضبط الوظائف، فاضغط على الزر <
).املرشحات اإلبداعية] (Creative filters [واضبط
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G أبيض/أسود حمبب
إلنشاء صورة بتأثري اللون األبيض واألسود احملبب. ميكنك تغيري تأثري اللون األبيض واألسود 

من خالل ضبط درجة التباين.

W الضبط البؤري املتجانس
مينح الصورة مظهرًا ناعمًا. ميكنك تغيري درجة النعومة من خالل ضبط البهتان.

خصائص املرشح اإلبداعي

 ال ميكنك حتديدRAW أو RAW +JPEG عند تعيني .RAW 73، يتم تسجيل الصورة بجودة .
 التي مت تعيينها.JPEG، سيتم تسجيل الصورة بجودة RAW +JPEGأيضًا، عند تعيني 

> عند ضبطG> أو <W> أو <X> أو <H> أو <c> أو <Z.فسيتعذر ضبط التصوير املستمر ،<
 بلقطات الصور املطبق عليها تأثري عني السمكة.٤٠٥لن يتم إرفاق بيانات مسح األتربة (ص (
> يتم ضبطc> على <b (إيقاف تشغيل الفالش) بشكل افرتاضي.  حاول منع اهتزاز الكامريا <

عند التصوير يف ظروف اإلضاءة اخلافتة.

أثناء التصوير باستخدام العرض املباشر 
 عند استخدام األبيض/األسود احملبب، سيظهر التأثري احملبب املعروض على شاشةLCD 

خمتلفًا عن التأثر احملبب املسجل يف الصورة.
 باستخدام تأثريي ضبط البؤرة السلس والشكل املصغر، قد يظهر التأثري الباهت املعروض

 خمتلفًا عن التأثري الباهت املسجل يف الصورة.LCDعلى شاشة 
.لن يتم عرض شريط الرتدد الرسومي
.ال ميكن تشغيل وظيفة العرض املكبّر
 يف أوضاع منطقة اإلبداع، ميكنك ضبط بعض املرشحات اإلبداعية باستخدام شاشة التحكم

).٢٦٦السريع (ص 
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X تأثري عني السمكة
مينح تأثري عدسة عني السمكة. ويظهر بالصورة تشويش من النوع األسطواين.

وفقًا ملستوى تأثري هذا املرشح، تتغري املنطقة التي مت تهذيبها بطول احلد اخلارجي 
للصورة. كذلك، قد تقل الدقة الواضحة عند املنتصف، وفقًا لعدد وحدات البكسل 

املسجلة، ألن تأثري هذا املرشح يؤدي إىل تكبري الصورة من املنتصف. افحص الصورة 
املعروضة على الشاشة أثناء ضبط هذا املرشح. سيتم تثبيت نقطة الضبط التلقائي 

للبؤرة على املركز.

H تأثري الكامريا اللعبة
إلضفاء تأثري داكن على زوايا الصورة وتطبيق درجة لون جتعل الصورة تبدو وكأنها مت 

التقاطها بواسطة كامريا لعبة. ميكنك تغيري ظالل األلوان من خالل ضبط درجة األلوان.

c تأثري الشكل املصغر
ينشئ تأثري ديوراما.

أثناء التصوير باستخدام العرض املباشر، ميكنك تغيري املكان الذي تريده أن يكون شديد 
] يف T> (أو عالمة التبويب [u، إذا ضغطت على زر <٥الوضوح بالصورة. يف اخلطوة 

اجلزء األمين السفلي من الشاشة)، ميكنك التبديل بني االجتاهني الرأسي واألفقي لإلطار 
األبيض.  تضبط الكامريا البؤرة على مركز اإلطار األبيض. 

أثناء التصوير باستخدام مستكشف العرض، وجه مركز نقطة الضبط التلقائي للبؤرة أعلى 
الهدف ثم قم بالتصوير. 

Z تأثري األلوان املائية
يجعل الصورة تبدو كلوحة باأللوان املائية ذات ألوان متجانسة. ال ميكنك التحكم يف كثافة 
اللون عن طريق ضبط تأثري املرشح. الحظ أن املشاهد الليلية أو املشاهد الداكنة قد ال 

تظهر بتدرج ألوان متجانس وقد تبدو غري منتظمة أو بها قدر كبري من التشويش.

A ) قياسي فني للنطاق الديناميكي العايلHDR(
سيتم تقليل التمييزات التي مت اقتصاصها والظالل. سيكون التباين أقل انخفاضًا والتدرج 

أكرث تسوية للحصول على صورة تشبه لوحة فنية.  ستحتوي حدود األهداف على حواف 
ساطعة (أو داكنة).

>  التي مت اقتصاصها، فسيتم تقليلها يف A>   <B>   <C  < > Dبالنسبة للتمييزات والظالل <
يتم التقاط ثالث وضع النطاق الديناميكي العايل لدرجات األلوان حتى يف املشاهد شديدة التباين. 

انظر التنبيهات صور متتالية بدرجات إضاءة خمتلفة لنفس اللقطة ودجمها يف صورة واحدة. 
.١٠٥الواردة يف صفحة 
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B ) زاهٍ فني للنطاق الديناميكي العايلHDR (
] (قياسي فني) ويعمل HDR art standardتعترب األلوان أكرث تشبعًا من املوجودة يف [

التباين املنخفض والتدرج املتساوِ على إنشاء تأثري فني للرسومات.
C فني واضح للنطاق الديناميكي العايل

تكون األلوان أكرث تشبعًا، حيث يربز الهدف بوضوح وتبدو الصورة مثل لوحة زيتية.

D ) بارز فني للنطاق الديناميكي العايلHDR(
يقل تشبع األلوان والسطوع والتباين والتدرج حتى تبدو الصورة مستوية. كما تبدو الصورة 

باهتة وقدمية. ستحتوي حدود األهداف على حواف ساطعة (أو داكنة) أكرث وضوحًا.

> زاهٍ B) و<HDR> قياسي فني للنطاق الديناميكي العايل (A<تنبيهات خاصة باألوضاع 
) HDR> فني واضح للنطاق الديناميكي العايل (C) و<HDRفني للنطاق الديناميكي العايل (

)HDR>بارز فني للنطاق الديناميكي العايل (Dو<
.مقارنة بأوضاع التصوير األخرى، سيكون نطاق التصوير أصغر
.لن تبدو صورة العرض املباشر املعروضة باستخدام املرشح مطابقة متامًا للصورة الفعلية
 إذا كنت تقوم بتصوير هدف متحرك، فقد ترتك حركة الهدف صورًا خلفية أو قد تصبح املنطقة

احمليطة بالهدف قامتة.
 قد ال تعمل حماذاة الصورة بشكل سليم مع األمناط املتكررة (الشبكية والشريطية وما إىل

ذلك) أو الصور املستوية ذات درجة اللون الواحدة أو الصور التي متت حماذاتها على نحو خاطئ 
بشكل كبري بسبب اهتزاز الكامريا.

.يف حالة حمل الكامريا باليدين، حاول منع الهتزاز عند التصوير
 وقد ال يتم إنشاء تدرج لون السحاب أو اجلدران البيضاء بشكل صحيح. كما قد تظهر درجة

اإلضاءة غري املنتظمة أو األلوان غري املنتظمة أو التشويش.
 قد يؤدي التصوير يف ظل إضاءة فلورسنت أوLED إىل إنتاج ألوان غري طبيعية للمناطق 

املضيئة.
 يستغرق األمر بعض الوقت لتسجيل صور يف البطاقة بسبب دجمها بعد التصوير. أثناء معاجلة

 ولن تتمكن LCD (مشغول) يف مستكشف العرض وعلى لوحة “buSYالصور، سيتم عرض "
من التقاط صورة أخرى حتى تكتمل املعاجلة.

 يكون التصوير بالفالش غري ممكن. كما قد ينبعث الشعاع املساعد لضبط البؤرة تلقائيًا يف
).١١٩اإلضاءة اخلافتة (ص 
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يف أوضاع املنطقة األساسية، عند عرض إعدادات وظيفة التصوير، ميكنك الضغط على الزر 
>Q لعرض شاشة التحكم السريع. وتوضح اجلداول املوجودة بالصفحة التالية الوظائف التي <

ميكن ضبطها من خالل شاشة التحكم السريع يف كل وضع من أوضاع املنطقة األساسية.

اضبط قرص األوضاع على أحد أوضاع ١
املنطقة األساسية.

).Q <) 7اضغط على الزر <٢

.تظهر شاشة التحكم السريع

اضبط الوظيفة املطلوبة.٣
> اضغط على مفتاحيW> <X> أو <Y> <Z <

لتحديد وظيفة.
 تظهر إعدادات الوظيفة احملددة ودليل امليزات

).٧٥(ص 
> لتغيري اإلعداد.5> أو <6أدر القرص <
 ميكنك أيضًا التحديد من قائمة عن طريق حتديد

>.0وظيفة والضغط على <

Q التحكم السريع

مثال: وضع الصورة الشخصية
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Qالتحكم السريع 

الوظائف القابلة للضبط يف أوضاع املنطقة األساسية
o١*: اإلعداد االفرتاضي  k غري قابل للتحديد: قابلة للتحديد من قِبل املستخدم :

>، ستعود جميع الوظائف إىل 2يف حالة تغيري وضع التصوير أو ضبط مفتاح التشغيل على <:١*
اإلعدادات االفرتاضية (باستثناء املوقت الذاتي).

ميكن الضبط فقط باستخدام التصوير أثناء مستكشف العرض.:٢*
*٣:GWXHZ  *٤:ABCD

A7Cالوظيفة
8

PCx6F

وضع 
التشغيل 

)١٣٨(ص 

uالتصوير الفردي :ooookooo
oالتصوير املتواصل عايل السرعة :kkkkokkk
iالتصوير املتواصل منخفض السرعة :kkkkkkkk

B٢*: التصوير الفردي الصامتkkkkkkkk
M٢*: التصوير املستمر الصامتkkkkkkkk

)١٤٠املوقت الذاتي (صفحة 
Qkkkkkkkk

kkkkkkkkk

انطالق 
الفالش 
املدمج

aاالنطالق التلقائي :oooo
D(انطالق طوال الوقت) تشغيل الفالش :kkkkk

b :إيقاف تشغيل الفالشkokokoo
kkkkkk)١٠٨اللقطات التي تستند إىل احمليط (ص 

k)١١٢اللقطات التي تستند إىل اإلضاءة/املشهد (ص 
k)٨٦تبهيت اخللفية (ص 

kk)٩١، ٨٩درجة اللون (ص 

8vالوظيفة

G2345c*٤*٣

وضع 
التشغيل 

)١٣٨(ص 

uالتصوير الفردي :okookooo
oالتصوير املتواصل عايل السرعة :kkkkok

iالتصوير املتواصل منخفض السرعة :kokkkk
B٢*: التصوير الفردي الصامتkkkkkkkk
M٢*: التصوير املستمر الصامتkkkkkk

)١٤٠املوقت الذاتي (صفحة 
Qkkkkkkkk

kkkkkkkkk

انطالق 
الفالش 
املدمج

aاالنطالق التلقائي :ooko
D(انطالق طوال الوقت) تشغيل الفالش :kkkk

bإيقاف تشغيل الفالش :okokooko
kkkk)١٠٨اللقطات التي تستند إىل احمليط (ص 

kkkk)١١٢اللقطات التي تستند إىل اإلضاءة/املشهد (ص 
k)١٠١ضبط التأثريات (ص 
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> و 7> و<Aيف أوضاع املنطقة األساسية، عند ضبط وضع بخالف األوضاع <
> 8:  G> وضبط <v.ميكنك حتديد احمليط اخلاص بالتصوير ،<

>.8> أو <Cاضبط قرص الوضع <١
> اضبط وضع تصوير بخالف 8بالنسبة لـ ،<

>G.<

اضبط مفتاح التصوير أثناء العرض املباشر/٢
>.Aتصوير األفالم على <

اعرض صورة العرض املباشر.٣
> لعرض صورة العرض 0اضغط على الزر <

>).xاملباشر (باستثناء <

باستخدام شاشة التحكم السريع، حدد ٤
احمليط املطلوب.

> اضغط على الزرQ)  <7.(
> اضغط على مفتاحيW> <X] 1> لتحديد 

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

) على الشاشة.اللقطات التي تستند إىل احمليط(
> اضغط على مفتاحيY> <Z لتحديد احمليط <

املطلوب.
 ستعرض شاشةLCD احلالة التي ستبدو عليها 

الصورة مع احمليط احملدد.

التصوير باستخدام حتديد احمليط

Cاحمليط

8

تأثري احمليط
P /x

C /6 /F /2/
3 /4 /5

بدون إعدادkkk اإلعداد القياسي1
منخفض / قياسي / قويkk زاه2ٍ
منخفض / قياسي / قويkkمتجانس3
منخفض / قياسي / قويkk دافئ4
منخفض / قياسي / قويkk كثيف5
منخفض / قياسي / قويkk بارد6
منخفض / متوسط / مرتفعkkk أكرث سطوعًا7
منخفض / متوسط / مرتفعkkk أكرث تعتيمًا8
 بني داكنأبيض/أسود /أزرق / kkkلون أحادي 9



١٠٩

التصوير باستخدام حتديد احمليط

حدد تأثري احمليط.٥
> اضغط على مفتاحيX>  <W لتحديد التأثري <

] (التأثري) باجلزء السفلي Effectبحيث يظهر [
من الشاشة.

> اضغط على مفتاحيZ>  <Y لتحديد التأثري <
املطلوب.

التقط الصورة.٦
.اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة
 للرجوع إىل وضع التصوير من خالل مستكشف

> للخروج من 0املشهد، اضغط على الزر <
وضع التصوير باستخدام العرض املباشر. بعد ذلك، 

اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة.
 إذا قمت بتغيري وضع التصوير أو ضبط مفتاح

 1>، فسيعود اإلعداد إىل [2الطاقة على <
Standard setting (اإلعداد القياسي) مرة [

أخرى.

 لن تبدو صورة العرض املباشر الظاهرة باستخدام تطبيق إعداد احمليط مطابقة متامًا للصورة
الفعلية.

.قد يقلل استخدام الفالش من تأثري احمليط
 يف األماكن اخلارجية الساطعة، لن تكون صورة العرض املباشر التي تراها على شاشةLCD 

] LCD brightness :2?5لها نفس درجة السطوع أو احمليط كالصورة الفعلية. اضبط [
 LCD، وانظر لصورة العرض املباشر حيث ال تتأثر شاشة ٤) على LCD(درجة سطوع شاشة 

بالضوء اخلارجي.

 ١> بعد اخلطوة Qإذا كنت ال تريد عرض صورة العرض املباشر عند ضبط الوظائف، فاضغط على الزر <
] (التأثري).Effect] (اللقطات املعتمدة على احمليط) و[Ambience-based shotsواضبط [



التصوير باستخدام حتديد احمليط

١١٠

إعدادات احمليط
اإلعداد القياسي 1

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

الطبيعية. ويكون كل حميط تعديالً خلصائص الصورة اخلاصة بوضع التصوير املعني.

زاهٍ 2
 1سيظهر الهدف واضحًا وزاهيًا. وهو يجعل الصورة تبدو أكرث تأثريًا وجاذبية عن [

Standard setting) [اإلعداد القياسي.(

متجانس 3
سيبدو الهدف أكرث جتانسًا وأناقة. وهو جيد للصور الشخصية واحليوانات األليفة والزهور 

وما إىل ذلك من أهداف.

دافئ 4
سيبدو الهدف أكرث جتانسًا مع ألوان أكرث دفئًا. وهو جيد للصور الشخصية واحليوانات 

األليفة واألهداف األخرى التي تريد منحها منظرًا دافئًا.

كثيف 5
أثناء خفض السطوع الكلي بشكل طفيف، يتم إبراز الهدف للحصول على مظهر أكرث 

كثافةً. وهو يجعل األهداف البشرية واحلية تربز على نحو أفضل.

هادئ 6
يتم خفض السطوع الكلي بشكل طفيف مع درجات ألوان أكرث هدوءًا. سيبدو الهدف 

املوجود يف الظل أكرث وضوحًا وجاذبية.



١١١

التصوير باستخدام حتديد احمليط

أكرث سطوعًا 7
ستبدو الصورة أكرث سطوعًا.

أكرث تعتيمًا 8
ستبدو الصورة أكرث إعتامًا.

لون أحادي 9
ستكون الصورة أحادية اللون. ميكنك حتديد اللون األحادي ليكون األزرق أو األسود واألبيض 

> مبستكشف z)، سيظهر <لون أحادي] (Monochromeأو البني الداكن. عند حتديد [
العرض.



١١٢

> أوضاع املنطقة األساسية، ميكنك التصوير C2345 :8 يف الوضعني <
 e Defaultباستخدام اإلعدادات املتوافقة مع نوع اإلضاءة أو املشهد. عادةً ما يكون [

setting) [كافيًا، ولكن إذا كانت اإلعدادات تطابق ظروف اإلضاءة أو اإلعداد االفرتاضي (
املشهد، فستبدو الصورة أكرث دقة عند النظر إليها.

 Light/scene-basedبالنسبة للتصوير أثناء تشغيل العرض املباشر، إذا قمت بضبط [
shots) [اللقطات التي تستند إىل اإلضاءة/املشهد]و (Ambience-based shots [

 Light/scene-based)، يجب عليك ضبط [١٠٨) (ص اللقطات التي تستند إىل احمليط(
shots) [أوالً. وسيضفي ذلك مزيدًا من اللقطات التي تستند إىل اإلضاءة/املشهد (

.LCDالسهولة على رؤية التأثري الناجت على شاشة 

>.8اضبط قرص األوضاع على <١
> :قم بتعيني أحد أوضاع التصوير التاليةC أو <

>.5> أو <4> أو <3> أو <2<

اضبط مفتاح التصوير أثناء العرض املباشر/٢
>.Aتصوير األفالم على <

اعرض صورة العرض املباشر.٣
> لعرض صورة العرض 0اضغط على الزر <

املباشر.

التصوير من خالل نوع اإلضاءة أو املشهد

اإلضاءة أو املشهد
8

C2345

eاإلعداد االفرتاضي kkkkk

fضوء النهار kkkkk

gظل kkkkk

Sغائم kkkkk

iضوء التنجستني kkkk

jضوء فلورسنت kkkk

sغروب الشمس kkkkk
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التصوير من خالل نوع اإلضاءة أو املشهد

باستخدام شاشة التحكم السريع، حدد نوع ٤
اإلضاءة أو املشهد.

> اضغط على الزرQ)  <7.(
> اضغط على مفتاحيX>  <W] لتحديد <e 

Default setting) [اإلعداد االفرتاضي .(
 Light/scene-basedسيظهر اإلعداد [

shots) [/اللقطات التي تستند إىل اإلضاءة
) على الشاشة.املشهد

> اضغط على مفتاحيZ>  <Y لتحديد نوع <
اإلضاءة أو املشهد.

 سيتم عرض الصورة الناجتة مع اإلضاءة احملددة
أو نوع املشهد احملدد.

التقط الصورة.٥
.اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة
 للرجوع إىل وضع التصوير من خالل مستكشف

> للخروج من 0املشهد، اضغط على الزر <
وضع التصوير باستخدام العرض املباشر. بعد 

ذلك، اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط 
الصورة.

 يف حالة تغيري وضع التصوير أو ضبط مفتاح
>، فسريجع اإلعداد إىل 2التشغيل على <

]e Default setting) [اإلعداد االفرتاضي.(

] يف حالة استخدام الفالش، يتغري اإلعداد إىلe Default setting) [اإلعداد االفرتاضي .(
(على الرغم من ذلك، ستعرض معلومات التصوير نوع اإلضاءة أو املشهد املضبوط.)

] وإذا كنت ترغب يف ضبط ذلك معAmbience-based shots) [ اللقطات التي تعتمد على
)، فاضبط نوع اإلضاءة أو املشهد الذي يتطابق مع احمليط املضبوط على أفضل وجه. احمليط

)، على سبيل املثال، فستربز األلوان غروب الشمس] (Sunsetأما يف حالة التصوير يف وضع [
الدافئة مما سيحول دون عمل احمليط املضبوط بشكل جيد.

 ١> بعد اخلطوة Qإذا كنت ال تريد عرض صورة العرض املباشر عند ضبط الوظائف، فاضغط على الزر <
).اللغطات املعتمدة على اإلضاءة/املشهد] (Light/scene-based shotsواضبط [



التصوير من خالل نوع اإلضاءة أو املشهد

١١٤

إعدادات نوع اإلضاءة أو املشهد
eاإلعداد االفرتاضي

اإلعداد القياسي املناسب ملعظم األهداف.

fضوء النهار
لألهداف حتت أشعة الشمس. يوفر درجات ألوان أكرث طبيعية للسماء الزرقاء والنباتات 

اخلضراء كما يصور الزهور ذات األلوان اخلفيفة على نحو أفضل.

gظل
لألهداف املوجودة يف الظالل. مناسب لدرجات البشرة التي قد تبدو زرقاء للغاية، 

وللزهور امللونة بالضوء.

Sغائم
لألهداف أسفل السماء امللبدة بالغيوم. يضفي مزيدًا من الدفء على درجات البشرة 

واملناظر الطبيعية التي قد تبدو باهتة يف األيام الغائمة. ويكون فعاالً أيضًا لتصوير الزهور 
امللونة بالضوء.

iضوء التنجستني
لألهداف املضيئة حتت إضاءة التنجستني. يقلل من درجات األلوان الربتقالية احلمراء التي 

تسببها إضاءة التنجستني.

jضوء فلورسنت
لألهداف أسفل إضاءة الفلورسنت. مناسب جلميع أنواع إضاءة الفلورسنت.

sغروب الشمس
مناسب عند الرغبة يف التقاط األلوان اجلذابة لغروب الشمس.



١١٥

٣
إعداد أوضاع التشغيل والضبط
التلقائي للبؤرة

تعمل نقاط الضبط التلقائي للبؤرة يف 
مستكشف العرض على جعل التصوير 

باستخدام الضبط التلقائي للبؤرة مالئمًا 
جملموعة متنوعة وواسعة من األهداف 

واملشاهد.

) إىل جانب وضع AFكما ميكنك حتديد تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة (
التشغيل الذي يوافق ظروف التصوير والهدف على النحو األمثل.

 يشري الرمزO املوجود يف أعلى ميني عنوان الصفحة إىل أن الوظيفة املعنية 
).d /s /f /a /Fمتاحة يف أوضاع املنطقة اإلبداعية (

 يف أوضاع املنطقة األساسية، يتم إعداد تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة
ونقطة الضبط التلقائي للبؤرة (وضع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة) 

بشكل تلقائي.

> إىل الضبط اليدوي MFالضبط التلقائي للبؤرة. يرمز االختصار <> إىل AFيرمز االختصار <
للبؤرة.



١١٦

ميكنك حتديد خصائص تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة املالئمة لظروف التصوير أو الهدف. يف 
أوضاع املنطقة األساسية، يتم ضبط تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة لوضع التصوير املعني.

اضبط مفتاح وضع ضبط بؤرة العدسة على ١
>AF.(الضبط التلقائي للبؤرة) <

أدر قرص األوضاع على أحد أوضاع املنطقة ٢
اإلبداعية.

).f<) 9اضغط على الزر <٣

حدّد تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة.٤
 أثناء النظر إىل لوحةLCD> أو 6، أدر القرص <

>5.<
X الضبط التلقائي للبؤرة للقطة :

واحدة
: الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 9

AI Focus
Z الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام :

AI Servo

f) حتديد تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة :AF (N

> لضبط البؤرة تلقائيًا.pيف أوضاع املنطقة اإلبداعية، ميكنك أيضًا الضغط على الزر <



١١٧

f) حتديد تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة :AF (N

مناسب لألهداف الثابتة. عند الضغط على زر الغالق 
حتى املنتصف، ستقوم الكامريا بضبط البؤرة مرةً 

واحدة فقط.
 وعند حتقيق ضبط البؤرة، سيتم عرض نقطة

) التي مت حتقيقها، AFالضبط التلقائي للبؤرة (
> يف oكما سيضيء مؤشر ضبط البؤرة <

مستكشف العرض.
 باستخدام عملية الضبط التقديري، سيتم ضبط

إعداد درجة اإلضاءة يف نفس توقيت حتقيق 
ضبط البؤرة.

 أثناء الضغط مع االستمرار على زر الغالق حتى املنتصف، سيتم قفل البؤرة. وميكنك
حينئذٍ إعادة تكوين اللقطة إذا كنت ترغب يف ذلك.

ضبط البؤرة تلقائيًا للقطة واحدة لألهداف الثابتة

مؤشر ضبط البؤرة
)AFنقطة الضبط التلقائي للبؤرة (

> إذا تعذر ضبط البؤرة، فسيومض مؤشر ضبط البؤرةo يف مستكشف العرض. وإذا حدث <
ذلك، فإنه يتعذر التقاط الصورة حتى إذا مت الضغط على زر الغالق بالكامل. أعد تكوين اللقطة أو 

) وحاول ضبط البؤرة مرة أخرى.١٣٦“ (ص  يف حالة فشل الضبط التلقائي للبؤرةارجع إىل "
] يف حالة ضبطz1: Beep) [صفري] على (Disable) [لن يصدر صوت الصافرة تعطيل ،(

عند ضبط البؤرة.
) وبعد حتقيق ضبط البؤرة مع وضع الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدةOne-Shot AF ،(

ميكنك قفل البؤرة على هدف وإعادة تكوين اللقطة. ويعرف ذلك بعملية "تثبيت البؤرة“. وتكون 
هذه امليزة مفيدة عندما تريد ضبط البؤرة على هدف طريف ال يشمله إطار ضبط البؤرة تلقائيًا 

للمنطقة.
 عند استخدام عدسة مزودة بوظيفة الضبط اليدوي اإللكرتوين للبؤرة، فإنه بعد حتقيق ضبط

البؤرة، ميكنك ضبط البؤرة يدويًا من خالل تدوير حلقة ضبط بؤرة العدسة أثناء الضغط على زر 
الغالق حتى منتصفه.



f) حتديد تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة :AF (N

١١٨

يناسب تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة األهداف املتحركة عند تغري مسافة ضبط البؤرة 
باستمرار. أثناء الضغط مع االستمرار على زر الغالق حتى املنتصف، ستستمر الكامريا يف 

ضبط البؤرة على الهدف.
.يتم ضبط درجة اإلضاءة حلظة التقاط الصورة
 على الضبط التلقائي ١٢٠عند ضبط وضع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة (ص (

 نقطة، فسوف تستمر عملية تتبع البؤرة طاملا ٤٥للبؤرة عن طريق التحديد التلقائي ذي 
يغطي إطار منطقة الضبط التلقائي للبؤرة الهدف.

 بتبديل تشغيل الضبط التلقائي AI Focusيقوم وضع الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 
للبؤرة من وضع الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة إىل وضع الضبط التلقائي للبؤرة 

 بشكل تلقائي إذا ما بدأ الهدف الثابت يف التحرك.AI Servoباستخدام 
 بعد ضبط البؤرة على الهدف يف وضع الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة، وإذا بدأ

الهدف يف التحرك، فستقوم الكامريا باكتشاف احلركة، وتقوم بتغيري وضع الضبط 
، AI Servo) بشكل تلقائي إىل وضع الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام AFالتلقائي للبؤرة (

وتبدأ يف تعقب الهدف املتحرك.

 لألهداف املتحركةAI Servoالضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 

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

، لن تصدر الصافرة صوتًا حتى عند AI Servoباستخدام وضع الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 
> يف مستكشف العرض.oضبط البؤرة. كذلك، لن يضيء مؤشر ضبط البؤرة <

 أثناء تنشيط تشغيل AI Focusعند ضبط البؤرة باستخدام وضع الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 
Servo ستستمر الصافرة يف إصدار الصوت املنخفض. ومع ذلك، ال يضيء مؤشر ضبط البؤرة ،

>o.يف مستكشف العرض. الحظ أنه لن يتم قفل البؤرة يف هذه احلالة <



١١٩

f) حتديد تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة :AF (N

وبشكل افرتاضي، تضيء نقاط الضبط التلقائي للبؤرة باللون األحمر عندما يحدث ضبط البؤرة 
يف ظروف ذات إضاءة منخفضة. يف أوضاع املنطقة اإلبداعية، ميكنك ضبط ما إذا كنت تريد 

).٤٢٤إضاءة نقاط الضبط التلقائي للبؤرة باللون األحمر عند حدوث ضبط البؤرة أم ال (ص 

يف ظروف اإلضاءة اخلافتة وعند الضغط على زر الغالق حتى منتصفه، يطلق الفالش املدمج 
جمموعة صغرية من ومضات الفالش. ويعمل هذا على إضاءة الهدف للمساعدة يف الضبط 

التلقائي للبؤرة.

تضيء نقاط الضبط التلقائي للبؤرة باللون األحمر

الفالش املدمج) مع AFالشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة (

) لن ينبعث الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرةAF من وحدة الفالش املدجمة يف (
إطالق ] (Built-in flash firing> أو عند ضبط [35 :8 > أو <7أوضاع التصوير <
> أو PCF24 :8 > أو <C> أو <A> يف األوضاع <b) على <الفالش املدمج

>v: GWXHcZ.<
 لن ينبعث الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة أثناء تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة

.AI Servoباستخدام وضع 

) يبلغ النطاق الفعال للشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرةAF الذي يصدره الفالش (
 قدمًا تقريبًا.١٣٫١ أمتار / ٤املدمج 

> يف أوضاع املنطقة اإلبداعية، عند رفع الفالش املدمج باستخدام الزرI سينطلق الشعاع ،<
 8C.Fn) عند الضرورة. الحظ أنه وفقًا لإلعداد اخلاص بـ [AFاملساعد لضبط البؤرة تلقائيًا (

II-6: AF-assist beam firing) [قد ال ينبعث الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة ،(
).٤١٩الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة يف اإلضاءة اخلافتة (ص 
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) لضبط البؤرة تلقائيًا. وميكنك حتديد وضع AF نقطة من نقاط الضبط التلقائي للبؤرة (٤٥توفر الكامريا 
حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة ونقطة (نقاط) الضبط التلقائي للبؤرة املالئمة للمشهد أو الهدف.

ميكنك حتديد أحد أوضاع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة األربعة. انظر الصفحة التالية 
إلجراء التحديد.

E: الضبط التلقائي للبؤرة أحادي النقطة
(حتديد يدوي)

) لضبط البؤرة.AFحدد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة (

F: الضبط التلقائي للبؤرة للمنطقة
(حتديد املنطقة يدويًا)

) إىل AFيتم تقسيم منطقة الضبط التلقائي للبؤرة (
تسع مناطق ضبط بؤرة لضبط البؤرة.

G: ضبط البؤرة تلقائيًا للمنطقة الكبرية
(حتديد املنطقة يدويًا)

) إىل AFيتم تقسيم منطقة الضبط التلقائي للبؤرة (
ثالث مناطق ضبط بؤرة (اليسرى والوسطى واليمنى) 

لضبط البؤرة.

H: ضبط البؤرة تلقائيًا مع التحديد التلقائي
 نقطة٤٥لـ 

يُستخدم إطار ضبط البؤرة تلقائيًا للمنطقة (املنطقة 
الكلية للضبط التلقائي للبؤرة) لضبط البؤرة.

Sحتديد نقطة ومنطقة الضبط التلقائي للبؤرة N

وضع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة

حسب العدسة التي مت تركيبها بالكامريا، سيختلف عدد نقاط الضبط التلقائي للبؤرة القابلة لالستخدام 
وأمناط نقطة الضبط التلقائي للبؤرة وشكل إطار الضبط التلقائي للبؤرة للمنطقة وما إىل ذلك. وللحصول 

.١٢٨على التفاصيل، انظر "العدسات ونقاط الضبط التلقائي للبؤرة القابلة لالستخدام“ يف صفحة 
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Sحتديد نقطة ومنطقة الضبط التلقائي للبؤرة N

).B <) 9> أو <Sاضغط على الزر <١

 انظر من خالل مستكشف العرض ثم اضغط على
>.B> أو <Sالزر <

>.Bاضغط على الزر <٢
> يف كل مرة يتم فيها الضغط على الزرB يتم ،<

تغيري وضع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة 
)AF.(
 يتم توضيح وضع حتديد مساحة الضبط التلقائي

) املضبوط حاليًا يف أعلى مستكشف AFللبؤرة (
املشهد.

)AFحتديد وضع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة (

وضع حتديد منطقة الضبط

] 8باستخدام الوضعC.Fn II-8: Select AF area selec. mode) [ حتديد وضع حتديد
)، ميكنك احلد من أوضاع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة منطقة الضبط التلقائي للبؤرة

)AF ٤٢٠) القابلة للتحديد (ص.(
] 8يف حالة ضبطC.Fn II-9: AF area selection method) [ طريقة حتديد الضبط

)، ميكنك حتديد وضع حتديد القرص الرئيسي] (  S9Main Dial : 1 ) على [التلقائي للبؤرة
> ثم إدارة القرص B> أو <Sمنطقة الضبط التلقائي للبؤرة عن طريق الضغط على الزر <

).٤٢٠> (ص 6<



Sحتديد نقطة ومنطقة الضبط التلقائي للبؤرة N

١٢٢

ميكنك حتديد نقطة أو منطقة الضبط التلقائي للبؤرة يدويًا.

).B  <) 9 أو<>Sاضغط على الزر <١

 سيتم عرض نقاط الضبط التلقائي للبؤرة يف
مستكشف العرض.

 يف وضع الضبط التلقائي للبؤرة ملنطقة أو وضع
الضبط التلقائي للبؤرة ملنطقة كبرية، سيتم 

عرض املنطقة احملددة.

حدد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة.٢
 يتغري حتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة يف

>. يف حالة 9االجتاه الذي تقوم فيه بإمالة <
> لألسفل بشكل مستقيم، 0الضغط على <

سيتم حتديد مركز نقطة الضبط التلقائي للبؤرة 
)AF.(أو املنطقة املركزية) (

 ميكنك أيضًا حتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة
)AF> أفقيًا أو 6) عن طريق حتريك القرص <

> رأسيًا.5باستخدام القرص <
 يف وضع منطقة الضبط التلقائي للبؤرة، سيؤدي

> إىل تغري املنطقة 5> أو <6تدوير القرص <
يف تسلسل حلقي.

يدويًاالضبط التلقائي للبؤرة نقطة حتديد 

>6<

>5<

> عندما تقوم بالضغط على الزرQ> ميكنك حتديد نقطة الضبط 6> وتدوير القرص ،<
) من خالل التحريك رأسيًا.AFالتلقائي للبؤرة (

] 8عند ضبطC.Fn II-11: Initial AFpt, o AI Servo AF] 1 ] على   : Initial o AF  
pt selected) [ميكنك استخدام هذه الطريقة ٤٢٢) (ص الضبط التلقائي للبؤرة األولية ،(

 يدويًا.AI Servoلتحديد املوضع األويل للضبط التلقائي للبؤرة على الوضع 
> عند الضغط على الزرS> أو <B تعرض لوحة ،<LCD:التايل 

الضبط التلقائي البؤرة منطقة، الضبط التلقائي لبؤرة منطقة كبرية، التحديد التلقائي للضبط •
M AF نقطة: ٤٥التلقائي للبؤرة ذي 

)خارج املركز (SEL AF)/املركز (SEL Nالضبط التلقائي باستخدام نقطة واحدة: •
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Sحتديد نقطة ومنطقة الضبط التلقائي للبؤرة N

> إىل إضاءة نقاط الضبط التلقائي للبؤرة التي متثل النقاط B> أو <Sيؤدي الضغط على الزر <
املتداخلة للضبط التلقائي للبؤرة لضبط البؤرة تلقائيًا بدقة عالية. وتعد نقاط الضبط التلقائي 

للبؤرة الوامضة حساسة للخطوط األفقية أو اخلطوط الرأسية. للحصول على التفاصيل، انظر 
.١٣١ إىل ١٢٧الصفحات من 

مؤشرات عرض نقطة الضبط التلقائي للبؤرة
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> الستخدامها يف S حدد نقطة واحدة للضبط التلقائي للبؤرة <
ضبط البؤرة.

) إىل تسع مناطق ضبط بؤرة لضبط البؤرة. AFيتم تقسيم منطقة الضبط التلقائي للبؤرة (
ويتم استخدام جميع نقاط الضبط التلقائي للبؤرة املوجودة يف املنطقة احملددة بغرض 

) تلقائيًا. وهو يتفوق على الضبط التلقائي للبؤرة AFحتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة (
أحادي النقطة، كما أنه يكون فعاالً مع األهداف املتحركة.

ومع ذلك، ونظرًا ألنه مييل إىل ضبط البؤرة على الهدف األقرب، فقد يكون ضبط البؤرة على 
هدف معني أكرث صعوبة.

>.S) التي حتقق ضبط البؤرة يف صورة <AFوسيتم عرض نقطة (نقاط) الضبط التلقائي للبؤرة (

) إىل ثالث مناطق ضبط بؤرة (اليسرى والوسطى AFيتم تقسيم منطقة الضبط التلقائي للبؤرة (
واليمنى) لضبط البؤرة. ونظرًا ألن منطقة ضبط البؤرة تكون أكرب مقارنة بتلك التي تكون يف ضبط 

البؤرة تلقائيًا للمنطقة إىل جانب استخدام جميع نقاط الضبط التلقائي للبؤرة يف املنطقة 
احملددة للتحديد التلقائي لنقطة الضبط التلقائي للبؤرة، فإن هذه امليزة تتفوق على الضبط 

التلقائي للبؤرة أحادي النقطة يف تتبع الهدف، كما أنها فعالة مع األهداف املتحركة.
ومع ذلك، ونظرًا ألنه مييل إىل ضبط البؤرة على الهدف األقرب، فقد يكون ضبط البؤرة على 

هدف معني أكرث صعوبة.
>.S) التي حتقق ضبط البؤرة يف صورة <AFوسيتم عرض نقطة (نقاط) الضبط التلقائي للبؤرة (

أوضاع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة

S(حتديد يدوي) الضبط التلقائي للبؤرة مبعدل مستوى واحد 

m) الضبط التلقائي للبؤرة AF(حتديد املنطقة يدويًا) حسب املنطقة (

n) الضبط التلقائي للبؤرة AF(حتديد املنطقة يدويًا) حسب املنطقة الكبرية (
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أوضاع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة

ويتم يُستخدم إطار ضبط البؤرة تلقائيًا للمنطقة (املنطقة الكلية للضبط التلقائي للبؤرة) لضبط البؤرة. 
>).v: Xc> و<x :8  (ماعدا <ضبط هذا الوضع تلقائيًا يف أوضاع املنطقة األساسية

>.S) التي حتقق ضبط البؤرة يف صورة <AFوسيتم عرض نقطة (نقاط) الضبط التلقائي للبؤرة (
 باستخدام الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة، سيؤدي الضغط 

على زر الغالق حتى منتصفه إىل عرض نقطة (نقاط) الضبط 
> التي حققت ضبط البؤرة. ويف حالة عرض عدة Sالتلقائي للبؤرة <

نقاط للضبط التلقائي للبؤرة، فهذا يعني أن جميعها قد حققت 
ضبط البؤرة. ومييل هذا الوضع لضبط البؤرة على أقرب هدف.

، ميكنك AI Servo باستخدام وضع الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 
 مع AI Servoحتديد املوضع األويل للضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 

]8C.Fn II-11: Initial AFpt, o AI Servo AF) [ الضبط
التلقائي للموضع األويل للضبط التلقائي للبؤرة باستخدام الوضع 

Al Servo وطاملا أن إطار ضبط البؤرة تلقائيًا للمنطقة ٤٢٢) (ص .(
ميكن أن يتتبع الهدف أثناء التصوير، فسيستمر ضبط البؤرة.

o نقطة٤٥الضبط التلقائي للبؤرة مع التحديد التلقائي لـ 

 عند ضبط وضع الضبط التلقائي للبؤرة باستخدامAl Servo نقطة ٤٥ على الضبط التلقائي لـ 
أو الضبط التلقائي للبؤرة بالتحديد التلقائي أو الضبط التلقائي للبؤرة ملنطقة كبرية أو الضبط 

> سوف تستمر يف Sالتلقائي للبؤرة للمنطقة، فإن نقطة الضبط التلقائي للبؤرة النشطة <
التحول لتتبع الهدف. ومع ذلك، ففي ظروف تصوير معينة (عندما يكون الهدف صغريًا على 

سبيل املثال)، قد ال تتمكن من تتبع الهدف.
 إذا مت استخدام نقطة ضبط تلقائي للبؤرة بعيدة عن املركز أو مت استخدام عدسة بزاوية عريضة، فقد

 Speedliteيكون من الصعب ضبط البؤرة باستخدام الشعاع املساعد لضبط البؤرة لوحدة فالش 
. يف مثل هذه احلالة، استخدم نقطة ضبط تلقائي للبؤرة أقرب للمركز.EOSاخلارجية اخملصصة لكامريا 

 وعند إضاءة نقطة (نقاط) الضبط التلقائي للبؤرة، قد يضيء جزء من مستكشف املشهد أو
كله باللون األحمر. وهذه إحدى سمات عرض نقطة الضبط التلقائي للبؤرة.

 .يف درجات احلرارة املنخفضة، قد يكون من الصعب رؤية عرض نقطة الضبط التلقائي للبؤرة
وهذه إحدى سمات عرض نقطة الضبط التلقائي للبؤرة. كذلك، قد تصبح استجابة التتبع أبطأ.

نقطة الضبط التلقائي للبؤرة ] (8C.Fn II -10: Orientation linked AF pointباستخدام [
)، ميكنك ضبط وضع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة + نقطة الضبط التلقائي املرتبط بالتوجيه

).٤٢١للبؤرة (أو نقطة الضبط التلقائي للبؤرة فقط) بشكل منفصل لالجتاهات األفقية والرأسية (ص 



أوضاع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة
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الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام ميزة تتبع درجة اللون
بشكل افرتاضي، سيتم الضبط التلقائي للبؤرة باالعتماد على ميزة تتبع درجة اللون.

وعند ضبط وضع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة على الضبط التلقائي للبؤرة للمنطقة أو الضبط 
 نقطة، يتم ضبط البؤرة ٤٥التلقائي للبؤرة ملنطقة كبرية أو الضبط التلقائي للبؤرة بالتحديد التلقائي لـ 

كالتايل:
يف وضع الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة

يصبح الرتكيز البؤري على هدف بشري ثابت أسهل.
 يف وضع الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام وضعAI Servo

يصبح الرتكيز البؤري على هدف بشري أسهل. يف حالة تعذر اكتشاف درجات ألوان البشرة، فسيتم 
الرتكيز على أقرب هدف. مبجرد ضبط الرتكيز البؤري، يتم حتديد نقاط الضبط التلقائي للبؤرة تلقائيًا 

وبذلك تواصل الكامريا الرتكيز على لون املنطقة التي مت الرتكيز البؤري عليها يف البداية.

]، ميكنك تعيني إجراء الضبط التلقائي 8C.FnII-12 Auto AF pt sel.:Color Tracking يف وضع [*
)، يتم حتقيق الرتكيز البؤري تعطيل] (Disable :1 للبؤرة عن طريق ميزة تتبع درجات اللون. يف حالة ضبط 

).٤٢٢استنادًا إىل املعلومات اخلاصة بالضبط التلقائي للبؤرة (ص 
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 نقطة من ٤٥يتميز جهاز استشعار الضبط التلقائي للبؤرة اخلاص بالكامريا بأنه يحتوي على 
نقاط الضبط التلقائي للبؤرة. ويُظهر الرسم التوضيحي أدناه منط مستشعر الضبط التلقائي 

للبؤرة املناظر لكل نقطة من نقاط الضبط التلقائي للبؤرة. وعند استخدام عدسات مزودة 
 أو أسرع، ميكن الضبط التلقائي للبؤرة وبدقة ٢٫٨بفتحة يبلغ حدها األقصى للطول البؤري 

عالية من خالل جعل مركز الضبط التلقائي للبؤرة عند مستكشف العرض.

مستشعر الضبط التلقائي للبؤرة

يتم تهيئة مستشعر ضبط الرتكيز البؤري للحصول على ضبط فائق الدقة للبؤرة 
 أو ٢٫٨بالعدسات باستخدام عدسات يبلغ احلد األقصى للطول البؤري لفتحاتها 

أسرع. يجعل النمط املتداخل القطري من السهل ضبط البؤرة على األهداف التي 
يكون من الصعب الضبط التلقائي للبؤرة عليها. ويكون هذا النمط متوفرًا عند 

نقطة الضبط التلقائي للبؤرة املوجودة يف املركز.

تتم تهيئة مستشعر ضبط الرتكيز البؤري للعدسات التي يبلغ احلد األقصى 
). ونظرًا الحتوائها f/8 أو أسرع (ولبعض العدسات ذات فتحات f/5.6لفتحاتها 

على منط أفقي، فإنها تستطيع اكتشاف اخلطوط الرأسية. ويغطي جميع 
النقاط اخلمسة وأربعون من نقاط الضبط التلقائي للبؤرة.

تتم تهيئة مستشعر ضبط الرتكيز البؤري للعدسات التي يبلغ احلد األقصى 
). ونظرًا الحتوائها f/8 أو أسرع (ولبعض العدسات ذات فتحات f/5.6لفتحاتها 

على منط رأسي، فإنها تستطيع اكتشاف اخلطوط األفقية. ويغطي جميع 
النقاط اخلمسة وأربعون من نقاط الضبط التلقائي للبؤرة.

حسب العدسة التي مت تركيبها بالكامريا، سيختلف عدد نقاط الضبط التلقائي للبؤرة القابلة لالستخدام 
وأمناط نقطة الضبط التلقائي للبؤرة وشكل إطار الضبط التلقائي للبؤرة للمنطقة وما إىل ذلك. وللحصول 

.١٢٨على التفاصيل، انظر "العدسات ونقاط الضبط التلقائي للبؤرة القابلة لالستخدام“ يف صفحة 

 رأسي +٥٫٦طول بؤري ضبط البؤرة من النوع املتداخل:اخملطط
 أفقي٥٫٦طول بؤري 

 قطري لليمني +f/2.8ضبط البؤرة من النوع املتداخل املزدوج: 
f/2.8 رأسي + طول بؤري٥٫٦ قطري لليسار طول بؤري 

)٨ أفقي (متوافق أيضًا مع عدسات ذات طول بؤري ٥٫٦
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 نقطة. وميكن اختيار جميع أوضاع حتديد ٤٥ميكن إجراء الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 
منطقة الضبط التلقائي للبؤرة.

نقطة الضبط التلقائي للبؤرة من النوع املتداخل :
املزدوج. وتكون ميزة تتبع الهدف رائعًة ودقة 

ضبط البؤرة أعلى من الذي حتصل عليه مع نقاط 
الضبط التلقائي للبؤرة األخرى.

نقطة الضبط التلقائي للبؤرة من النوع :
املتداخل. تكون ميزة تتبع الهدف رائعة ويتم 

حتقيق ضبط البؤرة عايل الدقة.

العدسات ونقاط الضبط التلقائي للبؤرة القابلة لالستخدام

اجملموعة أ

 فإن عدد  نقطة من نقاط الضبط التلقائي للبؤرة، ٤٥على الرغم من أن الكامريا حتتوى على
نقاط الضبط التلقائي للبؤرة القابلة لالستخدام وأمناط ضبط البؤرة سيختلف حسب 

.H إىل Aالعدسات. وبالتايل، فإنه يتم تصنيف العدسات إىل ثمان جمموعات من 
 وعند استخدام عدسة تنتمي إىل اجملموعات منE إىل H فسيكون عدد مستويات الضبط ،

التلقائي للبؤرة القابلة لالستخدام أقل.
 حتقق من أي .١٣٥ إىل ١٣٢انظر أي جمموعة تنتمي إليها كل عدسة يف الصفحات من 

جمموعة تنتمي إليها العدسة قيد االستخدام.
 يختلف عدد نقاط الضبط التلقائي للبؤرة املتوفرة وفقًا إلعدادات ضبط نسبة العرض إىل

).١٤٦االرتفاع (ص  

> عند الضغط على الزرS> أو <B تومض نقاط الضبط التلقائي للبؤرة احملددة بالعالمة ،< .
 مضاءة). بخصوص إضاءة نقاط الضبط التلقائي /(ستظل مستويات ضبط البؤرة تلقائيًا 

.١٢٣للبؤرة أو وميضها، انظر صفحة 
 للحصول على أحدث املعلومات بشأن "تعيينات جمموعة العدسة“، فتحقق من املوقع

.Canonاإللكرتوين لشركة 
.قد ال تكون بعض العدسات متاحة يف دول أو مناطق معينة
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 نقطة. وميكن اختيار جميع أوضاع حتديد ٤٥ميكن إجراء الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 
منطقة الضبط التلقائي للبؤرة.

نقطة الضبط التلقائي للبؤرة من النوع :
املتداخل. تكون ميزة تتبع الهدف رائعة ويتم 

حتقيق ضبط البؤرة عايل الدقة.

 نقطة. وميكن اختيار جميع أوضاع حتديد ٤٥ميكن إجراء الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 
منطقة الضبط التلقائي للبؤرة.

نقطة الضبط التلقائي للبؤرة من النوع :
املتداخل. تكون ميزة تتبع الهدف رائعة ويتم 

حتقيق ضبط البؤرة عايل الدقة.
تكون نقاط الضبط التلقائي للبؤرة حساسة :

للخطوط األفقية.

 نقطة. وميكن اختيار جميع أوضاع حتديد ٤٥ميكن إجراء الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 
منطقة الضبط التلقائي للبؤرة.

نقطة الضبط التلقائي للبؤرة من النوع :
املتداخل. تكون ميزة تتبع الهدف رائعة ويتم 

حتقيق ضبط البؤرة عايل الدقة.
تكون نقاط الضبط التلقائي للبؤرة حساسة :

للخطوط األفقية.

اجملموعة ب

اجملموعة ج

اجملموعة د
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 نقطة فقط. (غري ممكن مع نقاط الضبط التلقائي ٣٥ميكن إجراء الضبط التلقائي للبؤرة عند 
). ال ميكن حتديد الضبط التلقائي للبؤرة للمنطقة الكبرية (حتديد يدوي ٤٥للبؤرة البالغ عددها 

للمنطقة) من أجل وضع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة. أثناء التحديد التلقائي لنقطة 
الضبط التلقائي للبؤرة، يختلف اإلطار اخلارجي الذي يشري إىل منطقة الضبط التلقائي للبؤرة (إطار 

 نقطة.٤٥الضبط التلقائي للبؤرة) عن الضبط التلقائي للبؤرة من خالل التحديد التلقائي لعدد 
نقطة الضبط التلقائي للبؤرة من النوع :

املتداخل. تكون ميزة تتبع الهدف رائعة ويتم 
حتقيق ضبط البؤرة عايل الدقة.

تكون نقاط الضبط التلقائي للبؤرة حساسة :
للخطوط األفقية.

نقاط الضبط التلقائي للبؤرة املعطلة (غري :
معروضة).

 نقطة فقط. (غري ممكن مع نقاط الضبط التلقائي ٣٥ميكن إجراء الضبط التلقائي للبؤرة عند 
). وميكن اختيار جميع أوضاع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة. ٤٥للبؤرة البالغ عددها 

أثناء التحديد التلقائي لنقطة الضبط التلقائي للبؤرة، يختلف اإلطار اخلارجي الذي يشري إىل 
منطقة الضبط التلقائي للبؤرة (إطار الضبط التلقائي للبؤرة) عن الضبط التلقائي للبؤرة من 

 نقطة.٤٥خالل التحديد التلقائي لعدد 

نقطة الضبط التلقائي للبؤرة من النوع :
املتداخل. تكون ميزة تتبع الهدف رائعة ويتم 

حتقيق ضبط البؤرة عايل الدقة.
تكون نقاط الضبط التلقائي للبؤرة حساسة :

للخطوط الرأسية (نقاط الضبط التلقائي للبؤرة 
يف اجملموعة األفقية عند األعلى واألسفل) أو 
للخطوط األفقية (نقاط الضبط التلقائي للبؤرة 

يف اجملموعة الرأسية على اليسار واليمني).
نقاط الضبط التلقائي للبؤرة املعطلة (غري :

معروضة).

اجملموعة هـ

اجملموعة و



١٣١

العدسات ونقاط الضبط التلقائي للبؤرة القابلة لالستخدام

 نقطة فقط. (غري ممكن مع نقاط الضبط التلقائي ٢٧ميكن إجراء الضبط التلقائي للبؤرة عند 
). ال ميكن حتديد الضبط التلقائي للبؤرة للمنطقة الكبرية (حتديد يدوي ٤٥للبؤرة البالغ عددها 

للمنطقة) من أجل وضع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة. أثناء التحديد التلقائي لنقطة 
الضبط التلقائي للبؤرة، يختلف اإلطار اخلارجي الذي يشري إىل منطقة الضبط التلقائي للبؤرة 

(إطار الضبط التلقائي للبؤرة) عن الضبط التلقائي للبؤرة من خالل التحديد التلقائي لعدد 
 نقطة.٤٥

نقطة الضبط التلقائي للبؤرة من النوع :
املتداخل. تكون ميزة تتبع الهدف رائعة ويتم 

حتقيق ضبط البؤرة عايل الدقة.
تكون نقاط الضبط التلقائي للبؤرة حساسة :

للخطوط األفقية.
نقاط الضبط التلقائي للبؤرة املعطلة (غري :

معروضة).

ال ميكن إجراء ضبط تلقائي للبؤرة إال مع النقطة املركزية للضبط التلقائي للبؤرة فقط.

نقطة الضبط التلقائي للبؤرة من النوع :
املتداخل. تكون ميزة تتبع الهدف رائعة ويتم 

حتقيق ضبط البؤرة عايل الدقة.
نقاط الضبط التلقائي للبؤرة املعطلة (غري :

معروضة).

اجملموعة ز

اجملموعة ح

 إذا كان احلد األقصى لفتحة العدسة أبطأ منf/5.6 أكرب من) f/5.6 ولكن ال يتجاوز f/8 فقد ال ،(
يتم الوصول إىل ضبط البؤرة باستخدام الضبط التلقائي للبؤرة عند تصوير األهداف منخفضة 

التباين أو منخفضة اإلضاءة.
 إذا كان احلد األقصى لفتحة العدسة أبطأ منf/8 يتجاوز) f/8 فلن يصبح الضبط التلقائي ،(

للبؤرة ممكنًا أثناء التصوير باستخدام مستكشف العرض.
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) EOS 80D (W) (بدءًا من اإلصدار أسماء جمموعة العدسات

EF-S24mm f/2.8 STMA

EF-S60mm f/2.8 Macro USMB

EF-S10-22mm f/3.5-4.5 USMB

EF-S15-85mm f/3.5-5.6 IS USMB

EF-S17-55mm f/2.8 IS USMA

EF-S17-85mm f/4-5.6 IS USMB

EF-S18-55mm f/3.5-5.6C

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 USMC

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IIC

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 II USMC

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IIIB

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 ISC

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS IIB

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STMB

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 ISB

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USMB

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STMB

EF-S18-200mm f/3.5-5.6 ISB

EF-S55-250mm f/4-5.6 ISB

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS IIB

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STMB

EF14mm f/2.8L USMA

EF14mm f/2.8L II USMA

EF15mm f/2.8 FisheyeA

EF20mm f/2.8 USMA

EF24mm f/1.4L USMA

EF24mm f/1.4L II USMA

EF24mm f/2.8A

EF24mm f/2.8 IS USMA

EF28mm f/1.8 USMA

EF28mm f/2.8A

EF28mm f/2.8 IS USMA

EF35mm f/1.4L USMA

EF35mm f/1.4L II USMA

EF35mm f/2A

EF35mm f/2 IS USMA

EF40mm f/2.8 STMA

EF50mm f/1.0L USMA

EF50mm f/1.2L USMA

EF50mm f/1.4 USMA

EF50mm f/1.8A

EF50mm f/1.8 IIA

EF50mm f/1.8 STMA

EF50mm f/2.5 Compact MacroB

EF50mm f/2.5 Compact Macro 
 +  LIFE SIZE Converter B

EF85mm f/1.2L USMA

EF85mm f/1.2L II USMA

EF85mm f/1.8 USMA

EF100mm f/2 USMA

EF100mm f/2.8 MacroB

EF100mm f/2.8 Macro USME

EF100mm f/2.8L Macro IS USMB

EF135mm f/2L USMA

EF135mm f/2L USM 
 + Extender EF1.4x I/II/IIIA

EF135mm f/2L USM 
 + Extender EF2x I/II/IIIB

EF135mm f/2.8(ضبط بؤري دقيق) A

EF180mm f/3.5L Macro USMB

EF180mm f/3.5L Macro USM 
 + Extender EF1.4x I/II/IIIF

EF200mm f/1.8L USMA

EF200mm f/1.8L USM 
 + Extender EF1.4x I/II/IIIA*

EF200mm f/1.8L USM 
 + Extender EF2x I/II/IIIB*
EF200mm f/2L IS USMA

EF200mm f/2L IS USM 
 + Extender EF1.4x I/II/IIIA

EF200mm f/2L IS USM 
 + Extender EF2x I/II/IIIB

EF200mm f/2.8L USMA

EF200mm f/2.8L USM 
 + Extender EF1.4x I/II/IIIB

EF200mm f/2.8L USM 
 + Extender EF2x I/II/IIIB

EF200mm f/2.8L II USMA
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EF200mm f/2.8L II USM 
 + Extender EF1.4x I/II/IIIB

EF200mm f/2.8L II USM 
 + Extender EF2x I/II/IIIB

EF300mm f/2.8L USMA

EF300mm f/2.8L USM 
 + Extender EF1.4x I/II/IIIB*

EF300mm f/2.8L USM 
 + Extender EF2x I/II/IIIB*

EF300mm f/2.8L IS USMA

EF300mm f/2.8L IS USM 
 + Extender EF1.4x I/II/IIIB

EF300mm f/2.8L IS USM 
 + Extender EF2x I/II/IIIB

EF300mm f/2.8L IS II USMA

EF300mm f/2.8L IS II USM 
 + Extender EF1.4x I/II/IIIB

EF300mm f/2.8L IS II USM 
 + Extender EF2x I/II/IIIB

EF300mm f/4L USMB

EF300mm f/4L USM 
 + Extender EF1.4x I/II/IIIB

EF300mm f/4L USM 
 + Extender EF2x I/II/IIIH (f/8) 

EF300mm f/4L IS USMB

EF300mm f/4L IS USM 
 + Extender EF1.4x I/II/IIIB

EF300mm f/4L IS USM 
 + Extender EF2x I/II/IIIH (f/8) 

EF400mm f/2.8L USMA

EF400mm f/2.8L USM 
 + Extender EF1.4x I/II/IIIB*

EF400mm f/2.8L USM 
 + Extender EF2x I/II/IIIB*

EF400mm f/2.8L II USMA

EF400mm f/2.8L II USM 
 + Extender EF1.4x I/II/IIIB*
EF400mm f/2.8L II USM 

 + Extender EF2x I/II/IIIB*
EF400mm f/2.8L IS USMA

EF400mm f/2.8L IS USM 
 + Extender EF1.4x I/II/IIIB

EF400mm f/2.8L IS USM 
 + Extender EF2x I/II/IIIB

EF400mm f/2.8L IS II USMA

EF400mm f/2.8L IS II USM 
 + Extender EF1.4x I/II/IIIB

EF400mm f/2.8L IS II USM 
 + Extender EF2x I/II/IIIB

EF400mm f/4 DO IS USMB

EF400mm f/4 DO IS USM 
 + Extender EF1.4x I/II/IIIH (f/8) 

EF400mm f/4 DO IS USM 
 + Extender EF2x I/II/IIIB

EF400mm f/4 DO IS II USMB

EF400mm f/4 DO IS II USM 
 + Extender EF1.4x I/II/IIIH (f/8) 

EF400mm f/4 DO IS II USM 
 + Extender EF2x I/II/IIIB

EF400mm f/5.6L USMH (f/8) 

EF400mm f/5.6L USM 
 + Extender EF1.4x I/II/IIIB

EF500mm f/4L IS USMH (f/8) 

EF500mm f/4L IS USM 
 + Extender EF1.4x I/II/IIIB

EF500mm f/4L IS USM 
 + Extender EF2x I/II/IIIB

EF500mm f/4L IS II USMH (f/8) 

EF500mm f/4L IS II USM 
 + Extender EF1.4x I/II/IIIB

EF500mm f/4L IS II USM 
 + Extender EF2x I/II/III H  ( f / 8 )  

EF500mm f/4.5L USMB

EF500mm f/4.5L USM 
 + Extender EF1.4x I/II/III H  ( f / 8 )  *

EF600mm f/4L USMB

EF600mm f/4L USM 
 + Extender EF1.4x I/II/IIIB*

EF600mm f/4L USM 
 + Extender EF2x I/II/III H  ( f / 8 )  *
EF600mm f/4L IS USMB

EF600mm f/4L IS USM 
 + Extender EF1.4x I/II/IIIB

EF600mm f/4L IS USM 
 + Extender EF2x I/II/IIIH (f/8) 

EF600mm f/4L IS II USMB

EF600mm f/4L IS II USM 
 + Extender EF1.4x I/II/IIIB

EF600mm f/4L IS II USM 
 + Extender EF2x I/II/IIIH (f/8) 

EF800mm f/5.6L IS USME
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EF800mm f/5.6L IS USM 
 + Extender EF1.4x I/II/IIIH (f/8) 

EF1200mm f/5.6L USME

EF1200mm f/5.6L USM 
 + Extender EF1.4x I/II/III H  ( f / 8 )  *

EF8-15mm f/4L Fisheye USMB

EF11-24mm f/4L USMC

EF16-35mm f/2.8L USMA

EF16-35mm f/2.8L II USMA

EF16-35mm f/4L IS USMB

EF17-35mm f/2.8L USMA

EF17-40mm f/4L USMB

EF20-35mm f/2.8LA

EF20-35mm f/3.5-4.5 USMC

EF22-55mm f/4-5.6 USMF

EF24-70mm f/2.8L USMA

EF24-70mm f/2.8L II USMA

EF24-70mm f/4L IS USMB

EF24-85mm f/3.5-4.5 USMD

EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STMB

EF24-105mm f/4L IS USMB

EF28-70mm f/2.8L USMA

EF28-70mm f/3.5-4.5E

EF28-70mm f/3.5-4.5 IIE

EF28-80mm f/2.8-4L USMB

EF28-80mm f/3.5-5.6E

EF28-80mm f/3.5-5.6 USME

EF28-80mm f/3.5-5.6 IIE

EF28-80mm f/3.5-5.6 II USME

EF28-80mm f/3.5-5.6 III USME

EF28-80mm f/3.5-5.6 IV USME

EF28-80mm f/3.5-5.6 V USME

EF28-90mm f/4-5.6B

EF28-90mm f/4-5.6 USMB

EF28-90mm f/4-5.6 IIB

EF28-90mm f/4-5.6 II USMB

EF28-90mm f/4-5.6 IIIB

EF28-105mm f/3.5-4.5 USMB

EF28-105mm f/3.5-4.5 II USMB

EF28-105mm f/4-5.6F

EF28-105mm f/4-4.5.6IUSMF

EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USMB

EF28-200mm f/3.5-5.6 BB

EF28-200mm f/3.5-5.6 USMB

EF28-300mm f/3.5-5.6L IS USMB

EF35-70mm f/3.5-4.5E

EF35-70mm f/3.5-4.5AE

EF35-80mm f/4-5.6F

EF35-80mm f/4-5.6 PZE

EF35-80mm f/4-5.6 USMF

EF35-80mm f/4-5.6 IIE

EF35-80mm f/4-5.6 IIIF

EF35-105mm f/3.5-4.5B

EF35-105mm f/4.5-5.6H

EF35-105mm f/4.5-5.6 USMH

EF35-135mm f/3.5-4.5B

EF35-135mm f/4-5.6 USMC

EF35-350mm f/3.5-5.6L USMD

EF38-76mm f/4.5-5.6E

EF50-200mm f/3.5-4.5B

EF50-200mm f/3.5-4.5LB

EF55-200mm f/4.5-5.6 USMD

EF55-200mm f/4.5-5.6 II USMD

EF70-200mm f/2.8L USMA

EF70-200mm f/2.8L USM 
 + Extender EF1.4x I/II/IIIB**

EF70-200mm f/2.8L USM 
 + Extender EF2x I/II/IIIB**

EF70-200mm f/2.8L IS USMA

EF70-200mm f/2.8L IS USM 
 + Extender EF1.4x I/II/IIIB

EF70-200mm f/2.8L IS USM 
 + Extender EF2x I/II/IIIB

EF70-200mm f/2.8L IS II USMA

EF70-200mm f/2.8L IS II USM 
 + Extender EF1.4x I/II/IIIB

EF70-200mm f/2.8L IS II USM 
 + Extender EF2x I/II/IIIB

EF70-200mm f/4L USMB

EF70-200mm f/4L USM 
 + Extender EF1.4x I/II/IIIB

EF70-200mm f/4L USM
 + Extender EF2x I/II/IIIH (f/8) 
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العدسات ونقاط الضبط التلقائي للبؤرة القابلة لالستخدام

EF70-200mm f/4L IS USMB

EF70-200mm f/4L IS USM 
 + Extender EF1.4x I/II/IIIB

EF70-200mm f/4L IS USM 
 + Extender EF2x I/II/IIIH (f/8) 

EF70-210mm f/3.5-4.5 USMB

EF70-210mm f/4B

EF70-300mm f/4-5.6 DOISSUSMB

EF70-300mm f/4-5.5.6LISIUSMB

EF70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USMB

EF75-300mm f/4-5.6B

EF75-300mm f/4-5.6 USMC

EF75-300mm f/4-5.6 IIB

EF75-300mm f/4-5.6 II USMB

EF75-300mm f/4-5.6 IIIB

EF75-300mm f/4-5.6 III USMB

EF75-300mm f/4-5.6 IS USMB

EF80-200mm f/2.8LA

EF80-200mm f/4.5-5.6D

EF80-200mm f/4.5-5.6 USME

EF80-200mm f/4.5-5.6 IIE

EF90-300mm f/4.5-5.6D

EF90-300mm f/4.5-5.USMD

EF100-200mm f/4.5AB

EF100-300mm f4.5-5.6 USMC

EF100-300mm f/5.6B

EF100-300mm f/5.6LB

EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USMB

EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM 
 + Extender EF1.4x I/II/IIIH (f/8) 

EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USMB

EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM 
 + Extender EF1.4x I/IIH (f/8) 

EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM 
 + Extender EF1.4x IIIG (f/8) 

EF200-400mm f/4L IS USM 
Extender 1.4xB

EF200-400mm f/4L IS USM 
Extender 1.4x:  مزود مبضاعف مدمج

Ext.1.4xB

EF200-400mm f/4L IS USM Extender 
 1.4x + Extender EF1.4x I/II/IIIB

EF200-400mm f/4L IS USM Extender 
 1.4x  مزود مبضاعف مدمج :Ext.1.4x 

 + Extender EF1.4x I/II/IIIH (f/8) 

EF200-400mm f/4L IS USM Extender 
 1.4x + Extender EF2x I/II H (f/8) 

EF200-400mm f/4L IS USM Extender 
 1.4x + Extender EF2x IIIG (f/8) 

TS-E17mm f/4LB

TS-E24mm f/3.5LB

TS-E24mm f/3.5L IIB

TS-E45mm f/2.8A

TS-E90mm f/2.8A

)، فسيتطلب ذلك الضبط اليدوي للبؤرة. ال ينطبق TS-Eإذا استخدمت عدسة إمالة وحتويل (
) إال عندما تستخدم وظيفة اإلمالة TS-Eتعيني جمموعة العدسة على عدسات اإلمالة والتحويل (

أو التحويل.

 عند تركيب مضاعف البعد البؤريExtender EF2x (I/II/III يف عدسة (EF180mm f/
 3.5L Macro USM  .فال ميكن إجراء الضبط التلقائي للبؤرة ،

 عند استخدام عدسة ومضاعف بعد بؤريExtender EF1.4x III/EF2x III يف جمموعة 
)، **) أو عند استخدام عدسة ومضاعف يف جمموعة مميزة بنجمتني (*مميزة بعالمة النجمة (

فقد ال يكون الضبط الدقيق للبؤرة ممكنًا باستخدام الضبط التلقائي للبؤرة. ويف مثل هذه 
احلالة، ارجع إىل دليل إرشادات العدسة أو مضاعف البعد البؤري املستخدمني.
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> يف oقدتفشل عملية الضبط التلقائي للبؤرة يف ضبط البؤرة (يومض مؤشر ضبط البؤرة <
مستكشف العرض) مع أهداف حمددة كما يلي:

األهداف التي يصعب ضبط البؤرة عليها
األهداف ذات درجة التباين املنخفضة للغاية 

(على سبيل املثال: السماء الزرقاء واألسطح املستوية ذات األلوان اخلالصة وما إىل ذلك)
األهداف املوجودة يف إضاءة شديدة االنخفاض
األهداف ذات اإلضاءة اخللفية القوية أو املنعكسة 

(على سبيل املثال: السيارات ذات األجسام التي تتمتع بانعكاس عالٍ، وما إىل ذلك)
.األهداف القريبة والبعيدة احملاطة بإطار بالقرب من أي نقطة ضبط تلقائي للبؤرة

(على سبيل املثال: احليوانات يف األقفاص وما إىل ذلك)
األهداف مثل نقاط من الضوء احملاطة بإطار بالقرب من أي نقطة ضبط تلقائي للبؤرة

(على سبيل املثال: املشاهد الليلية، الخ)
أهداف ذات أمناط متكررة

(على سبيل املثال: نوافذ ناطحة السحاب ولوحات مفاتيح الكمبيوتر وما إىل ذلك)

يف مثل هذه احلالة، اضبط البؤرة بإجراء أي مما يلي:
عند استخدام وضع الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة، اضبط البؤرة على أي هدف يكون ) ١(

موجودًا على نفس مسافة الهدف املراد تصويره واقفل البؤرة، ثم أعد تكوين اللقطة 
).٨١(ص 

) واضبط البؤرة يدويًا الضبط اليدوي للبؤرة> (MFاضبط مفتاح وضع بؤرة العدسة على <) ٢(
).١٣٧(ص 

يف حالة فشل الضبط التلقائي للبؤرة

 وفقًا للهدف، قد يحدث ضبط البؤرة عن طريق إعادة تكوين اللقطة بشكل طفيف وإجراء عملية
ضبط تلقائي للبؤرة مرة أخرى.

 الظروف التي جتعل من الصعب ضبط البؤرة باستخدام الضبط التلقائي للبؤرة أثناء التصوير يف
.٢٨٤وضع العرض املباشر أو تصوير األفالم موضحة يف صفحة 
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يف حالة فشل الضبط التلقائي للبؤرة

على اضبط مفتاح وضع ضبط بؤرة العدسة ١
>MF.(الضبط اليدوي للبؤرة) <
> 4 سيتم عرض L على لوحة <LCD .

اضبط البؤرة على الهدف.٢
 اضبط البؤرة عن طريق تدوير حلقة ضبط بؤرة

العدسة حتى يظهر الهدف واضحًا يف 
مستكشف العرض.

MF :الضبط اليدوي للبؤرة

حلقة ضبط البؤرة

 إذا قمت بالضغط على زر الغالق حتى املنتصف أثناء الضبط اليدوي للبؤرة، فستومض نقطة
) التي حققت ضبط البؤرة لفرتة وجيزة ويضيء مؤشر ضبط البؤرة AFالضبط التلقائي للبؤرة (

>o.يف مستكشف املشهد <
 نقطة، عندما حتقق نقطة الضبط ٤٥وعن طريق التحديد التلقائي للضبط التلقائي للبؤرة ذي  

>.oالتلقائي للبؤرة املركزية ضبط البؤرة، فسيضئ مؤشر ضبط البؤرة <
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تتوفر أوضاع تشغيل فردية ومستمرة.

.)R  <)9اضغط على الزر <١

حدد وضع التشغيل.٢
 أثناء النظر إىل لوحةLCD> أو 6، أدر القرص <

>5.<

u:التصوير الفردي
عند الضغط على زر الغالق بالكامل، سيتم التقاط صورة واحدة فقط.

o:لقطات يف الثانية تقريبًا٧٫٠ (بحد أقصى التصوير املستمر عايل السرعة *(
أثناء الضغط مع االستمرار على زر الغالق متامًا، سيتم ستقوم الكامريا بالتصوير 

بشكل متواصل.
الضبط التلقائي للبؤرة يف ] (Servo AF أثناء التصوير باستخدام العرض املباشر أو عند ضبط [*

 لقطات يف الثانية تقريبًا.٥٫٠)، ستكون السرعة القصوى للتصوير حوايل Servoوضع 

i:لقطات يف الثانية)٣٫٠ (بحد أقصى التصوير املستمر منخفض السرعة 
أثناء الضغط مع االستمرار على زر الغالق متامًا، سيتم ستقوم الكامريا بالتصوير 

بشكل متواصل.

B :التصوير الفردي الصامت
ميكنك التقاط صورة واحدة يف املرة الواحدة مع حجب الضوضاء الناجمة عن الكامريا 

أثناء التصوير باستخدام مستكشف العرض.

M :لقطات/ثانية تقريبًا بحد أقصى)٣٫٠ (التصوير املستمر الصامت 
ميكنك التصوير بشكل متواصل مع حجب الضوضاء الناجمة عن الكامريا أثناء التصوير 

باستخدام مستكشف العرض.

Q: ثوانٍ/التحكم عن بُعد١٠املوقت الذاتي ملدة 
k: ثوانٍ/التحكم عن بُعد٢املوقت الذاتي ملدة 

. بالنسبة للتصوير ١٤٠للتعرف على التصوير باستخدام املوقت الذاتي، انظر صفحة 
.٢٢١باستخدام وحدة التحكم عن بُعد، انظر الصفحة 

i حتديد وضع التشغيل
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iحتديد وضع التشغيل 

o لقطات/ثانية تقريبًا يف ٧٫٠: يتم بلوغ احلد األقصى لسرعة التصوير املتواصل واملقدر بـ 
 ثانية أو سرعة غالق أسرع، واحلد األقصى لفتحة العدسة (يتغري بناءً على ١/٥٠٠: *احلاالت التالية

 (تعطيل) وعند استخدام بطارية Disableالعدسة) والتصوير املضاد لالهتزاز املضبوط على 
LP-E6N) درجة ٧٣ درجة مئوية/٢٣ مشحونة بالكامل ويف درجات حرارة غرفة تبلغ 

فهرنهايت). قد تصبح سرعة التصوير املتواصل أبطأ حسب سرعة الغالق، وفتحة العدسة، 
وظروف الهدف، ودرجة السطوع، ونوع العدسة، واستخدام الفالش، ودرجة احلرارة، ونوع 

البطارية واملستوى املتبقي للبطارية، وما إىل ذلك.
 (الضبط التلقائي للبؤرة للقطة One-Shot AF) على "AF عند ضبط وضع الضبط التلقائي للبؤرة (*

،  EF300mm f/4L IS USMواحدة)“ وإيقاف تشغيل مُثبت الصور عند استخدام العدسات التالية: 
EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM  ،EF75-300mm f/4-5.6 IS USM  ،EF100-

 4   0 0 mm f/4.5-5.6L IS USM .
> إذا مت ضبطB> أو <M فستكون فرتة التأخري الزمني الفاصلة بني الضغط على زر ،<

الغالق متامًا وحتى يتم التقاط الصورة أطول قليالً من املعتاد.
> عند التصوير باستخدام العرض املباشر، ال ميكن ضبطB>و <M.<
 قد تصبح سرعة التصوير املستمر أبطأ إذا كان املستوى املتبقي للبطارية منخفضًا أو إذا

قمت بالتصوير يف ظروف إضاءة منخفضة.
 عند تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة باستخدامAI Servo قد تكون سرعة التصوير املتواصل ،

أقل قليالً وفقًا للهدف والعدسة املستخدمة.
 إذا كنت تستخدم حامل البطاريةBG-E14 (يُباع بشكل منفصل) مع البطاريات AA/R6 فقد ،

تصبح سرعة التصوير املتواصل فائق السرعة أقل.
] يف حالة ضبطz4: Anti-flicker shoot. ) [التصوير مضاد لالهتزاز] (Enable [

) وقمت بالتصوير حتت مصدر ضوء مهتز، فقد تنخفض سرعة التصوير ١٧٩)، (ص متكني(
املستمر قليالً، أو قد يصبح الفاصل الزمني للتصوير غري منتظم أو قد تصبح فرتة التأخري 

الزمني للتحرير أطول.
 عندما تصبح الذاكرة الداخلية ممتلئة أثناء التصوير املتواصل، قد تنخفض سرعة التصوير

).١٤٥املتواصل نظرًا ألنه سيتم تعطيل التصوير مؤقتًا (ص 



١٤٠

استخدم املوقت الذاتي عندما تريد تضمني نفسك بالصورة.

.)R> (9اضغط على الزر <١

حدد املوقت الذاتي.٢
 أثناء النظر إىل لوحةLCD> أو 6 أدر القرص <

> لتحديد تأخر املوقت الذاتي.5<
Q : ثوانٍ تقريبًا١٠التصوير يف 

k :التصوير يف ثانيتان تقريبًا

التقط الصورة.٣
 انظر من خالل مستكشف العرض، واضبط البؤرة

على الهدف، ثم اضغط على زر الغالق بالكامل.
 ميكنك التحقق من تشغيل املوقت الذاتي من

خالل مصباح املوقت الذاتي والصافرة وكذلك 
.LCDشاشة العد التنازيل (بالثواين) على لوحة 

 قبل ثانيتني من التقاط الصورة، سيظل مصباح
املوقت الذاتي مضيئًا كما سيصدر صوت 

الصافرة بشكل أسرع.

jاستخدام املوقت الذاتي 

إذا كنت ال تنوي النظر خالل مستكشف املشهد عند الضغط على زر الغالق، فقم برتكيب غطاء 
). إذا دخل ضوء شارد إىل مستكشف العرض عند التقاط الصورة، فقد يتم ٢٢٠العدسة العينية (ص 

إلغاء ضبط درجة اإلضاءة.

> يتيح لكk التصوير مع عدم ملس الكامريا املثبتة على حامل ثالثي القوائم. وهذا مينع <
البهتان الناجت عن اهتزاز الكامريا عند تصوير أهداف ثابتة أو التعرض الطويل لإلضاءة.

 للتحقق من ٣٤٦بعد تصوير اللقطات باستخدام املوقت الذاتي، يوصى بتشغيل الصورة (ص (
ضبط البؤرة ودرجة اإلضاءة.

 على هدف ٨١عند استخدام املوقت الذاتي لتصوير نفسك، استخدم قفل ضبط البؤرة (ص (
يقع على نفس املسافة تقريبًا التي ستقف عندها.

 إللغاء املوقت الذاتي بعد تشغيله، إما أن تلمس شاشةLCD> أو تضغط على الزر R.<
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٤
إعدادات الصور

يتناول هذا الفصل بالشرح إعدادات الوظائف املتعلقة بالصور: جودة 
 ومنط الصورة وتوازن اللون األبيض ومُحسِّن ISOتسجيل الصور وسرعة 

اإلضاءة التلقائي وتقليل التشويش وتصحيح االنحرافات اللونية للعدسة 
والتصوير مضاد االهتزاز وغريها من الوظائف.

 يف أوضاع املنطقة األساسية، ميكن إعداد التايل فقط كما هو موضح يف
هذا الفصل: جودة تسجيل الصور وإنشاء جملد وحتديده وترقيم ملف الصور.

 يشري الرمزO املوجود يف أعلى ميني عنوان الصفحة إىل أن الوظيفة املعنية 
).d /s /f /a /Fمتاحة يف أوضاع املنطقة اإلبداعية (



١٤٢

 وجودة الصورة. توجد ثمانية إعدادات جلودة تسجيل الصورةميكنك حتديد عدد وحدات البكسل 
. يوجد ثالث إعدادات جودة JPEG  :73  ،83  ،74  ،84  ،7a  ،8a  ،b  ،cبتنسيق 
).١٤٤ (ص RAW : 1 ،41 ،61الصورة 

] (جودة الصورة).Image qualityحدد [١
] من عالمة التبويبz1] حدد ،[Image quality [

>.0)، ثم اضغط على <جودة الصورة(

اضبط جودة تسجيل الصورة.٢
 لتحديد أحد إعداداتRAW> 6، أدر القرص .<

> Y، اضغط على مفتاحي <JPEGلتحديد إعداد 
>Z.<
 يف اجلانب العلوي األمين من الشاشة، يشري

 “**** x **** (وحدات امليجابكسل)  M*** الرقم "
إىل عدد وحدات بكسل التسجيل، بينما تشري 

] إىل عدد اللقطات املمكنة (يتم ***العالمة [
).٩٩٩عرض عدد يصل إىل 

> لضبطه.0اضغط على <
أمثلة على إعداد جودة تسجيل الصور

ضبط جودة تسجيل الصور 3

فقط 73

61+74 1+73

فقط 1

]    2  :  3 ] لنسبة العرض إىل االرتفاع [***] وعدد اللقطات املمكنة [****x****يتم عرض حجم الصورة [
] z4: Aspect ratioدائمًا على شاشة إعداد جودة تسجيل الصور بغض النظر عن إعداد [

).١٤٦) (ص نسبة العرض إىل االرتفاع(

.73، يتم ضبط JPEG وRAW] لكل من –يف حالة ضبط [
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 ضبط جودة تسجيل الصور3

 (تقريبًا)دليل إلعدادات جودة تسجيل الصور

*١:b.مناسب لعرض الصور على إطار صور رقمي 
*٢:c.مناسب إلرسال الصور عرب الربيد اإللكرتوين أو استخدامها على أي موقع إلكرتوين 

 سيكونbو c (دقيقة).7 بجودة 
 يعتمد حجم امللف واللقطات املمكنة واحلد األقصى لعدد اللقطات املستمرة دون توقف أثناء التصوير املستمر

 ومنط الصورة القياسي) ISO 100 ومعايري ٣:٢ االختبارية (نسبة عرض إىل ارتفاع تبلغ Canonعلى معايري 
وستختلف هذه األرقام حسب الهدف املراد تصويره ونوع البطاقة  جيجابايت. ٨باستخدام بطاقة سعة 

 ومنط الصورة والوظائف اخملصصة واإلعدادات األخرى.ISOاملستخدمة ونسبة العرض إىل االرتفاع وسرعة 
> ينطبق احلد األقصى لعدد اللقطات املستمرة دون توقف علىo التصوير املتواصل عايل <

 UHS-I جيجابايت من فئة ١٦السرعة. تنطبق األرقام املوضحة داخل أقواس على بطاقات ذاكرة سعة 
 االختبارية.Canonوفقًا ملعايري 

جودة الصورة
وحدات 

البكسل 
املسجلة

حجم 
الطباعة

حجم امللف 
(ميجابايت)

اللقطات 
املمكنة

لعدد احلد األقصى 
اللقطات املستمرة 

دون توقف

JPEG

73
 2 4 MA2

١١٠ (٧٫٦٩٤٠٧٧(

83١٢٠ (٣٫٩١٨٠٠١٢٠(

74
 1   1MA3

١٤٠ (٤٫١١٧٣٠١٤٠(

84١٤٠ (٢٫٠٣٤٣٠١٤٠(

7a
 5 .  9MA4

١٤٠ (٢٫٦٢٧٠٠١٤٠(

8a١٥٠ (١٫٣٥٢٦٠١٥٠(

b*1 2 .5M١٥٠ (١٫٣٥٢٦٠١٥٠ سم١٣×٩(

c*2 0 .3M-١٥٠ (٠٫٣٢٠١٨٠١٥٠(

RAW
1 2 4MA2٢٥ (٢٨٫٩٢٤٠٢٠(

41 1 4MA3٢٦ (٢٢٫٨٣٠٠٢١(

61 6 .0MA4٢٨ (١٥٫٩٤٤٠٢٧(

RAW
+

JPEG

1

73

 2 4M
 2 4M

A2
A2

٢٢ (٧٫٦١٩٠٢٠+٢٨٫٩(

41

73

 1 4M
 2 4M

A3
A2

٢٢ (٧٫٦٢٢٠٢٠+٢٢٫٨(

61

73

 6 .0M
 2 4M

A4
A2

٢٢ (٧٫٦٣٠٠٢٢+١٥٫٩(

، لن يتغري مؤشر العدد األقصى للقطات املستمرة UHS-Iحتى عند استخدام بطاقة الذاكرة من الفئة 
دون توقف. وسيتم استخدام احلد األقصى لعدد اللقطات املستمرة دون توقف املوجود بني األقواس 

يف اجلدول بدلًا من ذلك.



 ضبط جودة تسجيل الصور3

١٤٤

 عبارة عن البيانات األصلية التي يتم إخراجها من خالل مستشعر RAWتكون الصورة بتنسيق 
الصور ويتم حتويلها إىل بيانات رقمية. ويتم تسجيلها إىل البطاقة كما هي، وميكنك حتديد 

.61 أو 41 أو 1اجلودة كما يلي: 
]   RAW image processing :   1 3 باستخدام اإلعداد [1ميكن معاجلة صورة بتنسيق 

. (ال ميكن JPEG) ويتم حفظها كصورة بتنسيق ٣٩٠)  (ص RAWمعاجلة الصور بتنسيق (
 بالكامريا). كما ميكنك معاجلة الصورة بتنسيق 61 و41معاجلة صورتني بتنسيقي 

RAW إلنشاء أي عدد من الصور بتنسيق JPEG ،منها باستخدام ظروف معاجلة خمتلفة 
 نفسها ال تتغري.RAWوذلك نظرًا ألن الصور بتنسيق 

) ملعاجلة ٥١٢، ص EOS (برنامج Digital Photo Professionalميكنك استخدام برنامج 
. وميكنك إجراء العديد من عمليات الضبط على الصور وفقًا لطريقة RAWالصور بتنسيق 

، أو بأنواع أخرى من الصور التي TIFF أو بتنسيق JPEGاستخدامها وإنشاء صورة بتنسيق 
تعكس تأثريات عمليات الضبط تلك.

RAWصور بتنسيق 

 عند حتديد كل منRAWو JPEG سيتم تسجيل نفس الصورة يف نفس الوقت إىل البطاقة ،
 وبجودة تسجيل الصورة التي مت ضبطها. وسيتم تسجيل كلتا JPEG وRAWبتنسيق 

 للصور CR2.  وJPEG للصور بتنسيق JPG. الصورتني بنفس أرقام امللفات (امتداد امللف: 
).RAWبتنسيق 

 :1تكون رموز جودة تسجيل الصورة كاآلتي) RAW  ،(41) RAW  ،(61 متوسطة 
)RAW  ،(صغرية JPEG  ،7)   ،(8دقيقة)   ،((صغرية).6 (متوسطة)،  4 (كبرية)،  3عادية 

RAWبرنامج معاجلة الصور بتنسيق 
 لعرض الصور بتنسيقRAW على جهاز كمبيوتر، يوصى باستخدام برنامج Digital Photo 

Professional)  DPP وبرنامج EOS.(
 يتعذر على النسخ السابقة من اإلصدار الرابع لربنامجDPP)  DPP Ver.4.x معاجلة الصور (

 DPP التي مت التقاطها بهذه الكامريا. يف حالة تثبيت نسخة قدمية من RAWبتنسيق 
Ver.4.x على الكمبيوتر، احصل على أحدث نسخة DPP من املوقع اإللكرتوين لشركة Canon 

، أو النسخ DPP Ver.3.x). (سيتم استبدال النسخة األقدم.) الحظ أن ٥١٢لتحديثها (ص 
 مت التقاطها باستخدام هذه الكامريا.RAWاألقدم، ال ميكنه معاجلة صور بتنسيق 

 وقد يتعذر على الربامج املتوفرة باألسواق عرض صور بتنسيقRAW مت التقاطها باستخدام 
هذه الكامريا. للحصول على معلومات التوافق، اتصل باجلهة املصنعة للربنامج.
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 ضبط جودة تسجيل الصور3

يتم عرض احلد األقصى التقريبي للقطات املستمرة 
دون توقف أسفل ميني مستكشف العرض وعلى 

شاشة إعدادات وظيفة التصوير.
وإذا كان احلد األقصى لعدد اللقطات املستمرة دون 

 أو أعلى، فسيتم ٩٩توقف للتصوير املتواصل هو 
“.   9  9 عرض الرقم "

احلد األقصى لعدد اللقطات املستمرة دون توقف أثناء التصوير املستمر

يتم عرض احلد األقصى لعدد اللقطات املستمرة دون توقف حتى مع عدم وجود بطاقة داخل 
الكامريا. لذا تأكد من إدخال بطاقة قبل التقاط الصورة.

، فإن هذا يشري إىل “   9  9 يف حالة عرض احلد األقصى لعدد اللقطات املستمرة بدون توقف ليكون "
 أو أقل وامتألت الذاكرة ٩٨ لقطة أو أكرث بشكل مستمر. وإذا انخفض الرقم إىل ٩٩إمكانية تصوير 

. LCD (مشغول) يف مستكشف املشهد وعلى لوحة “buSYالداخلية املؤقتة، فسيتم عرض "
وحينها سيتم تعطيل التصوير مؤقتًا. إذا أوقفت التصوير املستمر، فسوف يزداد احلد األقصى لعدد 

اللقطات املستمرة دون توقف. بعد كتابة جميع الصور امللتقطة إىل البطاقة، ميكنك استئناف 
التصوير املتواصل وتصوير ما يصل إىل احلد األقصى لعدد للقطات املستمرة دون توقف املدرج 

.١٤٣يف اجلدول بصفحة 



١٤٦

] بشكل افرتاضي. عند    2 : 3 ميكنك تغيري نسبة العرض إىل االرتفاع اخلاص بالصورة. يتم ضبط [
]، سيتم عرض خطوط اإلطار التي توضح منطقة التصوير   1 : 1 ] أو [ 9 : 6 1 ] أو [ 3 : 4 ضبط النسب [

على مستكشف العرض. أثناء التصوير يف وضع العرض املباشر، سوف تظهر الصورة مع 
.LCDتغطية املنطقة احمليطة باللون األسود على شاشة 

حدد نسبة العرض إىل االرتفاع.١
] من عالمة التبويبz4] حدد ،[Aspect ratio [

>.0(نسبة العرض إىل االرتفاع)، ثم اضغط على <

اضبط نسبة العرض إىل االرتفاع.٢
> 0حدد نسبة عرض إىل ارتفاع، ثم اضغط.<

 صور بتنسيقJPEG
سيتم حفظ الصور بنسبة العرض إىل االرتفاع املضبوطة.

 صورRAW
]. تتم إضافة معلومات النسبة  2 : 3 كما سيتم حفظ الصور دائمًا بنسبة العرض إىل االرتفاع [

. عند معاجلة الصورة بتنسيق RAWاحملددة للعرض إىل االرتفاع إىل ملف الصورة بتنسيق 
RAW باستخدام برنامج Digital Photo Professional برنامج) EOS فإن هذا يتيح ،(

لك إنشاء صورة بنفس نسبة العرض إىل االرتفاع التي مت ضبطها لالستخدام يف التصوير. 
]، ستظهر خطوط نسبة العرض  1 : 1 ] و[ 9    : 6 1 ] و[ 3 : 4 ويف حالة نسب العرض إىل االرتفاع [

إىل االرتفاع أثناء تشغيل الصورة، ولكن لن يتم رسم اخلطوط بالفعل على الصورة.

Nتغيري نسبة العرض إىل االرتفاع للصور 3

) مع درجات اإلضاءة املتعددة.نسبة العرض إىل االرتفاع] (z4: Aspect ratioال يعمل اإلعداد [
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N تغيري نسبة العرض إىل االرتفاع للصور3

يوضح اجلدول أدناه نسبة العرض إىل االرتفاع وعدد وحدات البكسل املسجلة لكل جودة 
صورة مسجلة.

جودة 
الصورة

نسبة العرض إىل االرتفاع وعدد وحدات البكسل (تقريبًا)
٣:٢٤:٣١٦:٩١:١

3
٦٠٠٠x٤٠٠٠

 ميجابكسل)٢٤٫٠(
٥٣٢٨x٤٠٠٠*

 ميجابكسل)٢١٫٣(
٦٠٠٠x٣٣٦٨*

 ميجابكسل)٢٠٫٢(
٤٠٠٠x٤٠٠٠

 ميجابكسل)١٦٫٠(

4
٣٩٨٤x٢٦٥٦

 ميجا بكسل)١٠٫٦(
٣٥٥٢x٢٦٦٤

 ميجا بكسل)٩٫٥(
٣٩٨٤x٢٢٤٠*

 ميجا بكسل)٨٫٩(
٢٦٥٦x٢٦٥٦

 ميجا بكسل)٧٫١(

a
٢٩٧٦x١٩٨٤

 ميجا بكسل)٥٫٩(
٢٦٥٦x١٩٩٢

 ميجا بكسل)٥٫٣(
٢٩٧٦x١٦٨٠*

 ميجا بكسل)٥٫٠(
١٩٨٤x١٩٨٤

 ميجا بكسل)٣٫٩(

b
١٩٢٠x١٢٨٠

 ميجا بكسل)٢٫٥(
١٦٩٦x١٢٨٠*

 ميجا بكسل)٢٫٢(
١٩٢٠x١٠٨٠

 ميجا بكسل)٢٫١(
١٢٨٠x١٢٨٠

 ميجا بكسل)١٫٦(

c
٧٢٠x٤٨٠

 ميجا بكسل)٠٫٣٥(
٦٤٠x٤٨٠

 ميجا بكسل)٠٫٣١(
٧٢٠x٤٠٨*

 ميجا بكسل)٠٫٢٩(
٤٨٠x٤٨٠

 ميجا بكسل)٠٫٢٣(

.ال تتوافق العناصر املميزة بعالمة النجمة متامًا مع نسبة العرض إىل االرتفاع
 وقد تختلف منطقة التصوير املعروضة لنسبة العرض إىل االرتفاع املميزة بعالمة جنمة نسبيًا

 أثناء التصوير.LCDعن منطقة التصوير الفعلية. فتحقق من الصور امللتقطة على شاشة 
 إذا كنت تستخدم كامريا خمتلفة لطباعة الصور التي مت التقاطها باستخدام هذه الكامريا

، فقد ال تتم طباعة الصور بشكل صحيح.١:١مباشرة بنسبة عرض إىل ارتفاع تبلغ 
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 (حساسية مستشعر الصور للضوء) ملالءمة مستوى اإلضاءة احمليطة. ISOاضبط سرعة 
).١٥٠ تلقائيًا (ص ISOيف أوضاع املنطقة األساسية، يتم ضبط سرعة 

.٢٩٩ و٢٩٦ أثناء تصوير الفيلم، انظر الصفحتني ISOفيما يتعلق بسرعة 

.)i> (9اضغط على الزر <١

.ISOاضبط سرعة ٢
 أثناء النظر إىل لوحةLCD أو يف مستكشف 

>.5> أو <6املشهد، أدر القرص <
 ميكن ضبط سرعةISO يف نطاق ISO 100 إىل 

ISO 16000 درجة.١/٣ بزيادات توقف قدرها 
"A“ تشري إىل سرعة ISO التلقائية. سيتم ضبط 

).١٥٠ تلقائيًا (ص ISOسرعة 
 ،عندما تظهر الشاشة املعروضة على اليمني

> لضبطه على Bميكنك الضغط على الزر <
"AUTO“.(تلقائي) 

ISOدليل سرعة 

 العالية إىل احلصول على صور أكرث حتببًا.ISO ستؤدي سرعات *

i ضبط سرعة :ISO للصور الثابتةN

حالة التصويرISOسرعة 
(بدون فالش)

نطاق الفالش

ISO 100 - ISO 400أماكن خارجية مشمسة

، زاد نطاق ISOكلما زادت سرعة 
الفالش الفعال.

ISO 400 - ISO 1600
سماء ملبدة بالغيوم أو وقت 

املساء

ISO 1600 - ISO 16000، H
أماكن داخلية مظلمة أو يف 

الليل



١٤٩

i ضبط سرعة :ISOللصور الثابتة N

" نظرًا ألنH“ املكافئ لـ) ISO 25600 هو إعداد سرعة (ISO موسع، سيتم مالحظة 
التشويش (نقاط من الضوء وظهور أشرطة، وما إىل ذلك) واأللوان غري املنتظمة بشكل أكرب، 

وستكون الدقة أقل مقارنةً باإلعداد القياسي.
] يف حالة ضبطz3: Highlight tone priority[) أولوية درجة التظليل] على (Enable [

) ISO 25600 (املكافئ لسرعة “H و"ISO 100/125/160)، فال ميكن حتديد متكني(
).١٧٤(ص 

 قد يؤدي التصوير يف درجات احلرارة املرتفعة إىل احلصول على صور تبدو أكرث حتببًا. كما ميكن
لدرجات اإلضاءة الطويلة التسبب يف عدم انتظام األلوان بالصورة.

 عند التصوير بسرعاتISO عالية، قد يصبح التشوش (نقاط من الضوء وظهور األشرطة وما 
إىل ذلك) ملحوظًا.

 أما عند التصوير يف أحوال يرتتب عليها إنتاج مقدار كبري من التشويش، مثل دمج سرعةISO 
عالية ودرجة حرارة عالية وتعرض إلضاءة لفرتة طويلة، قد ال يتم تسجيل الصور بشكل سليم.

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

 باستخدام  ISO 25600 (H)  القابل للضبط حتى يصل إىل مكافئ ISOميكنك توسعة نطاق 
]Range for stills) [النطاق اخلاص بالصور الثابتة] ضمن (z2: ISO speed settings [
).١٥١) (ص ISOإعدادات سرعة (



i ضبط سرعة :ISOللصور الثابتة N

١٥٠

)، فسيتم تلقائي (“A على "ISOإذا مت ضبط سرعة 
 الفعلية عند الضغط على ISOعرض إعداد سرعة 

زر الغالق حتى منتصفه. وكما هو موضح أدناه، سيتم 
 تلقائيًا ملالءمة وضع التصوير.ISOضبط سرعة 

] Maximum) و[احلد األدنى] (Minimum الفعلية على ضبط اإلعدادين [ISO:  يعتمد نطاق سرعة ١*
)١٥٢) (ص النطاق التلقائي] (Auto range) يف [احلد األقصى(

 إىل أدنى حد ISO)  إذا كان ملء الفالش سيتسبب يف زيادة درجة اإلضاءة، فسيتم خفض سرعة ١(:٢*
.ISO 100ممكن لسرعة 

>، إذا كنت تستخدم الفالش املرتد مع وحدة d> و<Px2345 :8 )  يف الوضعني <٢(
.ISO 1600 إىل ISO 400 تلقائيًا يف نطاق من ISOالفالش، فسيتم ضبط سرعة 

 التلقائيةISOسرعة 

وضع التصوير
ISOإعداد سرعة 

باستخدام الفالشبدون فالش
vC7A

ISO 100  - ISO 6400
ISO 400* ٢*١

 Cو A(باستثناء األوضاع 
> C6F :8 و<
>).v: GWXHcZو<

8

542G6xCP

FISO 100  - ISO 12800

3ISO 100  - ISO 1600

d  ،s  ،f  ،aISO 100  - ISO 16000* ١

١ *ISO 400مع درجات إضاءة املصباح
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i ضبط سرعة :ISOللصور الثابتة N

 القابل للضبط يدويًا (احلد األدنى واحلد األقصى). ميكنك ISOميكنك ضبط نطاق سرعة 
 H إىل ISO 200، واحلد األقصى لسرعة ISO 16000 إىل ISO 100ضبط احلد األدنى لسرعة 

).ISO 25600(مكافئة لسرعة 

] (إعدادات ISO speed settingsحدد [١
).ISOسرعة 
] من عالمة التبويبz2] حدد ،[ISO speed 

settings) [ إعدادات سرعةISO ثم اضغط ،(
>.0على <

] (النطاق اخلاص Range for stillsحدد [٢
بالصور الثابتة).

اضبط احلد األدنى.٣
> 0حدد مربع احلد األدنى، ثم اضغط على.<
 حدد سرعةISO> 0، ثم اضغط على.<

اضبط احلد األقصى.٤
> 0حدد مربع احلد األقصى، ثم اضغط على.<
 حدد سرعةISO> 0، ثم اضغط على.<

] (موافق).OKحدد [٥

 القابل للضبط يدويًاISOضبط نطاق سرعة  3
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١٥٢

 ISO  100 تلقائي ضمن نطاق يرتاوح بني ISO التلقائية لإلعداد ISOميكنك ضبط نطاق سرعة 
، واحلد ISO 100  - ISO 12800. وميكنك ضبط احلد األدنى ضمن سرعة ISO 16000و

 درجة توقف.١ بزيادات قدرها ISO 200  - ISO 16000األقصى ضمن سرعة 

] (نطاق تلقائي).Auto rangeحدد [١

اضبط احلد األدنى.٢
> 0حدد مربع احلد األدنى، ثم اضغط على.<
 حدد سرعةISO> 0، ثم اضغط على.<

اضبط احلد األقصى.٣
> 0حدد مربع احلد األقصى، ثم اضغط على.<
 حدد سرعةISO> 0، ثم اضغط على.<

] (موافق).OKحدد [٤

 التلقائيةISO لإلعداد سرعة ISOنطاق سرعة  ضبط 3

) على احلد األقصى] (Maximum) و[احلد األدنى] (Minimumسيتم أيضًا تطبيق اإلعدادين [
).٤١٥ (ص ISO اخلاصة بالتغيري اآلمن لسرعة ISOاحلد األقصى واحلد واألدنى لسرعات 
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ميكنك ضبط احلد األدنى لسرعة الغالق بحيث ال تصبح سرعة الغالق املضبوطة تلقائيًا بطيئة 
 التلقائية).ISO تلقائي (سرعة ISOللغاية عند ضبط اإلعداد 

> عندما تستخدم عدسة عريضة الزاوية لتصوير f> و<dويكون هذا مفيدًا يف الوضعني <
هدف متحرك أو عندما تستخدم عدسة للتصوير عن بُعد. فهي تساعد يف تقليل اهتزاز 

الكامريا واألهداف الباهتة.

] (احلد األدنى  .Min. shutter spdحدد [١
لسرعة الغالق).

اضبط احلد األدنى املطلوب لسرعة الغالق.٢
] حددAuto) [تلقائي] أو (Manual) [يدوي.(
] إذا حددتAuto) [6)، فأدر القرص <تلقائي <

لضبط السرعة املطلوبة، لتصبح أبطأ أو أسرع، 
>.0مقارنة بالسرعة القياسية، ثم اضغط على <

] إذا حددتManual) [6)، فأدر القرص <يدوي <
>.0لتحديد سرعة الغالق، ثم اضغط على <

 تلقائيISO ضبط احلد األدنى لسرعة الغالق اخلاص باإلعداد 3

الضبط تلقائيًا

الضبط يدويًا

 إذا مل تتمكن من احلصول على درجة اإلضاءة الصحيحة باحلد األقصى لسرعةISO الذي مت 
)، فسيتم ضبط سرعة غالق أبطأ من النطاق التلقائي] (Auto rangeضبطه باستخدام [

]Min. shutter spd. ) [للحصول على درجة إضاءة قياسية.احلد األدنى لسرعة الغالق (
.لن يتم تطبيق هذه الوظيفة على الفالش وتصوير األفالم

)، سيصبح احلد األدنى لسرعة الغالق تبادليًا مع الطول البؤري ٠تلقائي: ] (Auto: 0عند ضبط [
) نقطة توقف واحدة أسرع] (Faster) إىل [أبطأ] (Slowerللعدسة. تكافئ خطوة واحدة من [

لسرعة الغالق.
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من خالل حتديد منط للصورة، ميكنك احلصول على خصائص للصورة توافق حسك 
الفوتوغرايف أو الهدف املراد تصويره.

>، v] (تلقائي) تلقائيًا. (يف األوضاع <Dيف أوضاع املنطقة األساسية، يتم ضبط الوضع [
] (قياسي).)Pيتم ضبط [

] (منط الصورة).Picture Styleحدد [١
] من عالمة التبويبz3] حدد ،[Picture 

Style) [0)، ثم اضغط على <منط الصورة.<

حدد أحد أمناط الصورة.٢
> 0حدد منط الصورة ثم اضغط على.<
.سيتم ضبط منط الصورة

D تلقائي
سيتم ضبط درجة اللون تلقائيًا لتناسب املشهد. وستبدو األلوان زاهية بالنسبة للسماء 
الزرقاء والنباتات اخلضراء ومناظر غروب الشمس، ال سيما يف الطبيعة واألماكن اخلارجية 

ومشاهد غروب الشمس.

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

واملالئمة ملعظم املشاهد.

Portrait  Q )صورة شخصية(
للحصول على درجات لون لطيفة للبشرة. تبدو الصورة أكرث نعومة وجتانسًا. ويُعد مناسبًا 

للصور الشخصية القريبة.
)، ميكنك ضبط درجة لون البشرة.١٥٧) (ص درجة اللون] (Color toneمن خالل تغيري [

A حتديد منط الصورةN

خصائص منط الصورة

)، فاستخدم منط تلقائي] (Autoإذا مل يتم احلصول على درجة اللون املطلوبة باستخدام اإلعداد [
صورة آخر.
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Landscape R )منظر طبيعي(
للصور ذات األلوان اخلضراء والزرقاء الزاهية وكذلك للصور شديدة الوضوح. فعَّال للمناظر 

الطبيعية املبهرة.

u التفاصيل الدقيقة
مالئم للحدود التفصيلية ووصف املظهر الدقيق للهدف. ستصبح األلوان زاهية قليالً.

Neutral S )معتدل(
منط الصورة هذا خاص باملستخدمني الذين يفضلون معاجلة الصور باستخدام 

الكمبيوتر. للصور ذات األلوان الطبيعية واللطيفة مع سطوع معتدل وتشبع األلوان.

Faithful U )حقيقي(
مالئم ملعاجلة الصورة باستخدام جهاز كمبيوتر. سوف يتم تعديل لون الهدف الذي مت 

 كلفن ليتوافق مع قياسات ألوان ٥٢٠٠التقاطه يف ضوء الشمس بدرجة حرارة ألوان تبلغ 
الهدف. للصور ذات األلوان اللطيفة مع سطوع معتدل وتشبع األلوان.

Monochrome V )لون أحادي(
.صور باللونني األبيض واألسودللحصول على 

W  ٣-١حمدد بواسطة املستخدم
] Landscape) أو [صورة شخصية] (Portraitميكنك تسجيل منط أساسي مثل [

). ١٦٠ (ص ) أو ملف منط الصورة أو ما إىل ذلك، وضبطه على النحو املطلوبمنظر طبيعي(
سيكون ألي منط صورة حمدد من قِبل املستخدم ومل يتم ضبطه بعد نفس اإلعدادات 

).تلقائي] (Autoاالفرتاضية لنمط الصورة [

 إىل لقطات باأللوان. احرص على JPEGيتعذر حتويل لقطات الصور ذات اللونني األبيض واألسود بتنسيق 
) مضبوطًا عندما تريد التقاط صور ملونة مرة أخرى.لون أحادي] (Monochromeعدم ترك اإلعداد [

).٤٢٥) (ص أحادي اللون] (Monochrome> يف مستكشف العرض عند ضبط [zميكنك عرض <
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) أو القوة] (Strengthيوجد بشاشة حتديد منط الصورة رموز خاصة مبعلمات [
]Fineness) [الدقة] أو (Threshold) [احلد] اخلاص بـ (Sharpness) [الوضوح (

) واملعلمات األخرى. تشري األرقام إىل القيم احملددة لهذه املعلمات التباين] (Contrastو[
كما هي مضبوطة يف منط الصورة املعني. 

الرموز

الرموز

g

الوضوح

Jالقوة

Kالدقة

Lاحلد

hالتباين

iالتشبع

jدرجة اللون

k(لون أحادي) تأثري الفلرت

l(لون أحادي) تأثري التدرج

) احلد] (Threshold) و[الدقة] (Fineness“ لكلٍ من [*، *أثناء تشغيل األفالم، سيتم عرض الرمز "
) احلد] (Threshold) و[الدقة] (Fineness). لن يتم تطبيق [الوضوح] (Sharpnessاخلاصان بـ [
على األفالم.
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ميكنك تخصيص أمناط الصورة. ميكنك تغيري إعدادات املعلمات اخلاصة بأمناط الصور أو 
) احلد] (Threshold) أو [الدقة] (Fineness) أو [القوة] (Strengthضبطها مثل [

)، واملعلمات األخرى من التباين] (Contrast) و[الوضوح] (Sharpnessاخلاصة بــ [
اإلعدادات االفرتاضية. لالطالع على التأثريات الناجتة، قم بتصوير عدة لقطات جتريبية. 

.١٥٩)، انظر صفحة لون أحادي] (Monochromeلتخصيص [

] (منط الصورة).Picture Styleحدد [١
] من عالمة التبويبz3] حدد ،[Picture Style [

>.0(منط الصورة)، ثم اضغط على <

حدد أحد أمناط الصورة.٢
 حدد أحد أمناط الصورة، ثم اضغط على الزر

>B.<

حدد إحدى املعلمات.٣
] حدد معلمة (مثلSharpness) [الوضوح - (

]Strength) [ليتم ضبطها، ثم اضغط القوة ((
>.0على <

 ١٥٨يتم شرح اإلعدادات والتأثريات يف صفحة.

اضبط املعلمة.٤
 اضبط املعلمة حسب رغبتك، ثم اضغط على

>0.<

A تخصيص منط الصورةN
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> اضغط على الزرM حلفظ املعلمات <
املضبوطة. ستظهر شاشة حتديد منط الصورة 

مرة أخرى.
 سيتم عرض أي إعدادات معلمات تختلف عن

اإلعدادات االفرتاضية باللون األزرق.

تشري إىل دقة اخلطوط التي سيتم حتديدها. وكلما كان الرقم أصغر، أصبحت اخلطوط التي سيتم : ١*
حتديدها أدق.

يضبط كيفية حتديد اخلطوط بناءً على االختالف يف التباين بني الهدف واملنطقة احمليطة. وكلما كان  :٢*
الرقم أصغر، أصبحت اخلطوط ذات فارق التباين املنخفض أكرث حتديدًا. ومع ذلك، فإن التشويش مييل 

إىل أن يكون ملحوظًا بشكل أكرب عندما يكون الرقم أصغر.

إعدادات وتأثريات املعلمات

g

الوضوح 

Jشكل واضح٧: شكل أقل وضوحًا٠القوة :

Kحمببة٥: ممتازة١١*الدقة :

Lمرتفع٥: منخفض٢١*احلد :

h تباين مرتفع٤+: تباين منخفض٤-التباين :

i تشبع مرتفع٤+: تشبع منخفض٤-التشبع :

j درجة بشرة مائلة للصفرة٤+: درجة بشرة مائلة للحمرة٤-درجة اللون :

] أثناء تشغيل األفالم، ال ميكن ضبطFineness) [الدقة]و (Threshold) [اخلاصتني احلد (
) (ال يُعرض عنصري القائمة هذين).الوضوح] (Sharpnessبـ [
] من خالل حتديدDefault set. ) [ميكنك إعادة إعدادات ٣) باخلطوة اإلعداد االفرتاضي ،

معلمات منط الصورة املعني إىل اإلعدادات االفرتاضية.
.للتصوير بنمط الصورة الذي ضبطته، حدد أوالً منط الصورة املضبوط ثم قم بالتصوير
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] Strength) أو [التباين] (Contrastباإلضافة إىل التأثريات املوضحة يف الصفحة السابقة مثل [
)، الوضوح] (Sharpness) اخلاصة بـ [احلد] (Threshold) و[الدقة] (Fineness) و[القوة(

).تأثري التدرج] (Toning effect) و[تأثري املرشح] (Filter effectميكنك أيضًا ضبط [

k تأثير المرشح

أثناء تطبيق أحد تأثريات املرشح على صورة أحادية 
اللون، ميكنك جعل السحب البيضاء أو األشجار 

اخلضراء تبدو أكرث وضوحًا بالصورة. 

l تأثير التدرج

من خالل تطبيق تأثري تدرج، ميكنك إنشاء صورة 
أحادية اللون باللون احملدد. ويكون ذلك فعاالً عندما 

ترغب يف إنشاء صور أكرث إبهارًا.
] S:Sepia) أو [بال] (N:Noneميكن حتديد ما يلي: [

] P:Purple) أو [أزرق] (B:Blue) أو [بني داكن(
).أخضر] (G:Green) أو [أرجواين(

V الضبط أحادي اللون

منوذج التأثرياتاملرشح
Nصورة عادية باللون األبيض واألسود بدون تأثريات املرشح.: بال

Yeستبدو السماء الزرقاء أكرث طبيعية كما ستبدو السحب البيضاء أكرث وضوحًا.: أصفر

Orستبدو السماء الزرقاء أكرث إعتامًا بشكل طفيف. سيبدو الغروب أكرث إبهارًا.: برتقايل

Rأحمر :
ستبدو السماء الزرقاء داكنة إىل حد ما. كما ستبدو أوراق اخلريف املتساقطة أكرث 

وضوحًا وسطوعًا.

Gأخضر :
ستبدو درجات لون البشرة والشفاه باهتة. ولكن ستبدو أوراق الشجر اخلضراء أكرث 

وضوحًا وسطوعًا.

] (التباين) إىل جعل تأثري املرشح أكرث وضوحًا.Contrastتؤدي زيادة [
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] (صورة شخصية) أو Portraitميكنك حتديد أحد األمناط األساسية للصورة مثل [
]Landscape (منظر طبيعي)، ثم ضبط املعلمات اخلاصة به حسب الرغبة وتسجيله [

] (حمدد بواسطة User Def. 2) أو [١] (حمدد بواسطة املستخدم User Def. 1ضمن [
).٣] (حمدد بواسطة املستخدم User Def. 3) أو [٢املستخدم 

ميكنك إنشاء عدة أمناط صور باستخدام إعدادات خمتلفة.
 EOSميكنك أيضًا ضبط معلمات منط الصورة التي مت تسجيلها إىل الكامريا باستخدام برنامج 

Utility برنامج) EOS ٥١٢، ص.(

] (منط الصورة).Picture Styleحدد [١
] من عالمة التبويبz3] حدد ،[Picture 

Style> 0] (منط الصورة)، ثم اضغط على.<

] (حمدد بواسطة  * .User Defحدد [٢
).*املستخدم

] حددUser Def. * ) [ حمدد بواسطة
>.B)، ثم اضغط على الزر <*املستخدم

>.0اضغط على <٣
] أثناء حتديدPicture Style) [منط الصورة ،(

>.0اضغط على <

حدد منط الصورة األساسي.٤
 حدد منط الصورة األساسي ثم اضغط على

>0.<
 لضبط املعلمات اخلاصة بنمط صورة مت تسجيله

 EOS Utilityإىل الكامريا باستخدام برنامج 
)، حدد منط الصورة هنا.EOS(برنامج 

A تسجيل منط الصورةN
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حدد إحدى املعلمات.٥
] حدد معلمة (مثلSharpness) [الوضوح - (

]Strength) [ليتم ضبطها، ثم اضغط القوة ((
>.0على <

اضبط املعلمة.٦
 اضبط املعلمة حسب رغبتك، ثم اضغط على

>0.<
ملعرفة التفاصيل، راجع "تخصيص منط صورة“ 

).١٥٧(ص 

> اضغط على الزرM لتسجيل منط <
الصورة الذي مت تعديله. بعد ذلك ستظهر 

شاشة حتديد منط الصورة مرة أخرى.
 تتم اإلشارة إىل منط الصورة األساسي على ميني

]User Def. * ) [حمدد بواسطة املستخدم*.(
 إذا مت تعديل اإلعدادات املوجودة يف منط صورة

حمدد ] ( * .User Defمت تسجيله ضمن [
) من إعدادات منط الصورة *بواسطة املستخدم

األساسية، فسيتم عرض اسم منط الصورة 
باللون األزرق.

] إذا كان منط الصورة مُسجالً بالفعل ضمنUser Def. * ) [فإن *حمدد بواسطة املستخدم ،(
 سيؤدي إىل مسح إعدادات املعلمات لنمط الصورة ٤تغيري منط الصورة األساسي يف اخلطوة 

املسجل سابقًا واحملدد بواسطة املستخدم.
] إذا قمت بتنفيذClear all camera settings) [٦٨) (ص مسح جميع إعدادات الكامريا ،(

) إىل *حمدد بواسطة املستخدم] ( * .User Defفستعود كل األمناط واإلعدادات اخلاصة بـ [
 (برنامج EOS Utilityأوضاعها االفرتاضية. سيحتوي أي منط صورة مسجل بواسطة الربنامج 

EOS.على معلماته اخلاصة التي مت تعديلها فقط بعد إعادتها إىل الوضع االفرتاضي (

] للتصوير باستخدام منط الصورة الذي ضبطته، حددUser Def. * ) [ حمدد بواسطة
)، ثم التقط الصورة.*املستخدم

 فيما يتعلق بإجراء تسجيل ملف منط صورة إىل الكامريا، الرجاء الرجوع إىل دليل اإلرشادات اخلاص
.EOS Utilityبربنامج 
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) جلعل املناطق البيضاء تبدو بيضاء. بوجه عام، WBتُستخدم ميزة توازن اللون األبيض (
] (أولوية اللون األبيض) على توازن Qw] التلقائي (أولوية احمليط) أو [Qسيحصل إعداد [

اللون األبيض الصحيح. إذا تعذر احلصول على األلوان ذات املظهر الطبيعي باستخدام اإلعداد 
)، فإنه ميكنك حتديد توازن اللون األبيض ليتوافق مع مصدر الضوء أو ضبطه Autoالتلقائي (

يدويًا من خالل تصوير هدف أبيض اللون.
>، يتم P] (أولوية احمليط) تلقائيًا. (يف وضع <Qيف أوضاع املنطقة األساسية، يتم ضبط [

] (أولوية اللون األبيض).)Qwضبط [

] (توازن اللون White balanceحدد [١
األبيض).

] من عالمة التبويبz2] حدد ،[White balance [
>.0)، ثم اضغط على <توازن اللون األبيض(

حدّد أحد إعدادات توازن اللون األبيض.٢
> 0حدد اإلعداد املطلوب، ثم اضغط على.<

(بشكل تقريبي)

 التي تتمتع بوظيفة نقل درجة حرارة اللون. وإال، سيتم Speedlitesقابل للتطبيق من خالل وحدات فالش  *
 كلفن تقريبًا.٦٠٠٠التثبيت على 

Nضبط توازن اللون األبيض 3

شاشة 
: كلفن)Kدرجة حرارة اللون (الوضعالعرض

Q ١٦٣تلقائي (أولوية احمليط، ص(
٧٠٠٠ - ٣٠٠٠

Qw ١٦٣تلقائي (أولوية اللون األبيض، ص(

W٥٢٠٠ضوء النهار

E٧٠٠٠ظل

R٦٠٠٠غائم، شفق، غروب

Y٣٢٠٠ضوء التنجستني

U٤٠٠٠ضوء فلورسنت أبيض

Dيتم الضبط تلقائيًااستخدام الفالش*
O ١٠٠٠٠-٢٠٠٠)١٦٤خمصص (ص

P ١٠٠٠٠ - ٢٥٠٠)١٦٦درجة حرارة اللون (ص
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N ضبط توازن اللون األبيض3

بالنسبة للعني البشرية، يبدو الهدف األبيض أبيض بغض النظر عن نوع اإلضاءة. وباستخدام 
الكامريا الرقمية، يتم حتديد اللون األبيض ألساس تصحيح اللون بناءً على درجة حرارة لون 

اإلضاءة، ثم يتم ضبط اللون مع الربنامج جلعل مناطق اللون األبيض تبدو بيضاء. وباستخدام 
هذه الوظيفة، ميكن التقاط الصور التي حتتوي على درجات األلوان الطبيعية.

] (أولوية احمليط)، ميكنك زيادة كثافة ظالل األلوان الدافئة بالصورة عند Qباستخدام [
] (أولوية اللون األبيض)، ميكنك تقليل Qwتصوير مشهد يف ضوء التنجستني. وإذا حددت [

كثافة ظالل األلوان الدافئة بالصورة.
، فحدد EOSإذا كنت ترغب يف مطابقة توازن اللون األبيض التلقائي للطرز السابقة من كامريا 

]Q.(أولوية احمليط) [

] (توازن اللون White balanceحدد [١
األبيض).

] من عالمة التبويبz2] حدد ،[White balance [
>.0)، ثم اضغط على <توازن اللون األبيض(

].Qحدّد [٢
] حددQ> ثم اضغط على زر ،[B.<

حدد العنصر املطلوب.٣
] حددAuto: Ambience priority) [ :تلقائي

] Auto: White priority) أو [أولوية احمليط
)، ثم اضغط على تلقائي: أولوية اللون األبيض(
>0.<

Qتلقائي: أولوية احمليط :
Qwتلقائي: أولوية اللون األبيض :

توازن اللون األبيض

Q ضبط اللون األبيض التلقائي 



N ضبط توازن اللون األبيض3

١٦٤

تتيح لك ميزة توازن اللون األبيض اخملصص ضبط توازن اللون األبيض يدويًا ملصدر ضوء معني. 
فتأكد من تنفيذ هذا اإلجراء حتت مصدر ضوء يف مكان التصوير الفعلي.

قم بتصوير هدف أبيض.١
 انظر عرب مستكشف العرض وقم بتوجيه املربع

ذي اخلطوط املنقطة بالكامل (املعروض يف 
الرسم التوضيحي) على أي هدف أبيض بسيط.

 اضبط البؤرة يدويًا وقم بالتصوير باستخدام درجة
اإلضاءة القياسية املضبوطة للهدف األبيض.

.ميكنك استخدام أي إعداد لتوازن اللون األبيض

] (توازن Custom White Balanceحدد [٢
اللون األبيض اخملصص).

] من عالمة التبويبz2] حدد ،[Custom 
White Balance) [ توازن اللون األبيض

>.0)، ثم اضغط على <اخملصص
 ستظهر شاشة حتديد توازن اللون األبيض

اخملصص 

قم باسترياد بيانات توازن اللون األبيض.٣
> لتحديد الصورة امللتقطة يف 5أدر القرص <

>.0، ثم اضغط على <١اخلطوة 
] على شاشة مربع احلوار التي تظهر، حددOK [

) وسيتم استرياد البيانات. موافق(

O توازن اللون األبيض اخملصص

] (أولوية اللون األبيض)Qwتنبيهات إلعداد [
.قد تبْهت ظالل األلوان الدافئة لألهداف
.عند تضمني مصادر ضوء متعددة على الشاشة، فقد ال يتم تقليل ظالل األلوان الدافئة بالصورة
] عند استخدام الفالش، ستكون درجة اللون نفسها هي درجة اللون يفQ.(أولوية احمليط) [
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N ضبط توازن اللون األبيض3

] (توازن اللون األبيض).White balanceحدد [٤
] من عالمة التبويبz2] حدد ،[White balance [

>.0)، ثم اضغط على <توازن اللون األبيض(

حدد توازن اللون األبيض اخملصص.٥
] حددO> 0] (موافق)، ثم اضغط على.<

 تختلف بصورة كبرية عن درجة ١إذا كانت درجة اإلضاءة التي مت احلصول عليها يف اخلطوة 
اإلضاءة القياسية، فقد ال يتم احلصول على توازن صحيح للون األبيض.

 فال ميكن حتديد الصور التالية: الصور امللتقطة مع ضبط منط الصورة على ٣أما يف اخلطوة ،
]Monochrome) [والصور امللتقطة باستخدام مرشح إبداعي والصور أحادي اللون ،(

املعاجلة باستخدام مرشح إبداعي بعد التصوير والصور ذات درجات اإلضاءة املتعددة والصور 
التي مت اقتصاصها والصور امللتقطة بكامريا أخرى.

 بدالً من االستعانة بهدف أبيض، ميكن أن يؤدي تصوير خمطط رمادي أو عاكس رمادي بنسبة
 % (متوفر باألسواق) إىل حتقيق توازن أكرث دقة للون األبيض.١٨
 الربنامج توازن اللون األبيض اخملصص املسجل باستخدام سيتم تسجيلEOS Utility 

، سيتم مسح البيانات اخلاصة بتوازن ٣]. يف حالة تنفيذ اخلطوة O) أسفل [EOS(برنامج 
اللون األبيض اخملصص املسجل.
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١٦٦

ميكنك ضبط درجة حرارة اللون لتوازن اللون األبيض رقميًا. وهي وظيفة مناسبة للمستخدمني 
احملرتفني.

] (توازن اللون األبيض).White balanceحدد [١
] من عالمة التبويبz2] حدد ،[White balance [

>.0)، ثم اضغط على <توازن اللون األبيض(

اضبط درجة حرارة اللون.٢
] حدّدP.[
> لضبط درجة حرارة اللون، ثم 6أدر القرص <

>.0اضغط على <
 ميكن ضبط درجة حرارة اللون بقيمة ترتاوح بني نحو

 كلفن.١٠٠ كلفن بزيادات تبلغ ١٠٠٠٠ كلفن إىل ٢٥٠٠

P ضبط درجة حرارة اللون

 عند ضبط درجة حرارة اللون ملصدر من مصادر الضوء الصناعي، اضبط تصحيح توازن اللون
األبيض (األرجواين أو األخضر) إذا لزم األمر.

]عند ضبطP على القراءة املأخوذة باستخدام جهاز قياس درجة حرارة اللون من تلك [
األجهزة املتوفرة باألسواق، فيمكنك أخذ عدة لقطات جتريبية وضبط اإلعداد على التعويض عن 

االختالف بني قراءة جهاز قياس درجة حرارة اللون وقراءة درجة حرارة اللون اخلاصة بالكامريا.



١٦٧

ميكنك تصحيح توازن اللون األبيض الذي مت ضبطه. سيكون لهذا الضبط نفس تأثري استخدام 
مرشح حتويل درجة حرارة اللون املتوفر باألسواق أو مرشح تعويض األلوان. ميكن تصحيح كل 

لون على واحد من بني تسعة مستويات.
وهذه الوظيفة خمصصة للمستخدمني املتقدمني، ال سيما هؤالء الذين يفهمون استخدام 

مرشحات حتويل درجة حرارة اللون وتعويض اللون وتأثرياتها.

] (تغيري/مضاهاة  .WB Shift/Bktحدد [١
توازن اللون األبيض).

] من عالمة التبويبz2] حدد ،[WB Shift/
Bkt. ) [ثم تغيري/مضاهاة توازن اللون األبيض ،(

>.0اضغط على <

اضبط تصحيح توازن اللون األبيض.٢
> إىل املوضع > لنقل العالمة "9استخدم “

املالئم.
 يشري احلرفB إىل اللون األزرق واحلرف A إىل اللون 

 G إىل اللون األرجواين واحلرف Mالكهرماين واحلرف 
إىل اللون األخضر. وسوف يتم تعديل توازن لون 
الصورة جتاه اللون املوجود يف اجتاه احلركة.

" على ميني الشاشة، تشري الكلمةShift“) تغيري (
إىل االجتاه ومقدار التصحيح على التوايل.

> يؤدي الضغط على الزرL إىل إلغاء جميع <
] (تغيري/مضاهاة  .WB Shift/Bktإعدادات [

توازن اللون األبيض).
> للخروج من اإلعداد والعودة إىل 0اضغط على <

القائمة.

N تصحيح توازن اللون األبيض3

تصحيح توازن اللون األبيض

A2، G1منوذج اإلعداد: 

> ميكنك عرضz ٤٢٥> يف مستكشف املشهد عند ضبط تصحيح توازن اللون األبيض (ص .(
 وحدات مايرد (٥يعادل مستوى واحد من تصحيح اللون األزرق/الكهرماين Mired تقريبًا من (

مرشح حتويل درجة حرارة اللون. (املايرد: وحدة قياس تشري إىل كثافة مرشح حتويل درجة 
حرارة اللون).
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١٦٨

من خالل الضغط على زر االلتقاط مرةً واحدة، ميكن تسجيل ثالث صور بدرجات ألوان خمتلفة 
يف نفس الوقت. واستنادًا إىل درجة حرارة اللون اخلاصة باإلعداد احلايل لتوازن اللون األبيض، 

ستتم مضاهاة الصورة باستخدام انحراف اللونني األزرق/الكهرماين واللونني األرجواين/األخضر. 
). ومن املمكن مضاهاة  .WB Bktمضاهاة توازن اللون األبيض (وتُعرف هذه الوظيفة باسم 

 مستويات بزيادات قدرها مستوى واحد.٣توازن اللون األبيض حتى ±

اضبط مقدار مضاهاة توازن اللون األبيض.
 اخلاصة بـ "تصحيح توازن اللون ٢يف اخلطوة 

>، ستتغري 5األبيض“، عند تدوير القرص <
“   “ املوجودة على الشاشة إىل "العالمة "

 نقاط).٣(
عند تدوير القرص إىل اليمني، يتم ضبط مضاهاة 

اللونني األزرق/الكهرماين بينما عند تدويره إىل 
اليسار، تتم مضاهاة اللونني األرجواين/األخضر.

" على اليمني، تشري الكلمةBracket“) مضاهاة (
إىل اجتاه املضاهاة ومقدار التصحيح.

> يؤدي الضغط على الزرL إىل إلغاء جميع <
تغيري/مضاهاة ] ( .WB Shift/Bktإعدادات [

).توازن اللون األبيض
> للخروج من اإلعداد والعودة إىل 0اضغط على <

القائمة.
تسلسل املضاهاة

)، B. انحراف األزرق (٢. التوازن القياسي للون األبيض، و١ستتم مضاهاة الصور بالتسلسل التايل: 
. ٣) وM. انحراف األرجواين (٢. التوازن القياسي للون األبيض، و١) أو A. انحراف الكهرماين (٣و

).Gانحراف األخضر (

املضاهاة التلقائية لتوازن اللون األبيض

 مستويات النحراف اللونني األزرق/٣±

 أثناء مضاهاة توازن اللون األبيض، سيقل احلد األقصى لعدد اللقطات املستمرة دون توقف
أثناء التصوير املستمر.

.نظرًا لتسجيل ثالث صور باللقطة الواحدة، سيستغرق تسجيل الصورة على البطاقة مدة أطول

) ميكنك أيضًا ضبط تصحيح توازن اللون األبيض وكذلك املضاهاة التلقائية لدرجة اإلضاءةAEB (
معًا باستخدام مضاهاة توازن اللون األبيض. يف حالة ضبط املضاهاة التلقائية لدرجة اإلضاءة 

 صور للقطة الواحدة.٩مع مضاهاة توازن اللون األبيض، سيتم تسجيل إجمايل يبلغ 
 ٤١٤ميكنك تغيري عدد اللقطات ملضاهاة توازن األبيض (ص.(
" يشري االختصارBkt. “.إىل املضاهاة 



١٦٩

ميكن تصحيح السطوع والتباين بشكل تلقائي إذا أصبحت الصور داكنة اللون أو أصبح التباين 
منخفضًا. وتُعرف هذه الوظيفة باسم مُحسن اإلضاءة التلقائي. ويكون اإلعداد االفرتاضي هو 

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

) تلقائيًا.قياسي] (Standardيف أوضاع املنطقة األساسية، يتم ضبط [

] Auto Lighting Optimizerحدد [١
(مُحسِّن اإلضاءة التلقائي).

] من عالمة التبويبz2] حدد ،[Auto Lighting 
Optimizer) [ثم حمسن اإلضاءة التلقائي ،(
>.0اضغط على <

حدد اإلعداد.٢
> 0حدد اإلعداد املطلوب، ثم اضغط على.<

التقط الصورة.٣
 سيتم تسجيل الصورة مع تصحيح السطوع

والتباين إذا لزم األمر.

N التصحيح التلقائي للسطوع والتباين3

.وفقًا لظروف التصوير، قد يزداد التشويش
] إذا مت ضبط إعداد آخر بخالفDisable) [واستخدام تعويض درجة اإلضاءة أو تعويض تعطيل (

درجة إضاءة الفالش جلعل درجة اإلضاءة أكرث إعتامًا، فقد تظل الصورة ساطعة. إذا كنت ترغب 
).تعطيل] (Disableيف احلصول على درجة إضاءة أكرث إعتامًا، فاضبط هذه الوظيفة على [

 إذا مت ضبط وضعHDR أو التصوير بدرجة إضاءة ١٧٤) أو أولوية درجة التمييز (ص ٢٠٧ (ص (
) تلقائيًا.تعطيل] (Disable)، فسيتم ضبط حمسن اإلضاءة التلقائي على [٢١٢متعددة (ص 

 Disabled] لإلعداد [X> وإلغاء حتديد مربع االختيار [B، عند الضغط على الزر <٢يف اخلطوة رقم 
in M or B modes) [ تعطيل يف الوضعM أو B] ميكن ضبط ،(Auto Lighting Optimizer [

>.F> و<aحمسن اإلضاءة التلقائي يف الوضعني <
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تعمل هذه الوظيفة على تقليل التشويش الناجت يف الصورة. على الرغم من تطبيق تقليل 
، إال أن هذه امليزة تكون فعالة بشكل خاص عند استخدام ISOالتشويش على جميع سرعات 

 منخفضة، ميكن تقليل التشويش ISO عالية. وعند التصوير يف سرعات ISOسرعات 
املوجود يف األجزاء األكرث إعتامًا من الصورة (مناطق الظل) بشكل أكرب.

] (تقليل High ISO speed NRحدد [١
 العالية).ISOتشويش سرعة 

] من عالمة التبويبz3] حدد ،[High ISO 
speed NR) [ تقليل تشويش سرعةISO 

>.0)، ثم اضغط على <العالية

اضبط املستوى.٢
 حدّد مستوى تقليل التشويش املطلوب، ثم

>.0اضغط على <

M :تقليل تشويش اللقطات املتعددة
). عالية] (Highيؤدي هذا إىل استخدام تقليل التشويش مع جودة صورة أعلى من [

بالنسبة للصورة املفردة، يتم تصوير أربع لقطات بشكل مستمر وحماذاتها ودجمها 
.JPEGتلقائيًا يف صورة واحدة بتنسيق 

، فال ميكنك ضبط RAW+ JPEG أو RAWإذا مت ضبط جودة تسجيل الصورة على 
]Multi Shot Noise Reduction) [تقليل تشويش اللقطات املتعددة.(

التقط الصورة.٣
 سيتم تسجيل الصورة مع تطبيق تقليل

التشويش.

N إعداد تقليل التشويش3

العالية ISOسرعة تقليل تشويش 

> يف مستكشف العرض zعند ضبط تقليل تشويش اللقطات املتعددة، فإنه ميكنك عرض <
).٤٢٥(ص 
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N إعداد تقليل التشويش3

تنبيهات بشأن ضبط تقليل تشويش اللقطات املتعددة
 إذا كان هناك عدم حماذاة بشكل كبري يف الصورة بسبب اهتزاز الكامريا، فإن تأثري تقليل

التشويش سيكون أقل.
 يف حالة حمل الكامريا باليدين، حافظ على ثباتها للحيلولة دون اهتزازها. يوصى باستخدام

حامل ثالثي القوائم.
.ويف حالة تصوير هدف متحرك، قد ترتك حركة األهداف صورًا خلفية
 (شبكية، وشريطية، وما إىل ذلك) قد ال تعمل حماذاة الصورة بشكل سليم مع األمناط املتكررة

أو الصور املستوية ذات درجة اللون الواحدة.
 إذا تغري سطوع الهدف أثناء تصوير أربع لقطات متتالية، فقد تنتج درجة إضاءة غري عادية يف

الصورة.
 بعد التصوير، قد يستغرق األمر وقتًا لتسجيل صورة على البطاقة لتقليل التشويش ودمج

) يف مستكشف املشهد وعلى مشغول“ (buSYالصور. أثناء معاجلة الصور، سيتم عرض "
، ولن تتمكن من التقاط صورة أخرى حتى تكتمل املعاجلة.LCDلوحة 

) وال ميكنك استخدام مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائيًاAEB) ومضاهاة توازن اللون األبيض (WB.(
] يف حالة ضبطz3: Long exp. noise reduction) [ تقليل تشوش التعرض الطويل

 z3: HDR)، [درجات اإلضاءة املتعددة] (z3: Multiple exposure) ]، [لإلضاءة
Mode) [أو املضاهاة التلقائية لشدة اإلضاءة أو مضاهاة وضع النطاق الديناميكي العايل (

تقليل تشويش ] (Multi Shot Noise Reductionتوازن اللون األبيض، فإنه يتعذر ضبط [
).اللقطات املتعددة

] ال ميكنك ضبطMulti Shot Noise Reduction) [تقليل تشويش اللقطات املتعددة (
لدرجات إضاءة املصباح وتصوير الفيلم.

] 8 يكون التصوير بالفالش غري ممكن. سينبعث شعاع ضبط البؤرة تلقائيًا طبقًا إلعداد C.Fn 
II -6: AF-assist beam firing) [انبعاث الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة.(

 يف حالة إيقاف تشغيل الكامريا أو تغيري وضع التصوير إىل أحد أوضاع املنطقة األساسية أو
>F] أو االنتقال إىل وضع تصوير األفالم، سيتغري اإلعداد إىل <Standard) [قياسي.(
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١٧٢

ميكن تقليل التشويش يف الصور املعرضة لإلضاءة ملدة ثانية واحدة أو أكرث.

] Long exp. noise reductionحدد [١
(تقليل تشويش التعرض الطويل لإلضاءة).

] من عالمة التبويبz3]  حدد ،[Long exp.  
noise reduction) [ تقليل تشويش العرض

>.0)، ثم اضغط على <الطويل لإلضاءة

اضبط اإلعداد املطلوب.٢
> 0حدد اإلعداد املطلوب، ثم اضغط على.<

تلقائي
بالنسبة للتعرض لإلضاءة لثانية واحدة أو أكرث، يتم تقليل التشويش تلقائيًا يف حالة 

] Autoاكتشاف تشويش مماثل حلاالت التعرض لإلضاءة الطويلة. ويعترب اإلعداد [
) هذا فعاالً يف معظم احلاالت.تلقائي(

متكني
يتم إجراء تقليل التشويش جلميع فرتات التعرض لإلضاءة ملدة ثانية واحدة أو أكرث. ميكن 

) تقليل التشويش الذي ال ميكن اكتشافه باستخدام اإلعداد متكني] (Enableلإلعداد [
]Auto) [تلقائي.(

التقط الصورة.٣
.سيتم تسجيل الصورة مع تطبيق تقليل التشويش

الطويل لإلضاءةتقليل تشويش التعرض 
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N إعداد تقليل التشويش3

] عند استخدامAuto) [تلقائي]و (Enable) [قد تستهلك عملية تقليل التشويش متكني ،(
بعد التقاط الصورة نفس الوقت الذي يستغرقه التعرض لإلضاءة. وال ميكنك التقاط صورة أخرى 

حتى اكتمال عملية تقليل التشويش.
 قد تبدو الصور امللتقطة بسرعةISO 1600] أو أعلى أكرث حتببًا باستخدام اإلعداد Enable [

).تلقائي] (Auto) أو [تعطيل] (Disable) من الصور امللتقطة باستخدام اإلعداد [متكني(
] باستخدامEnable) [إذا مت التعرض لإلضاءة فرتة طويلة خالل العرض أثناء العرض متكني ،(

) أثناء عملية تقليل التشويش. ولن تظهر شاشة مشغول“ (BUSYاملباشر، فسيتم عرض ”
العرض املباشر حتى تكتمل عملية تقليل التشويش. (يتعذر عليك التقاط صورة أخرى).
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ميكنك تقليل مناطق التمييز التي مت اقتصاصها املعرضة إلضاءة قوية.

] (أولوية Highlight tone priorityحدد [١
درجة التمييز).

] من عالمة التبويبz3] حدد ،[Highlight 
tone priority) [ثم أولوية درجة التمييز ،(

>.0اضغط على <

] (متكني).Enableحدد [٢
 يتم حتسني تفاصيل التمييز. ويتم توسيع النطاق

الديناميكي للتمييز بدءًا من اللون الرمادي 
% حتى درجات متييز ١٨القياسي الذي تبلغ نسبته 

األلوان الساطعة. وبذلك يصبح التدرج بني درجات 
اللون الرمادي وألوان التمييز األخرى أكرث جتانسًا.

التقط الصورة.٣
 سيتم تسجيل الصورة مع تطبيق أولوية درجة

التمييز.

Nأولوية درجة التظليل 3

] عند ضبطEnable) [قد يزيد التشويش قليالً.متكني ،(
] يف حالةEnable) [فسيكون نطاق سرعة متكني ،(ISO القابل للضبط هو ISO 200 أو 

 املوسعة.ISOأعلى. وال ميكن ضبط سرعات 

.LCD> يف مستكشف العرض وعلى لوحة Aيف حالة ضبط أولوية درجة التمييز، يتم عرض <
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يعد الفقدان الطريف لضوء العدسات ظاهرة تبدو فيها زوايا الصورة أكرث إعتامًا بسبب 
خصائص العدسة. ويُطلق على التهدب اللوين يف تخطيطات الهدف اسم االنحراف اللوين. 

ويعرف تشويه الصورة بسبب خصائص العدسة باسم التشويه. ميكن تصحيح هذه 
االنحرافات اللونية للعدسة وتساقط الضوء. بشكل افرتاضي، يتم ضبط اإلضاءة الطرفية 

).تعطيل] (Disable)، وتصحيح التشويه إىل [متكني] (Enableواالنحراف اللوين على [
)، عدم توفر بيانات التصحيح] (F Correction data not availableيف حالة عرض [

.١٧٧انظر القسم "بيانات تصحيح العدسة“ بالصفحة 

] Lens aberration correctionحدد [١
(تصحيح انحراف العدسة).

] ضمن عالمة التبويبz1] حدد ،[Lens 
aberration correction) [ تصحيح انحراف

>.0)، ثم اضغط على <العدسة

حدد اإلعداد.٢
] تأكد من عرضCorrection data 

available) [للعدسة توفر بيانات التصحيح (
املركبة.

] حددPeripheral illumin. ) [ اإلضاءة
>.0)، ثم اضغط على <الطرفية

] حددEnable) [0)، ثم اضغط على <متكني.<

التقط الصورة.٣
 سيتم تسجيل الصورة باستخدام اإلضاءة

الطرفية التي مت تصحيحها.

N تصحيح اإلضاءة الطرفية للعدسة واالنحرافات3

تصحيح اإلضاءة الطرفية

وفقًا لظروف التصوير، قد يظهر بعض التشويش باحلد اخلارجي للصورة.

 سيقل تطبيق مقدار التصحيح قليالً عن احلد األقصى ملقدار التصحيح القابل للتطبيق باستخدام برنامج
Digital Photo Professional برنامج) EOS ٥١٢، ص.(

 كلما زادت سرعةISO.قل مقدار التصحيح ،
 يف أوضاع املنطقة األساسية، سيتم تطبيق تصحيح اإلضاءة الطرفية وتصحيح االنحراف اللوين

تلقائيًا. لن يتم تطبيق تصحيح التشوه.
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حدد اإلعداد.١
] تأكد من عرضCorrection data 

available) [للعدسة توفر بيانات التصحيح (
املركبة.

] حددChromatic aberration) [ االنحراف
>.0)، ثم اضغط على <اللوين

] حددEnable) [0)، ثم اضغط على <متكني.<

التقط الصورة.٢
 سيتم تسجيل الصورة باالنحراف اللوين الذي مت

تصحيحه.

حدد اإلعداد.١
] تأكد من عرضCorrection data 

available) [للعدسة توفر بيانات التصحيح (
املركبة.

] حددDistortion correction) [ تصحيح
>.0)، ثم اضغط على <التشويه

] حددEnable) [0)، ثم اضغط على <متكني.<

التقط الصورة.٢
.سيتم تسجيل الصورة مع تصحيح التشويه

تصحيح االنحراف اللوين

تصحيح التشويه
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N تصحيح اإلضاءة الطرفية للعدسة واالنحرافات3

حتتوي الكامريا بالفعل على بيانات تصحيح اإلضاءة الطرفية للعدسة وبيانات تصحيح االنحراف 
)، سيتم تطبيق متكني] (Enable عدسة. يف حالة حتديد [٣٠اللوين وتصحيح التشويه حلوايل 

تصحيح اإلضاءة الطرفية وتصحيح االنحراف اللوين وتصحيح التشويه تلقائيًا على أي عدسة مت 
تسجيل بيانات التصحيح اخلاصة بها يف الكامريا.

)، ميكنك التحقق من أنواع العدسات التي مت EOS (برنامج EOS Utilityباستخدام برنامج 
تسجيل بيانات التصحيح اخلاصة بها يف الكامريا. وميكنك أيضًا تسجيل بيانات التصحيح 

. EOS Utilityللعدسات غري املسجلة. للحصول على التفاصيل، ارجع إىل دليل إرشادات برنامج 

بالنسبة للعدسات املتضمنة لبيانات التصحيح، ال يلزم تسجيل بيانات التصحيح على الكامريا.

بيانات تصحيح العدسة

 عند متكني تصحيح التشويه، تقوم الكامريا بتسجيل نطاق صورة أضيق من النطاق الذي ميكن
رؤيته من خالل مستكشف العرض. (سيتم قص سطوع احلد اخلارجي بشكل طفيف وتخفيض 

الدقة قليالً.)
 سوف ينعكس تصحيح التشويه يف الصورة امللتقطة، ولكن لن ينعكس يف مستكشف

املشهد أو يف صورة العرض املباشر أثناء التصوير.
] إذا ضبطتDistortion correction) [تصحيح التشويه] على (Enable) [سيقل متكني ،(

) أثناء التصوير املتواصل.١٤٥احلد األقصى لعدد اللقطات املستمرة دون توقف (ص 
 سيتم تصحيح التشويه إذا قمت بتصوير فيلم أو ضبط وضع النطاق الديناميكي العايل أو درجات

اإلضاءة املتعددة أو تقليل تشويش اللقطات املتعددة.
.سيؤثر استخدام تصحيح التشويه أثناء التصوير يف وضع العرض املباشر قليالً على زاوية العرض
 وبيانات مسح األتربة (ص ٣٥٢لن يتم إرفاق معلومات عرض نقطة الضبط التلقائي للبؤرة (ص (

) مع الصور التي مت تسجيلها مع تطبيق تصحيح التشويه.٤٠٥
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تنبيهات لتصحيح العدسة
 ال ميكن تطبيق تصحيح اإلضاءة الطرفية وتصحيح االنحراف اللوين وتصحيح التشويه على الصور

 التي مت التقاطها بالفعل.JPEGبتنسيق 
 عند استخدام عدسة ليست منCanon] يوصى بضبط التصحيحات على ،Disable [

).توفر بيانات التصحيح] (Correction data available)، حتى يف حالة عرض [تعطيل(
 يف حالة استخدام العرض املُكرب أثناء التصوير يف وضع العرض املباشر، لن ينعكس تصحيح

.LCDاإلضاءة الطرفية يف الصورة املعروضة على شاشة 
.سوف يقل مقدار التصحيح إذا كانت العدسة املستخدمة ليس بها معلومات مسافة

مالحظات لتصحيح العدسة
.إذا مل يكن تأثري التصحيح مرئيًا، فقم بتكبري الصورة بعد التقاطها وحتقق منها مرة أخرى
 - ميكن تطبيق التصحيح حتى عند تركيب مضاعف (عدسة إطالة) أو حمول العمر االفرتاضي

احلجم.
 إذا مل يتم تسجيل بيانات التصحيح للعدسة التي مت تركيبها بالكامريا، فستكون النتيجة مشابهة

).تعطيل] (Disableحلالة ضبط عملية التصحيح على [
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إذا التقطتَ صورة بسرعة غالق عالية حتت مصدر للضوء مثل ضوء الفلورسنت، فسوف 
يتسبب وميض مصدر الضوء يف حدوث اهتزاز وقد تتعرض الصورة رأسيًا بشكل غري متساوٍ 

لدرجة اإلضاءة. وإذا مت استخدام التصوير املتواصل يف هذه الظروف، فقد ينتج عن ذلك 
اختالف درجات اإلضاءة أو األلوان عرب الصور. وعند استخدام هذه امليزة أثناء التصوير باستخدام 

مستكشف العرض، تكتشف الكامريا تردد وميض مصدر الضوء وتلتقط الصورة عند وجود 
احلد األدنى من تأثري االهتزاز على درجة اإلضاءة أو اللون.

] (التصوير  .Anti-flicker shootحدد [١
املضاد لالهتزاز).

] ضمن عالمة التبويبz4] حدد ،[ Anti    -  flicker 
shoot. ) [ثم اضغط التصوير املضاد لالهتزاز ،(

>.0على <

] (متكني).Enableحدد [٢

التقط الصورة.٣
 سوف يتم التقاط الصورة مع تقليل نسبة تفاوت

درجة اإلضاءة أو اللون الناجتة عن االهتزاز.

Nتقليل االهتزاز 3

] عند ضبطEnable) [بينما تقوم بالتصوير حتت مصدر ضوء مهتز، قد تصبح مهلة متكني (
حترير الغالق أطول. كذلك، قد تتباطأ سرعة التصوير املتواصل، وقد يصبح الفاصل الزمني 

للتصوير غري منتظم.
.ال تعمل هذه الوظيفة مع التصوير يف وضع العرض املباشر أو تصوير األفالم
> يف الوضعd> أو <f إذا تغريت سرعة الغالق أثناء التصوير املتواصل أو إذا مت تصوير عدة ،<

لقطات لنفس املشهد بسرعات غالق خمتلفة، فقد ال تتناسق درجة اللون. ولتجنب عدم 
> بسرعة غالق ثابتة.a> أو <sتناسق درجات اللون، استخدم الوضع <

] قد تختلف درجة لون لقطات الصور عند ضبطAnti-flicker shoot. ) [ التصوير املضاد
).تعطيل] (Disable) عن ضبطه على [متكني] (Enable) على [لالهتزاز

 هرتز. كذلك، إذا تغري تردد اهتزاز ١٢٠ هرتز أو ١٠٠ال ميكن اكتشاف االهتزاز على سرعة تردد غري 
مصدر الضوء أثناء التصوير املتواصل، فإنه يتعذر تقليل تأثريات االهتزاز.
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 إذا كان الهدف مواجهًا خللفية مظلمة أو إذا كان هناك ضوء ساطع بالصورة، فقد ال يتم
اكتشاف االهتزاز بشكل صحيح.

 يف ظل أنواع خاصة حمددة من اإلضاءة، قد ال تكون الكامريا قادرة على تقليل تأثريات االهتزاز
> يف مستكشف العرض.Gحتى عند عرض <

.قد ال يتم اكتشاف االهتزاز بشكل صحيح وفقًا ملصدر الضوء
> إذا أعدت تكوين لقطة، فقد تظهرG.وتختفي بشكل متقطع <
 وحسب مصادر الضوء أو ظروف التصوير، قد ال نحصل على النتائج املتوقعة إذا استخدمت هذه

الوظيفة.

.يُوصى بالتقاط صور جتريبية مسبقًا
> إذا مل يتم عرضG] 52 > مبستكشف املشهد، حتت: Viewfinder display [

] Show) على [الكشف عن االهتزاز] (Flicker detection)، [عرض مستكشف العرض(
). وعندما تقلل الكامريا تأثريات االهتزاز أثناء التصوير، سوف يضيء ٧٤) (ص إظهار(
>G ويف ظل مصدر ضوء غري مهتز، أو عند عدم اكتشاف اهتزاز، لن يتم عرض . <
>G.<
] إذا مت ضبطFlicker detection) [الكشف عن االهتزاز] على (Show) [وضبط عرض (

]Anti-flicker shoot. ) [التصوير مضاد االهتزاز] على (Disable) [سيتسبب تعطيل ،(
> مبستكشف املشهد Gضبط كثافة اإلضاءة حتت مصدر ضوء مهتز يف وميض <

) قبل التصوير.متكني] (Enableكتحذير. ويوصى بضبط [
> يف أوضاع املنطقة األساسية، لن يتم عرضG ولكن ستقل تأثريات االهتزاز عند ،<

التصوير.
 يعمل التصوير مضاد االهتزاز أيضًا مع الفالش. ومع ذلك، قد ال يتم احلصول على النتيجة

املتوقعة أثناء التصوير باستخدام الفالش الالسلكي.
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يُطلق على نطاق األلوان القابلة إلعادة اإلنتاج اسم "مساحة األلوان“. ميكنك، باستخدام هذه 
. وبالنسبة Adobe RGB أو sRGBالكامريا، ضبط مساحة األلوان للصور امللتقطة على 

.sRGBللتصوير العادي، يوصى باستخدام 
 تلقائيًا.sRGBيف أوضاع املنطقة األساسية، يتم ضبط 

] (مساحة األلوان).Color spaceحدد [١
] من عالمة التبويبz2] حدد ،[Color space [

>.0)، ثم اضغط على <مساحة األلوان(

اضبط مساحة األلوان املطلوبة.٢
] حددsRGB] أو [Adobe RGB ثم اضغط ،[

>.0على <

يتم استخدام مساحة األلوان هذه بشكل أساسي للطباعة التجارية واالستخدامات الصناعية 
 Adobe RGBاألخرى. وال يوصى باستخدام هذا اإلعداد إذا مل تكن على دراية مبعاجلة الصور و

 أو األحدث). وستبدو الصورة لطيفة جدًا يف Exif 2.21 (٢٫٠وقاعدة تصميم نظام ملفات الكامريا 
 ٢٫٠ ومع الطابعات غري املتوافقة مع قاعدة تصميم نظام ملفات الكامريا sRGBبيئة كمبيوتر 

)Exif 2.21 أو أحدث). لذلك، سيتطلب األمر إجراء معاجلة الحقة للصورة باستخدام برنامج جهاز 
الكمبيوتر.

Nضبط مساحة األلوان 3

Adobe RGB

 إذا مت التقاط الصورة الثابتة مبساحة ألوانAdobe RGB فسيكون احلرف األول يف اسم ،
امللف هو شرطة سفلية "_“.

 ال يتم تضمني وضعICC وللحصول على توضيحات حول ملف التعريف .ICC ارجع إىل دليل ،
.Digital Photo Professionalإرشادات برنامج 
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ميكنك إنشاء اجمللدات وحتديدها بحرية تامة حلفظ الصور امللتقطة بها.
وهذه العملية اختيارية نظرًا ألنه سيتم إنشاء جملد تلقائيًا حلفظ الصور امللتقطة.

] (حتديد جملد).Select folderحدد [١
] حدد [51 من عالمة التبويب ،[Select folder [

>.0)، ثم اضغط على <حتديد جملد(

] (إنشاء جملد).Create folderحدد [٢

] (موافق).OKحدد [٣
.يتم إنشاء جملد جديد برقم جملد أكرب برقم واحد

إنشاء جملد وحتديده 3

إنشاء جملد
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 إنشاء جملد وحتديده3

 حدد جملدًا يف شاشة حتديد اجمللد، ثم اضغط
>.0على <

 يتم حتديد اجمللد الذي سيتم حفظ الصور
امللتقطة به.

 سيتم تسجيل الصور امللتقطة الالحقة باجمللد
احملدد.

حتديد جملد

عدد الصور باجمللد

اسم اجمللد

أقل رقم ملف

أعلى رقم ملف

اجمللدات
 على سبيل املثال، يبدأ اسم اجمللد بثالثة أرقام (رقم اجمللد) “CANON 0 0 1 كما هو احلال مع "

متبوعًا بخمسة حروف أخرى أبجدية رقمية. وميكن للمجلد أن يحتوي على عدد من الصور يصل إىل 
). يف حالة امتالء أحد اجمللدات، يتم إنشاء جملد جديد برقم ٩٩٩٩ - ٠٠٠١ صورة (رقم امللف ٩٩٩٩

)، فسيتم إنشاء جملد ١٨٥جملد أكرب برقم واحد تلقائيًا. كذلك، إذا مت إجراء إعادة الضبط اليدوي (ص 
.٩٩٩ وحتى ١٠٠جديد تلقائيًا. وميكن إنشاء جملدات بأرقام من 

إنشاء اجمللدات باستخدام كمبيوتر
 وأنشئ DCIM. افتح اجمللد “DCIMأثناء فتح البطاقة على الشاشة، أنشئ جملدًا جديدًا باسم "

. “ABC_D 0 0 1 عدد اجمللدات الالزم حلفظ صورك وتنظيمها. يجب أن يتبع اسم اجمللد التنسيق "
. وميكن أن تتكون احلروف اخلمسة األخرية من ٩٩٩ إىل ١٠٠ومتثل األرقام الثالثة األوىل رقم اجمللد من 

. وال “ واألرقام وكذلك الشرطة السفلية "_Z إىل Aأي جمموعة من احلروف الكبرية والصغرية من 
ميكن استخدام املسافة. والحظ كذلك أنه ال ميكن مشاركة اثنني من أسماء اجمللد لنفس رقم 

)، حتى يف “0W_XYZ 0 1  و"“00ABC_D 1 اجمللد املكون من ثالثة أرقام (على سبيل املثال، "
حالة اختالف احلروف اخلمسة األخرية يف كل اسم.
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 بالرتتيب ٩٩٩٩ إىل ٠٠٠١سيتم ترقيم ملفات الصور من 
الذي التقطت به الصور، ثم يتم حفظها يف جملد. 

وميكنك تغيري طريقة تعيني أرقام امللفات.

] (ترقيم امللفات).File numberingحدد [١
] حدد [51 من عالمة التبويب ،[File numbering [

>.0)، ثم اضغط على <ترقيم امللفات(

حدد طريقة ترقيم امللفات.٢
> 0حدد اإلعداد املطلوب، ثم اضغط على.<

ملواصلة تسلسل ترقيم امللفات حتى بعد استبدال البطاقة أو عند إنشاء جملد جديد.
حتى بعد استبدال البطاقة أو إنشاء جملد جديد، سيستمر ترقيم امللفات بالتسلسل حتى 

 ٩٩٩٩ إىل ٠٠٠١. ويُعد هذا مفيدًا عندما تريد حفظ الصور التي مت ترقيمها يف أي مكان بني ٩٩٩٩
على البطاقات املتعددة أو يف جملدات متعددة يف جملد واحد بجهاز كمبيوتر.

إذا كانت البطاقة البديلة أو اجمللد املوجود يحتوي بالفعل على صور مسجلة مسبقًا، فقد 
يستمر ترقيم امللفات للصور اجلديدة بدءًا من ترقيم امللفات اخلاص بالصور املوجودة 

بالبطاقة أو اجمللد. وإذا كنت ترغب يف استخدام الرتقيم املستمر للملفات، فيوصى 
باستخدام بطاقة متت تهيئتها حديثًا يف كل مرة.

طرق ترقيم امللفات 3
IMG_0001.JPG(مثال) 

رقم امللف

مستمر

ترقيم امللفات بعد 
استبدال البطاقة

رقم امللف التسلسلي التايل

ترقيم امللفات بعد
إنشاء جملد

٢بطاقة ١بطاقة 

٠٠٥١٠٠٥٢

١بطاقة 

١٠٠١٠١

٠٠٥١٠٠٥٢
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 طرق ترقيم امللفات3

 كل مرة يتم فيها استبدال ٠٠٠١يعمل هذا اإلعداد على إعادة بدء ترقيم امللفات من 
البطاقة أو إنشاء جملد جديد.

 للصور التي مت ٠٠٠١عند استبدال البطاقة أو إنشاء جملد، تتم إعادة تشغيل ترقيم امللفات من 
حفظها حديثًا. ويكون هذا مفيدًا إذا كنت ترغب يف تنظيم الصور حسب البطاقات أو اجمللدات.

إذا كانت البطاقة البديلة أو اجمللد املوجود يحتوي بالفعل على صور مسجلة مسبقًا، فقد 
يستمر ترقيم امللفات للصور اجلديدة بدءًا من ترقيم امللفات اخلاص بالصور املوجودة 

، فاستخدم ٠٠٠١بالبطاقة أو اجمللد. وإذا كنت ترغب يف حفظ الصور برتقيم ملفات يبدأ من 
بطاقة متت تهيئتها حديثًا يف كل مرة.

 مبجلد جديد.٠٠٠١ أو للبدء من رقم ملف ٠٠٠١يقوم بإعادة ضبط ترقيم امللفات إىل 
يف حالة إعادة ضبط ترقيم امللفات يدويًا، يتم إنشاء جملد جديد تلقائيًا ويبدأ ترقيم ملفات 

.٠٠٠١الصور احملفوظة يف ذلك اجمللد من 
ويكون هذا مفيدًا، على سبيل املثال، عندما ترغب يف استخدام جملدات خمتلفة للصور التي 

مت التقاطها باألمس وتلك التي مت التقاطها اليوم.

إعادة الضبط التلقائي

إعادة الضبط اليدوي

ترقيم امللفات بعد 
استبدال البطاقة

تتم إعادة ضبط ترقيم امللفات

ترقيم امللفات بعد
إنشاء جملد

١بطاقة 

٠٠٥١

٢بطاقة 

٠٠٠١٠٠٥١

١٠٠

٠٠٠١

١٠١

١بطاقة 

، فلن يكون التصوير ممكنًا حتى لو كانت هناك سعة ٩٩٩٩ إىل ٩٩٩إذا وصل عدد امللفات يف اجمللد 
 رسالة تطالبك باستبدال البطاقة. فاستبدلها ببطاقة LCDتخزين بالبطاقة. وستعرض شاشة 

جديدة.

. وستبدأ أسماء ملفات “ _IMG، سيبدأ اسم امللف بـ "RAW وJPEGبالنسبة للصور بتنسيق 
 للصور بتنسيق “.  CR2  و" ، JPEG للصور بتنسيق “JPG. وسيكون االمتداد هو ". “ _MVIاألفالم بـ "

RAW"و  .MOV“" أو  .MP4“.لألفالم 
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.Exifعند ضبط معلومات حقوق النشر، سيتم تسجيلها بالصورة باعتبارها معلومات 

] Copyright informationحدد [١
(معلومات حقوق النشر).

] حدد [54 من عالمة التبويب ،[Copyright 
information) [ثم معلومات حقوق النشر ،(

>.0اضغط على <

حدد اخليار املراد ضبطه.٢
] حددEnter author’s name) [ إدخال اسم

] Enter copyright details) أو [املؤلف
)، ثم اضغط على إدخال تفاصيل حقوق النشر(
>0.<

أدخل النص.٣
> اضغط على الزرQ للتبديل بني منطقتي <

اإلدخال العلوية والسفلية.
> اضغط على مفتاحيW> <X> أو <Y> <Z <

 وحتديد احلرف املطلوب. بعد nلتحريك اإلطار 
> إلدخاله.0ذلك اضغط على <

] من خالل حتديدE> 0] والضغط على ،<
ميكنك تغيري وضع اإلدخال.

 حرفًا.٦٣ميكنك إدخال ما يصل إىل 
> حلذف حرف، اضغط على الزرL.<
> إللغاء إدخال النصوص، اضغط على الزرB ،<

).موافق] (OKثم حدد [

Nضبط معلومات حقوق النشر 3

لوحات النصوص
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N ضبط معلومات حقوق النشر3

قم بإنهاء اإلعداد.٤
> بعد إدخال النص، اضغط على الزرM ثم ،<

).موافق] (OKحدد [
 سيتم حفظ املعلومات وستعود الشاشة إىل

.٢اخلطوة رقم 

عرض ] ( .Display copyright infoعندما حتدد [
، ميكنك ٢) يف اخلطوة رقم معلومات حقوق النشر
) املؤلف] (Authorالتحقق من معلومات [

) التي قمت بإدخالها.حقوق النشر] (Copyrightو[

) يف حذف معلومات حقوق النشر] (Delete copyright informationعند حتديد [
).حقوق النشر] (Copyright) و[املؤلف] (Author، ميكنك حذف معلومات [٢اخلطوة 

التحقق من معلومات حقوق النشر

حذف معلومات حقوق النشر

إذا كان اإلدخال املتعلق بـ "املؤلف“ أو "حقوق النشر“ طويالً، فقد ال يظهر بالكامل عندما حتدد 
]Display copyright info. ) [عرض معلومات حقوق النشر.(

 EOS Utilityميكنك أيضًا ضبط (تعيني) معلومات حقوق النشر أو التحقق منها باستخدام برنامج 
).٥١٢، ص EOS(برنامج 
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٥
العمليات املتقدمة

يف أوضاع املنطقة اإلبداعية، ميكنك 
تغيري إعدادات خمتلفة للكامريا كلما 

رغبت يف احلصول على جمموعة متنوعة 
وواسعة من نتائج التصوير، وذلك من 
خالل حتديد سرعة الغالق و/أو فتحة 

العدسة، وتعديل درجة اإلضاءة حسب 
التفضيل، إلخ.

 يشري الرمزO املوجود يف أعلى ميني عنوان الصفحة إىل أن الوظيفة املعنية 
).d /s /f /a /Fمتاحة يف أوضاع املنطقة اإلبداعية (

 بعد الضغط على زر الغالق حتى منتصفه ثم تركه، ستبقى إعدادات درجات
 ثوانٍ تقريبًا ٤ ملدة LCDاإلضاءة معروضة يف مستكشف العرض ولوحة 

) من خالل تشغيل موقت ضبط كثافة اإلضاءة.0(
 ٤٦٠ملعرفة الوظائف القابلة للضبط يف كل وضع تصوير، انظر الصفحة.

> ألسفل.Rاضبط مفتاح <
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تقوم الكامريا تلقائيًا بضبط سرعة الغالق وفتحة العدسة ملالءمة درجة سطوع الهدف. وهذا 
ما يُعرف بربجمة اإلضاءة التلقائية.

> إىل الربجمة.d يشري االختصار <*
 إىل اإلضاءة التلقائية.AEكما يشري االختصار  *

>.dاضبط قرص األوضاع على <١

اضبط البؤرة على الهدف.٢
 انظر من خالل مستكشف العرض وقم بتوجيه

) على الهدف. AFنقطة الضبط التلقائي للبؤرة (
بعد ذلك، اضغط على زر الغالق حتى املنتصف.

 عند إمتام ضبط البؤرة، سوف يضيء مؤشر ضبط
 > باجلزء السفلي األمين من مستكشفoالبؤرة <

املشهد (يف وضع الضبط التلقائي للبؤرة 
للقطة واحدة).

 يتم ضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة
تلقائيًا كما يتم عرضهما يف مستكشف 

.LCDاملشهد وعلى لوحة 

حتقق من العرض.٣
 سيتم احلصول على درجة إضاءة قياسية طاملا

أن شاشتي سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة 
ال تومضان.

التقط الصورة.٤
 قم بتكوين اللقطة واضغط على زر الغالق

بالكامل.

d :برجمة اإلضاءة التلقائية
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dبرجمة اإلضاءة التلقائية :

" وأدنى رقم يشري إىل قيمة فتحة "“٣٠يف حالة وميض سرعة الغالق 
العدسة، فإن ذلك يدل على انخفاض درجة اإلضاءة.

 أو استخدم الفالش.ISOلذا، قم بزيادة سرعة 

" وأعلى رقم يشري إىل قيمة فتحة “٨٠٠٠يف حالة وميض سرعة الغالق 
العدسة، فإن ذلك يدل على زيادة يف درجة اإلضاءة.

 (يباع ND أو استخدام مرشح ISOومن ثم، ينبغي تقليل سرعة 
بشكل منفصل) لتقليل مقدار الضوء الداخل إىل العدسة.

>A> و<dالفرق بني الوضعني <
) AF>، يتم ضبط العديد من الوظائف، مثل تشغيل وضع الضبط التلقائي للبؤرة (Aيف الوضع <

ووضع ضبط كثافة اإلضاءة بشكل تلقائي ملنع ظهور لقطات تالفة. أما الوظائف التي ميكنك 
>، يتم فقط ضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة dضبطها فتكون حمدودة. باستخدام الوضع <

) AFالعدسة بشكل تلقائي. كما ميكنك بسهولة تامة ضبط تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة (
).٤٦٠ووضع ضبط كثافة اإلضاءة وغريها من الوظائف األخرى (ص 

تغيري الربجمة
 يف وضع برجمة اإلضاءة التلقائية، ميكنك تغيري جمموعة سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة

(الربجمة) املضبوطة تلقائيًا بواسطة الكامريا كيفما تشاء مع االحتفاظ بنفس درجة اإلضاءة. 
ويُطلق على هذه العملية اسم "تغيري الربجمة“.

> حتى يتم عرض 6لتغيري الربجمة، اضغط على زر الغالق حتى منتصفه، ثم أدر القرص <
سرعة الغالق أو قيمة فتحة العدسة املطلوبة.

) يتم إيقاف 0سيتم إلغاء تغيري الربجمة تلقائيًا عند انتهاء موقت ضبط كثافة اإلضاءة) (
تشغيل عرض إعداد درجة اإلضاءة).

.يتعذر استخدام تغيري الربنامج باستخدام الفالش
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يف هذا الوضع، تقوم بضبط سرعة الغالق بينما تقوم الكامريا تلقائيًا بضبط فتحة العدسة 
للحصول على درجة اإلضاءة القياسية املطابقة لدرجة سطوع الهدف. ويطلق على هذا 

اإلضاءة التلقائية مع أولوية الغالق. ميكن لسرعة الغالق الزائدة تثبيت احلركة ألي هدف اسم 
متحرك. وميكن لسرعة الغالق البطيئة إنشاء تأثري باهت، وبذلك تعطي االنطباع باحلركة.

> إىل قيمة الوقت.s يشري االختصار <*

>.sاضبط قرص األوضاع على <١

اضبط سرعة الغالق املطلوبة.٢
 أثناء النظر إىل لوحةLCD> 6، أدر القرص.<

اضبط البؤرة على الهدف.٣
.اضغط على زر الغالق حتى املنتصف
.يتم ضبط فتحة العدسة تلقائيًا

حتقق من عرض مستكشف العرض والتقط ٤
الصورة.

 طاملا أن قيمة فتحة العدسة ال تومض، فسيتم
احلصول على درجة اإلضاءة القياسية.

s :اإلضاءة التلقائية مع أولوية الغالق

حركة ضبابية
 ثانية)٣٠/١(سرعة غالق منخفضة: 

حركة ثابتة
 ثانية)٢٠٠٠/١(سرعة غالق عالية: 
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sاإلضاءة التلقائية مع أولوية الغالق :

 يف حالة وميض أدنى رقم يشري إىل قيمة فتحة العدسة، فإن ذلك يدل
على انخفاض درجة اإلضاءة.

> لضبط سرعة الغالق على سرعة أقل حتى يتوقف 6أدر القرص <
 أعلى.ISOوميض فتحة العدسة أو اضبط سرعة 

 إذا كان أعلى رقم يشري إىل قيمة فتحة العدسة يومض، فإن ذلك يدل على
زيادة درجة اإلضاءة.

> لضبط سرعة الغالق على سرعة أكرب حتى يتوقف 6أدر القرص <
 أقل.ISOوميض فتحة العدسة أو قم بضبط سرعة 

عرض سرعة الغالق
 على مقام سرعة الغالق بالكسور. على سبيل “٤ إىل "“٨٠٠٠تدل سرعات الغالق التي ترتاوح من "

 ثانية.١٥ إىل "“١٥ ثانية والرقم "٠٫٥ إىل “٥"٠ من الثانية. ويشري الرقم "١/١٢٥ إىل “١٢٥املثال، يشري الرقم "
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يف هذا الوضع، تقوم بضبط قيمة فتحة العدسة املطلوبة بينما تقوم الكامريا تلقائيًا بضبط 
سرعة الغالق للحصول على درجة اإلضاءة القياسية املطابقة لدرجة سطوع الهدف املراد 

اإلضاءة التلقائية مع أولوية فتحة العدسة. سيؤدي ضبط بؤري تصويره. وهذا يعرف باسم 
أعلى (قيمة فتحة عدسة أقل) إىل وقوع جزء أكرب من املقدمة واخللفية ضمن النطاق البؤري 
املقبول. وعلى اجلانب اآلخر، يؤدي ضبط بُعد بؤري أقل (قيمة فتحة عدسة أكرب) إىل وقوع جزء 

أقل من املقدمة واخللفية ضمن النطاق البؤري املقبول.
> إىل قيمة فتحة العدسة (فتحة العدسة).f يشري الرمز <*

>.fاضبط قرص األوضاع على <١

اضبط فتحة العدسة املطلوبة.٢
 أثناء النظر إىل لوحةLCD> 6، أدر القرص.<

اضبط البؤرة على الهدف.              ٣
.اضغط على زر الغالق حتى املنتصف
.يتم ضبط سرعة الغالق تلقائيًا

حتقق من عرض مستكشف العرض والتقط ٤
الصورة.

 طاملا أن سرعة الغالق ال تومض، فسيتم
احلصول على درجة اإلضاءة القياسية.

f :اإلضاءة التلقائية مع أولوية فتحة العدسة

مقدمة وخلفية واضحتان
)f/32(باستخدام رقم مرتفع لقيمة فتحة العدسة: 

خلفية باهتة
)f/5.6(باستخدام رقم منخفض لقيمة فتحة العدسة: 
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fاإلضاءة التلقائية مع أولوية فتحة العدسة :

تتغري فتحة العدسة (الغشاء املرن) فقط يف حلظة التقاط الصورة. وإال، فستظل فتحة 
العدسة مفتوحة بالكامل. ولذلك، عند النظر إىل املشهد من خالل مستكشف العرض 

، سيبدو عمق اجملال ضيقًا.LCD(مستكشف املشهد) أو على شاشة 

اضغط على زر معاينة عمق اجملال إليقاف العدسة 
عند اإلعداد احلايل لفتحة العدسة ثم حتقق من عمق 

اجملال (نطاق البؤرة املقبولة).

Nمعاينة عمق اجملال

" الدال على قيمة سرعة الغالق، يدل ذلك "“٣٠يف حالة وميض الرمز 
على انخفاض درجة اإلضاءة.

> لتعيني قيمة فتحة عدسة أكرب (رقم بُعد بؤري/ أقل) 6أدر القرص <
 أعلى.ISOحتى يتوقف الوميض أو اضبط سرعة 

" الدال على قيمة سرعة الغالق، فإن ذلك “٨٠٠٠يف حالة وميض الرمز 
يدل ذلك على درجة اإلضاءة الزائدة.

> لتعيني قيمة فتحة عدسة أصغر (رقم بُعد بؤري/ 6أدر القرص <
 أقل.ISOأعلى) حتى يتوقف الوميض أو اضبط سرعة 

عرض قيمة فتحة العدسة
)، قلت فتحة العدسة. وسوف يختلف f/numberكلما زاد رقم قيمة فتحة العدسة (البعد البؤري أو 

رقم قيمة فتحة العدسة املعروض حسب العدسة. وإذا مل يتم تركيب أية عدسة بالكامريا، فسيتم 
 لفتحة العدسة.“٠٠عرض القيمة "

 يؤدي ضبط رقم أعلى لقيمة فتحة العدسة إىل وقوع جزء أكرب من املقدمة واخللفية ضمن
النطاق البؤري املقبول. ومع ذلك، يبدو مستكشف العرض أكرث قتامة.

 ميكن رؤية أثر عمق اجملال بوضوح على صورة العرض املباشر عند تغيري فتحة العدسة
).٢٥٦والضغط على زر معاينة عمق اجملال (ص 

.“يتم قفل درجة اإلضاءة (قفل اإلضاءة التلقائية) أثناء الضغط على زر "معاينة عمق اجملال
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يف هذا الوضع، ميكنك ضبط كل من سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة على النحو 
املطلوب. لتحديد درجة اإلضاءة، ارجع إىل مؤشر مستوى درجة اإلضاءة يف مستكشف 

العرض أو استخدم أحد أجهزة قياس درجة اإلضاءة املتوفرة باألسواق. وتعرف هذه الطريقة 
اإلضاءة اليدوية (ضبط درجة اإلضاءة اليدوية).باسم 

> إىل يدوي.a يشري <*

>.aاضبط قرص األوضاع على <١

.)١٤٨(ص  ISOاضبط سرعة ٢

اضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة.٣
> 6لضبط سرعة الغالق، أدر القرص.<
> 5لضبط فتحة العدسة، أدر القرص.<
 يف حالة عدم إمكانية الضبط، اضبط املفتاح

>R لألسفل، ثم قم بتدوير القرص <
>.5> أو <6<

اضبط البؤرة على الهدف.٤
.اضغط على زر الغالق حتى املنتصف
 يتم عرض إعداد درجة اإلضاءة يف مستكشف

.LCDاملشهد وعلى لوحة 
> حتقق من عالمة مستوى اإلضاءةh للتعرف <

على مدى ابتعاد مستوى اإلضاءة احلايل عن 
مستوى اإلضاءة القياسي.

اضبط درجة اإلضاءة والتقط الصورة.٥
 حتقق من مؤشر مستوى درجة اإلضاءة واضبط

سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة املطلوبتني.
± درجات ٣إذا كانت درجة اإلضاءة املطلوبة تتجاوز 

توقف من درجة اإلضاءة القياسية، سيعرض طرف 
>.J> أو <Iمؤشر مستوى اإلضاءة <

a :اإلضاءة اليدوية

عالمة مستوى درجة اإلضاءة

مؤشر درجة اإلضاءة القياسية
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aاإلضاءة اليدوية :

 (تلقائي) للتصوير باستخدام اإلضاءة اليدوية، فيمكنك ضبط A على ISOإذا مت ضبط سرعة 
) على النحو التايل:٢٠٠تعويض درجة اإلضاءة (ص 

•]z2: Expo.comp./AEB) [ تعويض درجة اإلضاءة/املضاهاة التلقائية لشدة
)اإلضاءة

)، يتم ضبط مفاتيح التحكم اخملصصة] (8C.Fn III-4: Custom Controlsضمن [•
]s: Expo comp (hold btn, turnS) ) [ تعويض درجة اإلضاءة (اضغط الزر، أدر

).٤٣٨)) (ص القرص
)٥٦التحكم السريع (ص •

 التلقائيةISOتعويض درجة اإلضاءة باستخدام سرعة 

 عند ضبطISOسيتغري إعداد سرعة   تلقائي ،ISO ليناسب سرعة الغالق وفتحة العدسة 
للحصول على درجة إضاءة قياسية. ولذلك، قد ال ميكنك احلصول على تأثري اإلضاءة املطلوب. 

يف هذه احلالة، اضبط تعويض درجة اإلضاءة.
 إذا مت استخدام الفالش عند ضبط سرعةISO التلقائية، فلن يتم تطبيق تعويض درجة اإلضاءة 

حتى إذا مت ضبط مقدار تعويض درجة اإلضاءة.

] منz2: Auto Lighting Optimizer) [إذا متت إزالة عالمة حمسن اإلضاءة التلقائي ،(
)، فإنه B أو Mتعطيل يف الوضع ] (Disabled in M or B modes] اخلاصة بـ [Xاالختيار [

).١٦٩> (ص aميكن ضبط حمسن اإلضاءة التلقائي حتى يف الوضع <
 عند ضبط سرعةISO> التلقائية، ميكنك الضغط على الزر A لقفل (تثبيت) سرعة <ISO.
> عند الضغط على الزرA وإعادة تركيب اللقطة، ميكنك رؤية اختالف مستوى اإلضاءة على <

>.Aمؤشر مستوى درجة اإلضاءة مقارنة مبا يحدث عند الضغط على الزر <
 يف الوضع <٢٠٠إذا مت تطبيق تعويض درجة اإلضاءة (ص (d> أو <s> أو <f ثم مت تبديل <

 التلقائية، فسيتم االحتفاظ مبقدار تعويض درجة ISO> مع ضبط سرعة aوضع التصوير إىل <
اإلضاءة املضبوط بالفعل.

 من خالل ضبط سرعةISO] 8 التلقائية وضبطC.Fn I-1: Exposure level increments [
]، فسيتم تطبيق تعويض stop-1/2 :1 ) املضبوطة على [زيادات مستوى درجة اإلضاءة(

) وسرعة الغالق. ومع ذلك، فلن ١/٣ (توقف ISO باستخدام سرعة ١/٢لدرجة اإلضاءة مبقدار توقف 
تتغري سرعة الغالق املعروضة.
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ميكنك حتديد واحدة من أربع طرق لقياس درجة سطوع الهدف. يف أوضاع املنطقة 
>، يتم v: X> و<x :8 األساسية، يتم ضبط الضبط التقديري تلقائيًا. يف الوضعني <

ضبط كثافة اإلضاءة متوسطة املركز.)

.)D <)9اضغط على الزر <١

حدد وضع ضبط كثافة اإلضاءة.٢
 أثناء النظر إىل لوحةLCD> أو 6، أدر القرص <

>5.<
q:الضبط التقديري لكثافة اإلضاءة
w:الضبط اجلزئي لكثافة اإلضاءة
r:الضبط املوضعي لكثافة اإلضاءة
e:ضبط كثافة اإلضاءة متوسط املركز

q  الضبط التقديري لكثافة اإلضاءة
هو وضع ضبط كثافة إضاءة لألغراض العامة يناسب األهداف 

ذات اإلضاءة اخللفية. وتقوم الكامريا بضبط درجة اإلضاءة 
تلقائيًا لتالئم املشهد املراد تصويره.

w الضبط اجلزئي لكثافة اإلضاءة
يكون هذا اخليار فعاالً عند وجود أضواء أكرث سطوعًا حول 

الهدف وذلك بسبب اإلضاءة اخللفية وما إىل ذلك. ويغطي 
 % من منطقة ٦٫٠الضبط اجلزئي لكثافة اإلضاءة حوايل 

مستكشف العرض عند املركز.

r الضبط املوضعي لكثافة اإلضاءة
يكون فعالًا عند ضبط كثافة اإلضاءة جلزء حمدد من الهدف أو 

% تقريبًا ٣٫٨املشهد. يغطي ضبط كثافة اإلضاءة املوضعي 
من منطقة مستكشف املشهد يف املركز.

qحتديد وضع ضبط كثافة اإلضاءة N
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qحتديد وضع ضبط كثافة اإلضاءة N

e ضبط كثافة اإلضاءة متوسط املركز
يتم ضبط كثافة اإلضاءة على املستوى املتوسط للمشهد 

بأكمله مع ضبط مركز مشهد العرض بشكل أكرب.

 (قياس كثافة اإلضاءة التقديري)، سيتم قفل إعداد درجة اإلضاءة عند الضغط على زر الغالق حتى qمع
 (قياس كثافة r (قياس كثافة اإلضاءة اجلزئي)، وwاملنتصف كما يتم حتقيق ضبط البؤرة. يف أوضاع 

 (قياس كثافة اإلضاءة املقدّر عند املركز)، يتم ضبط درجة اإلضاءة حلظة eاإلضاءة املوضعي)، و
التقاط الصورة. (ال يؤدي الضغط على زر الغالق حتى املنتصف إىل قفل "تثبيت“ درجة اإلضاءة).
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ميكن أن يعمل تعويض درجة اإلضاءة على زيادة سطوع (إضاءة متزايدة) أو تغميق (إضاءة 
منخفضة) درجة اإلضاءة القياسية التي يتم ضبطها بواسطة الكامريا.

>. بالرغم من أنه f> و<s> و<dميكن ضبط تعويض درجة اإلضاءة يف أوضاع التصوير <
 درجة، إال ١/٣درجات توقف بزيادات قدرها *٥ميكنك ضبط تعويض درجة اإلضاءة مبا يصل إىل ±

 ميكنه LCDأن مؤشر تعويض درجة اإلضاءة الذي يظهر يف مستكشف العرض وعلى لوحة 
 درجات. إذا كنت تريد ضبط إعداد تعويض درجة اإلضاءة على ٣فقط عرض إعداد يصل إىل ±

) أو اتبع اإلرشادات اخلاصة ٥٦ درجات، فيجب عليك استخدام التحكم السريع (ص ٣أكرث من ±
تعويض درجة اإلضاءة/املضاهاة التلقائية لشدة ] (z2: Expo.comp./AEBبـ [

) يف الصفحة التالية.اإلضاءة
 لضبط تعويض ١٩٧ التلقائية معًا، فانظر الصفحة IOS> وسرعة aإذا مت ضبط الوضع <

درجة اإلضاءة.
 وقفات. ٣ أثناء التصوير أثناء العرض املباشر، ميكن ضبط تعويض درجة اإلضاءة حتى ±*

حتقق من درجة اإلضاءة.١
) 0اضغط على زر الغالق حتى منتصفه (

وحتقق من مؤشر مستوى درجة اإلضاءة.

اضبط مقدار تعويض درجة اإلضاءة.٢
 أثناء النظر إىل مستكشف العرض أو لوحةLCD ،

>.5أدر القرص <
 يف حالة عدم إمكانية الضبط، اضبط املفتاح

>R> 2> لألسفل، ثم أدِر القرص.<
 أثناء عملية تصحيح توازن اللون األبيض، سيتم

> مبستكشف العرض وعلى لوحة Oعرض <
LCD.

التقط الصورة.٣
 إللغاء تعويض درجة اإلضاءة، اضبط مقدار تعويض

> مرة أخرى.Eدرجة اإلضاءة إىل <

O  تعويض درجة اإلضاءةضبطN

درجة اإلضاءة املرتفعة 
لصورة أكرث سطوعًا

درجة اإلضاءة املنخفضة 
لصورة أكرث قتامة

) ١٦٩) (ص مُحسِّن اإلضاءة التلقائي] (z2: Auto Lighting Optimizerيف حالة ضبط [
)، قد تظل الصورة ساطعة حتى عند ضبط تعويض تعطيل] (Disableعلى أي إعداد آخر بخالف [

أقل لدرجة اإلضاءة لصورة أكرث إعتامًا.

> 2سيظل مقدار تعويض درجة اإلضاءة فعاالً حتى بعد ضبط مفتاح التشغيل على.<
 بعد إعداد مقدار تعويض درجة اإلضاءة، فإنه ميكنك منع تغيري مقدار تعويض درجة اإلضاءة

> ألعلى.Rدون قصد من خالل ضبط املفتاح <
± درجة توقف، فسيعرض طرف مؤشر مستوى درجة ٣إذا جتاوز مقدار تعويض درجة اإلضاءة 

>.J> أو <Iاإلضاءة <
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عن طريق تغيري سرعة الغالق أو قيمة فتحة العدسة تلقائيًا، تقوم الكامريا مبضاهاة درجة 
 درجة لثالث لقطات متتابعة. ١/٣ درجات توقف بزيادات قدرها ٣اإلضاءة بقيمة تصل إىل ±

ويطلق على هذه العملية اسم "املضاهاة التلقائية لدرجة اإلضاءة“.
تلقائيًا. إىل مضاهاة شدة اإلضاءة AEB يشري االختصار *

] (تعويض درجة Expo.comp./AEBحدد [١
اإلضاءة/املضاهاة التلقائية لشدة اإلضاءة).

] من عالمة التبويبz2 ثم حدد ،[ Expo.comp.  
 / AEB) ، تعويض درجة اإلضاءة/املضاهاة

>.0)، ثم اضغط على <التلقائية لشدة اإلضاءة

اضبط نطاق املضاهاة التلقائية لدرجة ٢
اإلضاءة.

> لضبط نطاق املضاهاة 6أدر القرص <
التلقائية لدرجة اإلضاءة. اضغط على مفتاحي 

>Y> <Z.لضبط مقدار تعويض درجة اإلضاءة <
> لضبطه.0اضغط على <
 عند اخلروج من القائمة، سيتم عرض نطاق

املضاهاة التلقائية لدرجة اإلضاءة على لوحة 
LCD.

التقط الصورة.٣
 يتم تصوير لقطات املضاهاة الثالث وفقًا لوضع

التشغيل الذي يتم ضبطه يف التسلسل التايل: 
درجة إضاءة قياسية ومنخفضة ومتزايدة.

 لن يتم إلغاء املضاهاة التلقائية لدرجة اإلضاءة
بصورة تلقائية. وإللغاء املضاهاة التلقائية لشدة 

 إليقاف ٢اإلضاءة، يُرجى اتباع اخلطوة رقم 
تشغيل عرض نطاق املضاهاة التلقائية لشدة 

اإلضاءة.

AEB (Nاملضاهاة التلقائية لدرجة اإلضاءة  (

نطاق املضاهاة التلقائية لدرجة اإلضاءة



AEB (Nاملضاهاة التلقائية لدرجة اإلضاءة  (
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> أثناء مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائيًا، سوف يومضA يف مستكشف العرض ونطاق <
املضاهاة التلقائية لدرجة اإلضاءة.

> إذا مت ضبط وضع التشغيل علىu> أو <B فاضغط على زر الغالق ثالث مرات لكل ،<
> مع االستمرار يف الضغط على زر الغالق متامًا، M> أو <i> أو <oلقطة. عند ضبط <

سيتم تصوير لقطات املضاهاة الثالث بشكل مستمر وستتوقف الكامريا عن التصوير تلقائيًا. 
> يتم تصوير اللقطات الثالث اخلاصة باملضاهاة بشكل متواصل بعد k> أو <Qعند ضبط <

 ثوانٍ أو ثانيتني.١٠التأخري ملدة 
.ميكنك ضبط املضاهاة التلقائية لدرجة اإلضاءة مع تعويض درجة اإلضاءة
± درجات توقف، فسيعرض طرف مؤشر ٣إذا جتاوز نطاق املضاهاة التلقائية لدرجة اإلضاءة 

>.J> أو <Iمستوى درجة اإلضاءة <
 يتعذر استخدام املضاهاة التلقائية لدرجة اإلضاءة مع الفالش، أو درجات إضاءة املصباح، أو

) أو تقليل تشويش اللقطات املتعددة] (Multi Shot Noise Reductionعند ضبط [
]HDR Mode) [أو مرشح إبداعي.وضع النطاق الديناميكي العايل (
> أو عندما 2يتم إلغاء املضاهاة التلقائية لدرجة اإلضاءة عند ضبط مفتاح التشغيل على <

يكون الفالش جاهزًا لإلطالق.
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ميكنك قفل درجة اإلضاءة عندما تختلف منطقة ضبط البؤرة عن منطقة ضبط كثافة اإلضاءة أو 
> لتثبيت (قفل) درجة Aعندما تريد التقاط عدة صور بنفس إعداد اإلضاءة. اضغط على الزر <

اإلضاءة ثم أعد تكوين الصورة والتقطها. يطلق على هذه العملية اسم قفل اإلضاءة التلقائية 
(تثبيت درجة اإلضاءة التلقائية). وهي فعالة لتصوير األهداف ذات اإلضاءة اخللفية وغري ذلك.

اضبط البؤرة على الهدف.١
.اضغط على زر الغالق حتى املنتصف
.سيتم عرض إعداد درجة اإلضاءة

.)A  <)0اضغط على الزر <٢
> يضيء الرمزA يف مستكشف العرض ليشري <

إىل أنه قد مت تثبيت إعداد درجة اإلضاءة (قفل 
اإلضاءة التلقائية).

 يتم تثبيت إعداد درجة اإلضاءة احلايل يف كل مرة
>.Aيتم فيها الضغط على الزر <

أعد تكوين الصورة والتقطها.٣
 إذا أردت التقاط املزيد من الصور مع االحتفاظ

بتثبيت درجة اإلضاءة التلقائية، فاضغط مع 
> واضغط على زر الغالق Aاالستمرار على الزر <
اللتقاط صورة أخرى.

)، يتم تطبيق تثبيت الضبط اليدوي للبؤرة> (MFعند ضبط مفتاح وضع ضبط بؤرة العدسة على <*
).AF) على النقطة املركزية للضبط التلقائي للبؤرة (AEاإلضاءة التلقائية (

A تثبيت اإلضاءة التلقائيةN

تأثريات قفل اإلضاءة التلقائية

وضع ضبط كثافة 
)١٩٨ (ص اإلضاءة

)١٢٢-١٢٠ (ص ) AFحتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة (

حتديد يدويحتديد تلقائي

q*
) AEيتم تطبيق قفل اإلضاءة التلقائية (
) AFعند نقطة الضبط التلقائي للبؤرة (
التي مت استخدامها لضبط البؤرة.

) AEيتم تطبيق قفل اإلضاءة التلقائية (
عند النقطة احملددة للضبط التلقائي 

).AFللبؤرة (

erw) يتم تطبيق تثبيت اإلضاءة التلقائيةAE) على النقطة املركزية للضبط التلقائي للبؤرة (AF.(

ال ميكن قفل اإلضاءة التلقائية باستخدام درجات إضاءة املصباح.
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يف هذا الوضع، يبقى الغالق مفتوحًا أثناء الضغط مع االستمرار على زر الغالق حتى نهايته، 
ويُغلق عند حترير زر الغالق. ويسمى هذا بدرجة إضاءة املصباح. استخدم درجات إضاءة 
املصباح للمشاهد الليلية واأللعاب النارية والسماء واألهداف األخرى التي تتطلب درجات 

إضاءة طويلة.

>.Fاضبط قرص األوضاع على <١

اضبط فتحة العدسة املطلوبة.٢
 أثناء النظر إىل لوحةLCD> أو 6، أدر القرص <

>5.<

التقط الصورة.٣
 ستستمر درجات اإلضاءة بطول مدة الضغط

على زر الغالق بالكامل.
 يتم عرض زمن اإلضاءة املنقضي على لوحة

LCD.

F :درجات إضاءة املصباح

زمن اإلضاءة املنقضي

 ال توجِّه الكامريا نحو مصدر ضوء شديد، كضوء الشمس أو مصدر ضوء صناعي شديد. فقد
يؤدي القيام بذلك إىل تلف مستشعر الصور أو املكونات الداخلية للكامريا.

.يساعد التعرض الطويل لإلضاءة على إصدار تشويش أعلى من املعتاد
 عند ضبط سرعةISO التلقائية، ستكون سرعة ISO هي ISO 400 ١٥٠ (ص.(
 بالنسبة لدرجة إضاءة املصباح، إذا استخدمت كالً من املوقت الذاتي وقفل املرآة بدالً من

موقت املصباح، فاستمر يف الضغط على زر الغالق بالكامل (وقت تأخري املوقت الذاتي + زمن 
درجة إضاءة املصباح) إذا تركت زر الغالق أثناء العد التنازيل للموقت الذاتي، فستسمع صوت 
حترير الغالق، ولكن لن يتم التقاط الصورة. إذا استخدمت موقت املصباح يف ظروف التصوير 

نفسها، فلست بحاجة إىل الضغط باستمرار على زر الغالق بالكامل.
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Fدرجات إضاءة املصباح :

ميكنك ضبط زمن درجة اإلضاءة اخلاصة بدرجة إضاءة املصباح مسبقًا. باستخدام موقت 
املصباح، فلن حتتاج إىل الضغط باستمرار على زر الغالق أثناء درجة إضاءة املصباح. يقلل ذلك 

من البهتان الناجت عن اهتزاز الكامريا.
> (املصباح). يتعذر ضبطه (أو لن Fال ميكن ضبط موقت املصباح إال يف وضع التصوير <

يعمل) يف أي وضع تصوير آخر.

] (موقت املصباح).Bulb timerحدد [١
] من عالمة التبويبz4] حدد ،[Bulb timer [

>.0)، ثم اضغط على <موقت املصباح(

] (متكني).Enableحدد [٢
] حددEnable) [ثم اضغط على زر متكني ،(

>B.<

pموقت املصباح N

] بضبطz3: Long exp. noise reduction) [ تقليل تشويش التعرض الطويل
).١٧٢)، ميكنك تقليل التشويش الناجت أثناء فرتات التعرض الطويل لإلضاءة (ص لإلضاءة

 بالنسبة لدرجات إضاءة املصباح، يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم وموقت املصباح. ميكن
) مع درجات إضاءة املصباح.٢١٩أيضًا استخدام قفل املرآة (ص 

 كما ميكنك التصوير باستخدام درجات إضاءة املصباح من خالل استخدام مفتاحRS-60E3 
).٢٢١للتحكم عن بُعد (يُباع بشكل منفصل، ص 

 ميكنك أيضًا استخدام وحدة التحكم عن بُعدRC-6 الستخدام ٢٢١ (تباع بشكل منفصل، ص (
درجات إضاءة املصباح. عندما تضغط على زر اإلرسال بوحدة التحكم عن بُعد، ستبدأ درجة 

إضاءة املصباح فورًا أو بعد ثانيتني. اضغط على الزر مرة أخرى إليقاف درجة إضاءة املصباح.
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اضبط زمن درجة اإلضاءة املطلوب.٣
.حدد الساعة أو الدقيقة أو الثانية
> بحيث يتم عرض <0اضغط على <r.<
> 0اضبط الرقم املطلوب، ثم اضغط على .<

>.)s(يتم الرجوع إىل <

] (موافق).OKحدد [٤
.سيظهر الوقت املضبوط على شاشة القائمة
> عندما تخرج من القائمة، سيتم عرضp <

.LCDعلى لوحة 

التقط الصورة.٥
 اضغط على زر الغالق بالكامل، وستبدأ درجة

إضاءة املصباح وستستمر حتى انقضاء الوقت 
املضبوط.

] إللغاء إعداد املوقت، اضبطDisable [
.٢) يف اخلطوة تعطيل(

موقت املصباح

زمن اإلضاءة املنقضي

 إذا ضغطت على زر الغالق بالكامل ثم حترره أثناء تشغيل موقت املصباح، فستتوقف درجة
إضاءة املصباح.

] سيؤدي إجراء أي مما يلي إىل إلغاء موقت املصباح (يعيده إىلDisable) [ضبط مفتاح تعطيل :(
>.F>، أو االنتقال إىل تصوير األفالم أو التغيري إىل وضع تصوير آخر بخالف <2الطاقة على <
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سيتم تقليل التمييزات التي مت اقتصاصها والظالل يف وضع النطاق الديناميكي العايل لدرجات 
األلوان حتى يف املشاهد شديدة التباين. ويُعد التصوير باستخدام النطاق الديناميكي العايل 

فعاالً للقطات املناظر الطبيعية والصور احلية الثابتة.
باستخدام التصوير يف وضع النطاق الديناميكي العايل، يتم التقاط ثالث صور بشكل متواصل 
بدرجات إضاءة خمتلفة (درجة اإلضاءة القياسية واإلضاءة املنخفضة واإلضاءة املفرطة) 
لكل لقطة ثم يتم دجمها تلقائيًا. يتم تخزين الصورة امللتقطة يف الوضع الديناميكي العايل 

.JPEGكصورة بتنسيق 
 إىل النطاق الديناميكي العايل.HDR يشري االختصار *

] (وضع النطاق HDR Modeحدّد [١
الديناميكي العايل).

] من عالمة التبويبz3] حدد ،[HDR Mode [
)، ثم اضغط على وضع النطاق الديناميكي العايل(
>0.<
.ستظهر شاشة وضع النطاق الديناميكي العايل

] (ضبط النطاق Adjust dyn rangeاضبط [٢
الديناميكي).

 حدد إعداد النطاق الديناميكي املطلوب، ثم
>.0اضغط على <

] سيؤدي حتديدAuto) [إىل قيام النطاق تلقائي (
الديناميكي بضبط نطاق درجة اللون اإلجمالية 

للصورة بشكل تلقائي.
.كلما كان الرقم أكرب، سيزداد النطاق الديناميكي
 للخروج من التصوير يف وضع النطاق الديناميكي

تعطيل النطاق ] (Disable HDRالعايل، حدد [
).الديناميكي العايل

] (التأثري).Effectاضبط [٣
> 0حدد التأثري املطلوب، ثم اضغط على.<

w : التصوير يف وضعHDR(النطاق الديناميكي العايل) N



w التصوير يف وضع :HDR(النطاق الديناميكي العايل) N
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طبيعي
للصور التي حتتفظ بنطاق درجات ألوان عريض تتوفر فيه تفاصيل الظالل والتظليل وإال 

سيتم فقدانها. سيتم تقليل التمييزات التي مت اقتصاصها والظالل.

قياسي فني
] Naturalعندما يتم تقليل التمييزات التي مت اقتصاصها والظالل بشكل أكرث من [

)، فسيصبح التباين أقل انخفاضًا ويكون التدرج أكرث تسوية للحصول على صورة طبيعي(
تشبه لوحة فنية. ستحتوي حدود األهداف على حواف ساطعة (أو داكنة).

زاهٍ فني
)، ويعمل قياسي فني] (Art standardتكون األلوان أكرث تشبعًا من املوجودة يف [

التباين املنخفض والتدرج املتساوي على إنشاء تأثري فني للرسومات.

واضح فني
تكون األلوان أكرث تشبعًا، حيث يربز الهدف بوضوح وتبدو الصورة مثل لوحة زيتية.

بارز فني
يقل تشبع األلوان والسطوع والتباين والتدرج حتى تبدو الصورة مستوية. كما تبدو الصورة 

باهتة وقدمية. ستحتوي حدود األهداف على حواف ساطعة (أو داكنة) أكرث وضوحًا.

التأثريات

بارز فنيواضح فنيفني زاهٍقياسي فني
منخفضأعلىمرتفعقياسيالتشبع

أقوىقويضعيفقياسيخمطط واضح

داكنقياسيقياسيقياسيالسطوع

أكرث استواءًمستوٍمستوٍمستوٍدرجة اللون

).١٥٤سيتم تطبيق كل تأثري بناءً على خصائص منط الصورة املضبوطة حاليًا (ص 
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] (النطاق Continuous HDRاضبط [٤ 
الديناميكي العايل املستمر).

] 1 حدد     shot only ) [أو لقطة واحدة فقط (
]Every shot) [ثم اضغط على كل لقطة ،(

>0.<
] 1 باستخدام  shot only) [لقطة واحدة فقط ،(

سيتم إلغاء التصوير باستخدام النطاق الديناميكي 
العايل تلقائيًا بعد انتهاء التصوير.

] باستخدامEvery shot) [يستمر كل لقطة ،(
التصوير باستخدام النطاق الديناميكي العايل حتى 

 Disable على [٣يتم ضبط اإلعداد يف اخلطوة 
HDR) [تعطيل النطاق الديناميكي العايل.(

] (حماذاة Auto Image Alignاضبط [٥
الصورة تلقائيًا).

] بالنسبة للتصوير اليدوي، حددEnable [
). وعند استخدام حامل ثالثي القوائم، حدد متكني(
]Disable) [0)، ثم اضغط على <تعطيل.<

التقط الصورة.٦
 ميكن التصوير يف وضع النطاق الديناميكي العايل

مع التصوير باستخدام مستكشف املشهد 
والتصوير أثناء العرض املباشر.

 عند الضغط على زر الغالق متامًا، سيتم التقاط
ثالث صور متتابعة، ثم يتم تسجيل صورة النطاق 

الديناميكي العايل على البطاقة.
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 ال ميكنك حتديدRAW أو RAW +JPEG ال ميكن ضبط وضع النطاق الديناميكي العايل عند .
.RAW +JPEG أو RAWإعداد 

) ال ميكن ضبط وضع النطاق الديناميكي العايلHDR عند ضبط املضاهاة التلقائية لدرجة (
اإلضاءة أو مضاهاة توازن اللون األبيض أو تقليل تشويش اللقطات املتعددة أو درجات اإلضاءة 

املتعددة، أو أثناء استخدام درجات إضاءة املصباح وتصوير أفالم.
) ال ميكن التصوير يف وضع النطاق الديناميكي العايل باستخدام توسعةH  (ISO ميكن التصوير . 

.ISO 100  - ISO 16000يف وضع النطاق الديناميكي العايل فيما بني سرعة 
.لن ينطلق الفالش أثناء التصوير باستخدام النطاق الديناميكي العايل
] أثناء التصوير باستخدام وضع النطاق الديناميكي العايل، فسيتم تبديل إعداداتDistortion 

correction) [تصحيح التشوه] ،(z2: Auto Lighting Optimizer) [ حمسن
) تلقائيًا إىل أولوية درجة التمييز] (z3: Highlight tone priority) و[اإلضاءة التلقائي

]Disable) [تعطيل.(
.ويف حالة تصوير هدف متحرك، قد ترتك حركة األهداف صورًا خلفية
 أثناء التصوير باستخدام النطاق الديناميكي العايل، يتم التقاط ثالث صور بسرعات غالق خمتلفة

>، سيتم تبديل سرعة الغالق وفقًا a> و<sمت ضبطها تلقائيًا. ولذلك، حتى يف وضعي <
لسرعة الغالق التي قمت بضبطها.

 ملنع اهتزاز الكامريا، فإنه ميكن ضبط سرعةISO.عالية 
> ميكنك عرضz) يف مستكشف العرض عند ضبط وضع النطاق الديناميكي العايل <HDR (

).٤٢٥(ص 

أثناء التصوير باستخدام العرض املباشر
.ال ميكن تشغيل وظيفة العرض املكبّر
.لن تبدو صورة العرض املباشر املعروضة باستخدام التأثري مطابقة متامًا للصورة الفعلية
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w التصوير يف وضع :HDR(النطاق الديناميكي العايل) N

] وعند التقاط صور يف وضع النطاق الديناميكي العايل مع ضبطAuto Image Align [
)، فلن يتم إحلاق معلومات عرض نقطة متكني] (Enable) على [حماذاة الصورة تلقائيًا(

) بالصورة.٤٠٥) وبيانات مسح األتربة (ص ٣٥٢) (ص AFالضبط التلقائي للبؤرة (
) يف حالة التصوير باستخدام النطاق الديناميكي العايلHDR مع حمل الكامريا باليد عند ضبط (

]Auto Image Align) [حماذاة الصورة تلقائيًا] على (Enable) [يتم قص متكني ،(
سطوع احلد اخلارجي بشكل طفيف وتخفيض الدقة قليالً. وأيضًا، يف حالة عدم التمكن من 

حماذاة الصورة بشكل سليم نظرًا الهتزاز الكامريا، وما إىل ذلك، قد ال يتم تفعيل حماذاة الصورة 
تلقائيًا. وتذكر أنه عند التصوير باستخدام إعدادات اإلضاءة املفرطة (أو الداكنة)، قد ال تعمل 

حماذاة الصورة بشكل سليم.
] وإذا قمت بتنفيذ التصوير يف وضع النطاق الديناميكي العايل يدويًا أثناء ضبطAuto Image 

Align) [حماذاة الصورة تلقائيًا] على (Disable) [فقد ال تتم حماذاة الصور الثالث تعطيل ،(
بشكل سليم وقد يكون تأثري النطاق الديناميكي العايل ضئيالً. يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم.

 ،كما قد ال تعمل حماذاة الصورة تلقائيًا بشكل سليم مع األمناط املتكررة (شبكية، وشريطية
وما إىل ذلك) أو الصور املستوية ذات درجة لون واحدة.

 وقد ال يتم إنشاء تدرج لون السحاب أو اجلدران البيضاء بشكل صحيح. كما قد تظهر درجة
اإلضاءة غري املنتظمة أو األلوان غري املنتظمة أو التشويش.

 قد يؤدي التصوير يف وضع النطاق الديناميكي العايل يف ظل إضاءة فلورسنت أوLED إىل إنتاج 
ألوان غري طبيعية للمناطق املضيئة.

 باستخدام التصوير يف وضع النطاق الديناميكي العايل، يستغرق األمر بعض الوقت لتسجيل
 “buSYصور على البطاقة بسبب دجمها بعد التصوير. أثناء معاجلة الصور، سيتم عرض "

، ولن تتمكن من التقاط صورة أخرى LCD) يف مستكشف املشهد وعلى لوحة مشغول(
حتى تكتمل املعاجلة.

 إذا قمت بتغيري وضع التصوير أو التبديل إىل تصوير األفالم بعد ضبط التصوير يف وضع النطاق
الديناميكي العايل، فإنه ميكن ضبط التصوير يف وضع النطاق الديناميكي العايل كما ميكن تبديل 

]) Disable HDR) إىل [ضبط النطاق الديناميكي] (Adjust dyn rangeاإلعداد ([
).تعطيل وضع النطاق الديناميكي العايل(
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 ليتم دجمها يف صورة واحدة. ومن خالل التصوير ٩ إىل ٢ميكنك التصوير بدرجات إضاءة من 
)، ميكن أن ترى يف الوقت الفعلي كيف يتم دمج درجات اإلضاءة ٢٥٥أثناء العرض املباشر (ص 

عند التقاط صور بدرجات إضاءة متعددة.

] (درجة اإلضاءة Multiple exposureحدد [١
املتعددة).

] من عالمة التبويبz3] حدد ،[Multiple 
exposure) [ثم درجة اإلضاءة املتعددة ،(

>.0اضغط على <

] (درجة Multiple exposureاضبط [٢ٍ
اإلضاءة املتعددة).

] حددEnable) [0)، ثم اضغط على <متكني.<
 ،للخروج من التصوير بدرجات اإلضاءة املتعددة

).تعطيل] (Disableحدد [

] (التحكم يف Multi-expos ctrlاضبط [٣
درجات اإلضاءة املتعددة).

 حدد طريقة التحكم يف درجات اإلضاءة املتعددة
>.0املطلوبة، ثم اضغط على <

Additive(إضايف) 
  .Noتتم إضافة درجة اإلضاءة لكل صورة فردية مت التقاطها بشكل تراكمي. وفقًا لإلعداد [

of exposures) [اضبط تعويضًا لدرجة إضاءة سالبة. ارجع إىل عدد درجات اإلضاءة ،(
الدليل األساسي الوارد أدناه لضبط مقدار تعويض درجة اإلضاءة.
دليل إعداد تعويض درجة اإلضاءة لدرجات اإلضاءة املتعددة

 درجة توقف، أربع درجات إضاءة: ١٫٥ درجة توقف، ثالث درجات إضاءة: -١درجتا إضاءة: -
 درجة توقف٢-

P درجات اإلضاءة املتعددةN

قد يختلف التشويش واأللوان غري املنتظمة وظهور األشرطة وما شابه بالصورة املعروضة 
) عن الصورة ذات درجات اإلضاءة املتعددة إضافات] (Additiveأثناء التصوير مع ضبط [

النهائية التي مت تسجيلها.
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Average(متوسط) 
)، يتم ضبط تعويض درجة عدد درجات اإلضاءة] (No. of exposuresوفقًا لإلعداد [

اإلضاءة السالبة تلقائيًا طاملا تقوم بالتصوير بدرجات إضاءة متعددة. وإذا قمت بتصوير 
نفس املشهد بدرجات إضاءة متعددة، يتم تلقائيًا التحكم يف درجة إضاءة خلفية الهدف 

للحصول على درجة إضاءة قياسية.

] (عدد درجات No. of exposuresاضبط [٤
اإلضاءة).

> 0حدد عدد درجات اإلضاءة، ثم اضغط على.<
 درجات إضاءة.٩ إىل ٢ميكنك ضبطها من 

] (متابعة Continue Mult-expاضبط [٥
درجات اإلضاءة املتعددة).

] 1 حدد shot only) [أو لقطة واحدة فقط (
]Continuously) [ثم اضغط على باستمرار ،(

>0.<
 ] 1 باستخدام shot only) [لقطة واحدة فقط ،(

سيتم إلغاء التصوير بدرجات إضاءة متعددة 
تلقائيًا بعد انتهاء التصوير.

] باستخدامContinuously) [متواصل ،(
يستمر التصوير بدرجات اإلضاءة املتعددة حتى 

] Disable على [٢يتم ضبط اإلعداد يف اخلطوة 
).تعطيل(

التقط درجة اإلضاءة األوىل.٦
 .سيتم عرض الصورة امللتقطة
> سيومض الرمزP.<
 ميكنك التحقق من العدد املتبقي لدرجات

اإلضاءة بني قوسني [ ] يف مستكشف العرض أو 
على الشاشة.

> يؤدي الضغط على الزرx إىل متكني عرض <
).٢١٧الصورة امللتقطة (ص 

العدد املتبقي لدرجات 
اإلضاءة
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قم بالتصوير بدرجات اإلضاءة املتتابعة.٧
 سيتم عرض الصورة املدجمة بدرجات اإلضاءة

املتعددة.
 وعند التصوير باستخدام العرض املباشر، سيتم

عرض صور بدرجات اإلضاءة املتعددة التي مت 
دجمها حتى اآلن. ومن خالل الضغط على الزر 

>B ميكنك عرض الصورة التي مت ،<
التقاطها باستخدام العرض املباشر فقط.

 سينتهي التصوير بدرجات إضاءة متعددة عندما
يتم التقاط العدد املضبوط لدرجات اإلضاءة. 

باستخدام التصوير املتواصل، ويف حالة الضغط 
املستمر على زر الغالق، يستمر التصوير حتى يتم 

التقاط العدد املضبوط لدرجات اإلضاءة.
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.وأثناء التصوير املتواصل، ستقل سرعة التصوير املتواصل بشكل كبري
 لن يتم حفظ إال الصورة املدجمة بدرجات اإلضاءة املتعددة. ولن يتم حفظ الصورة امللتقطة

 بالنسبة للصور امللتقطة بدرجات إضاءة متعددة.٧ و٦يف اخلطوتني 
 كما سيتم ضبط جودة تسجيل الصورة وسرعةISO ومنط الصورة وتقليل تشويش سرعة 

ISO العالية ومساحة اللون، وغريها من اإلعدادات التي مت ضبطها لإلضاءة الفردية األوىل 
لدرجات اإلضاءة املتتالية أيضًا.

 ال ميكنك ضبط نسبة العرض إىل االرتفاع للتصوير باستخدام درجات اإلضاءة املتعددة. سيتم
.٣ :٢التقاط الصور بنسبة العرض إىل االرتفاع 

 يف حالة ضبط مضاهاة توازن اللون األبيض، أو تقليل تشويش اللقطات املتعددة أو وضع
النطاق الديناميكي العايل أو أحد املرشحات اإلبداعية، ال ميكن ضبط التصوير بدرجات إضاءة 

متعددة.
] أثناء التصوير باستخدام درجات إضاءة متعددة، سيتم تبديل إعداداتz1: Lens aberration 

correction) [تصحيح انحراف العدسة]و (z2: Auto Lighting Optimizer [
) أولوية درجة التمييز] (z3: Highlight tone priority) و[حمسن اإلضاءة التلقائي(

).تعطيل] (Disableتلقائيًا إىل [
] يف حالة ضبطz3: Picture Style) [منط الصورة] على (Auto) [فسيتم تلقائي ،(

) على التصوير.قياسي] (Standardتطبيق اإلعداد [
 باستخدام درجات اإلضاءة املتعددة، كلما زاد عدد درجات اإلضاءة املستخدمة، زاد التشويش

واأللوان غري املنتظمة وظهور األشرطة بشكل ملحوظ. وأيضًا، نظرًا لزيادة التشويش مع 
 املنخفضة.ISO األعلى، يوصى بالتصوير بسرعات ISOسرعات 

] إذا مت ضبطAdditive) [فستستغرق معاجلة الصورة وقتًا بعد التقاط درجات إضايف ،(
اإلضاءة املتعددة. (سيضيء مصباح الوصول لفرتة أطول.)

] إذا قمت بإجراء التصوير باستخدام العرض املباشر مع ضبطAdditive) [إضايف ،(
فستتوقف وظيفة العرض املباشر تلقائيًا عند انتهاء التصوير بدرجات إضاءة متعددة.

 سيختلف السطوع والتشويش بصورة ذات درجات اإلضاءة متعددة املعروضة ٧يف اخلطوة ،
عند التصوير باستخدام العرض املباشر عن الصورة ذات درجات اإلضاءة املتعددة النهائية التي 

مت تسجيلها.
 سيتم أيضًا إلغاء إعداد التصوير باستخدام درجات إضاءة متعددة يف حالة ضبط مفتاح الطاقة

> أو إذا انتقلت إىل تصوير فيلم.2على <
> وإذا قمت بتبديل وضع التصوير إىل أحد أوضاع املنطقة األساسيةw> أو <x ،أثناء التصوير<

فسينتهي التصوير باستخدام درجات اإلضاءة املتعددة.
 إذا قمت بتوصيل الكامريا بجهاز كمبيوتر، فلن تتمكن من التصوير بدرجات إضاءة متعددة. وإذا

قمت بتوصيل الكامريا بجهاز كمبيوتر أثناء التصوير، فسينتهي التصوير بدرجات اإلضاءة املتعددة.

> لعرض درجات اإلضاءة املتعددة التي مت التقاطها حتى اآلن أو xميكنك الضغط على الزر <
).٢١٧مسح درجة اإلضاءة املفردة األخرية (ص 



Pدرجات اإلضاءة املتعددة N

٢١٦

 مسجلة يف البطاقة لتكون درجة اإلضاءة الفردية األوىل. 1ميكنك حتديد صورة بتنسيق 
 سليمة.1وستبقي بيانات الصورة اخلاصة بالصورة احملددة بتنسيق 

 أو بتنسيق 61/ 41 وال ميكنك حتديد الصور بتنسيق صور فقط. 1ميكنك حتديد 
JPEG.

]  .Select image for multi. expoحدد [١
(حتديد صورة لدرجات اإلضاءة املتعددة).

.سيتم عرض الصور املوجودة يف البطاقة

حدد الصورة األوىل.٢
> لتحديد الصورة املراد 5أدر القرص <

استخدامها لتكون درجة اإلضاءة الفردية األوىل، 
>.0ثم اضغط على <

] حددOK) [موافق.(
 سيتم عرض رقم امللف للصورة احملددة يف

اجلزء السفلي من الشاشة.

 التقط الصورة. ٣
 عند حتديد الصورة األوىل، سينخفض عدد درجات اإلضاءة املتبقية كما مت ضبطها باإلعداد

]No. of exposures) [على سبيل املثال، إذا كان ١) مبقدار عدد درجات اإلضاءة .
]No. of exposures) [فيمكنك تصوير درجتي إضاءة.٣) هو عدد درجات اإلضاءة ،

دمج درجات اإلضاءة املتعددة مع صورة مسجلة يف البطاقة

] ال ميكن حتديد الصور التي مت التقاطها مع ضبط اإلعدادz3: Highlight tone priority [
ال :  z4) والصور التي مت ضبطها على [متكني] (Enable) على [أولوية درجة التمييز(

) على أي نسبة بخالف نسبة العرض إىل االرتفاع] (Aspect ratio ميكن حتديد ضبط
) .١٤٦] بصفتها درجة حتديد اإلضاءة الفردية األوىل (ص 3:2 [
] سيتم تطبيقDisable) [تعطيل] على (z1: Lens aberration correction [

حمسن اإلضاءة ] (z2: Auto Lighting Optimizer) و[تصحيح انحراف العدسة(
 احملددة كدرجة إضاءة فردية أوىل.1) بصرف النظر عن إعدادات الصورة بتنسيق التلقائي

 سيتم أيضًا تطبيق سرعةISO ومنط الصورة وتقليل تشويش سرعة ISO العالية ومساحة 
 على الصور الالحقة.1األلوان وغري ذلك من اإلعدادات التي مت ضبطها للصورة األوىل بتنسيق 

] يف حالة ضبطz3: Picture Style) [منط الصورة] على (Auto) [للصورة تلقائي (
] Standard، فسيتم تطبيق اإلعداد [1 احملددة كصورة أوىل بتنسيق RAWبتنسيق 

) على التصوير.قياسي(
.وال ميكنك حتديد صورة ملتقطة بكامريا أخرى

 لتكون درجة اإلضاءة الفردية األوىل.1ميكنك أيضًا حتديد صورة بدرجات إضاءة متعددة بتنسيق 
] يف حالة حتديدDeselect img) [سيتم إلغاء الصورة احملددة.إلغاء حتديد الصورة ،(
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قبل االنتهاء من تصوير العدد املضبوط من درجات 
> للتحقق من xاإلضاءة، ميكنك الضغط على الزر <

مستوى درجة اإلضاءة احلايل وحماذاة الرتاكب والتأثري 
الكلي للصورة املدجمة ذات درجة اإلضاءة املتعددة.

>، فسيتم عرض العمليات Lإذا ضغطت على الزر <
املمكن إجراؤها أثناء التصوير بدرجات اإلضاءة 

املتعددة.

التحقق من درجات اإلضاءة املتعددة وحذفها أثناء التصوير

الوصفالعملية
q  الرتاجع عن التقاط

الصورة األخرية
حلذف الصورة األخرية التي التقطتها (التقاط صورة أخرى). وسيزداد 

.١العدد املتبقي لدرجات اإلضاءة مبقدار 

W سيتم دمج الصور امللتقطة حتى اآلن وحفظها كصور ملتقطة على حفظ وخروج
درجات إضاءة متعددة.

r سيتم اخلروج من التصوير بدرجات إضاءة متعددة بدون حفظ الصور خروج بدون حفظ
امللتقطة.

العودة إىل الشاشة  2
>.Lستظهر مرة أخرى الشاشة املوجودة قبل ضغطك على الزر <السابقة

أثناء التصوير بدرجات إضاءة متعددة، ميكنك فقط عرض صور ذات درجات إضاءة متعددة.
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هل توجد أي قيود على جودة تسجيل الصورة؟
 أو 41. إذا مت ضبط JPEGميكن حتديد جميع إعدادات جودة تسجيل الصور بتنسيق 

.1 فستكون درجات اإلضاءة املتعددة املدجمة هي صورة 61

هل ميكنني دمج الصور املسجلة يف البطاقة؟
)، حتديد الصورة لدرجات اإلضاءة املتعددة] ( .Select image for multi. expoباستخدام [

). وتذكر أنه ال ٢١٦ (ص ميكنك حتديد درجة اإلضاءة الفردية األوىل من الصور املسجلة بالبطاقة
ميكنك دمج صور متعددة مسجلة بالفعل على البطاقة.

هل تعترب درجات اإلضاءة املتعددة ممكنة مع التصوير باستخدام العرض املباشر؟
).٢٥٥ميكنك تصوير درجات اإلضاءة املتعددة من خالل التصوير باستخدام العرض املباشر (ص 

هل سيتم تفعيل إيقاف تشغيل الطاقة التلقائي أثناء التصوير بدرجات اإلضاءة املتعددة؟
) على أي إيقاف تشغيل الطاقة تلقائيًا] (Auto power off :  52     طاملا مل يتم ضبط [

)، سيبدأ موقت إيقاف التشغيل التلقائي يف التفعيل تعطيل] (Disableإعداد بخالف [
 دقيقة من فرتة اخلمول. وعند تفعيل إيقاف التشغيل ٣٠تلقائيًا بالكامل بعد حوايل 

التلقائي، سينتهي التصوير بدرجات اإلضاءة املتعددة ويتم إلغاء إعدادات درجات اإلضاءة 
املتعددة.

وقبل البدء يف التصوير باستخدام درجات اإلضاءة املتعددة، سيتم تفعيل إيقاف التشغيل 
التلقائي يف الوقت املضبوط بالكامريا، وإلغاء إعدادات درجات اإلضاءة املتعددة.

األسئلة الشائعة

صورة درجات اإلضاءة املتعددة ضبط جودة تسجيل الصورة
املدجمة

JPEGJPEG

11

41 /611

1+JPEG1+JPEG

41 /61+JPEG1+JPEG
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تسمى اهتزازات الكامريا الناجتة عن حركة املرآة العاكسة عند التقاط صورة باسم "تعرض 
املرآة لصدمة“. ويحافظ قفل املرآة على املرآة مرفوعة ألعلى قبل التعريض لإلضاءة 

اهتزازات الكامريا. ويعترب هذا اإلعداد مفيدًا عند تصوير وأثنائها لتقليل البهتان الناجت عن 
لقطات قريبة (التصوير الفوتوغرايف املكرب)، باستخدام عدسة تصوير عن بُعد فائقة والتصوير 

عند سرعات غالق منخفضة.

] (قفل املرآة) على Mirror lockupاضبط [١
]Enable.(متكني) [
] من عالمة التبويبz4] حدد ،[Mirror 

lockup) [0)، ثم اضغط على <قفل املرآة.<
] حددEnable) [0)، ثم اضغط على <متكني.<

اضبط البؤرة على الهدف، ثم اضغط على زر ٢
الغالق بالكامل.

.ستتأرجح املرآة

اضغط على زر الغالق بالكامل مرة أخرى.٣
 يتم التقاط الصورة وترجع املرآة إىل وضعها مرة

أخرى.

Nقفل املرآة 2

 ال توجِّه الكامريا نحو مصدر ضوء شديد، كضوء الشمس أو مصدر ضوء صناعي شديد. فقد يؤدي
القيام بذلك إىل تلف مستشعر الصور أو املكونات الداخلية للكامريا.

 التقط الصورة بعد استقرار قفل املرآة على الفور يف ضوء شديد السطوع، مثل ذلك الذي يتوفر على
شاطئ أو منحدر جليدي أو التصوير يف يوم مشمس.

 عند استخدام املوقت الذاتي وإضاءة املصباح مع قفل املرآة، استمر يف الضغط على زر الغالق
بالكامل (مدة تأخري املوقت الذاتي + مدة إضاءة املصباح). إذا تركت زر الغالق أثناء العد التنازيل 

للموقت الذاتي، فستسمع صوت حترير الغالق، ولكن لن يتم التقاط الصورة.
.أثناء قفل املرآة، يتم تعطيل إعدادات وظيفة التصوير وعمليات القائمة، وما إىل ذلك
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.حتى عند ضبط وضع التشغيل على التصوير املستمر، سيتم التقاط صورة واحدة فقط
.ميكنك أيضًا استخدام املوقت الذاتي باستخدام قفل املرآة
 ثانية تقريبًا بعد قفل املرآة، ستعود لألسفل تلقائيًا. يؤدي الضغط على زر الغالق ٣٠عند انقضاء 

مرة أخرى بالكامل إىل قفل املرآة مرة أخرى.
 عند التصوير باستخدام قفل املرآة، يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم ومفتاح التحكم عن

).٢٢١ (يُباع كلٌ منهما بشكل منفصل (ص RS-60E3بُعد 
 مع قفل املرآة. ٢٢١كما ميكنك أيضًا استخدام وحدة التحكم عن بُعد (تُباع بشكل منفصل، ص (

يوصى بإعداد وحدة التحكم عن بُعد إىل فاصل مدته ثانيتني.

استخدام غطاء العدسة العينية
عند التقاط صورة بدون النظر عرب مستكشف العرض، مثل احلال عند استخدام املوقت 

الذاتي أو درجة إضاءة املصباح أو مفتاح التحكم عن بُعد، فقد يتسبب دخول ضوء شارد إىل 
مستكشف العرض يف ظهور الصورة داكنة. وملنع حدوث ذلك، استخدم غطاء العدسة 

) املرفق بحزام الكامريا.٣٣العينية (ص 
ليس من الضروري تركيب غطاء العدسة العينية خالل التصوير أثناء العرض املباشر وتصوير 

األفالم.

افصل منظار العني.١ 
.ادفع اجلزء السفلي من منظار العني لفصله

قم برتكيب غطاء العدسة العينية.٢
 حرك غطاء العدسة العينية لألسفل داخل جتويف

العدسة العينية لرتكيبه.
 بعد االنتهاء من التصوير، افصل غطاء العدسة

العينية وقم برتكيب منظار العني.
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 (يُباع بشكل منفصل) بالكامريا وبدء RS-60E3ميكنك توصيل مفتاح التحكم عن بُعد 
).٤٦٨التصوير (ص 

للحصول على التفاصيل، ارجع إىل دليل إرشادات مفتاح التحكم عن بُعد.

افتح غطاء طرف التوصيل.١

قم بتوصيل القابس بطرف توصيل وحدة ٢
التحكم عن بُعد.

F استخدام مفتاح التحكم عن بُعد

R التصوير باستخدام وحدة التحكم عن بُعد
 (تُباع بشكل منفصل)، ميكنك RC-6باستخدام وحدة التحكم عن بُعد 

 قدمًا من الكامريا. ١٦٫٤ أمتار/٥التصوير عن بُعد من مسافة تصل إىل 
ميكنك إما التقاط الصور على الفور أو استخدام تأخري مدته ثانيتان.

 (تُباع كلٌ RC-5 وRC-1ميكنك أيضًا استخدام وحدة التحكم عن بُعد 
منهما بشكل منفصل).

اضبط البؤرة على الهدف.١ 

اضبط مفتاح وضع ضبط بؤرة العدسة على ٢
>MF.(الضبط التلقائي للبؤرة) <
> كما ميكنك التصوير باستخدامf .<

.)R>    )  9> اضغط على الزر ٣
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حدد املوقت الذاتي.٤ 
 انظر إىل لوحةLCD> لتحديد 6 وأدر القرص <

>Q> أو <k.<

اضغط على زر اإلرسال بوحدة التحكم عن بُعد.٥
 قم بتوجيه وحدة التحكم عن بُعد نحو مستشعر

وحدة التحكم عن بُعد بالكامريا واضغط على زر 
اإلرسال.

.يضيء مصباح املوقت الذاتي ويتم التقاط الصورة

مستشعر
وحدة التحكم 

عن بُعد

 قد تسبب إضاءة الفلورسنت أوLED خلالً يف تشغيل الكامريا من خالل تشغيل الغالق بدون 
قصد. حاول احلفاظ على الكامريا بعيدًا عن مصادر اإلضاءة هذه.

 ،إذا قمت بتوجيه وحدة التحكم عن بُعد اخلاصة بجهاز تلفاز يف اجتاه الكامريا وقمت بتشغيلها
فقد يؤدي ذلك إىل عدم تشغيل الكامريا بشكل صحيح من خالل تشغيل الغالق بشكل غري 

مقصود.
 إذا انبعث ضوء الفالش من فالش على كامريا أخرى حول هذه الكامريا، فقد يتسبب ذلك يف

حدوث خلل يف تشغيل الكامريا من خالل إطالق الغالق دون قصد. ال تعرض مستشعر التحكم 
عن بُعد لضوء الفالش من فالش موجود على كامريا أخرى.

 املزودة EX من الفئة Speedliteكما ميكن التصوير بالتحكم عن بُعد أيضًا باستخدام وحدة فالش 
بوظيفة التحرير عن بُعد.
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باستخدام موقت الفاصل الزمني، ميكنك ضبط الفاصل الزمني للتصوير وعدد اللقطات. 
ستصور الكامريا سلسلة من اللقطات املفردة باستخدام الفاصل الزمني املضبوط حتى يتم 

تصوير عدد اللقطات املضبوط.

] (موقت الفاصل Interval timerحدد [١
الزمني).

] من عالمة التبويبz4] عالمة التبويب) [z2 [
 Intervalيف أوضاع املنطقة األساسية)، حدد [

timer) [ثم اضغط على موقت الفاصل الزمني (
>0.<

] (متكني).Enableحدد [٢
] حددEnable) [ثم اضغط على زر <متكني ،(B.<

اضبط الفاصل الزمني للتصوير وعدد اللقطات.٣
 / ٍحدد الرقم املراد ضبطه (ساعات:دقائق:ثوان

عدد اللقطات)
> بحيث يتم عرض <0اضغط على <r.<
> 0اضبط الرقم املطلوب، ثم اضغط على .<

>.)s(يتم الرجوع إىل <

فاصل زمني
].99:59:59 ] إىل [00:00:01 قابل للضبط من [

عدد اللقطات
]، فستواصل الكامريات التصوير حتى تقوم 00 ]. إذا ضبطت [99 ] إىل [01 قابل للضبط من [

بإيقاف موقت الفاصل الزمني.

p  التصوير باستخدام الفاصل الزمني
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] (موافق).OKحدد [٤
 سيتم عرض إعدادات موقت الفاصل الزمني على

شاشة القائمة.
> عندما تخرج من القائمة، سيتم عرضp <

.LCDعلى لوحة 

التقط الصورة.٥
 بعد التقاط اللقطة األوىل، سيتم التقاط اللقطات

املتتالية وفقًا إلعدادات الفاصل الزمني.
 ،أثناء التصوير باستخدام موقت الفاصل الزمني

>.pسيومض <
 بعد تصوير عدد اللقطات املضبوط، سيتوقف

التصوير باستخدام موقت الفاصل الزمني وسيتم 
إلغائه تلقائيًا.

فاصل زمني
عدد اللقطات

موقت الفاصل الزمني

.يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم
.يُوصى بالتقاط صور اختبارية
 بعد بدء التصوير باستخدام موقت الفاصل الزمني، فإنه ال يزال بإمكانك الضغط على زر الغالق

 ثوان قبل التصوير باستخدام موقت ٥بالكامل اللتقاط صورة كاملعتاد. ومع ذلك، فبدءًا من 
الفاصل الزمني التايل، سيتم تعليق إعدادات وظيفة التصوير وتشغيل القائمة وتشغيل الصورة 

والعمليات األخرى، وستعود الكامريا إىل وضع االستعداد للتصوير.
 إذا كانت هناك صورة قيد االلتقاط أو املعاجلة عند جدولة اللقطة التالية على موقت الفاصل

الزمني، فسيتم جتاوز اللقطة املضبوطة لهذا الوقت. ستصور الكامريا حينئذ لقطات أقل من 
العدد املضبوط للتصوير باستخدام موقت الفاصل الزمني.

 يعمل إيقاف تشغيل الطاقة التلقائي مع موقت الفاصل الزمني. سيتم تشغيل الطاقة تلقائيًا
عند دقيقة واحدة تقريبًا قبل اللقطة التالية.

 ميكن أن يجمع التصوير باستخدام موقت الفاصل الزمني مع املضاهاة التلقائية لشدة اإلضاءة
ومضاهاة توازن اللون األبيض ودرجات اإلضاءة املتعددة ووضع النطاق الديناميكي العايل 

)HDR.(
] ميكنك إيقاف التصوير باستخدام موقت الفاصل الزمني من خالل حتديدDisable) [تعطيل (

>.2أو تدوير مفتاح التشغيل على <
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pالتصوير باستخدام الفاصل الزمني 

 ال توجِّه الكامريا نحو مصدر ضوء شديد، كضوء الشمس أو مصدر ضوء صناعي شديد. فقد
يؤدي القيام بذلك إىل تلف مستشعر الصور أو املكونات الداخلية للكامريا.

> إذا مت ضبط مفتاح وضع ضبط بؤرة العدسة علىAF (الضبط التلقائي للبؤرة)، فلن تصور <
> (الضبط اليدوي للبؤرة) MFالكامريا عندما ال يتم حتقيق ضبط البؤرة. يوصى بضبطها على <

وضبط البؤرة يدويًا.
 يتعذر إجراء التصوير أثناء العرض املباشر، أو تصوير فيلم أو درجات إضاءة املصباح مع موقت

الفاصل الزمني.
 إذا كان وقت التصوير طويالً، فيوصى باستخدام وصلة التيار املستمر من نوعDR-E6 تباع) 

 (يباع بشكل منفصل).AC-E6Nبشكل منفصل) وحمول التيار املرتدد من نوع 
 يف حالة ضبط سرعة غالق تستغرق وقتًا أطول من الفاصل الزمني احملدد للتصوير، ال ميكن

للكامريا التصوير باستخدام هذا الفاصل الزمني. ستصور الكامريا حينئذ لقطات أقل من العدد 
املضبوط للتصوير باستخدام موقت الفاصل الزمني. كذلك، قد يقل عدد اللقطات عندما 

تتساوى سرعة الغالق والفاصل الزمني للتصوير تقريبًا.
 إذا كان وقت تسجيل الصورة أطول من الفاصل الزمني احملدد للتصوير، بسبب أداء البطاقة أو

إعدادات التصوير أو ما إىل ذلك، فقد يتعذر على الكامريا التصوير باستخدام الفاصل الزمني 
احملدد للتصوير.

 إذا استخدمت الفالش مع التصوير باستخدام موقت الفاصل الزمني، فاضبط الفاصل الزمني
بحيث يكون أطول من وقت تدوير الفالش. وإذا كان الفاصل الزمني قصريًا للغاية، فلن ينطلق 

الفالش.
 إذا كان الفاصل الزمني للتصوير قصريًا للغاية، فقد ال تلتقط الكامريا الصورة أو قد تلتقط صورة

دون ضبط البؤرة تلقائيًا.
] سيتم إلغاء التصوير باستخدام موقت الفاصل الزمني وتتم إعادة ضبطه علىDisable [

> أو عرض شاشة العرض 2) إذا قمت بأي مما يلي: ضبط مفتاح التشغيل على <تعطيل(
>وضع التصوير w/x> أو <Fاملباشر أو شاشة تصوير األفالم أو ضبط وضع التصوير على <

).٥١٢، ص EOS (برنامج (EOS Utilityاخملصص أو استخدام برنامج 
 بعد بدء التصوير باستخدام موقت الفاصل الزمني، يتعذر استخدام التصوير مع التحكم عن بُعد

 خارجية خمصصة Speedlite) أو التصوير مع التحرير عن بُعد باستخدام وحدة فالش ٢٢١(ص 
.EOSلكامريا 

 إذا كنت لن تثبت عينك على العدسة العينية ملستكشف العرض أثناء التصوير باستخدام
).  إذا دخل ضوء شارد إىل مستكشف ٢٢٠الفاصل الزمني، فضع غطاء العدسة العينية (ص 

العرض عند التقاط الصورة، فقد يتم إلغاء ضبط درجة اإلضاءة.



٢٢٦



٢٢٧

٦
التصوير الفوتوغرايف باستخدام
الفالش

يوضح هذا الفصل كيفية التصوير بالفالش املدمج ووحدات فالش 
Speedlite اخلارجية (من الفئة EX تُباع بشكل منفصل) وكيفية ضبط ،

إعداد الفالش باستخدام شاشة قائمة الكامريا، وكذلك كيفية استخدام 
الفالش املدمج أو التصوير باستخدام الفالش الالسلكي.

.ال ميكن استخدام الفالش لتصوير األفالم. فلن ينطلق الفالش
) ال ميكن استخدام مضاهاة شدة اإلضاءة التلقائيةAEB.مع الفالش (
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يف أوضاع املنطقة اإلبداعية، ما عليك سوى الضغط 
> لرفع الفالش املدمج من أجل التصوير Dعلى الزر <

الفوتوغرايف باستخدام الفالش.
] ظاهر يف مستكشف Dقبل التصوير، تأكد من أن [

املشهد. بعد التصوير، اضغط على الفالش املدمج 
مرة أخرى ألسفل بأصابعك حتى تسمع صوتًا يدل على 

استقراره يف مكانها.
يف أوضاع املنطقة األساسية، وبناءً على وضع التصوير، ميكنك ضبط الفالش املدمج من 

).١٠٧خالل التحكم السريع (ص 
ويوضح اجلدول أدناه إعدادات سرعة الغالق وفتحة العدسة التي سيتم استخدامها مع 

الفالش.

D استخدام الفالش املدمج

فتحة العدسةسرعة الغالقوضع التصوير
d يتم الضبط تلقائيًا ثانية)١/٦٠ ثانية - ١/٢٥٠يتم الضبط تلقائيًا (يف نطاق

s يتم الضبط تلقائيًا ثانية)٣٠ ثانية - ١/٢٥٠يتم الضبط يدويًا (يف نطاق

f يتم الضبط يدويًا ثانية)٣٠ ثانية - ١/٢٥٠يتم الضبط تلقائيًا (يف نطاق

a يتم الضبط يدويًا ثانية)٣٠ ثانية - ١/٢٥٠يتم الضبط يدويًا (يف نطاق

F
تستمر درجة اإلضاءة أثناء الضغط على زر الغالق 

ألسفل أو أثناء تشغيل موقت املصباح.
يتم الضبط يدويًا

> fالتصوير الفوتوغرايف باستخدام الفالش يف الوضع <
للحصول على درجة إضاءة صحيحة للفالش، سيتم ضبط خرج الفالش تلقائيًا (درجة إضاءة الفالش 

التلقائي) ليتوافق مع قيمة فتحة العدسة املضبوطة يدويًا. سيتم ضبط سرعة الغالق تلقائيًا بني 
 ثانية لتتناسب مع درجة سطوع املشهد.٣٠ ثانية - ١/٢٥٠

يف ظل اإلضاءة اخلافتة، يكون الهدف الرئيسي معرّضًا لإلضاءة من خالل ضبط قياس الفالش 
التلقائي، بينما تكون اخللفية معرّضة لإلضاءة من خالل سرعة غالق بطيئة يتم ضبطها تلقائيًا. يتم 

تعريض كل من الهدف واخللفية لإلضاءة على نحو سليم مع إضافة ملسة من األجواء احمليطة 
(مزامنة تلقائية منخفضة السرعة للفالش). يف حالة حمل الكامريا باليدين، حافظ على ثباتها 

للحيلولة دون اهتزازها. يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم.
 Flash) اضبط [التحكم يف الفالش] (z1: Flash controlملنع سرعة الغالق البطيئة، ضمن [

sync. speed in Av mode) [سرعة مزامنة الفالش يف وضع الصوت/الفيديو] تلقائي ) على
).٢٣٦] (ص  ثانية (ثابت))١/٢٥٠(] أو[ ثانية١/٦٠-١/٢٥٠من 
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Dاستخدام الفالش املدمج 

(مرت/قدم تقريبًا)النطاق الفعال للفالش املدمج

 عالية وكانت مسافة ضبط البؤرة طويلة، قد ال نحصل على درجة إضاءة مناسبة ISOعند ضبط سرعة *
حسب ظروف الهدف وما إىل ذلك.

ISOسرعة 
)١٤٨(ص

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
التصوير عن بُعدالزاوية العريضة

f/3.5f/5.6
ISO 100٦٫٩ - ٣٫٣ / ٢٫١ - ١١٫٢١ - ٣٫٣ / ٣٫٤ - ١

ISO 400١٤٫١ - ٣٫٣ / ٤٫٣ - ٢٢٫٦١ - ٣٫٣ / ٦٫٩ - ١

ISO 1600٢٨٫٢ - ٣٫٦ / ٨٫٦ - ٤٤٫٩١٫١ - ٥٫٦ / ١٣٫٧ - ١٫٧

ISO 6400٥٦٫١ - ٦٫٩ / ١٧٫١ - ٨٩٫٩٢٫١ - ١١٫٢ / ٢٧٫٤ - ٣٫٤

.افصل أي غطاء للعدسة عند التصوير بالفالش املدمج
 وإذا كان غطاء العدسة مرفقًا أو إذا كان الهدف قريبًا للغاية، فهذا سيعوق الفالش املدمج

وقد يبدو أسفل الصورة امللتقطة داكنًا.
 ال تقم بالتصوير الفوتوغرايف باستخدام الفالش إذا كان الفالش املدمج موجهًا ألسفل

بواسطة إصبعك أو إذا مل يكن مرفوعًا بالكامل ألي سببٍ آخر.

إذا كنت تستخدم عدسة تصوير عن بُعد فائقة أو عدسة ذات فتحة كبرية وكان اجلزء السفلي من الصورة 
).٢٣٣ اخلارجي (يباع بشكل منفصل، ص Speedliteيبدو قامتًا، فإنه يوصى باستخدام فالش 
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ميكن أن يؤدي استخدام مصباح تقليل العني احلمراء قبل التقاط الصور باستخدام الفالش إىل 
احلد من ظهور العني باللون األحمر.

] (تقليل العني  .Red-eye reduc حدد [١
احلمراء).

] من عالمة التبويبz1] حدد ، [Red-eye 
reduc. ) [ثم اضغط تقليل العني احلمراء (

>.0على<

] (متكني).Enableحدد [٢
 ،للتصوير الفوتوغرايف باستخدام الفالش

سيضيء مصباح تقليل العني احلمراء عند 
الضغط على زر الغالق حتى املنتصف.

اضبط تعويض درجة إضاءة الفالش إذا مل حتصل على درجة إضاءة الفالش املطلوبة للهدف كما 
 درجة.١/٣ درجة بزيادات قدرها ٣تريدها. ميكنك ضبط تعويض درجة إضاءة الفالش ملا يصل إىل ±

.)Q  <)7اضغط على الزر <١
.تظهر شاشة التحكم السريع

تقليل العني احلمراء 3

y تعويض درجة إضاءة الفالشN

 تربز فعالية ميزة تقليل العني احلمراء عندما ينظر الهدف إىل مصباح تقليل العني احلمراء أو عند
توفر إضاءة جيدة بالغرفة أو عند االقرتاب من الهدف.

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

التدريجي.
.يختلف مدى فعالية ميزة تقليل العني احلمراء حسب كل هدف على حدة
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Dاستخدام الفالش املدمج 

].yحدد [٢
> اضغط على مفتاحيW> <X أو مفتاحي <

>Y> <Z] لتحديد <y* ثم اضغط على ،[
>0.<
 ستظهر شاشة إعداد تعويض درجة إضاءة

الفالش.

اضبط مقدار تعويض درجة إضاءة الفالش.٣
 جلعل درجة إضاءة الفالش أكرث سطوعًا، أدر

> نحو اليمني (زيادة درجة 6> أو <5القرص <
اإلضاءة).

> أو 5ولزيادة درجة إعتامها، أدر القرص <
> نحو اليسار (درجة إضاءة منخفضة).6<
 ،عند الضغط على زر الغالق حتى املنتصف

> يف مستكشف املشهد.yسيظهر الرمز <
 ٣ إىل ١بعد التقاط الصورة، قم بإجراء اخلطوات من 

إلعادة مقدار تعويض درجة اإلضاءة إىل الصفر.

] يف حالة ضبطz2: Auto Lighting Optimizer) [١٦٩) (صمُحسِّن اإلضاءة التلقائي (
)، قد تظل الصورة ساطعة حتى عند ضبط تعطيل] (Disableعلى أي إعداد آخر بخالف [

تعويض أقل لدرجة إضاءة الفالش.
 إذا كان تعويض درجة إضاءة الفالش قد مت ضبطه بالفعل باستخدام وحدة فالشSpeedlite 

)، فسيتعذر عليك ضبط تعويض درجة إضاءة الفالش ٢٣٣(تباع بشكل منفصل، ص 
 اخلارجية، Speedliteباستخدام الكامريا. ويف حالة الضبط مع كل من الكامريا ووحدة الفالش 

 اإلعداد اخلاص بالكامريا.Speedliteسيتجاوز إعداد وحدة الفالش 

> 2سيظل مقدار تعويض درجة اإلضاءة فعاالً حتى بعد ضبط مفتاح التشغيل على.<
] ميكنك أيضًا ضبط تعويض درجة إضاءة الفالش باستخدامBuilt-in flash settings [

).٢٣٥) (ص التحكم يف الفالش] (z1: Flash control) يف [إعدادات الفالش املدمج(
 ميكن أيضًا استخدام الكامريا لضبط تعويض درجة إضاءة وحدة فالشSpeedlite اخلارجية 

 بنفس الطريقة املستخدمة مع الفالش املدمج.EXمن الفئة 
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تساعد ميزة تثبيت درجة إضاءة الفالش يف احلصول على القيمة الصحيحة لدرجة إضاءة 
الفالش للجزء املطلوب من الصورة وتثبيتها.

>.Dاضغط على الزر <١
.سيظهر الفالش املدمج
 اضغط على زر الغالق حتى املنتصف وانظر يف

>.Dمستكشف املشهد للتحقق من إضاءة الرمز <

اضبط البؤرة على الهدف.٢

.)A> (8اضغط على الزر <٣
 قم بتوجيه مركز مستكشف املشهد أعلى الهدف

يف املنطقة التي تريد تثبيت درجة إضاءة الفالش 
>.Aفيها ثم اضغط على الزر <

 سيتم إطالق فالش مسبق، ويتم حساب خرج
الفالش املطلوب واالحتفاظ به يف الذاكرة.

 يف مستكشف املشهد، يتم عرض”FEL“ 
>.dللحظة ثم يضيء الرمز <

> يف كل مرة تقوم فيها بالضغط على الزرA <
يتم إطالق فالش مسبق ويتم حساب خرج 

الفالش املطلوب واالحتفاظ به يف الذاكرة.

التقط الصورة.٤
 قم بتكوين اللقطة واضغط على زر الغالق

بالكامل.
.ينطلق الفالش، ويتم التقاط الصورة

A ) تثبيت درجة إضاءة الفالشFE (N

> إذا كان الهدف بعيدًا للغاية ويتجاوز النطاق الفعال للفالش، فسيومض الرمزD اقرتب من .<
.٤ إىل ٢الهدف وكرر اخلطوات من 

.ال ميكن تثبيت إضاءة الفالش أثناء التصوير يف وضع العرض املباشر
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 (تباع بشكل منفصل) من التصوير EX من الفئة Speedliteتسهل وحدة الفالش 
الفوتوغرايف باستخدام الفالش.

هذه . EX من الفئة Speedliteللحصول على اإلرشادات التفصيلية، ارجع إىل دليل إرشادات فالش 
 من الفئة Speedlit الذي ميكنه استخدام جميع مزايا وحدات الفالش Aالكامريا من النوع 

EX.
لضبط وظائف الفالش والوظائف اخملصصة للفالش باستخدام قائمة الكامريا، راجع 

.٢٤٣-٢٣٥الصفحات 

تعويض درجة إضاءة الفالش
  .External flash func) أو [٥٦اضبطه باستخدام شاشة التحكم السريع (ص

setting) [إعداد وظيفة الفالش اخلارجي] ضمن (z1: Flash control) [ التحكم
). باستخدام التحكم السريع، ميكنك ضبط تعويض درجة إضاءة ٢٤٠) (ص يف الفالش

.٢٣٠الفالش بنفس الطريقة املستخدمة للفالش املدمج. انظر صفحة 

) تثبيت درجة إضاءة الفالشFE (
 يف ٤ إىل ٢اضبطه بنفس الطريقة املستخدمة للفالش املدمج. راجع اخلطوات من 

.٢٣٢الصفحة 

D  استخدام فالشSpeedliteخارجي 

EOS اخملصصة لكامريات EX من الفئة Speedliteوحدات الفالش 

Macro Litesوحدات فالش   املثبتة على قاعدةSpeedliteوحدات فالش 

إذا كان من الصعب حتقيق ضبط البؤرة باستخدام الضبط التلقائي للبؤرة، فقد تعمل وحدة فالش 
Speedlite اخلارجية اخملصصة لكامريا EOS على إصدار الشعاع املساعد لضبط البؤرة تلقائيًا 

عند الضرورة.
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 عند ضبط وحدة فالشSpeedlite من الفئات EZ /E /EG /ML /TL على وضع الفالش التلقائي 
A-TTL أو TTL.ميكن إطالق الفالش بأقصى خرج له فقط ،

> (اإلضاءة f> (درجة اإلضاءة اليدوية) أو <aاضبط وضع التصوير بالكامريا على <
التلقائية مع أولوية فتحة العدسة) ثم عدّل إعداد فتحة عدسة التصوير قبل التصوير.

 عند استخدام وحدة فالشSpeedlite مزودة بوضع فالش يدوي، قم بالتصوير يف وضع 
الفالش اليدوي.

سرعة املزامنة
 على Canonميكن للكامريا املزامنة مع وحدات الفالش الصغرية التي ليست من إنتاج 

 ثانية وسرعات أبطأ. باستخدام وحدات فالش االستوديو الكبرية، تأكد من اختبار مزامنة ١/٢٥٠
 ثانية تقريبًا. ١/٣٠ ثانية إىل ١/٦٠الفالش قبل التصوير مع ضبط سرعة املزامنة ضمن نطاق 

تعترب مدة بقاء الفالش لتلك الوحدات أطول من املدة اخلاصة بوحدات الفالش الصغرية 
وتختلف وفقًا للطراز.

تنبيهات للتصوير باستخدام العرض املباشر
 للتصوير أثناء العرض املباشر، اضبط Canonعند استخدام وحدة فالش ليست من إنتاج 

]z6: Silent LV shoot. ) [التصوير الصامت باستخدام العرض املباشر] على (Disable [
) أو على ١الوضع ] (Mode 1). لن ينطلق الفالش إذا كان مضبوطًا على [٢٧٢(ص) تعطيل(
]Mode 2) [ ٢الوضع.(

EX بخالف الفئة Canon من Speedliteوحدات فالش 

Canonوحدات الفالش التي ليست من إنتاج 

 يف حالة استخدام الكامريا مع وحدة أو ملحق فالش خمصص لكامريا حتمل ماركة أخرى، قد ال
تعمل الكامريا على نحو سليم وقد يتسبب ذلك يف حدوث عطل بها.

.ال تقم برتكيب وحدة فالش ذات جهد كهربي عالٍ على قاعدة الرتكيب بالكامريا. فقد ال تعمل
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 املزودة بإعدادات وظيفة EX من الفئة Speedliteباستخدام الفالش املدمج أو وحدة الفالش 
الفالش املتوافقة، ميكنك استخدام شاشة قائمة الكامريا لضبط وظائف الفالش والوظائف اخملصصة 

 خارجية، فقم برتكيب Speedliteإذا كنت تستخدم وحدة فالش  اخلارجية. Speedliteلوحدة فالش 
 قبل ضبط وظائف الفالش.Speedlite بالكامريا وقم بتشغيل وحدة Speedliteفالش 

 اخلارجية، ارجع إىل دليل Speedliteملعرفة التفاصيل حول وظائف الفالش اخلاصة بوحدة 
.Speedliteإرشادات الفالش 

] (التحكم يف Flash controlحدد [١
الفالش).

] ضمن عالمة التبويبz1] حدد ، [Flash control ،[
>.0) ثم اضغط على <التحكم يف الفالش(
.ستظهر شاشة التحكم يف الفالش

حدد العنصر املطلوب.٢
 حدد خيار القائمة املراد ضبطه، ثم اضغط على

>0.<

لتمكني التصوير الفوتوغرايف باستخدام فالش، اضبط 
]Enable) [ولتمكني انبعاث الشعاع متكني .(

) فقط، اضبط AFاملساعد لضبط البؤرة تلقائيًا (
]Disable) [تعطيل.(

بالنسبة لدرجات إضاءة الفالش العادية، اضبط هذه 
). ويف حالة تقديري] (Evaluativeالوظيفة على [

) سيتم ضبط درجة متوسط] (Averageضبط [
إضاءة الفالش على املستوى املتوسط للمشهد 

املقيس بأكمله. بناءً على املشهد، قد يكون تعويض 
درجة إضاءة الفالش ضروريًا. وهذا اإلعداد مناسب 

للمستخدمني احملرتفني.

N ضبط الفالش3

انبعاث الفالش

E-TTL IIضبط الفالش 



N ضبط الفالش3

٢٣٦

ميكنك ضبط سرعة مزامنة الفالش للتصوير 
الفوتوغرايف باستخدام الفالش يف وضع اإلضاءة 

>.fالتلقائية مع أولوية فتحة العدسة <

4 :Auto(تلقائي) 
 ثانية ليالئم ٣٠ إىل ١/٢٥٠يتم ضبط سرعة مزامنة الفالش تلقائيًا يف نطاق يرتاوح من 

سطوع املشهد. ميكن أيضًا إجراء مزامنة عالية السرعة.

6 ثانية١/٦٠-١/٢٥٠: تلقائي من 
ملنع ضبط سرعة الغالق البطيئة يف ظروف اإلضاءة اخلافتة. ويعترب هذا اإلعداد فعاالً يف 
منع بهتان الهدف واهتزاز الكامريا. ومع ذلك، قد تصبح اخللفية داكنة أثناء تعريض الهدف 

لدرجة إضاءة بشكل سليم باستخدام الفالش.

7 :sec.   (fixed)                 1 / 2 5 0   )  ثانية (ثابتة))١/٢٥٠ 
 ثانية. وهذا اإلعداد هو األكرث فاعلية يف احليلولة ٢٠٠/١يتم تثبيت سرعة مزامنة الفالش عند 

تلقائي ] (1/60sec. auto-   0 5 2 / 1 دون بهتان الهدف واهتزاز الكامريا من استخدام [
). على الرغم من ذلك، ستصبح خلفية الهدف داكنة بشكل أكرب من  ثانية١/٦٠-١/٢٥٠من 

] 1       / 250-1/60sec. auto) [ يف اإلضاءة اخلافتة. ثانية١/٦٠-١/٢٥٠تلقائي من (

سرعة مزامنة الفالش يف وضع الصوت/الفيديو

]  sec.  (fixed) 250 / 1 ) أو [ ثانية١/٦٠-١/٢٥٠تلقائي من ] (1/60sec. auto-250 / 1 يف حالة ضبط [
 Speedlite> مع f)، فلن تكون املزامنة عالية السرعة ممكنة يف الوضع< ثانية (ثابت)١/٢٥٠(

اخلارجي.
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عندما تستخدم فالشًا مدجمًا أو وحدة الفالش 
 املتوافقة مع EX من الفئة Speedliteاخلارجية 

> Dإعدادات وظيفة الفالش، ميكنك الضغط على زر <
 Built-in flashلتعرض مباشرة شاشة [

settings) [أو إعدادات الفالش املدمج (
]External flash func. setting) [ إعدادات

) بدون عرض شاشة وظيفة الفالش اخلارجي
القائمة أوالً.

مع الفالش املدمج
> مرتني.Dاضغط على الزر <

.اضغط على الزر لريتفع الفالش املدمج
 اضغط على الزر مرة أخرى لعرض شاشة

]Built-in flash settings) [ إعدادات
).الفالش املدمج

] يف حالة ضبطFlash firing) [ انطالق
) فستظهر تعطيل] (Disable) على [الفالش

التحكم يف ] (z1: Flash controlشاشة [
).٢٣٥) (صالفالش

 مع فالشSpeedliteخارجي 
>.Dاضغط على الزر <

 عند تشغيل وحدة فالشSpeedlite ،اخلارجية 
 External> لعرض شاشة [Dاضغط على الزر <

flash func. setting) [ إعدادات وظيفة
).الفالش اخلارجي

عرض شاشة إعدادات وظائف الفالش مباشرة

] Flash firing> لعرض شاشة إعدادات وظيفة الفالش، ال ميكنك ضبط [Dعند الضغط على زر <
 Flash sync. speed) أو [E-TTL II meterقياس ] ( .E-TTL II meter) أو [انطالق الفالش(

in Av mode) [ سرعة مزامنة الفالش يف وضعAv] أو (External flash C.Fn setting [
 z1: Flash). اضبط هذه اإلعدادات باستخدام [إعداد وظيفة الفالش اخلارجي اخملصصة(

control) [بدالً عن ذلك.التحكم يف الفالش (
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وضع الفالش
]. وسيؤدي E-TTL IIعادةً، اضبط هذا اإلعداد على [

هذا إىل متكني التصوير باستخدام اإلضاءة التلقائية مع 
الفالش املدمج.

 Manualلضبط مستوى خرج الفالش يدويًا، حدد [
flash.(فالش يدوي) [

] (خرج الفالش)، ثم اضبط 2flash outputحدد [
 ١/١٢٨ - ١/١مستوى خرج الفالش على نطاق بني 

) قبل التصوير.١/٣(زيادات بقيمة 

مزامنة الغالق
]  1st curtain يف املعتاد، اضبط هذه الوظيفة على [

(الستارة األوىل) بحيث ينطلق الفالش فور تعرضه 
للضوء.

] (الستارة الثانية) ينطلق الفالش قبل إغالق الغالق مباشرةً. 2nd curtain يف حالة ضبط [
عند اقرتان هذا بسرعة بطيئة للغالق، ميكنك إنشاء أثر للضوء كالذي يصدر عن مصابيح 

]،  E-TTL  I Iالسيارة األمامية ليالً بإحساس طبيعي أكرث. عند ضبط مزامنة الستارة الثانية مع [
ينطلق الفالش مرتني بشكل متتابع؛ مرة عند الضغط على زر الغالق بالكامل ومرة قبل االنتهاء 

من التعرض للضوء مباشرةً.

إعدادات الفالش املدمج

 ثانية أو أبطأ. إذا كانت سرعة ١/٢٥عند استخدام مزامنة الستارة الثانية، اضبط سرعة الغالق على 
 2nd  ثانية أو أسرع، فسيتم تطبيق مزامنة الستارة األوىل حتى يف حالة ضبط [١/٣٠الغالق هي 

curtain.[
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2تعويض درجة إضاءة الفالش 
 يف ٣ميكن ضبط نفس اإلعداد كما يف اخلطوة رقم 

.٢٣٠"تعويض درجة إضاءة الفالش“ يف صفحة 

الوظائف الالسلكية
عند التصوير الفوتوغرايف باستخدام الفالش 

الالسلكي (عرب اإلرسال البصري)، ميكنك استخدام 
 Speedliteالفالش املدمج للتحكم يف وحدة فالش 

اخلارجية السلكيًا.
ملعرفة التفاصيل، انظر ”التصوير الفوتوغرايف 

.٢٤٤باستخدام الفالش الالسلكي“ يف صفحة 
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 اخلارجية ووضع الفالش Speedliteسيختلف عرض الشاشة وخيارات اإلعداد تبعًا لطراز وحدة فالش 
، وما إىل ذلك.Speedliteاحلايل وإعدادات الوظائف اخملصصة لوحدة 

 (تُباع بشكل منفصل) اخلاصة بك، Speedliteملعرفة أي الوظائف متوافقة مع وحدة فالش 
.Speedliteارجع إىل دليل إرشادات وحدة الفالش 

منوذج شاشة عرض

وضع الفالش
ميكنك حتديد وضع الفالش بحيث يتناسب مع التصوير باستخدام الفالش املطلوب.

]E-TTL II هو الوضع القياسي [
 للتصوير EX من فئة Speedliteيف وحدات فالش 

باستخدام الفالش تلقائيًا.
) الفالش اليدوي] (Manual flashيعترب الوضع [
مستوى خرج ] (Flash output levelخاصًا لضبط [

 بنفسك.Speedlite) اخلاص بوحدة الفالش
فيما يتعلق بأوضاع الفالش األخرى، ارجع إىل دليل 

 املتوافقة مع Speedliteإرشادات وحدة فالش 
الوظائف.

إعداد وظيفة الفالش اخلارجي

وضع الفالش
تكبري/تصغري الفالش
(تغطية الفالش)

تعويض درجة إضاءة
الفالش

الوظائف الالسلكية/
التحكم يف معدل الفالش

مزامنة الغالق مضاهاة درجة إضاءة
الفالش
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الوظائف الالسلكية / التحكم يف معدل الفالش
ميكن إجراء التصوير باستخدام الفالش الالسلكي 
(متعدد) باستخدام اإلرسال البصري أو الالسلكي.

للحصول على تفاصيل حول الفالش الالسلكي، ارجع 
 املتوافقة مع Speedliteإىل دليل إرشادات وحدة 

التصوير باستخدام الفالش الالسلكي.
 وغريها) MR-14EX IIمع وحدة الفالش الكبرية (

املتوافقة مع إعدادات وظيفة الفالش، ميكنك ضبط 
 Aمعدل الفالش بني أنابيب الفالش أو رأسي الفالش 

 أو استخدام الفالش الالسلكي مع الوحدات التابعة Bو
اإلضافية.

ملعرفة التفاصيل حول التحكم يف معدل الفالش، 
ارجع إىل دليل إرشادات وحدة الفالش الكبرية.

(تغطية الفالش) تكبري/تصغري الفالش
 التي تشمل Speedliteبواسطة وحدات فالش 

رأس فالش مزودة بإمكانية التكبري/التصغري، ميكنك 
ضبط تغطية الفالش. بشكل طبيعي، اضبط هذا 

) حيث ستقوم الكامريا بضبط تلقائي] (AUTOعلى [
تغطية الفالش تلقائيًا لتوافق البعد البؤري للعدسة.

مزامنة الغالق
 First-curtain[يف املعتاد، اضبط هذا على 

synchronization) [بحيث مزامنة الستارة األوىل (
ينطلق الفالش فور التعرض للضوء.

)، مزامنة الستارة الثانية] (Second-curtain synchronizationيف حالة ضبط [
فسينطلق الفالش قبل إغالق الغالق مباشرةً. عند اقرتان هذا بسرعة بطيئة للغالق، ميكنك إنشاء 
أثر للضوء كالذي يصدر عن مصابيح السيارة األمامية ليالً بإحساس طبيعي أكرث. عند ضبط مزامنة 

]، ينطلق الفالش مرتني بشكل متتابع؛ مرة عند الضغط على زر E-TTL IIالستارة الثانية مع [
الغالق بالكامل ومرة قبل االنتهاء من التعرض للضوء مباشرةً.

)، فيمكنك مزامنة عالية السرعة] (High-speed synchronizationيف حالة ضبط [
استخدام الفالش عند جميع سرعات الغالق. يعترب ذلك مفيدًا عندما ترغب يف التصوير باستخدام 

تبهيت اخللفية (عدسة مفتوحة) يف مواقع مثل األماكن اخلارجية يف ضوء النهار.
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تعويض درجة إضاءة الفالش
 يف ٣ميكن ضبط نفس اإلعداد كما يف اخلطوة رقم 

.٢٣٠"تعويض درجة إضاءة الفالش“ يف صفحة 
للحصول على التفاصيل، ارجع إىل دليل إرشادات 

Speedlite.

مضاهاة درجة إضاءة الفالش
عند تغيري خرج الفالش تلقائيًا، يتم أخذ ثالث لقطات 

تلقائيًا.
ملعرفة التفاصيل، ارجع إىل دليل إرشادات وحدة 

Speedlite مضاهاة درجة إضاءة  املتوافق مع
الفالش.

 ثانية أو أبطأ. إذا كانت سرعة ١/٢٥عند استخدام مزامنة الستارة الثانية، اضبط سرعة الغالق على 
 ثانية أو أسرع، فسيتم تطبيق مزامنة الستارة األوىل حتى يف حالة ضبط ١/٣٠الغالق هي 

]Second-curtain synchronization) [مزامنة الستارة الثانية.(

 باستخدام وحدةSpeedlite من الفئة EX التي ال تتوافق مع إعدادات وظيفة الفالش، ميكنك 
 E-TTLقياس ] ( .E-TTL II meter) و[انطالق الفالش] (Flash firingفقط ضبط التايل: [

II]و (Flash exposure compensation) [ضمن تعويض درجة إضاءة الفالش (
]External flash func. setting) [كما ميكن ضبط إعدادات وظائف الفالش .(Shutter 

synchronization) [باستخدام وحدات مزامنة الغالق (Speedlite من فئة EX.(حمددة 
 يف حالة ضبط تعويض درجة إضاءة الفالش باستخدام فالشSpeedlite خارجي، فال ميكنك 

ضبط تعويض درجة إضاءة الفالش باستخدام الكامريا (إعدادات التحكم السريع أو إعدادات 
 Speedliteوظيفة الفالش اخلارجي). ويف حالة الضبط مع كل من الكامريا ووحدة الفالش 

 اإلعداد اخلاص بالكامريا.Speedliteاخلارجية، سيتجاوز إعداد وحدة الفالش 
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 اخلارجية، ارجع إىل دليل Speedliteملعرفة التفاصيل حول الوظائف اخملصصة لوحدة 
.Speedliteإرشادات وحدة 

] External flash C.Fn settingحدد [١
(إعدادات الوظائف اخملصصة للفالش 

اخلارجي).

اضبط الوظيفة املطلوبة.٢
> 0حدد الرقم، ثم اضغط على.<
> 0حدد اإلعداد، ثم اضغط على.<

] (مسح اإلعدادات).Clear settingsحدد [١

حدد اإلعدادات املراد مسحها.٢
] حددClear built-in flash set. ) [ مسح

 Clear) أو [إعدادات الفالش املدمج
external flash set. ) [ مسح إعدادات

 Clear ext. flash C.Fn) أو [الفالش اخلارجي
set. ) [ مسح إعدادات وظائف الفالش اخلارجي

>.0) ثم اضغط على <اخملصصة
] يف حالة حتديدOK (موافق)، سيتم مسح [

اإلعدادات اخلاصة بالفالش املعني أو مسح كل 
إعدادات الوظائف اخملصصة.

 اخلارجيةSpeedliteإعدادات الوظائف اخملصصة لوحدة الفالش 

مسح اإلعدادات

 Flash metering، إذا مت ضبط الوظيفة اخملصصة [EX من الفئة Speedliteباستخدام وحدة الفالش 
mode) [وضع ضبط كثافة إضاءة الفالش] يف الوظائف اخملصصة للفالش على (TTL) [فالش تلقائي.(

 أو إلغاؤها باستخدام شاشة Speedlite) لوحدة P.Fnال ميكن ضبط الوظائف الشخصية  (
]Flash control) [بالكامريا. لذا اضبطها باستخدام وحدة التحكم يف الفالش (Speedlite.
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 اخلارجية من Speedliteميكن لفالش الكامريا املدمج العمل كوحدة رئيسية لوحدات فالش 
 التي تتمتع مبيزة اإلعداد الالسلكي التابع. وميكنها إطالق وحدة Canon من EXفئة 

 السلكيًا عرب اإلرسال البصري.Speedlite(وحدات) فالش 
احرص على قراءة اإلرشادات والتنبيهات املتعلقة بالتصوير الفوتوغرايف باستخدام الفالش 

.Speedliteالالسلكي (اإلرسال البصري) يف دليل اإلرشادات اخلاص بوحدة فالش 

 (الوحدة التابعة)، ارجع إىل دليل اإلرشادات اخلاص بها Speedliteفيما يتعلق بوحدة فالش 
واضبطها على النحو التايل. يتم ضبط جميع اإلعدادات بخالف اإلعدادات الواردة أدناه واخلاصة 

بالتحكم يف الوحدة التابعة باستخدام الكامريا. ميكن استخدام أنواع خمتلفة من وحدات فالش 
Speedlite.التابعة والتحكم فيها معًا 

 اخلارجية كوحدة تابعة.Speedlite) اضبط وحدة ١(
١* على نفس القناة التي مت ضبطها على الكامريا.Speedlite) اضبط قناة اإلرسال اخلاصة بوحدة ٢(
) للتحكم يف معدل الفالش (ص)، اضبط جمموعة إطالق الوحدة التابعة.٣(
) ضع الكامريا والوحدة (الوحدات) التابعة يف النطاق املوضح أدناه.٤(
٢*) اجعل املستشعر الالسلكي اخلاص بالوحدة التابعة يف مواجهة الكامريا.٥(

Nالتصوير الفوتوغرايف باستخدام الفالش الالسلكي

إعدادات الوحدة التابعة وموضعها

مثال على إعداد الفالش الالسلكي

بالداخل

باخلارج

 قدم٣٢٫٨ مرت/ ١٠حوايل 

 قدم٢٣٫٠ مرت / ٧حوايل 

 درجة تقريبًا٨٠

 مرت / ٥حوايل 
 قدم١٦٫٤

 ٢٣٫٠ مرت / ٧حوايل 
قدم
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 التابعة ال تشتمل على وظيفة إعداد قناة إرسال، فيمكن للفالش أن يعمل Speedliteإذا كانت وحدة :١@
بغض النظر عن إعداد قناة الكامريا.

وقد تعمل الوحدة التابعة، يف الغرف الصغرية، حتى لو كان مستشعرها الالسلكي غري مواجه للكامريا. :٢@
وقد ترتد إشارات الكامريا الالسلكية من احلائط ويتم استالمها من قبل الوحدة التابعة. عند استخدام 

 مزودة بوحدة انبعاث ضوء ثابتة (رأس فالش) ومستشعر EX من الفئة Speedliteوحدة فالش 
السلكي، التقط صورًا للتأكد من قدرتها على االنطالق.

إلغاء إيقاف التشغيل التلقائي للوحدة التابعة
> املوجود على Aإللغاء إيقاف التشغيل التلقائي للوحدة التابعة، اضغط على الزر <

الكامريا. إذا كنت تستخدم انطالق الفالش اليدوي، فاضغط على زر اختبار انطالق الوحدة 
التابعة إللغاء إيقاف التشغيل التلقائي.

ال ميكن استخدام الوظيفة الرئيسية للكامريا للتصوير الفوتوغرايف باستخدام الفالش الالسلكي مع 
اإلرسال الالسلكي.
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توضح اجلداول أدناه عمليات التكوين املمكنة للتصوير باستخدام الفالش الالسلكي. حدد 
 اخلارجية التي Speedliteالتكوين الذي يناسب الهدف وظروف التصوير وعدد وحدات 

تستخدمها وما إىل ذلك.

تكوين التصوير الفوتوغرايف باستخدام الفالش الالسلكي

 Speedliteفالش 
اخلارجي

الفالش 
الصفحةاملدمج

اإلعداد

 نسبة A:Bالكمية
الفالش

الوظائف 
الالسلكية

عادي 
Group 

(جمموعة)

تلقائي 
بالكامل 
(فالش 

-Eتلقائي 
TTL II(

 الكل)All)  1 ٢٤٧01ص --فردي

-٢٤٩0:3ص مُستخدَم-فردي

 الكل)All)  1 ٢٥٠01ص --متعدد

)A:B(٢٥١01ص -ضبطمتعدد

مُستخدَم-متعدد
٢٥٢ص 

2 الكل و0+31

A:B( 2(31+0مُستخدَمضبطمتعدد

 تعويض درجة إضاءة الفالش•
٢٥٣ص 

 تثبيت درجة إضاءة الفالش•

 Speedliteفالش 
اخلارجي

الفالش 
الصفحةاملدمج

اإلعداد

 نسبة A:Bالكمية
الفالش

الوظائف 
الالسلكية

عادي 
Group 

(جمموعة)

الفالش 
اليدوي

فردي/
--متعدد

٢٥٤ص 

01 All)  1(الكل 

)A:B(01-ضبطمتعدد

فردي/
2 الكل و31+0مُستخدَم-متعدد

A:B( 2(31+0مُستخدَمضبطمتعدد

حتى لو قمت بتعطيل الفالش املدمج عن االنطالق، فسيستمر يف االنطالق للتحكم يف الوحدة 
وقد يظهر الفالش الذي مت إطالقه للتحكم يف الوحدة التابعة يف التابعة عرب اإلرسال البصري. 
الصورة وفقًا لظروف التصوير.
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يوضح ذلك اإلعداد األساسي للفالش الالسلكي 
 خارجية Speedliteباستخدام وحدة التلقائي التام 

واحدة.
 على كل عمليات ٦ إىل ٤ ومن ٤ إىل ١تنطبق اخلطوات من 

التصوير باستخدام الفالش الالسلكي. لذا، فقد مت حذف 
هذه اخلطوات من إعدادات الفالش الالسلكي األخرى 

املوضحة يف الصفحات التالية.
> إىل 1> و<0على شاشة القوائم، يشري الرمزان <

 اخلارجية بينما يشري الرمزان Speedliteوحدة 
> إىل الفالش املدمج.2> و<3<

> لريتفع الفالش املدمج.Iاضغط على الزر <١
 ،بالنسبة للتصوير باستخدام الفالش الالسلكي

تأكد من ارتفاع الفالش املدمج.

] (التحكم يف الفالش).Flash controlحدد [٢
] من عالمة التبويبz1 حدد ، []Flash control[ 

).التحكم يف الفالش(

] (إعدادات Built-in flash settingsحدد [٣
الفالش املدمج).

 خارجية واحدةSpeedliteالتصوير التلقائي متامًا باستخدام وحدة 
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] (وضع Flash mode: E-TTL IIاضبط [٤
).E-TTL IIالفالش: 

] (الوظيفة  .Wireless funcاضبط [٥
].0الالسلكية) على [

] (القناة).Channelاضبط [٦
 على القناة ٤ إىل ١اضبط قناة اإلرسال (من (

نفسها التي مت ضبطها بالوحدة التابعة.

] (إطالق جمموعة) Firing groupاضبط [٧
] (الكل).1Allعلى [

التقط الصورة.٨
 اضبط الكامريا والتقط صورة بنفس الطريقة

املتبعة مع التصوير بالفالش العادي.
 إلنهاء التصوير بالفالش الالسلكي، اضبط

]Wireless func. ) [على الوظيفة الالسلكية (
]Disable) [تعطيل.(

] يوصى بضبطE-TTL II meter. ) [ قياسE-TTL II] على (Evaluative) [تقديري.(
.وال ميكن إطالق فالش اختباري مع الوحدة التابعة
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يُعد هذا التصوير  باستخدام الفالش الالسلكي تلقائيًا 
 خارجية واحدة Speedliteوحدة متامًا باستخدام 

والفالش املدمج.
 Speedliteميكنك تغيري نسبة الفالش بني وحدة 

اخلارجية والفالش املدمج لضبط كيفية ظهور 
الظالل على الهدف.

] (الوظيفة .Wireless funcاضبط [١
].0:3الالسلكية) على [

 اضبط ٢٤٨ يف صفحة ٥يف اخلطوة ،
]Wireless func. ) [على الوظيفة الالسلكية (
]0:3.[

اضبط معدل الفالش املطلوبة والتقط ٢
الصورة.

] ١:١ إىل٨:١] واضبط نسبة الفالش بني 1:2حدد .
 ١:١مع العلم أن ضبط نسبة الفالش على القيمة 

غري ممكن.

 خارجية واحدة والفالش املدمجSpeedliteالتصوير التلقائي متامًا باستخدام وحدة 

 إذا مل يكن خرج الفالش املدمج كافيًا، فاضبط سرعةISO ١٤٨ أعلى (ص.(
 توقف).١/٢ توقف (بزيادات قدرها ١:١ إىل ٣:١ تكافئ النسب من ١:١ إىل ٨:١نسبة الفالش من 
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 التابعة املتعددة كوحدة فالش واحدة أوميكن Speedliteميكن إطالق وحدات فالش 
فصلها إىل جمموعات تابعة للتصوير باستخدام وظيفة التحكم يف معدل الفالش.

)، إطالق جمموعة] (Firing groupيتم توضيح اإلعدادات األساسية أدناه. من خالل تغيري ضبط [
 متعددة.Speedliteميكنك التصوير بإعدادات فالش السلكي خمتلفة باستخدام وحدات 

اإلعدادات األساسية:
E-TTL II وضع الفالش:

0:الوظيفة الالسلكية

(نفس القناة املضبوطة يفالقناة:
الوحدات التابعة)

]1All (الكل) يتم إطالق وحدات [Speedliteمتعددة تابعة كوحدة فالش واحدة 
وتعد فعالة عند الرغبة يف احلصول على خرج فالش 

كبري. ستقوم جميع الوحدات التابعة بإطالق الفالش 
بنفس اخلرج، وميكن التحكم فيها للحصول على 

درجة إضاءة قياسية.
ال يهم أي جمموعة إطالق ("أ“ أو "ب“ أو "ج“) تنتمي 

لها الوحدات التابعة، فسوف تنطلق جميعها 
كمجموعة واحدة.

] (إطالق جمموعة) على Firing groupاضبط [١
]1All.(الكل) [

التقط الصورة.٢

 خارجية متعددةSpeedliteالتصوير التلقائي متامًا باستخدام وحدات 
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] (A:B)  1إطالق وحدات تابعة متعددة يف جمموعات متعددة [
ميكنك تقسيم الوحدات التابعة إىل جمموعتني أ وب، 
ثم تغيري معدل الفالش للحصول على تأثري اإلضاءة 

املطلوب.
 واضبط Speedliteارجع إىل دليل إرشادات فالش 

وحدة تابعة واحدة جملموعة اإلطالق "أ“ واألخرى 
جملموعة اإلطالق "ب“. اضبط موضع وحدات فالش 

Speedlite.كما هو موضح بالشرح 

] (إطالق جمموعة) Firing groupاضبط [١ 
].1  (A:B) على [ 

 ثم التقط A:Bاضبط على معدل الفالش ٢
الصورة.

] حددA:B fire ratio) [ نسبة اإلطالقA:B (
واضبط نسبة الفالش.

� �

] فلن تقوم اجملموعة ج بإطالق A:B (1() على [  إطالق جمموعة] (Firing groupإذا مت ضبط [
الفالش.

 توقف) ١/٢ درجة توقف (بزيادات قدرها ١:٣ إىل ١:١ إىل ٣:١ النسب من ١:١ إىل ٨:١تكافئ نسبة الفالش من 
بالنسبة ملستوى درجة اإلضاءة.
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ميكن أيضًا إضافة الفالش املدمج للتصوير باستخدام الفالش الالسلكي كما هو موضح يف 
.٢٥١-٢٥٠الصفحات 

)، إطالق جمموعة] (Firing groupيتم توضيح اإلعدادات األساسية أدناه. بتغيري ضبط [
ميكنك التصوير باستخدام إعدادات الفالش الالسلكي اخملتلفة اخلاصة بوحدات فالش 

Speedlite.املتعددة املستخدمة بجانب الفالش املدمج 

اإلعدادات األساسية:١
E-TTL II:وضع الفالش

3+0:الوظيفة الالسلكية

(نفس القناة املضبوطة يف:القناة
الوحدات التابعة)

] (إطالق جمموعة).Firing groupحدد [٢
] 1حددAll and 2)  [1 أو 2الكل و (

]1 ( A:B)2.[
] 1مع (A:B)2 اضبط نسبة الفالش [A:B 

وقم بالتصوير.

 خارجية متعددةSpeedliteالتصوير التلقائي متامًا باستخدام الفالش املدمج ووحدات فالش 

A B

] 1 All and 2)  [12 الكل و(] 1  (A:B) 2[



٢٥٣

Nالتصوير الفوتوغرايف باستخدام الفالش الالسلكي

تعويض درجة إضاءة الفالش
]، ميكن ضبط تعويض درجة E-TTL II) على [وضع الفالش] (Flash modeعند ضبط [

إضاءة الفالش. تختلف إعدادات تعويض درجة إضاءة الفالش (انظر أدناه) التي ميكن ضبطها 
إطالق ] (Firing group) واإلعداد [الوظيفةالالسلكية] ( .Wireless funcوفقًا لإلعداد [

).جمموعة

تعويض درجة إضاءة الفالش
 سوف يتم تطبيق تعويض الكمية التي مت ضبطها

لدرجة إضاءة الفالش على الفالش املدمج وكل 
 اخلارجية.Speedliteوحدات فالش 

2  exp. comp.  (تعويض درجة اإلضاءة)
 يتم تطبيق تعويض درجة إضاءة الفالش فقط

على الفالش املدمج.
1  exp. comp .  (تعويض درجة اإلضاءة)

 سوف يتم تطبيق تعويض املقدار الذي مت ضبطه
لدرجة إضاءة الفالش على جميع وحدات فالش 

Speedlite.اخلارجية 

تثبيت درجة إضاءة الفالش
]، فيمكنك الضغط على زر E-TTL II) على [وضع الفالش] ( Flash modeإذا مت ضبط [

>A٢٣٢> لتثبيت درجة إضاءة الفالش (ص.(

التصوير اإلبداعي باستخدام الفالش الالسلكي
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 ) فسيمكنالفالش اليدوي] (Manual flash) على [وضع الفالش] (Flash modeعند ضبط [
) خرج الفالش] (flash output 1 ضبط درجة إضاءة الفالش يدويًا. تختلف إعدادات خرج الفالش ([

 Wireless)، وغريهما والتي ميكن ضبطها وفقًا إلعداد [خرج اجملموعة أ] (Group A outputو [
func. ) [(انظر أدناه).الوظيفة الالسلكية (

Wireless func. :(الوظيفة الالسلكية)  0

:1 إطالق جمموعةAll  )  1(الكل 
سيتم تطبيق اإلعداد اليدوي خلرج الفالش على 

 اخلارجية.Speedliteجميع وحدات 
:إطالق جمموعة )A:B (1

ميكنك ضبط خرج الفالش بشكل منفصل 
.B وAللمجموعات التابعة 

Wireless func. :(الوظيفة الالسلكية)  
0 +3

:1 إطالق جمموعةAll and 2)  1  الكل
)2و

ميكن ضبط خرج الفالش بشكل منفصل لوحدة 
 اخلارجية والفالش Speedlite(وحدات) 
املدمج.

:1  إطالق جمموعة (A:B)2
ميكنك ضبط خرج الفالش بشكل منفصل 

. كما ميكنك أيضًا ضبط B وAللمجموعات التابعة 
خرج الفالش للفالش املدمج.

ضبط خرج الفالش يدويًا للفالش الالسلكي
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٧
LCDالتصوير باستخدام شاشة 

(التصوير أثناء العرض املباشر)
ميكنك التصوير أثناء عرض الصورة على 

 اخلاصة بالكامريا. ويعرف LCDشاشة 
ذلك مبيزة "التصوير أثناء العرض املباشر“.

يتم متكني ميزة التصوير أثناء العرض 
املباشر من خالل ضبط مفتاح التصوير 

أثناء العرض املباشر/تصوير األفالم على 
>A.<

 إذا أمسكت الكامريا بيديك والتقطت الصور أثناء العرض على شاشةLCD ،
فقد يتسبب اهتزاز الكامريا يف احلصول على صور باهتة. يوصى باستخدام 

حامل ثالثي القوائم.

التصوير عن بُعد أثناء العرض املباشر
) املثبت على الكمبيوتر، ميكنك ٥١٢، ص EOS (الربنامج EOS Utilityباستخدام برنامج 

توصيل الكامريا بالكمبيوتر والتصوير عن بُعد أثناء عرض شاشة الكمبيوتر. للحصول على 
. EOS Utilityالتفاصيل، ارجعإىل دليل إرشادات برنامج 
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اضبط مفتاح التصوير أثناء العرض املباشر/١
>.Aتصوير األفالم على <

اعرض صورة العرض املباشر.٢
> 0اضغط على الزر.<
 ستظهر صورة العرض املباشر على شاشة

LCD.
 يتم عرض صورة العرض املباشر مبستوى

سطوع يطابق إىل حد كبري مستوى سطوع 
الصورة الفعلية التي تقوم بالتقاطها.

اضبط البؤرة على الهدف.٣
 ،عند الضغط على زر الغالق حتى املنتصف

ستقوم الكامريا بضبط البؤرة من خالل الطريقة 
) AFاحلالية املستخدمة للضبط التلقائي للبؤرة (

).٢٧٦(ص 
 ميكنك أيضًا النقر فوق الشاشة لتحديد الوجه أو

).٢٨٦الهدف (ص 

التقط الصورة.٤
.اضغط على زر الغالق بالكامل
 سيتم التقاط الصورة وعرضها على شاشةLCD.
 بعد االنتهاء من عرض التشغيل، ستعود الكامريا

تلقائيًا إىل وضع التصوير أثناء العرض املباشر.
> للخروج من التصوير أثناء 0اضغط على الزر <

العرض املباشر.

A التصوير باستخدام شاشة LCD

 تقريبًا (عند ضبط جودة تسجيل الصورة على ١٠٠يبلغ مدى رؤية الصورة %JPEG  73.(
 معاينة عمق اجملال.عمق اجملال بالضغط على زر يف أوضاع املنطقة اإلبداعية، ميكنك فحص
للتصوير أثناء العرض ٢٢١ميكنك أيضًا استخدام وحدة التحكم عن بُعد (تباع بشكل منفصل، ص (

املباشر.
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التصوير أثناء ] ( .z5: Live View shootاضبط [
] يف أوضاع z3) (عالمة التبويب [العرض املباشر

).متكني] (Enableاملنطقة األساسية) على [

(عدد اللقطات التقريبي)املمكنة عند التصوير أثناء العرض املباشر عدد اللقطات 

 تعتمد األرقام املذكورة أعاله على بطاريةLP-E6N كاملة الشحن ومعايري اختبار CIPA احتاد) 
الكامريات ومنتجات التصوير).

 باستخدام حزمة بطارياتLP-E6N كاملة الشحن، ميكن استخدام التصوير املتواصل أثناء العرض 
 درجة فهرنهايت).٧٣ درجة مئوية/٢٣ دقيقة تقريبًا يف درجة حرارة الغرفة (٣٠املباشر ملدة ساعتني و

متكني التصوير أثناء العرض املباشر

درجة احلرارة
درجة حرارة الغرفة 

 درجة ٧٣ درجة مئوية / ٢٣(
فهرنهايت)

درجات احلرارة املنخفضة 
 درجة ٣٢ درجة مئوية / ٠(

فهرنهايت)
٣٤٠٣١٠بدون فالش

٣٠٠٢٧٠%٥٠استخدام الفالش بنسبة 

> 8يف الوضعني : x.يتعذر التصوير أثناء العرض املباشر ،<
> 8يف الوضعني : FG> ويف األوضاع <v: ABCD يكون نطاق التصوير ،<

أصغر.
"أثناء إعادة تدوير الفالش، سيتم عرضBUSY “)على شاشة مشغول (LCD ولن تتمكن من 

رؤية الهدف. كذلك، تنخفض سرعة التصوير املستمر.
 ال توجِّه الكامريا نحو مصدر ضوء شديد، كضوء الشمس أو مصدر ضوء صناعي شديد. فقد

يؤدي القيام بذلك إىل تلف مستشعر الصور أو املكونات الداخلية للكامريا.
 ٢٩١-٢٩٠التنبيهات العامة للتصوير أثناء العرض املباشر يف الصفحات.

> ميكنك أيضًا ضبط البؤرة بالضغط على الزرp.<
 ،عند استخدام الفالش، سيصدر عن الغالق صوتان، إال أنه سيتم التقاط صورة واحدة فقط. كذلك

سيكون الوقت املُستغرق يف التقاط أي صورة بعد الضغط على زر الغالق بالكامل أطول إىل حد ما 
من الوقت املُستغرق يف التصوير باستخدام مستكشف املشهد.

 إذا مل يتم تشغيل الكامريا لفرتة طويلة، فسيتم إيقاف التشغيل تلقائيًا بعد مرور الزمن
). يف حالة ضبط ٦٦) (صإيقاف التشغيل التلقائي] ( Auto power off : 52    املضبوط يف [

] 52: Auto power off) [إيقاف التشغيل التلقائي] على (Disable) [سينتهي تعطيل ،(
 دقيقة تقريبًا (تظل الكامريا قيد التشغيل).٣٠التصوير أثناء العرض املباشر تلقائيًا بعد 

 باستخدام كابلHDMI طراز HTC-100 ميكنك عرض صورة العرض املباشر على جهاز تلفاز ،
). ستالحظ عدم خروج صوت. إذا مل تظهر الصورة على شاشة التلفاز، فتحقق من ضبط ٣٧٣(ص 

]5 3   :  Video system) [نظام الفيديو] بشكل صحيح على (For NTSC) [ لـNTSC] أو (For 
PAL) [ لـPAL .(حسب نظام الفيديو اخلاص بجهاز التلفاز) (
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 يف كل مرة تقوم فيها بالضغط على الزر>B.سيتغري عرض املعلومات ،<

عرض املعلومات

ISOسرعة 

اللقطات املمكنة/الثواين املتبقية على املوقت الذاتي

)AEBمؤشر مستوى اإلضاءة/نطاق مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائيًا (
الفالش جاهز/الفالش متوقف عن العمل

سرعة الغالق

مستوى شحن البطارية

حماكاة درجة اإلضاءة

وضع التشغيل

قوة اإلشارة الالسلكية/ 
Eye-Fiحالة إرسال بطاقة 

طريقة الضبط التلقائي 
للبؤرة

•c: uالتتبع + 
•o: FlexiZoneمتعدد - 
•d: FlexiZoneفردي - 

)/AEBاملضاهاة التلقائية لدرجة اإلضاءة (
)FEBمضاهاة درجة إضاءة الفالش (

أولوية درجة التمييز

شريط الرتدد الرسومي

جودة تسجيل الصور

الغالق باللمس

Wi-Fiوظيفة 

منط الصورة

مُحسِّن اإلضاءة التلقائي

)/درجات اإلضاءة املتعددة/تقليل تشويش اللقطات املتعددةHDRالتصوير باستخدام النطاق الديناميكي العايل (

املستوى اإللكرتوين

احلد األقصى لعدد اللقطات املستمرة دون توقف/العدد املتبقي من درجات اإلضاءة املتعددة

وضع ضبط كثافة اإلضاءة

تعويض درجة إضاءة الفالش

)AEقفل اإلضاءة التلقائية (

املرشحات اإلبداعية

التحكم السريع

GPSمؤشر اتصال 

العرض املكرب

التبديل إىل التحديد التلقائي (نقطة 
))AFضبط البؤرة تلقائيًا (

توازن اللون األبيض

فتحة العدسة

وضع التصوير/ رمز 
املشهد

)AFتشغيل الضبط التلقائي للبؤرة (

 - فردي)FlexiZoneنقطة الضبط التلقائي للبؤرة  (

البوصلة الرقمية

).٢٦٢> (صBميكنك حترير ما يتم عرضه عند الضغط على الزر<
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A التصوير باستخدام شاشة LCD

> ميكن عرض شريط الرتدد الرسومي عن طريق الضغط على الزرB عند الضبط على <
]z5: Expo. simulation: Enable) [ومع ٢٧١) (ص حماكاة درجة اإلضاءة: متكني .(

ذلك، ال يتم عرض شريط الرتدد الرسومي أثناء الضغط على زر الغالق بشكل كامل.
> ميكنك عرض املستوى اإللكرتوين بالضغط على الزرB الحظ أنه عند ضبط ٧٢> (ص .(

) أو عند توصيل الكامريا +التتبع] (u+Tracking) على [AFطريقة الضبط التلقائي للبؤرة (
، ال ميكن عرض املستوى اإللكرتوين.HDMIبجهاز التلفاز باستخدام كابل 

> عندما يتم عرضg باللون األبيض، فإن ذلك يشري إىل أن صورة العرض املباشر يتم <
عرضها مبستوى سطوع يطابق بشدة مستوى سطوع الصورة الفعلية التي يتم التقاطها.

> يف حالة وميضg فإنه يشري إىل عرض صورة العرض املباشر بسطوع يختلف عن ،<
النتيجة الفعلية للتصوير بسبب ظروف اإلضاءة املنخفضة أو الساطعة. ومع ذلك، ستعكس 
الصورة الفعلية املسجلة إعداد درجة اإلضاءة. الحظ أن التشويش قد يكون ملحوظًا بشكل 

أكرب عن الصورة الفعلية املسجلة.
> 8 عند الضبط على الوضع: FG أو التصوير باستخدام الفالش يف أوضاع املنطقة <

) يف حماكاة درجة اإلضاءة: متكني] (Expo. simulation: Enableاألساسية، أو أوضاع [
املنطقة اإلبداعية وتقليل تشويش اللقطات املتعددة أو وضع النطاق الديناميكي العايل أو 

). ٢٧١درجة إضاءة املصباح أو استخدام الفالش، ال تعمل وظيفة حماكاة درجة اإلضاءة (ص 
> وشريط الرتدد الرسومي باللون الرمادي. وسيتم عرض الصورة على gويتم عرض الرمز <

 بدرجة السطوع القياسية. وقد ال يتم عرض شريط الرتدد الرسومي بشكل مالئم LCDشاشة 
يف ظل ظروف اإلضاءة اخلافتة أو الساطعة.

> ال تعمل وظيفة حماكاة درجة اإلضاءة يف أوضاعv: ABCD ويتم عرض الرمز .<
>g.باللون الرمادي.  لن يتم عرض شريط الرتدد الرسومي <

ال حتمل الكامريا يف نفس الوضع لفرتات زمنية طويلة.
وحتى إذا مل يكن ملمس الكامريا ساخنًا للغاية، فإن مالمستها لنفس اجلزء من اجلسم لفرتة 

طويلة قد يتسبب يف احمرار اجللد أو اإلصابة بقروح أو اإلصابة بحروق ناجتة عن مالمسة أجسام 
ذات درجات حرارة منخفضة. يوصى باستخدام احلامل ثالثي القوائم لألشخاص الذين يعانون من 

مشاكل يف الدورة الدموية أو حساسية شديدة يف اجللد، أو عند استخدام الكامريا يف أماكن 
ساخنة للغاية.
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نوع املشهد وتضبط جميع اإلعدادات تلقائيًا مبا >، تكتشف الكامريا Aيف وضع التصوير <
يناسب املشهد. يظهر نوع املشهد املكتشف موضحًا يف أعلى يسار الشاشة. قد ال 

يطابق الرمز املعروض املشهد الفعلي بالنسبة ألوضاع تصوير أو مشاهد معينة.

). إذا مت التتبع] (u+Tracking) على [AFيتم عرضه فقط يف حالة ضبط أسلوب ضبط البؤرة تلقائيًا (:١*
)، فسيتم عرض الرمز "صورة غري شخصية“ حتى يف AFضبط طريقة أخرى للضبط التلقائي للبؤرة (

حالة اكتشاف شخص.
يتم عرضه عندما تشتمل العدسة التي مت تركيبها على معلومات املسافة. قد ال يطابق الرمز :٢*

املعروض املشهد الفعلي عند استخدام أنبوبة إطالة أو عدسة مقربة.
سيتم عرض رمز املشهد احملدد من بني املشاهد القابلة لالكتشاف.:٣*
يتم عرضه عند تطبيق جميع الظروف التالية::٤*

عندما يكون مشهد التصوير داكنًا أو مشهدًا ليليًا والكامريا مثبتة على حامل ثالثي القوائم.

رموز املشهد

صورة غري شخصية١*صورة شخصيةالهدف
لون اخللفية

املنظر الطبيعي احلركةاخللفية
٢*قريباحلركةواخلارجي

ساطع
رمادي اإلضاءة 

اخللفية
تضمني 
السماء 

أزرق فاحتالزرقاء

اإلضاءة 
اخللفية

غروب 
الشمس

برتقايل٣*٣*

تسليط الضوء

أزرق داكن
داكن

مع 
احلامل 

ثالثي 

*٣*٥*٤*4*5*٣
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يتم عرضه عند استخدام أي من العدسات التالية::٥*
EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II• عدسة EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS IIعدسة •
EF400mm f/2.8L IS II USM• عدسة EF300mm f/2.8L IS II USMعدسة •
EF600mm f/4L IS II USM• عدسة EF500mm f/4L IS II USMعدسة •
 وما بعده.٢٠١٢عدسات مثبت الصور إنتاج •

، تنخفض سرعة الغالق.٥* و٤*يف حالة استيفاء شروط احلالتني :٥*+٤*

تعد حماكاة الصورة النهائية مبثابة وظيفة تُظهر صورة العرض املباشر كما ستبدو عليه مع 
اإلعدادات احلالية لنمط الصورة وتوازن اللون األبيض ووظائف التصوير األخرى املستخدمة.
وأثناء التقاط الصورة، ستعكس صورة العرض املباشر تلقائيًا إعدادات الوظيفة املدرجة 

أدناه. ومع ذلك، قد تختلف قليالً عن الصورة الناجتة.

حماكاة الصورة النهائية خالل التصوير أثناء العرض املباشر
منط الصورة

 سيتم عكس درجة الوضوح (القوة) والتباين وتشبع اللون ودرجة ألوان الصورة.*

توازن اللون األبيض
تصحيح توازن اللون األبيض
اللقطات التي تستند إىل احمليط
اللقطات التي تعتمد على اإلضاءة/املشهد
> تبهيت اخللفية (يف الوضعC(<

).حماكاة التبهيت] (Simulating blur ميكنك فحص التأثري فقط أثناء إجراء الضبط (عند عرض [*

> درجة اللون (يف الوضعP(<
وضع ضبط كثافة اإلضاءة
] درجة اإلضاءة (مع الضبط على الوضعz5: Expo. simulation: Enable [

)حماكاة درجة اإلضاءة: متكني(
 تشغيل زر معاينة عمق اجملال)عمق اجملال (أثناء
مُحسِّن اإلضاءة التلقائي
تصحيح اإلضاءة الطرفية
تصحيح االنحراف اللوين
أولوية درجة التمييز
(تأكيد نطاق التصوير) نسبة العرض إىل االرتفاع

حماكاة الصورة النهائية
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> عند التصوير أثناء العرض املباشر Bميكنك تغيري ما يتم عرضه عند الضغط على الزر <
أو أثناء تصوير األفالم.

] zbutton LV display optionsحدد [١
(خيارات شاشة العرض املباشر لزر املعلومات).

] حدد [53 ضمن عالمة التبويب ،[zbutton 
LV display options) [ خيارات شاشة

)، ثم اضغط على العرض املباشر لزر املعلومات
>0.<

إعداد مفتاح معلومات العرض املباشر

] Live View info switch settingحدد [١
(إعداد مفتاح معلومات العرض املباشر).

حدد رقمًا.٢
> متثل األرقام عدد مرات الضغط على زرB.<
 حدد رقمًا للمحتوى املعروض الذي ترغب يف

>. Bتغيريه، ثم اضغط على زر <
] ميكنك أيضًا إزالة عالمةX .من أمام أحد األرقام [

] من أمام Xومع ذلك، ال ميكنك إزالة عالمة [
جميع األرقام.

اإلعدادات االفرتاضية موضحة أدناه. 

Bخيارات العرض اخلاصة بالزر 

١٢٣٤
Iمعلومات التصوير األساسيkkk-

Jمعلومات التصوير املفصل-kk-

Kاألزرار على الشاشةkkk-

Lشريط الرتدد الرسومي--k-

Mاملستوى اإللكرتوين--k-
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حرّر اخليارات.٣
> 0حدد ما ترغب يف عرضه، ثم اضغط على <

].Xإلضافة عالمة اختيار [
 بالنسبة ملا ال ترغب يف عرضه، اضغط على

].X> إلزالة عالمة االختيار [0<
] بعد استكمال اإلعدادات، حددOK.(موافق) [
 إذا لزم األمر.٣ و٢كرر اخلطوتني ،

عرض شريط الرتدد الرسومي
RGBالسطوع/•

).٣٥٢] (ص RGB) و[السطوع] (Brightnessميكنك تبديل شريط الرتدد الرسومي بني [

السطوع/] (Brightness/RGBاضبط بواسطة [
RGB] يف (Histogram disp) [ عرض شريط

).الرتدد الرسومي

حجم العرض•
ميكنك تغيري حجم عرض شريط الرتدد الرسومي.

) يف حجم العرض] (Display sizeاضبط بواسطة [
]Histogram disp) [عرض شريط الرتدد الرسومي.(

إعادة الضبط
)، حدد ٢٦٢للعودة لإلعدادات االفرتاضية (ص 

]Reset) [إعادة الضبط] ثم حدد ،(OK) [موافق.(
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> أو i> أو <R> أو <fأثناء عرض صورة العرض املباشر، عند الضغط على الزر <
>D تظهر شاشة اإلعداد على شاشة ،<LCD> أو 6 وميكنك تدوير القرص <

> لضبط وظيفة التصوير ذات الصلة.5القرص<

إعدادات وظائف التصوير

f  / R  / i  / Dاإلعدادات 

> لوضع التشغيل. باإلضافة إىل M> أو <Bيف وضع التصوير أثناء العرض املباشر، ال ميكنك ضبط <
ذلك، ال يتم االحتفاظ بإعدادات التصوير املستمر املضبوطة من خالل تصوير مستكشف املشهد عند 

التصوير أثناءالعرض املباشر.

 (قياس كثافة اإلضاءة املوضعية)، يتم عرض r (قياس كثافة اإلضاءة اجلزئية) أو wعند ضبط 
دائرة تشري إىل منطقة قياس كثافة اإلضاءة يف وسط الشاشة.
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إعدادات وظائف التصوير

، )AFطريقة الضبط التلقائي للبؤرة (يف أوضاع املنطقة اإلبداعية، ميكنك ضبط ما يلي: 
وضع جودة ، ووضع قياس كثافة اإلضاءة، ووضع التشغيلوتشغيل الضبط التلقائي للبؤرة، و

.، وتوازن اللون األبيض، ومنط الصورة، وحمسِّن اإلضاءة التلقائي، واملرشحات اإلبداعيةالصورة
يف أوضاع املنطقة األساسية، ميكنك ضبط الوظائف املوضحة يف اجلدول املوجود 

 (باستثناء تبهيت اخللفية)، باإلضافة إىل الوظائف احملددة باخلط الغامق أعاله.١٠٧بالصفحة 

.)Q  <)7اضغط على الزر <١
.يتم عرض الوظائف القابلة للضبط

حدد وظيفة ثم اضبطها. ٢
>اضغط على مفتاحيW> <X.لتحديد وظيفة <
 ٧٥تظهر إعدادات الوظيفة احملددة ودليل امليزات (ص.(
> اضغط على مفتاحيY> <Z.لضبط الوظيفة <
> و<8يف الوضعني <v حدد خيار وضع التصوير يف اجلزء العلوي األيسر من ،<

> لتحديد وضع التصوير.0الشاشة، ثم اضغط على <
] لضبط توازن اللون األبيض التلقائي، حددQ> 0]، ثم اضغط على.<
 لضبط جودة الصورةRAW أو تصحيح توازن اللون األبيض/مضاهاة توازن اللون ،

األبيض، أو املعلمات اخلاصة بنمط الصور، أو تأثريات املرشحات اإلبداعية، اضغط 
>.Bعلى الزر<

> للعودة إىل التصوير أثناء العرض املباشر.0اضغط على <
] للرجوع إىل التصوير أثناء العرض املباشر.2ميكنك أيضًا حتديد [

Qالتحكم السريع 

)، ميكن ٢٧٥) (ص Servoالضبط التلقائي للبؤرة باستخدام وضع  (]Servo AF[باستخدام 
، يتم تسجيل الصورة 61 أو 41. يف حالة تعيني JPEG أو 1ضبط جودة الصورة على 

.1بجودة 
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أثناء عرض صورة يف وضع العرض املباشر، ميكنك تطبيق أحد تأثريات املرشحات السبعة، 
(أبيض/أسود حمبب، وضبط بؤري سلس، وتأثري عني السمكة، وتأثري فني واضح، وتأثري األلوان 

املائية، وتأثري الكامريا اللعبة، والتأثري املصغر) للتصوير.
ال حتفظ الكامريا إال الصورة التي مت تطبيق املرشح اإلبداعي عليها. وميكنك أيضًا التقاط صورة 

).٣٩٩بدون مرشح إبداعي، ثم تطبيق تأثري عليها وحفظها كصورة جديدة (ص 

أدر قرص األوضاع على أحد أوضاع املنطقة ١
اإلبداعية.

.)Q  <)7اضغط على الزر <٢
.تظهر شاشة التحكم السريع

].xحدد [٣
> اضغط على مفتاحيW> <X] لتحديد <x [

(مرشح إبداعي) على اجلانب األمين من 
الشاشة.

حدد مرشحًا.٤
> اضغط على مفتاحيY> <Z لتحديد مرشح <

).٢٦٨(ص 
.يتم عرض الصورة مع تطبيق تأثريات املرشح
 بالنسبة لتأثري الشكل املصغر، اضغط على

> لتحريك اإلطار األبيض إىل W> <Xمفتاحي <
املكان الذي تريد أن تكون الصورة واضحة به.

U املرشحات اإلبداعية تطبيقN
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Uتطبيق املرشحات اإلبداعية N

اضبط تأثري املرشح.٥
> اضغط على زرB باستثناء) <c.(
> اضغط على مفتاحيY> <Z لضبط تأثري <

>.0املرشح، ثم اضغط على <

التقط الصورة.٦
.يتم التقاط الصورة مع تطبيق تأثري املرشح

عند ضبط أحد املرشحات اإلبداعية، يعمل التصوير الفردي، حتى يف حالة ضبط وضع التشغيل على 
>o> أو <i.<

 ال ميكنك التصوير باستخدام املرشحات اإلبداعية عندما تكون جودة التسجيلRAW أو 
RAW +  JPEG) أو يف حالة ضبط املضاهاة التلقائية لدرجة اإلضاءة ،AEB أو مضاهاة ،(

توازن اللون األبيض، أو تقليل تشويش اللقطات املتعددة.
.ال يتم عرض شريط الرتدد الرسومي عند التصوير باستخدام املرشحات اإلبداعية
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G أبيض/أسود حمبب
إلنشاء صورة بتأثري اللون األبيض واألسود احملبب. ميكنك تغيري تأثري اللون األبيض واألسود 

من خالل ضبط درجة التباين.

W الضبط البؤري السلس
مينح الصورة مظهرًا ناعمًا. ميكنك تغيري درجة النعومة من خالل ضبط البهتان.

X تأثري عني السمكة
مينح تأثري عدسة عني السمكة. ويظهر بالصورة تشويش من النوع األسطواين.

وفقًا ملستوى تأثري هذا املرشح، تتغري املنطقة التي مت تهذيبها بطول احلد اخلارجي 
للصورة. كذلك، قد تقل الدقة الواضحة عند املنتصف، وفقًا لعدد وحدات البكسل 

املسجلة، ألن تأثري هذا املرشح يؤدي إىل تكبري الصورة من املنتصف. افحص الصورة 
املعروضة على الشاشة أثناء ضبط هذا املرشح. ستتحول طريقة الضبط التلقائي 

 - فردي (ثابتة يف املنتصف).FlexiZoneللبؤرة إىل 

Yالتأثري الفني الواضح 
يجعل الصور تبدو كلوحة زيتية ويجعل الهدف يبدو ثالثي األبعاد أكرث. ميكنك ضبط التباين 

وتشبع األلوان. الحظ أن األهداف مثل السماء أو اجلدران البيضاء قد ال تعالج بتدريج 
سلس، وقد تبدو غري منتظمة، أو قد تالحظ التشويش بشكل أكرب.

Z تأثري األلوان املائية
يجعل الصورة تبدو كلوحة باأللوان املائية ذات ألوان متجانسة. ال ميكنك التحكم يف كثافة 

اللون عن طريق ضبط تأثري املرشح. الحظ أن بعض املشاهد مبا يف ذلك املشاهد 
الليلية أو املشاهد ذات اإلضاءة اخلافتة قد ال تعالج بتدريج سلس وقد تبدو غري منتظمة 

أو قد تتمكن أكرث من مالحظة التشويش.

خصائص املرشح اإلبداعي
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Uتطبيق املرشحات اإلبداعية N

H تأثري الكامريا اللعبة
إلضفاء تأثري داكن على زوايا الصورة وتطبيق درجة لون فريدة جتعل الصورة تبدو وكأنها مت 

التقاطها بواسطة كامريا لعبة. ميكنك تغيري ظالل األلوان من خالل ضبط درجة األلوان.

c تأثري الشكل املصغر
ينشئ تأثري ديوراما. ميكنك تغيري املكان الذي تبدو فيه الصور شديدة الوضوح. إذا قمت، 

] على الشاشة)، فيمكنك التبديل بني T> (أو انقر [u، بالضغط على الزر <٤يف اخلطوة 
االجتاهني الرأسي واألفقي لإلطار األبيض. ستكون طريقة الضبط التلقائي للبؤرة هي 

FlexiZone.فردي لضبط البؤرة يف مركز اإلطار األبيض - 

 عند استخدام األبيض/األسود احملبب، سيظهر التأثري احملبب املعروض على شاشةLCD 
خمتلفًا عن التأثر احملبب املسجل يف الصورة.

 باستخدام تأثري ضبط البؤرة غري الدقيق وتأثري الشكل املصغر، قد يظهر التأثري الباهت
 خمتلفًا عن التأثري الباهت املسجل يف الصورة. ميكنك التحقق LCDاملعروض على شاشة 

من التأثري الباهت على الصورة بالضغط على زر معاينة عمق اجملال.
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z5 
عند ضبط مفتاح التصوير أثناء العرض املباشر/

>، يتم عرض خيارات القائمة Aتصوير األفالم على <
اخلاصة بالتصوير أثناء العرض املباشر  ضمن عالمات 

] يف z3] (عالمة التبويب [z6] و[z5التبويب [
أوضاع املنطقة األساسية).

يتم تطبيق الوظائف القابلة للضبط بشاشة القائمة هذه فقط خالل التصوير أثناء العرض 
املباشر. ولن تعمل مع التصوير باستخدام مستكشف العرض (ستصبح اإلعدادات معطلة).

التصوير أثناء العرض املباشر
] Disable) أو [متكني] (Enableميكنك ضبط التصوير أثناء العرض املباشر على [

).تعطيل(

طريقة الضبط التلقائي للبؤرة
 FlexiZone]، أو [ -  متعددFlexiZone)، أو [التعقب] (u+Trackingميكنك حتديد [

 لتعرف املزيد عن طريقة الضبط التلقائي للبؤرة.٢٨٥-٢٧٦]. انظر الصفحات - فردي

الغالق باللمس
، ميكنك ضبط البؤرة والتقاط الصورة تلقائيًا. للحصول LCDمبجرد النقر فوق شاشة 

.٢٨٦على التفاصيل، انظر صفحة 

عرض الشبكة
]، ميكنك عرض خطوط الشبكة لتساعدك يف حتديد x4 m 6 ] أو [x3 l 3 باستخدام [

]، يتم عرض الشبكة 3x3+diag n مستوى الكامريا رأسيًا أو أفقيًا. وكذلك باستخدام [
مع اخلطوط املائلة لتساعدك على التكوين بتوازن أفضل عن طريق حماذاة التقاطعات 

فوق الهدف.

 إعدادات وظائف القائمة3
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 إعدادات وظائف القائمة3

Exposure simulation N)حماكاة درجة اإلضاءة(
تعمل وظيفة حماكاة درجة اإلضاءة على حماكاة درجة السطوع التي ستبدو بها الصورة 

الفعلية وعرضها (درجة اإلضاءة).

)gمتكني (•
سيكون سطوع الصورة املعروضة قريبًا من السطوع الفعلي (درجة اإلضاءة) للصورة 

الناجتة. عند ضبط تعويض درجة اإلضاءة، يتغري سطوع الصورة وفقًا لذلك.

)e  )E /g أثناء•
بشكل طبيعي، يتم عرض الصورة بدرجة السطوع القياسية لتسهيل رؤية  صورة 

). سيتم عرض الصورة بدرجة سطوع (درجة إضاءة) تقرتب من Eالعرض املباشر (
درجة سطوع الصورة الفعلية املراد التقاطها فقط أثناء الضغط مع االستمرار على زر 

).gمعاينة عمق اجملال (

)Eتعطيل (•
يتم عرض الصورة بدرجة السطوع القياسية لتسهيل رؤية صورة العرض املباشر. 

حتى عند ضبط تعويض درجة اإلضاءة، يتم عرض الصورة بالسطوع القياسي.



 إعدادات وظائف القائمة3
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z6 N

Silent LV shooting N)التصوير الصامت باستخدام العرض املباشر(
١الوضع •

أثناء التصوير، ميكنك تقليل الصوت امليكانيكي أكرث من إمكانية تقليله أثناء التصوير باستخدام 
> فيمكنك oمستكشف املشهد. وميكن التصوير بشكل متواصل. إذا مت الضبط على <

 إطارات يف الثانية تقريبًا.٧٫٠التصوير بأقصى سرعة تصوير مستمرة مبعدل 

٢الوضع •
عند الضغط على زر الغالق بالكامل، سيتم التقاط صورة واحدة فقط. أثناء الضغط مع 

االستمرار على زر الغالق، يتعطل تشغيل الكامريا. بعد ذلك، عند الرجوع إىل موضع 
الضغط على زر الغالق حتى منتصفه، سيتم استئناف تشغيل الكامريا.

ويتم تقليل التشويش الناجت عن التصوير. حتى يف حالة ضبط وضع التصوير املستمر، 
سيتم التقاط صورة واحدة فقط.

•Disable(تعطيل) 
-TS) إذا كنت تستخدم عدسة امليل والتحويل (تعطيل] (Disableتأكد من ضبطه على [

E أو عند استخدامك أنبوبة لتحويل العدسة أو إمالتها) ) من نوع آخر (بخالف املدرج يف 
)، فقد ال يتم ٢الوضع ] (Mode 2) أو [١الوضع ] (Mode 1االمتداد. عند ضبط الوضع [

احلصول على درجة اإلضاءة التلقائية أو قد تنتج درجة إضاءة مضطربة.

] بنيMode 1) [ ١الوضع]و (Disable) [يكون التشغيل الداخلي مبفرده خمتلفًا بني تعطيل ،(
وضع التشغيل املفرد واللقطة األوىل أثناء التصوير املستمر. سيكون للتصوير املستمر 

) تعطيل] (Disable) نفس الصوت امليكانيكي الناجم لإلعداد [١الوضع ] (Mode 1باستخدام [
للقطة الثانية وما يليها.

] عند التصوير باستخدام فالش، سيتم تطبيق اإلعدادDisable) [بصرف النظر عن تعطيل (
). (ال ميكنك منع الصوت التصوير الصامت أثناء العرض املباشر] ( .Silent LV shootإعداد [

امليكانيكي أثناء التصوير)
 عند استخدام وحدة فالش ليست من إنتاجCanon] اضبطها ،Disable) [لن ينطلق تعطيل .(

).٢الوضع ] (Mode 2) أو على [١الوضع ] (Mode 1الفالش إذا كان مضبوطًا على [
] إذا مت الضبط علىMode 2) [ فستكون ٢٢١) واستخدام وحدة التحكم عن بُعد (ص ٢الوضع ،(

).١الوضع ] (Mode 1عملية التشغيل مماثلة الستخدام [
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 إعدادات وظائف القائمة3

Metering timer N(مؤقت ضبط كثافة اإلضاءة)
)).AEميكنك تغيري مدة عرض إعداد درجة اإلضاءة (مدة تثبيت اإلضاءة التلقائية (

 أو عدسات اإلمالة ٤ مم وطول بؤري ١٧باستخدام عدسة اإلمالة والتحويل ببعد بؤري فعال يبلغ 
] Mode 1، فيمكنك استخدام [II من الفئة L 5 . 3  مم وطول بؤري ٢٤والتحويل ببعد بؤري فعال يبلغ 

).٢الوضع ] (Mode 2) أو [١الوضع (

سيؤدي حتديد أي من عناصر القائمة التالية إىل إيقاف التصوير أثناء العرض املباشر. لبدء التصوير 
> .0أثناء العرض املباشر مرة أخرى، اضغط على الزر <

•]z3: Dust Delete Data] (بيانات مسح األتربة) ،[ 53: Sensor cleaning تنظيف ،[
 z :54 ]، (مسح كل إعدادات الكامريا) أو [Clear all camera settings :54 املستشعر [

firmware ver. .(إصدار الربنامج الثابت) [
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ميكنك حتديد خصائص تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة املالئمة لظروف التصوير أو الهدف. يف 
أوضاع املنطقة األساسية، يتم ضبط تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة لوضع التصوير املعني.

>.fاضغط على الزر <١

حدد تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة٢
> اضغط على مفتاحيY> <Z لتحديد تشغيل <

الضبط التلقائي للبؤرة املطلوب، ثم اضغط على 
>0.<

X الضبط التلقائي للبؤرة للقطة :
واحدة

K ضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام وضع :
Servo

مناسب لألهداف الثابتة. عند الضغط على زر الغالق حتى املنتصف، ستقوم الكامريا بضبط 
البؤرة مرةً واحدة فقط.

 عند االنتهاء من ضبط البؤرة، سيتحول لون نقطة الضبط التلقائي للبؤرة إىل اللون األخضر
كما سيصدر صوت الصافرة.

 أثناء الضغط مع االستمرار على زر الغالق حتى املنتصف، سيتم قفل البؤرة. وميكنك
حينئذٍ إعادة تكوين اللقطة إذا كنت ترغب يف ذلك.

Nحتديد تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة

ضبط البؤرة تلقائيًا للقطة واحدة لألهداف الثابتة

) إىل اللون الربتقايل. وإذا حدث AFإذا تعذر ضبط البؤرة، فسيتحول لون نقطة ضبط البؤرة تلقائيًا (
ذلك، فإنه يتعذر التقاط الصورة حتى إذا مت الضغط على زر الغالق بالكامل. أعد تكوين اللقطة وحاول 

).٢٨٤ضبط البؤرة مرة أخرى. أو انظر "ظروف التصوير التي جتعل من الصعب ضبط البؤرة“ (ص 

)، لن يصدر صوت الصافرة عند تعطيل] (Disable) على [صفري] (z1: Beepيف حالة ضبط [
ضبط البؤرة.
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Nحتديد تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة

تناسب عملية الضبط التلقائي للبؤرة هذه األهداف املتحركة. أثناء الضغط مع االستمرار 
على زر الغالق حتى املنتصف، ستستمر الكامريا يف ضبط البؤرة على الهدف.

 إذا مت ضبط وضع التشغيل على التصوير املتواصل عايل السرعة، فستكون السرعة
 إطارات يف الثانية تقريبًا. وسيتم التقاط الصورة مع إعطاء األولوية إىل ٥القصوى مبقدار 

سرعة التصوير املتواصل.
 إذا مت ضبط وضع التشغيل على التصوير املتواصل منخفض السرعة، فستكون السرعة

 إطارات يف الثانية تقريبًا. وسيتم التقاط الصور مع إعطاء األولوية إىل ٣القصوى مبقدار 
تعقب الهدف.

.وبالنسبة للتصوير الفوتوغرايف باستخدام الفالش، فستصبح سرعة التصوير املستمر أبطأ
 عند حتقق ضبط البؤرة، فستتحول نقطة الضبط التلقائي للبؤرة إىل اللون األزرق. ولن تصدر

الصافرة صوتًا يف تلك احلالة.
.يتم ضبط درجة اإلضاءة حلظة التقاط الصورة
 وفقًا للعدسة املستخدمة واملسافة من الهدف وسرعة الهدف، قد ال تتمكن الكامريا

من إجراء الضبط الصحيح للبؤرة.
 يف حالة تشغيل التكبري/التصغري أثناء التصوير املستمر، قد يتم فقدان ضبط البؤرة. قم

بالتصوير بعد استخدام التكبري/التصغري للحصول على التكوين املطلوب.

 لألهداف املتحركةServoالضبط التلقائي للبؤرة باستخدام وضع 

 باستخدام]Servo AF [) الضبط التلقائي للبؤرة باستخدامServo ميكن ضبط جودة ،(
، يتم تسجيل الصورة 61 أو 41. يف حالة تعيني JPEG أو على 1الصورة على 

.1بجودة 
] عند الضبط علىServo AF) [ الضبط التلقائي للبؤرة باستخدامServo وكذلك على تقليل (

تقليل تشويش سرعة ] (High ISO speed NRتشويش اللقطات املتعددة، فسيتحول [
ISOتلقائيًا إىل [ العالية (Standard) [قياسي.(
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ميكنك حتديد طريقة الضبط التلقائي للبؤرة بحيث تالئم ظروف التصوير أو الهدف. تكون الطرق 
) (الوجه)+التعقب] (u(face)+Trackingالتالية للضبط التلقائي للبؤرة متوفرة: [

 - FlexiZone)، و[٢٧٩) (ص - متعددFlexiZone (    ] FlexiZone - Multi)، و[٢٧٧(ص
Single)  [FlexiZone٢٨١) (ص - فردي.(

> (الضبط MFإذا أردت ضبط البؤرة بدقة، فاضبط مفتاح وضع ضبط بؤرة العدسة على <
).٢٨٨اليدوي للبؤرة) وقم بتكبري الصورة وضبط البؤرة يدويًا (ص 

>.fاضغط على الزر <١

حدد طريقة الضبط التلقائي للبؤرة.٢
> لتحديد طريقة الضبط 6أدر القرص <

>.0التلقائي للبؤرة املطلوبة، ثم اضغط على <

ضبط البؤرة باستخدام الضبط التلقائي للبؤرة (طريقة الضبط 
التلقائي للبؤرة)

حتديد طريقة الضبط التلقائي للبؤرة

] كما ميكنك ضبط طريقة الضبط التلقائي للبؤرة باستخدامz5: AF method) [ طريقة
] يف أوضاع املنطقة األساسية).z3)  (عالمة التبويب [الضبط التلقائي

 أنه مت الضبط على الضبط التلقائي للبؤرة ٢٨٢-٢٧٧تفرتض اإلجراءات املوجودة يف الصفحات 
)، فسوف Servo (الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام Servo AFللقطة واحدة. إذا مت ضبط 

تتحول نقطة الضبط التلقائي للبؤرة إىل اللون األزرق عند حتقق ضبط البؤرة. ولن تصدر الصافرة 
).٢٧٤صوتًا يف تلك احلالة (ص

> 5 :8 يف الوضعنيC يتم ضبط ، <Servo AF تلقائيًا، وعندما يتحقق ضبط البؤرة، فإن 
نقطة الضبط التلقائي للبؤرة تتحول إىل اللون األزرق وتصدر الصافرة صوتًا.
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ضبط البؤرة باستخدام الضبط التلقائي للبؤرة (طريقة الضبط التلقائي للبؤرة)

تكتشف الكامريا الوجوه البشرية وتضبط البؤرة عليها. إذا حترك الوجه، فستتحرك نقطة 
> أيضًا لتعقبه.pالضبط التلقائي للبؤرة <

اعرض صورة العرض املباشر.١
> 0اضغط على الزر.<
 ستظهر صورة العرض املباشر على شاشة

LCD.

حتقق من نقطة ضبط البؤرة تلقائيًا.٢
 حني اكتشاف وجه، سيظهر كلٌ من إطار املنطقة

> على هذا الوجه لضبط البؤرة.pوإطار <
> عند اكتشاف عدة أوجه، فسيتم عرضq .<

> على الوجه q> لتحريك اإلطار <9استخدم <
الذي ترغب يف ضبط البؤرة عليه.

 كما ميكنك أيضًا النقر فوق شاشةLCD لتحديد 
الوجه أو الهدف. إذا مل يكن الهدف وجهًا، فسيتم 

>.zعرض <

اضبط البؤرة على الهدف.٣
.اضغط على زر الغالق حتى املنتصف لضبط البؤرة
 إذا تعذر اكتشاف أية أوجه أو إذا مل تضغط على أي

، فستتحول الكامريا إىل LCDشيء على شاشة 
FlexiZone متعدد مع التحديد التلقائي - 

).٢٧٩(ص
 عند االنتهاء من ضبط البؤرة، سيتحول لون نقطة

الضبط التلقائي للبؤرة إىل اللون األخضر كما سيصدر 
صوت الصافرة.

 إذا مل يتم ضبط البؤرة، فستتحول نقطة الضبط
التلقائي للبؤرة إىل اللون الربتقايل.

التقط الصورة.٤
 حتقق من ضبط البؤرة ودرجة اإلضاءة ثم اضغط

).٢٥٦على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة (ص 

u(face)+Tracking :   c((الوجه)+التعقب)

إطار املنطقة



ضبط البؤرة باستخدام الضبط التلقائي للبؤرة (طريقة الضبط التلقائي للبؤرة)

٢٧٨

ضبط البؤرة على هدف غري وجه بشري
> يف منتصف z> وسيظهر إطار الضبط التلقائي للبؤرة <L> أو على <0اضغط على <

> لنقل إطار الضبط التلقائي للبؤرة على الهدف املراد 9الشاشة. وبعد ذلك، استخدم <
> لضبط البؤرة، فسوف يتعقب zتصويره. مبجرد حتقيق إطار الضبط التلقائي للبؤرة <

الهدف حتى وإن حترك الهدف أو إذا قمت بتغيري الرتكيب.

 إذا كان وجه الهدف خارج نطاق البؤرة كثريًا، فسيتعذر على الكامريا اكتشاف الوجه. قم بتعديل
) حتى ميكن اكتشاف الوجه، ثم قم بإجراء ضبط تلقائي للبؤرة.٢٨٨ضبط البؤرة يدويًا (ص 

.قد يتم اكتشاف جسم آخر بخالف األوجه البشرية كوجه بشري
 لن تعمل ميزة اكتشاف األوجه إذا كان الوجه بالصورة صغريًا أو كبريًا للغاية أو ساطعًا أو داكنًا

للغاية أو خمفيًا بشكل جزئي.
> قد يقومp.بتغطية جزء من الوجه فقط <

.استخدم إطار املنطقة كدليل، واضبط البؤرة داخل إطار املنطقة
.يتغري حجم إطار الضبط التلقائي للبؤرة حسب الهدف



٢٧٩

ضبط البؤرة باستخدام الضبط التلقائي للبؤرة (طريقة الضبط التلقائي للبؤرة)

 نقطة للضبط التلقائي للبؤرة بالنسبة لضبط البؤرة الواسع ٣٥ميكنك استخدام ما يصل إىل 
 مناطق لضبط ٩النطاق (التحديد التلقائي). ميكن تقسيم هذه املنطقة الواسعة أيضًا إىل 

البؤرة (حتديد املنطقة).

اعرض صورة العرض املباشر.١
> 0اضغط على الزر.<
 ستظهر صورة العرض املباشر على شاشة

LCD.

Oحدد مستوى الضبط التلقائي للبؤرة.٢

> أو على زر <0سيؤدي الضغط على زر <L إىل <
التبديل بني التحديد التلقائي وحتديد املنطقة. 

يف أوضاع املنطقة األساسية، يتم ضبط التحديد 
التلقائي تلقائيًا.

> لتحديد املنطقة. للرجوع إىل 9استخدم <
> أو 0منطقة املنتصف، اضغط على الزر <

>L.مرة أخرى <
 ميكنك أيضًا النقر فوق شاشةLCD لتحديد 

] wمنطقة. عند حتديد منطقة، انقر فوق [
املوجود على الشاشة للتبديل إىل التحديد 

التلقائي.

FlexiZone :متعدد - o

إطار املنطقة



ضبط البؤرة باستخدام الضبط التلقائي للبؤرة (طريقة الضبط التلقائي للبؤرة)

٢٨٠

اضبط البؤرة على الهدف.٣
 قم بتوجيه نقطة الضبط التلقائي للبؤرة على

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

الضبط التلقائي للبؤرة إىل اللون األخضر كما 
سيصدر صوت الصافرة.

 إذا مل يتم ضبط البؤرة، فسيتحول إطار املنطقة
إىل اللون الربتقايل.

التقط الصورة.٤
 حتقق من ضبط البؤرة ودرجة اإلضاءة ثم اضغط

).٢٥٦على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة (ص 

 يف حالة عدم قيام الكامريا بضبط البؤرة على الهدف املطلوب باستخدام التحديد التلقائي
لنقطة الضبط التلقائي للبؤرة، حدد منطقة أو قم بتبديل طريقة الضبط التلقائي للبؤرة إىل 

]FlexiZone - Single)  [FlexiZoneوأعد ضبط البؤرة. - فردي (
] يختلف عدد نقاط الضبط التلقائي للبؤرة حسب إعدادz4: Aspect ratio) [ نسبة العرض

 نقطة للضبط التلقائي للبؤرة. عند ٣٥]، هناك 3:2 ). عند نسبة العرض إىل االرتفاع [إىل االرتفاع
 نقطة للضبط التلقائي للبؤرة. وعند ٢٥]، سيكون هناك 1:1 ] و[4:3 نسبة العرض إىل االرتفاع [
 موضعًا للضبط التلقائي للبؤرة. أيضًا، عند ٢١]، سيكون هناك 16:9 نسبة العرض إىل االرتفاع[

]، هناك ثالث مناطق.16:9 نسبة العرض إىل االرتفاع [
 موضعًا للضبط التلقائي للبؤرة وثالث مناطق.٢١وبالنسبة لتصوير األفالم، فهناك 
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ضبط البؤرة باستخدام الضبط التلقائي للبؤرة (طريقة الضبط التلقائي للبؤرة)

 تقوم الكامريا بضبط البؤرة باستخدام نقطة واحدة للضبط التلقائي للبؤرة. وتكون هذه الطريقة 
فعالة إذا كنت ترغب يف ضبط البؤرة على هدف معني.

اعرض صورة العرض املباشر.١
> 0اضغط على الزر.<
 ستظهر صورة العرض املباشر على شاشة

LCD.
> تظهر نقطة الضبط التلقائي للبؤرة.<
] أثناء تصوير الفيلم، إذا كانMovie Servo AF [

الضبط التلقائي للبؤرة لألفالم باستخدام (
Servo] مضبوطًا على (Enable) [متكني (

) AFفسيتم عرض نقطة الضبط التلقائي للبؤرة (
بحجم أكرب.

).AFانقل نقطة الضبط التلقائي للبؤرة (٢
> لنقل نقطة الضبط 9ميكنك استخدام <

التلقائي للبؤرة إىل املكان الذي تريد فيه ضبط 
البؤرة. (ال ميكن نقلها إىل حواف الشاشة).

> أو <0يؤدي الضغط على زر <L إىل إعادة <
نقطة الضبط التلقائي للبؤرة إىل مركز الشاشة.

 ميكنك أيضًا النقر فوق شاشةLCD لتحريك 
نقطة الضبط التلقائي للبؤرة.

اضبط البؤرة على الهدف.٣
 قم بتوجيه نقطة الضبط التلقائي للبؤرة على

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

الضبط التلقائي للبؤرة إىل اللون األخضر كما 
سيصدر صوت الصافرة.

 إذا مل يتم ضبط البؤرة، فستتحول نقطة الضبط
التلقائي للبؤرة إىل اللون الربتقايل.

FlexiZone فردي -   : 

)AFنقطة الضبط التلقائي للبؤرة (



ضبط البؤرة باستخدام الضبط التلقائي للبؤرة (طريقة الضبط التلقائي للبؤرة)

٢٨٢

التقط الصورة.٤
 حتقق من ضبط البؤرة ودرجة اإلضاءة ثم اضغط

).٢٥٦على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة (ص 
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ضبط البؤرة باستخدام الضبط التلقائي للبؤرة (طريقة الضبط التلقائي للبؤرة)

تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة
 ًحتى عند ضبط البؤرة، سيؤدي الضغط على زر الغالق حتى املنتصف إىل ضبط البؤرة مرة

أخرى.
.قد يتغري سطوع الصورة أثناء تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة وبعده
 وفقًا للهدف أو ظروف التصوير وما إىل ذلك، قد يستغرق ضبط البؤرة وقتًا أطول أو قد

تتباطأ سرعة التصوير املستمر.
 إذا تغري مصدر الضوء أثناء عرض صورة العرض املباشر، فقد تهتز الشاشة ويكون من

الصعب ضبط البؤرة. عند حدوث ذلك، توقف عن التصوير أثناء العرض املباشر وقم بإجراء 
الضبط التلقائي للبؤرة يف ظل استخدام مصدر اإلضاءة الفعلي الذي تصور فيه.

] إذا مت ضبطu+Tracking) [فلن ميكن احلصول على العرض املكرب.التعقب (
] عند ضبطFlexiZoneوالضغط على الزر   - متعدد [ <u> > على 1   (أو النقر فوق <

الشاشة)، سيتم تكبري منتصف املنطقة احملددة (أو منتصف الصورة باستخدام التحديد 
التلقائي). يف حالة الضغط على زر الغالق حتى املنتصف، ستعود الشاشة إىل وضع 

العرض العادي وستقوم الكامريا بضبط البؤرة.
] عند ضبطFlexiZoneوالضغط على الزر < - فردي [u> على 1> (أو النقر فوق <

الشاشة)، سيتم تكبري املنطقة التي تغطيها نقطة الضبط التلقائي للبؤرة. اضغط على 
زر الغالق حتى املنتصف لضبط البؤرة يف تشغيل العرض املكرب. يكون هذا فعّاالً عند 

تركيب الكامريا على حامل ثالثي القوائم واحلاجة إىل احلصول على ضبط دقيق جدًا للبؤرة. 
إذا كان ضبط البؤرة أمرًا صعبًا يف العرض املكبَّر، فارجع إىل العرض العادي واستخدم 

) تختلف بني العرض AFالضبط التلقائي للبؤرة. الحظ أن سرعة الضبط التلقائي للبؤرة (
العادي والعرض املكرب.

] يف حالة تكبري العرض بعد ضبط البؤرة باستخدامFlexiZone - Multi)  [FlexiZone 
) يف وضع العرض العادي،   - فرديFlexiZone] ( FlexiZone - Single) أو [- متعدد

قد ال يتم حتقيق ضبط دقيق للبؤرة.
 يف وضعServo AF الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام) Servo عند الضغط على زر ،(

الغالق حتى املنتصف يف العرض املُكرب، فسيعود العرض إىل الوضع العادي وستضبط 
الكامريا البؤرة.

مالحظات بخصوص الضبط التلقائي للبؤرة

العرض املُكرب



ضبط البؤرة باستخدام الضبط التلقائي للبؤرة (طريقة الضبط التلقائي للبؤرة)

٢٨٤

ظروف التصوير التي جتعل من الصعب ضبط البؤرة
 األهداف ذات التباين املنخفض مثل السماء الزرقاء، أو األسطح املستوية ذات األلوان

األحادية، أو عند فقدان تفاصيل التمييزات أو الظل.
.األهداف يف اإلضاءة اخلافتة
.اخلطوط والنماذج األخرى يف ظل وجود تباين باالجتاه األفقي فقط
 أهداف ذات أمناط متكررة (مثال: نوافذ ناطحة السحاب ولوحات مفاتيح الكمبيوتر وما إىل

ذلك).
.اخلطوط الدقيقة وخمططات الهدف
.حتت مصدر إضاءة يستمر التغري يف درجة سطوعه أو لونه أو منط إضاءته
.املشاهد الليلية أو نقاط اإلضاءة
 تهتز الصورة حتت إضاءة فلورسنت أوLED.
.األهداف متناهية الصغر
.األهداف املوجودة عند حافة الصورة
 األهداف ذات اإلضاءة اخللفية القوية أو املنعكسة (مثال: السيارات ذات األسطح التي

تتمتع بانعكاس عالٍ، وما إىل ذلك).
 تشمل نقطة الضبط التلقائي للبؤرة كالً من األهداف القريبة والبعيدة (مثال: احليوان يف

القفص، أو ما إىل ذلك).
 األهداف التي تستمر يف التحرك ضمن نقطة الضبط التلقائي للبؤرة وال ميكنها البقاء

ثابتة بسبب اهتزاز الكامريا أو عدم وضوح الهدف.
.إجراء الضبط التلقائي للبؤرة عندما يكون الهدف بعيدًا جدًا عن نطاق البؤرة
.عند تطبيق تأثري الضبط البؤري غري الدقيق باستخدام عدسة بؤرة غري دقيقة
.عند استخدام مرشح تأثريات خاصة
 يظهر تشويش (نقط ضوء أو أشرطة أو ما إىل ذلك) على الشاشة أثناء الضبط التلقائي

للبؤرة.
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ضبط البؤرة باستخدام الضبط التلقائي للبؤرة (طريقة الضبط التلقائي للبؤرة)

 إذا مل يتم ضبط البؤرة يف ظروف التصوير املوضحة يف الصفحة السابقة، فاضبط مفتاح وضع
> (الضبط اليدوي للبؤرة) وقم بإجراء ضبط البؤرة يدويًا.MFضبط بؤرة العدسة على <

 قد يستغرق ضبط البؤرة وقتًا أطول أو قد ال يتحقق ضبط البؤرة الصحيح بناءً على نوع العدسة
 اإللكرتوين.Canonاملستخدمة. ملزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إىل موقع 

 يف حالة تصوير هدف طريف خارج عن نطاق البؤرة قليالً، قم بتوجيه منتصف نقطة ضبط البؤرة
تلقائيًا أو املنطقة على الهدف لضبط البؤرة عليه، واضبط البؤرة مرة أخرى ثم التقط الصورة.

) لن ينبعث الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرةAF على الرغم من ذلك، إذا مت استخدام .(
، سيتم LED (تُباع بشكل منفصل) املزودة مبصباح EX من الفئة Speedliteوحدة الفالش 

 لتوفري الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة عند الضرورة.LEDتشغيل مصباح 
 يف وضع العرض املُكرب، قد يكون ضبط البؤرة أكرث صعوبة بسبب اهتزاز الكامريا. يوصى

باستخدام حامل ثالثي القوائم.



٢٨٦

، ميكنك ضبط البؤرة والتقاط الصورة تلقائيًا. وتعمل هذه LCDمبجرد النقر فوق شاشة 
امليزة يف جميع أوضاع التصوير.

اعرض صورة العرض املباشر.١
> 0اضغط على الزر.<
 ستظهر صورة العرض املباشر على شاشة

LCD.

قم بتمكني الغالق باللمس.٢
] انقر فوقy.املوجود أسفل يسار الشاشة [

يف كل مرة يتم فيها النقر فوق الرمز، يتم التبديل 
].x] و[yبني [
]x(الغالق باللمس: متكني) [

ميكنك النقر فوق املوضع لضبط البؤرة والتصوير.
]y(الغالق باللمس: تعطيل) [

ميكنك النقر فوق موضعٍ ما للقيام بضبط البؤرة 
على املنطقة التي تريد ضبط البؤرة عليها. 

اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة.

انقر فوق الشاشة للتصوير.٣
.انقر فوق الوجه أو الهدف املوجود على الشاشة
 ستقوم الكامريا بضبط البؤرة على النقطة التي

تقوم بالنقر فوقها باستخدام طريقة الضبط 
).٢٨٢-٢٧٦التلقائي للبؤرة التي مت ضبطها (ص 

 عند ضبط البؤرة، ستتحول نقطة الضبط التلقائي
للبؤرة إىل اللون األخضر وسيتم التقاط الصورة 

تلقائيًا.
 عند ضبط البؤرة، ستتحول نقطة الضبط التلقائي

للبؤرة تلقائيًا إىل اللون الربتقايل ولن يتم التقاط 
الصورة. انقر فوق الوجه أو الهدف املوجود على 

الشاشة مرة أخرى.

x التصوير باستخدام الغالق باللمس
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xالتصوير باستخدام الغالق باللمس 

> حتى عند ضبط وضع التشغيل علىo> أو <i ستظل الكامريا تلتقط الصور يف وضع ،<
الصور الفردية.

 عندما تنقر فوق الشاشة، سيتم ضبط البؤرة باستخدام الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة
] AF operation) أو اإلعداد [الغالق باللمس] (x: Touch shutterبغض النظر عن اإلعداد [

).تشغيل الرتكيز البؤري التلقائي(
.ال يعمل الغالق باللمس مع العرض املكرب
 إذا مت ضبط املرشح اإلبداعي اخلاص بتأثري عني السمكة، فستقوم الكامريا بضبط البؤرة

باستخدام نقطة الضبط التلقائي للبؤرة املوجودة يف منتصف الشاشة بغض النظر عن 
النقطة التي نقرت عليها.

.إذا مت ضبط املرشح اإلبداعي اخلاص بتأثري الشكل املصغر، فلن يعمل غالق اللمس
] إذا مت ضبطFlexiZoneو[ - متعدد [y Touch shutter: Disable) [ :الغالق باللمس

) مع وضع املنطقة األساسية، فال ميكن القيام بضبط البؤرة بالنقر على الشاشة.تعطيل
] عند ضبطV Shutter butt. half-press) [على نصف ضغطة على زر الغالق (

]Metering start) [بدء ضبط كثافة اإلضاءة] أو (AE lock  (while button pressed)  [
 C.Fn III-4: Custom 8) (مع الضغط على الزر) ضمن [تثبيت اإلضاءة التلقائية(

Controls)[فلن يتم تفعيل ضبط البؤرة تلقائيًا.الوظائف اخملصصة ،(

] كما ميكنك ضبط الغالق باللمس باستخدامz5: Touch Shutter) [الغالق باللمس  (
] يف أوضاع املنطقة األساسية).z3(عالمة التبويب [

 للتصوير بدرجة إضاءة املصباح، انقر فوق الشاشة مرتني. ستؤدي النقرة األوىل فوق الشاشة
إىل بدء تشغيل إضاءة املصباح. بينما سيؤدي النقر فوقها مرة أخرى إىل إيقاف إضاءة املصباح. 

توخ احلذر كيال تهتز الكامريا عند النقر فوق الشاشة.
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تكبري الصورة وضبط البؤرة بدقة باستخدام الضبط اليدوي للبؤرة.ميكنك 

وضع ضبط بؤرة العدسة على اضبط مفتاح ١
>MF.(الضبط التلقائي للبؤرة) <
 أدر حلقة ضبط بؤرة العدسة لضبط البؤرة بشكل

تقريبي.

اعرض إطار التكبري.٢
> اضغط على الزرu.<
.سيظهر إطار التكبري
] على الشاشة لتكبري 1ميكنك أيضًا النقر فوق [

الصورة.

انقل إطار التكبري.٣
> لتحريك إطار التكبري إىل املوضع 9استخدم  <

املطلوب لضبط البؤرة. كذلك، ميكنك النقر فوقه 
لنقله.

> أو<0يؤدي الضغط على زر <L إىل إعادة <
إطار التكبري إىل مركز الشاشة.

قم بتكبري الصورة.٤
> يف كل مرة يتم فيها الضغط على الزرu ، <

سيتغري تكبري الصورة يف التسلسل التايل:

> أو 9أثناء العرض املكرب، ميكنك استخدام <
الضغط على القطع االجتاهية املعروضة يف 

اجلانب العلوي أو السفلي أو األيسر أو األمين يف 
الشاشة للتمرير عرب الصورة املكربة.

MFالضبط اليدوي للبؤرة :

إطار التكبري

)AEقفل اإلضاءة التلقائية (

موضع املنطقة املُكربة

التكبري (تقريبًا)

 0x 8 5x 8 1x 1  8عرض عادي 
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MFالضبط اليدوي للبؤرة :

اضبط البؤرة يدويًا.٥
 أثناء النظر إىل الصورة املكربة، أدر حلقة ضبط

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

>u.للرجوع إىل العرض العادي <

التقط الصورة.٦
 حتقق من درجة اإلضاءة ثم اضغط على زر الغالق

).٢٥٦بالكامل اللتقاط الصورة (ص 

يف وضع العرض املُكرب، يتم تثبيت درجة اإلضاءة. (سيتم عرض سرعة الغالق وفتحة العدسة باللون 
األحمر.)
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تنبيهات عامة للتصوير أثناء العرض املباشر
جودة الصورة

 عند التصوير بسرعاتISO عالية، قد يصبح التشوش (نقاط من الضوء أو األشرطة أو ما إىل 
ذلك) ملحوظًا.

.قد يؤدي التصوير يف درجات احلرارة العالية إىل التشويش وعدم انتظام األلوان بالصورة
 يف حالة التصوير أثناء العرض املباشر بشكل مستمر لفرتة طويلة، قد ترتفع درجة احلرارة

الداخلية للكامريا، مما قد يؤدي إىل تدهور جودة الصورة. توقف دائمًا عن استخدام وضع التصوير 
باستخدام العرض املباشر يف حالة عدم التصوير.

 يف حالة التصوير أثناء ضبط درجة اإلضاءة لفرتة طويلة مع ارتفاع درجة احلرارة الداخلية
للكامريا، قد تتدهور جودة الصورة. لذا توقف عن استخدام ميزة التصوير باستخدام العرض 

املباشر وانتظر لبضع دقائق قبل التصوير مرة أخرى.

> األحمر املستخدمان للتحذير من ارتفاع درجة احلرارة الداخلية للكامرياE> األبيض و<sرمزا <
 يف حالة ارتفاع درجة احلرارة الداخلية للكامريا نتيجة التصوير أثناء العرض املباشر لفرتة طويلة

> أحمر.E> أبيض أو <sأو ارتفاع درجة احلرارة احمليطة، سيظهر رمز <
> يشري رمزs األبيض إىل أن جودة الصور الثابتة ستتدهور. لذا، يوصى بإنهاء التصوير أثناء <

العرض املباشر مؤقتًا وترك الكامريا تربد قبل التصوير مرة أخرى.
> يشري الرمزE األحمر إىل أنه سيتم إيقاف التصوير أثناء العرض املباشر تلقائيًا قريبًا. إذا حدث <

ذلك، فلن تتمكن من التصوير مرة أخرى حتى تنخفض درجة احلرارة الداخلية للكامريا. أوقف 
التصوير باستخدام العرض املباشر أو أوقف تشغيل الكامريا واتركها بدون استخدام لبعض 

الوقت.
 سيؤدي التصوير أثناء العرض املباشر يف درجة حرارة مرتفعة لفرتة طويلة إىل ظهور الرمز

>s> أو <E.مبكرًا. أثناء عدم القيام بالتصوير، أوقف تشغيل الكامريا دائمًا <
 يف حالة ارتفاع درجة حرارة الكامريا الداخلية، قد تقل جودة الصور التي مت التقاطها باستخدام

> األبيض.s العالية أو درجات إضاءة طويلة حتى قبل عرض رمز <ISOسرعة 

نتائج التصوير
 يف العرض املُكرب، سيتم عرض سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة باللون األحمر. إذا مت التقاط

الصورة يف العرض املُكرب، فقد ال تظهر درجة اإلضاءة بالشكل املطلوب. لذا ارجع إىل العرض 
العادي قبل التقاط الصورة.

 حتى يف حالة التقاط الصورة أثناء العرض املُكرب، سيتم التقاط منطقة الصورة يف نطاق
العرض العادي.
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تنبيهات عامة للتصوير أثناء العرض املباشر
صورة العرض املباشر

 يف ظل اإلضاءة اخلافتة أو الساطعة، قد ال تعكس صورة العرض املباشر سطوع الصورة
امللتقطة.

 حتى عند ضبط سرعةISO منخفضة، قد تتم مالحظة التشويش يف صورة العرض املباشر 
املعروضة يف اإلضاءة اخلافتة. مع ذلك، عندما تقوم بالتصوير، سيكون بالصورة املسجلة 

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

 يف حالة تغري مصدر الضوء (اإلضاءة) بالصورة، قد تهتز الشاشة. إذا حدث ذلك، فقم بإنهاء
التصوير أثناء العرض املباشر واستأنف التصوير باستخدام العرض املباشر يف وجود مصدر 

اإلضاءة الفعلي.
 عند توجيه الكامريا إىل اجتاه خمتلف، فقد يتم فقد الضبط الصحيح لسطوع صورة العرض

املباشر حلظيًا. انتظر حتى يستقر مستوى درجة السطوع قبل التصوير.
 يف حالة وجود مصدر إضاءة ساطع جدًا بالصورة، قد تظهر املنطقة الساطعة باللون األسود

. على الرغم من ذلك، ستعرض الصورة الفعلية امللتقطة املنطقة LCDعلى شاشة 
الساطعة على نحو سليم.

] 52 يف اإلضاءة اخلافتة، عند ضبط: LCD brightness سطوع شاشة) [LCD على (
إعداد ساطع، قد يظهر تشويش أو ألوان غري منتظمة يف صورة العرض املباشر. ورغم ذلك، 

لن يتم تسجيل التشويش أو األلوان غري املنتظمة يف الصورة امللتقطة.
.عند تكبري الصورة، قد تبدو درجة وضوح الصورة أكرث بروزًا مما كانت عليه يف الصورة الفعلية

الوظائف اخملصصة
 ٤١١خالل التصوير أثناء العرض املباشر، سيتم تعطيل إعدادات معينة للوظائف اخملصصة (صفحة.(

العدسة والفالش
 إذا كانت العدسة املُركبة تشتمل على وظيفة مُثبت الصور وقمت بضبط مفتاح مُثبت الصور

)IS> فسيتم تشغيل مُثبت الصور يف جميع األوقات حتى يف حالة عدم الضغط 1) على ،<
على زر الغالق حتى املنتصف. يستهلك مثبت الصور طاقة البطارية وقد يقلل من عدد 

اللقطات املمكنة تبعًا لظروف التصوير. إذا مل يكن مثبت الصور ضروريًا، كما هو احلال عند 
>.2استخدام حامل ثالثي القوائم، فيوصى بضبط مفتاح مُثبت الصور على <

 تكون وظيفة الضبط املسبق للبؤرة ممكنة يف وضع التصوير أثناء العرض املباشر فقط عند
استخدام عدسات التصوير عن بُعد (الفائقة) املزودة بوضع الضبط املسبق للبؤرة، والتي مت 

.٢٠١١طرحها باألسواق منذ وبعد النصف الثاين من عام 
 لن يعمل تثبيت درجة إضاءة الفالش يف حالة استخدام الفالش املدمج. لن يعمل تثبيت درجة

 خارجية.Speedliteإضاءة الفالش والفالش املعدل يف حالة استخدام وحدة 
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٨
تصوير األفالم

يتم متكني ميزة تصوير األفالم من خالل 
ضبط مفتاح التصوير أثناء العرض 

>.kاملباشر/تصوير األفالم على <

 ٥بالنسبة للبطاقات التي ميكنها تسجيل أفالم، انظر صفحة.
 إذا كنت حتمل الكامريا بيدك أثناء تصوير األفالم، فقد يتسبب اهتزاز الكامريا يف

إنشاء أفالم ضبابية. يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم يف مثل هذه احلاالت.

Full HD 1080
 إىل التوافق مع الوضوح العايل الذي متيز Full HD 1080يشري 

 (خطوط املسح).١٠٨٠وحدات البكسل الرأسية البالغ عددها 
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سيعمل عنصر التحكم يف اإلضاءة التلقائية ليالءم السطوع احلايل للمشهد.

اضبط قرص األوضاع على وضع بخالف ١
>.a> و<vالوضعني <

اضبط مفتاح التصوير أثناء العرض املباشر/٢
>.kتصوير األفالم على <

 ستصدر املرآة العاكسة صوتًا، ثم ستظهر
.LCDالصورة على شاشة 

اضبط البؤرة على الهدف.٣
 قبل البدء يف تصوير فيلم،اضبط البؤرة باستخدام

الضبط التلقائي للبؤرة أو الضبط اليدوي للبؤرة 
).٢٨٨، ٢٨٥-٢٧٦(ص 

 ،عند الضغط على زر الغالق حتى منتصفه
ستقوم الكامريا بضبط البؤرة من خالل الطريقة 

احلالية للضبط التلقائي للبؤرة.

قم بتصوير الفيلم.٤
> لبدء تصوير فيلم.0اضغط على الزر <
] أثناء تصوير الفيلم، سيتم عرض العالمةo على [

اجلانب العلوي األمين من الشاشة.
 سيتم تسجيل الصوت بواسطة امليكروفونات

املدجمة.
> 0للتوقف عن تصوير الفيلم، اضغط على الزر <

مرة أخرى.

k تصوير األفالم

التصوير باستخدام اإلضاءة التلقائية

تسجيل فيلم

امليكروفونات
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k تصوير األفالم

> يف أوضاع املنطقة األساسية، ستكون نتيجة التصوير مماثلة للوضعA كذلك، سيتم .<
).٢٩٧عرض رمز املشهد اخلاص باملشهد الذي اكتشفته الكامريا أعلى يسار الشاشة (ص

> يف أوضاع التصويرs>و ،<f>و ،<F ستكون اإلعدادات هي نفسها عند التصوير <
>.dبالوضع <

 ستختلف وظائف القائمة القابلة للضبط بني أوضاع املنطقة األساسية وأوضاع املنطقة
).٤٧٧اإلبداعية (ص

> يف أوضاع املنطقة اإلبداعية، ميكنك أن تضغط على الزرA لتثبيت درجة اإلضاءة٢٠٣> (ص ( 
تثبيت اإلضاءة التلقائية). بعد تطبيق قفل اإلضاءة التلقائية أثناء تصوير الفيلم، ميكنك إلغاؤه (

>. (يتم االحتفاظ بإعداد قفل اإلضاءة التلقائية حتى تقوم بالضغط على Sبالضغط على الزر <
>.)Sالزر <

> يف أوضاع املنطقة اإلبداعية، ميكنك ضبط املفتاحR إىل األسفل وإدارة القرص <
> لضبط تعويض درجة اإلضاءة.5<
 يف حالة تصوير فيلم باستخدام اإلضاءة التلقائية، لن يتم تسجيل سرعةISO وسرعة الغالق 

).Exifوفتحة العدسة يف معلومات الفيلم (
 عند تصوير فيلم باستخدام اإلضاءة التلقائية، (أوضاع أخرى غريa ستقوم الكامريا تلقائيًا (

 يف ظل ظروف اإلضاءة اخلافتة. Speedlite اخلاصة بوحدة فالش LEDبتشغيل إضاءة 
 املزودة EX من فئة Speedliteللحصول على التفاصيل، ارجع إىل دليل إرشادات وحدة 

.LEDمبصباح 
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 يف أوضاع املنطقة األساسيةISOسرعة 
 سيتم ضبط سرعةISO بشكل تلقائي ضمن النطاق ISO 100 - ISO 12800.

 F، وfو sو d يف األوضاع ISOسرعة 
 سيتم ضبط سرعةISO بشكل تلقائي ضمن النطاق ISO 100 - ISO 12800.
] يفRange for movies) [نطاق األفالم] ضمن (z2: ISO speed settings [

]، )25600  (H) على [احلد األقصى] (Maximum)، يف حالة ضبط [ISO(إعدادات سرعة 
). وحتى يف حالة ISO 25600 (مساوٍ لسرعة Hفسيتوسع نطاق اإلعداد التلقائي حتى 

]Maximum أو أعلى، وضبط [ISO 200) على مستوى احلد األدنى] (Minimumضبط [
 أو أقل، فسيتم حتديد النطاق فيما بني املستويني ISO 3200) على مستوى احلد األقصى(

ISO  100 - ISO 6400 ٣٣٢ تلقائيًا (ص.(
] يف حالة ضبطz3: Highlight tone priority) [أولوية درجة التمييز] على (Enable [

.ISO 200 - ISO 12800 بني السرعتني ISO)، ترتاوح سرعة ١٧٤) (ص متكني(
] منz2: ISO speed settings) [ إعدادات سرعةISO] و (Auto range) [ النطاق

-١٥٢ (ص ) ال ميكن ضبطهماحلد األدنى لسرعة الغالق] ( .Min. shutter spd) و[التلقائي
) لتصوير األفالم.١٥٣

 نظرًا ألن تصوير فيلم بسرعةISO 16000 قد يسبب املزيد من التشويش، فقد مت تصميم 
ISO” كسرعة موسعة (يتم عرضها باعتبارها H.(”

 عند التحويل من تصوير الصور الثابتة إىل تصوير األفالم، حتقق أن إعدادات سرعةISO قبل تصوير 
األفالم.
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k تصوير األفالم

عرض >)، سيتم vخالل تصوير األفالم يف أحد أوضاع املنطقة األساسية (باستثناءالوضع <
رمز ميثل املشهد الذي اكتشفته الكامريا، وسيتم التصوير بطريقة تالئم املشهد. قد ال 

يطابق الرمز املعروض املشهد الفعلي بالنسبة ألوضاع تصوير أو مشاهد معينة.

). إذا مت التتبع] (u+Tracking) على [AFيتم عرضه فقط يف حالة ضبط أسلوب ضبط البؤرة تلقائيًا (:١*
)، فسيتم عرض الرمز "صورة غري شخصية“ حتى يف AFضبط طريقة أخرى للضبط التلقائي للبؤرة (

حالة اكتشاف شخص.
يتم عرضه عندما تشتمل العدسة التي مت تركيبها على معلومات املسافة. قد ال يطابق الرمز املعروض :٢*

املشهد الفعلي عند استخدام أنبوبة إطالة أو عدسة مقربة.
سيتم عرض رمز املشهد احملدد من بني املشاهد القابلة لالكتشاف.:٣*

رموز املشهد

الهدف
صورة 
١*شخصية

صورة غري شخصية
لون اخللفية

املنظر الطبيعي اخللفية
٢*قريبواخلارجي

ساطع
رمادي

اإلضاءة اخللفية

تضمني السماء الزرقاء
أزرق فاحت

اإلضاءة اخللفية

برتقايل٣*٣*غروب الشمس

تسليط الضوء
أزرق داكن

داكن
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 لتصوير الفيلم بشكل يدوي. علمًا بأن ISOميكنك ضبط سرعة الغالق وفتحة العدسة وسرعة 
الضبط اليدوي لإلضاءة يف تصوير األفالم خاص باملستخدمني احملرتفني.

>.aاضبط قرص األوضاع على <١

اضبط مفتاح التصوير أثناء العرض املباشر/٢
>.kتصوير األفالم على <

.ISOاضبط سرعة  ٣
> اضغط على الزرi.<
 ستظهر شاشة إعداد سرعةISO على شاشة 

LCD.
> لضبط سرعة 6أدر القرص<ISO.
 ملعرفة تفاصيل حول سرعةISO انظر الصفحة ،

التالية.

اضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة.٤
 اضغط على زر الغالق حتى منتصفه وحتقق من

مؤشر مستوى درجة اإلضاءة.
> تختلف 6لضبط سرعة الغالق، أدر القرص .<

سرعات الغالق القابلة للضبط تبعًا ملعدل اإلطارات.
 ثانية١/٢٥ ثانية - ١/٤٠٠٠: 4 5•
 ثانية١/٣٠ ثانية - ١/٤٠٠٠: 6•
 ثانية١/٥٠ ثانية - ١/٤٠٠٠: 7•
 ثانية١/٦٠ ثانية - ١/٤٠٠٠: 8•
> 5لضبط فتحة العدسة، أدر القرص.<
 يف حالة عدم إمكانية الضبط، اضبط املفتاح

>R> 6> لألسفل، ثم قم بتدوير القرص< 
>.5أو <

اضبط البؤرة وقم بتصوير الفيلم.٥
 ٤ و٣إن اإلجراء هو نفسه الوارد يف اخلطوتني 

من "التصوير باستخدام اإلضاءة التلقائية“ 
).٢٩٤(ص 

التصوير باستخدام اإلضاءة اليدوية

سرعة الغالق

فتحة العدسة
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 أثناء التصوير باستخدام اإلضاءة اليدويةISOسرعة 
] باستخدامAUTO) [تلقائي) (A سوف يتم ضبط سرعة ،(ISO تلقائيًا ضمن ISO 100 - 

ISO 12800] يف .Range for movies) [نطاق األفالم] ضمن (z2: ISO speed 
settings) [ إعدادات سرعةISO] يف حالة ضبط ،(Maximum) [على احلد األقصى (

]H(25600)  فسيتوسع نطاق اإلعداد التلقائي حتى ،[H مساوٍ لسرعة) ISO 25600 .(
 أو أعلى، ISO 200) على مستوى احلد األدنى] (Minimumيف حالة ضبط [وحتى 

 أو أقل، فسيتم حتديد ISO 3200) على مستوى احلد األقصى] (Maximum[وضبط 
).٣٣٢ تلقائيًا (ص ISO 100 - ISO 6400النطاق فيما بني املستويني 

 ميكنك ضبط سرعةISO يدويًا ضمن سرعة ISO 100 - ISO 12800 بزيادات توقف 
 z2: ISO speed) ضمن [نطاق األفالم] (Range for movies. يف [١/٣مقدارها 

settings إعدادات سرعة) [ISO] يف حالة ضبط ،(Maximum) [على احلد األقصى (
]H(25600)  فسيتوسع نطاق اإلعداد التلقائي حتى ،[H مساوٍ لسرعة) ISO 25600 (

).٣٣٢(ص
] يف حالة ضبطz3: Highlight tone priority) [أولوية درجة التمييز] على (Enable [

.ISO 200 - ISO 12800 بني السرعتني ISO)، ترتاوح سرعة ١٧٤) (ص متكني(
] منz2: ISO speed settings) [ إعدادات سرعةISO]و (Auto range) [ النطاق

) ال ميكن ١٥٣-١٥٢) (ص احلد األدنى لسرعة الغالق] ( .Min. shutter spd) و[التلقائي
ضبطهم لتصوير األفالم.

 نظرًا ألن تصوير فيلم بسرعةISO 16000 قد يسبب املزيد من التشويش، فقد مت تصميم 
ISO” كسرعة موسعة (يتم عرضها باعتبارها H.(”

 عند التحويل من تصوير الصور الثابتة إىل تصوير األفالم، حتقق من إعدادات سرعةISO قبل 
تصوير األفالم.

 ال يوصى بتغيري سرعة الغالق أو قيمة فتحة العدسة أثناء تصوير األفالم نظرًا ألنه سيتم تسجيل
التغيريات التي طرأت على درجة اإلضاءة.

 ثانية. ١/١٢٥ ثانية إىل ١/٣٠عند تصوير فيلم لهدف متحرك، يوصى باستخدام سرعة غالق من 
كلما زادت سرعة الغالق، بدت حركة الهدف أقل انسيابية.

 يف حالة تغيري سرعة الغالق أثناء التصوير يف ظل إضاءة فلورسنت أوLED قد يتم تسجيل ،
اهتزاز الصورة.

] 8ضمنC.FnIII-4: Custom Controls) [يف حالة ضبط مفاتيح التحكم اخملصصة ،(
]s: Expo comp (hold btn, turn S) ) [تعويض درجة اإلضاءة (اضغط الزر، أدر (( 

 التلقائية.ISO)، ميكنك ضبط تعويض درجة اإلضاءة أثناء ضبط سرعة ٤٣٨(ص
 عند ضبط سرعةISO> التلقائية، ميكنك الضغط على الزر A لقفل (تثبيت) سرعة <ISO.
> أما عند الضغط على الزرA وإعادة تركيب اللقطة، فيمكنك رؤية الفرق يف مستوى درجة <

>.A) مقارنةً بالضغط على الزر <٣٠٠اإلضاءة على مؤشر مستوى درجة اإلضاءة (ص 
> من خالل الضغط على الزرB.ميكنك عرض شريط الرتدد الرسومي <
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 يف كل مرة تقوم فيها بالضغط على الزر>B.سيتغري عرض املعلومات ،<

 يسري على مقطع فيديو واحد.*

عرض املعلومات

منط الصورة

التحكم السريع

نقطة الضبط التلقائي للبؤرة  
)FlexiZone(فردي - 

مؤشر مستوى درجة اإلضاءة

فتحة العدسة

سرعة الغالق

توازن اللون األبيض

وضع تصوير األفالم/رمز 
املشهد

y: درجة اإلضاءة
التلقائية 

(أوضاع املنطقة 
األساسية)

l: اإلضاءة التلقائية
(املرشحات اإلبداعية)

k: اإلضاءة التلقائية
(أوضاع املنطقة 

اإلبداعية)
M:اإلضاءة اليدوية

N: األفالم ذات الفرتات
الزمنية احملددة

حجم تسجيل الفيلم

)AEقفل اإلضاءة التلقائية (

طريقة الضبط التلقائي للبؤرة
•c: uالتتبع + 
•o: FlexiZoneمتعدد - 
•d: FlexiZoneفردي - 

مستوى شحن البطارية

معدل اإلطارات

ISOسرعة 

مستوى التسجيل: يدوي

قوة اإلشارة الالسلكية/حالة النقل يف 
Eye-Fiبطاقة 

محسِّن اإلضاءة التلقائي

 / الوقت املنقضي من تصوير الفيلم*الوقت املتبقي

Wi-Fiوظيفة 

 (تعطيل)Disableمرشح صوت الرياح: 

خمفض الصوت

التكبري/التصغري الرقمي

لقطة الفيديو

الضبط التلقائي للبؤرة لألفالم 
Servoباستخدام وضع 

البوصلة الرقمية

GPSمؤشر اتصال 
التكبري/التصغري/التكبري 

الرقمي

تعويض درجة اإلضاءة

مستوى صوت سماعات الرأس

تنسيق تسجيل الفيلم

املرشحات اإلبداعية

أولوية درجة التمييز

مقياس املستوى
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تعد حماكاة الصورة النهائية مبثابة وظيفة تظهر األفالم كما ستبدو عليه باإلعدادات احلالية 
لنمط الصورة وتوازن اللون األبيض ووظائف التصوير األخرى املطبقة.

أثناء تصوير الفيلم، ستوضح الصورة املعروضة تأثريات اإلعدادات املدرجة أدناه تلقائيًا.

حماكاة الصورة النهائية لتصوير الفيلم
منط الصورة

سيتم عكس درجة الوضوح (القوة) والتباين وتشبع اللون ودرجة ألوان الصورة. *

توازن اللون األبيض
تصحيح توازن اللون األبيض
درجة اإلضاءة
(ما عدا أثناء تصوير األفالم ذات الفرتات الزمنية احملددة) عمق اجملال
مُحسِّن اإلضاءة التلقائي
تصحيح اإلضاءة الطرفية
تصحيح االنحراف اللوين
أولوية درجة التمييز
 فيلمHDR
املرشحات اإلبداعية

حماكاة الصورة النهائية

> ميكنك عرض املستوى اإللكرتوين بالضغط على الزرB ٧٢> (ص.(
>ميكنك حترير ما يتم عرضه عند الضغط على الزرB ٢٦٢> (ص.(
) الحظ أنه عند ضبط طريقة الضبط التلقائي للبؤرةAF] على (u+Tracking) [التعقب ،(

) فلن ميكن عرض ٣٧٣ (ص HDMI أو عند توصيل الكامريا بجهاز تلفاز باستخدام كابل 
املستوى اإللكرتوين.

 ال ميكن عرض املستوى اإللكرتوين أو خطوط الشبكة أو شريط الرتدد الرسومي أثناء تصوير
الفيلم. (سيختفي العرض عندما يبدأ تصوير أحد األفالم.)

.عند بدء تصوير الفيلم، سيتغري الوقت املتبقي لتصوير الفيلم ليصبح الوقت املنقضي
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واللتقاط صور ثابتة، أوقف تصوير الفيلم وقم ال ميكن تصوير الصور الثابتة أثناء تصوير الفيلم. 
بالتصوير باستخدام مستكشف املشهد أو قم بالتصوير أثناء العرض املباشر.

التقاط الصور الثابتة

تنبيهات لتصوير األفالم
 ال توجِّه الكامريا نحو مصدر ضوء شديد، كضوء الشمس أو مصدر ضوء صناعي شديد. فقد

يؤدي القيام بذلك إىل تلف مستشعر الصور أو املكونات الداخلية للكامريا.
 عند الضغط على زر الغالق حتى املنتصف لضبط البؤرة تلقائيًا أثناء تصوير الفيلم، قد حتدث

الظواهر التالية.
قد تصبح البؤرة بعيدة بشكل حلظي.•
قد يتغري سطوع الفيلم املسجل.•
قد يصبح الفيلم املسجل ثابتًا بشكل حلظي.•
قد يسجل الفيلم الصوت امليكانيكي الناجت عن العدسة.•
> إذا مت ضبطQ> أو <Qw وتغريت سرعة <ISO ،أو قيمة فتحة العدسة أثناء تصوير الفيلم 

فقد يتغري توازن اللون األبيض أيضًا.
 يف حالة تصوير الفيلم يف ظل إضاءة فلورسنت أوLED.قد تهتز صورة الفيلم ،
 ويوصى بتصوير القليل من األفالم االختبارية إذا كنت ستجري عمليات تكبري/تصغري أثناء تصوير

الفيلم. فعملية التكبري/التصغري أثناء تصوير األفالم قد تؤدي إىل تسجيل تغيريات يف درجة 
اإلضاءة أو صوت العدسة امليكانيكي، أو قد تخرج الصور خارج نطاق ضبط البؤرة.

> أثناء تصوير األفالم، ال ميكنك تكبري الصورة حتى إذا قمت بالضغط على الزرu.<
 بإصبعك، الخ.٢٩٤توخّ احلذر كيال تغطي امليكروفونات املدجمة (ص (
 إذا قمت بتوصيل كابلHDMI.أو فصله أثناء تصوير الفيلم، فسوف يتوقف تصوير الفيلم 
 ٣٤٤-٣٤٣التنبيهات العامة لتصوير األفالم يف الصفحات.
 ٢٩٠إذا لزم األمر، فاقرأ أيضًا تنبيهات التصوير العامة أثناء العرض املباشر يف الصفحات-

٢٩١.

ال حتمل الكامريا يف نفس الوضع لفرتات زمنية طويلة.
وحتى إذا مل يكن ملمس الكامريا ساخنًا للغاية، فإن مالمستها لنفس اجلزء من اجلسم لفرتة 

طويلة قد يتسبب يف احمرار اجللد أو اإلصابة بقروح أو اإلصابة بحروق ناجتة عن مالمسة أجسام 
ذات درجات حرارة منخفضة. يوصى باستخدام احلامل ثالثي القوائم لألشخاص الذين يعانون من 

مشاكل يف الدورة الدموية أو حساسية شديدة يف اجللد، أو عند استخدام الكامريا يف أماكن 
ساخنة للغاية.
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مالحظات لتصوير األفالم
] توجد اإلعدادات املتعلقة بالفيلم ضمن عالمات التبويبz4]و [z5 يف أوضاع ٣٢٦] (ص) .(

].)z3] و[z2املنطقة األساسية، توجد حتت عالمة التبويب [
 جيجابايت، ٤يتم تسجيل ملف فيلم يف كل مرة تقوم فيها بتصوير فيلم. وإذا جتاوز حجم امللف 

).٣٠٩ جيجابايت الحقة (ص ٤فسيتم إنشاء ملف جديد لكل 
 ١٩٢٠% تقريبًا (يف حالة ضبط حجم تسجيل الفيلم على [١٠٠يبلغ جمال رؤية صورة الفيلم x ١٠٨٠.([
> ميكنك أيضًا ضبط البؤرة على الصورة بالضغط على الزرp.<
.يتم تسجيل الصوت االسترييو عرب امليكروفونات املدجمة بالكامريا
 ملم.٣٫٥ميكن استخدام معظم ميكروفونات االسترييو اخلارجية املزودة بقابس صغري يبلغ قطره 
 باستخدام حزمة بطارياتLP-E6N مشحونة بالكامل، سيكون إجمايل مدة تصوير الفيلم كما 

 درجة ٧٣ درجة مئوية/٢٣ دقيقة يف درجة حرارة الغرفة (٥٠يلي: حوايل ساعة واحدة و
 درجة مئوية/٠ دقيقة، يف درجات احلرارة املنخفضة (٤٠فهرنهايت)، وساعة واحدة  و

: الضبط التلقائي للبؤرة لألفالم باستخدام z4 درجة فهرنهايت) (يف حالة الضبط على [٣٢
] (تعطيل)).Servo  :Disableوضع 

 تكون وظيفة الضبط املسبق للبؤرة ممكنة يف وضع تصوير األفالم عند استخدام عدسات
التصوير عن بُعد (الفائقة) املزودة بوضع الضبط املسبق للبؤرة، والتي مت طرحها باألسواق 

.٢٠١١منذ وبعد النصف الثاين من عام 



٣٠٤

، فستظهر شاشة اإلعداد LCD> أثناء عرض الصورة على شاشة fإذا ضغطت على الزر <
> لضبط طريقة الضبط التلقائي للبؤرة.6 وميكنك عندها إدارة القرص <LCDعلى شاشة 

 ميكنك الضغط على الزر <٢٩٨أثناء التصوير باإلضاءة اليدوية (ص ،(i لضبط سرعة <ISO.
> ال ميكن ضبط وضع التشغيلR> ووضع القياس <D.<

إعدادات وظائف التصوير

f / iاإلعدادات
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إعدادات وظائف التصوير

) طريقة الضبط التلقائي للبؤرة(AF methodيف أوضاع املنطقة اإلبداعية، ميكن ضبط 
التكبري/التصغري (Digital zoom) و حجم تسجيل الفيلم (Movie recording sizeو 

 Volume (مستوى التسجيل) (يُضبط يدويًا فقط)، و Recording level) و الرقمي
) (سماعة الرأس)، وتوازن اللون األبيض، ومنط الصورة، وحمسن اإلضاءة مستوى الصوت(

).لقطة الفيديو (Video snapshotالتلقائية، واملرشحات اإلبداعية و 
يف أوضاع املنطقة األساسية، ميكن فقط ضبط الوظائف املطبوعة باخلط العريض أعاله.

.)Q  <)7اضغط على الزر < ١
.سيتم عرض الوظيفة احملددة القابلة للضبط
]HDR Movie Shooting) [ تصوير األفالم يف

) قابل للضبط وضع النطاق الديناميكي العايل
).٣١٤فقط يف أوضاع املنطقة األساسية (ص 

حدد وظيفة واضبطها.٢
>اضغط على مفتاحيW>   <X.لتحديد وظيفة <
 ستظهر إعدادات الوظيفة احملددة ودليل

) على الشاشة.٧٥امليزات (ص 
> اضغط على مفتاحيY>   <Z لضبط <

الوظيفة.
] لضبط توازن اللون األبيض التلقائي، حددQ ثم ،[

>.0اضغط على <
 لضبط تصحيح توازن اللون األبيض، أو معلمات

منط الصورة أو املرشحات اإلبداعية، اضغط على 
>.Bالزر <

> إىل حتويل الكامريا إىل 0سيؤدي الضغط على <
وضع تصوير األفالم.

] للعودة إىل تصوير الفيلم.2كما ميكنك حتديد [

Q التحكم السريع



٣٠٦

جودة ] (z4: Movie rec qualityبضبط [
] يف أوضاع z2) (عالمة التبويب [تسجيل الفيلم

املنطقة األساسية)، ميكنك ضبط تنسيق تسجيل 
الفيلم، وحجم تسجيل الفيلم (حجم الصورة، ومعدل 

اإلطارات وطريقة الضغط)، ووظائف أخرى.

ميكنك حتديد تنسيق تسجيل الفيلم.
D MOV

 (امتداد امللف: MOVهذا الفيلم مت تسجيله بتنسيق 
.”MOV.مالئم للتحرير باستخدام كمبيوتر .(“

C  MP4  
“). هذا التنسيق متوافق مع MP4 (امتداد امللف: ”.MP4هذا الفيلم مت تسجيله بتنسيق 

.MOVجمموعة أكرب من أنظمة التشغيل عن التنسيق 

ضبط حجم تسجيل الفيلم 3

MOV/MP4
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 ضبط حجم تسجيل الفيلم3

ميكنك حتديد حجم الفيلم ومعدل اإلطارات وطريقة الضغط.
حجم الصورة

L 1920x1080
 نسبة ).Full HDجودة تسجيل عالية الوضوح (

.١٦:٩العرض إىل االرتفاع هي 
w 1280x720

). نسبة HDجودة تسجيل عالية الوضوح (
.١٦:٩العرض إىل االرتفاع هي 

معدل اإلطارات) fps(معدل اإلطارات يف الثانية :
 إطارًا يف الثانية٥٩٫٩٤ 8/ إطارًا يف الثانية٢٩٫٩٧ 6

 (أمريكا الشمالية واليابان وكوريا NTSCللمناطق التي يكون نظام التلفاز فيها هو 
اجلنوبية واملكسيك وما إىل ذلك).

 إطارًا يف الثانية٥٠٫٠٠ 7/ إطارًا يف الثانية٢٥٫٠٠ 5
 (أوروبا وروسيا والصني وأسرتاليا وما إىل ذلك).PALللمناطق التي يكون نظام التلفاز فيها هو 

 إطارًا يف الثانية٢٣٫٩٨ 4
الصور املتحركة بشكل أساسي.

حجم تسجيل الفيلم

 Video :3 5[يتم تبديل معدل اإلطارات املعروض على شاشة حجم تسجيل الفيلم تبعًا ملا إذا كان 
system) [نظام الفيديو] مضبوطًا على (For NTSC) أو [ لـNTSC] أو ( For PAL) [ لـPAL (

).NTSC] (لـ For NTSC إطارًا يف الثانية) فقط عندما يتم ضبط [٢٣٫٩٨ (4). ميكن حتديد٤٧٥(ص
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٣٠٨

طريقة الضغط
، MP4. وبالنسبة للتنسيق MOV إذا كان تنسيق التسجيل هو Wتكون ثابتة على 

 .Xv أو Xفيمكن حتديد إما 

MOVيف تنسيق •
W  ALL-I/للتحرير) I(فقط-

يضغط إطارًا واحدًا يف كل مرة للتسجيل. وعلى الرغم من أن حجم امللف أكرب من 
 (خفيف)، فإن الفيلم مناسب بشكل أكرب للتحرير.IPB (قياسي) و IPBاستخدام 

MP4يف تنسيق •
X  IPB (قياسي)

يضغط عدة إطارات يف وقت واحد بشكل فعّال للتسجيل.

X v  IPB (خفيف)
 (قياسي) مما يؤدي إىل IPBيسجل الفيلم على معدل أقل بقليل من املستخدم مع 

وجود حجم ملف أصغر إىل جانب إمكانية التوافق مع جمموعة أكرب من أنظمة التشغيل.

)، فاضبط حجم تسجيل الفيلم مرة أخرى.نظام الفيديو] (Video system :3 5إذا غريت اإلعداد [
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 ضبط حجم تسجيل الفيلم3

يف تنسيقMOV )بالتقريب(

 يف تنسيقMP4 (بالتقريب)

 جيجابايت٤ملفات األفالم التي يتجاوز حجمها 
 جيجابايت، ميكنك االستمرار يف التصوير دون ٤حتى يف حالة تصوير فيلم يتجاوز حجمه 

انقطاع.
 جيجابايت، فسيتم إنشاء ملف جديد تلقائيًا.٤أثناء تصوير فيلم، إذا جتاوز حجم امللف 

عند تشغيل الفيلم، سيكون لزامًا عليك تشغيل كل ملف فيلم على حدة. يتعذر تشغيل ملفات 
األفالم تلقائيًا يف ترتيب تتابعي. بعد انتهاء تشغيل الفيلم، حدد الفيلم التايل املراد تشغيله.

إجمايل مدة تسجيل الفيلم وحجم امللف يف الدقيقة

جودة تسجيل الفيلم
جمموع الفرتة الزمنية للتسجيل على البطاقة

حجم امللف
بطاقة ذاكرة  جيجابايت٤

 جيجابايت٦٤بسعة

L654Wدقيقة٢٣ دقائق.٥ 
ساعة واحدة. 

 دقيقة٣٣
 ميجابايت/٦٥٤

دقيقة

جودة تسجيل الفيلم
جمموع الفرتة الزمنية للتسجيل على البطاقة

حجم امللف
بطاقة ذاكرة  جيجابايت٤

 جيجابايت٦٤بسعة

L

87Xدقيقة٣٥ دقائق٨ 
 ٢١ساعتان. و
دقيقة

 ميجابايت/٤٣١
دقيقة

654Xدقيقة١٧ 
ساعة واحدة. 

 دقائق.١٠و
 ساعات. ٤
 دقيقة٤١و

 ميجابايت/٢١٦
دقيقة

65Xvدقيقة٤٣ 
 ساعات. ٢

 دقيقة٥٣و
 ساعات. ١١

 دقيقة٣٥و
 ميجابايت/٨٧

دقيقة

w

87Xدقيقة٢٠ 
 ساعات. ١
 دقيقة٢١و

 ساعات. ٥
 دقيقة٢٤و

 ميجابايت/١٨٤
دقيقة

65Xv
 ساعات. ٢
 دقائق.٥و

 ساعات. ٨
 دقيقة٢٠و

 ساعات. ٣٣
 دقيقة٢٢و

 ميجابايت/٣٠
دقيقة

تصوير األفالم يف وضع النطاق 
الديناميكي العايل

 دقيقة١٧
 ساعات. ١
 دقائق.١٠و

 ساعات. ٤
 دقيقة٤١و

 ميجابايت/٢١٦
دقيقة

 قد تؤدي زيادة درجة احلرارة الداخلية للكامريا إىل توقف تصوير الفيلم تلقائيًا قبل احلد األقصى
).٣٤٣ملدة التسجيل املوضحة يف اجلدول (ص

 جيجابايت أثناء تصوير فيلم، فقد تظهر ”٤إذا تخطى حجم امللف buSY على لوحة “LCD 
لفرتة من الوقت.
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٣١٠

حد مدة تصوير الفيلم
 ثانية. يف حالة وصول ٥٩ دقيقة و٢٩يبلغ احلد األقصى ملدة تسجيل قصاصة فيلم واحدة 

 ثانية، سيتم إيقاف تصوير الفيلم تلقائيًا. ميكنك بدء ٥٩ دقيقة و٢٩مدة تصوير الفيلم إىل 
>. (سيتم تسجيل الفيلم على هيئة ملف 0تصوير فيلم ما مرة أخرى بالضغط على الزر <

فيلم جديد.)
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)، فيمكنك التصوير PAL  (L5) أو L6/4)  NTSCعندما يكون حجم التسجيل 
>).v من التكبري التصغري الرقمي (باستثناء الوضع <10x  إىل 3x بحوايل 

] (التكبري/التصغري Digital zoomحدد [١
الرقمي).

] حتت عالمة التبويبz4] عالمة التبويب) [z2 [
 Digitalيف أوضاع املنطقة األساسية)، حدد [

zoom) [ثم اضغط التكبري/التصغري الرقمي ،(
>.0على <

] (تكبري/Approx. 3-10x zoomحدد [٢
 أضعاف تقريبًا).١٠ إىل ٣تصغري مبقدار 

] حددApprox. 3-10x zoom) [ تكبري/تصغري
)، ثم اضغط على  أضعاف تقريبًا١٠ إىل ٣مبقدار 

>0.<
> اضغط على الزرM للخروج من القائمة <

والرجوع إىل تصوير الفيلم.

استخدم التكبري/التصغري الرقمي.٣
> اضغط على املفتاحنيW>   <X.<
.سوف يظهر شريط التكبري/التصغري الرقمي
> اضغط على املفتاحW للتكبري أو اضغط على <

> للتصغري.Xاملفتاح <
 ،عند الضغط على زر الغالق حتى منتصفه

ستقوم الكامريا بضبط البؤرة من خالل الوضع 
]FlexiZone - Single)  [FlexiZone - 

) (ثابت عند املركز).فردي
] إللغاء التكبري/التصغري الرقمي، اضبطDisable [

.٢) يف اخلطوة تعطيل(

استخدام التكبري/التصغري الرقمي لألفالم 3

.استخدم حامالً ثالثي القوائم للحيلولة دون اهتزاز الكامريا
 عند ضبط التكبري/التصغري الرقمي لألفالم/ سيكون احلد األقصى لسرعةISO هو ISO 6400.
 نظرًا ألن التكبري/التصغري الرقمي لألفالم يقوم مبعاجلة الصورة رقميًا، فإن الصورة ستبدو

حمببة أكرث عند درجات تكبري أعلى. كذلك، قد يصبح من املمكن مالحظة التشويش ونقاط 
اإلضاءة وما إىل ذلك.

.عند ضبط التكبري/التصغري الرقمي لألفالم، لن يظهر رمز املشهد
 ٢٨٤ارجع أيضًا إىل "ظروف التصوير التي جتعل من الصعب ضبط البؤرة“ يف صفحة.
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ميكنك تصوير األفالم أثناء تسجيل الصوت بواسطة 
ميكروفونات االسرتيو املدمج أو ميكروفون اسرتيو 

خارجي متوفر باألسواق. ميكنك أيضًا ضبط مستوى 
تسجيل الصوت كما تريد.

 z4: Soundاضبط تسجيل الصوت باستخدام [
recording) [تسجيل الصوت.(

]Auto) [يتم ضبط مستوى تسجيل الصوت تلقائيًا. وسيعمل التحكم التلقائي :)تلقائي
يف مستوى الصوت بشكل تلقائي استجابة ملستوى الصوت.

]Manual) [للمستخدمني املتقدمني. ميكنك ضبط مستوى تسجيل الصوت إىل :)يدوي
 مستوى.٦٤واحد من 

> أثناء 5) ثم أدر القرص <مستوى التسجيل] (Rec. levelحدد [
النظر إىل عداد املستوى لضبط مستوى تسجيل الصوت. انظر إىل 

مؤشر تعليق احلد األقصى، واضبطه بحيث يضيء عداد املستوى 
 ديسيبل) لألصوات الصاخبة يف بعض ١٢“ (-١٢على ميني العالمة "

“، فسيتشوه الصوت.٠األحيان. إذا جتاوز "
]Disable) [لن يتم تسجيل الصوت.:)تعطيل

]Wind filter) [مرشح صوت الرياح(:] عند ضبطه علىAuto) [فإنه يقوم بتقليل تلقائي ،(
تشويش صوت الرياح عند وجود رياح باخلارج. يتم 

تفعيل هذه امليزة مع امليكروفونات املدجمة فقط. 
عندما تعمل وظيفة مرشح صوت الرياح، سوف تقل 

أيضًا أصوات اجلهري املنخفضة.
]Attenuator) [يحجب تشويه الصوت تلقائيًا الناجت من الضوضاء الصاخبة:)خمفض الصوت .

تسجيل ] (Sound recordingحتى يف حالة ضبط [
) يدوي] (Manual) أو [تلقائي] (Auto) على [الصوت

قبل التصوير، فما زال هناك احتمال أن ينتج التشويه 
الصوتي إذا كان هناك صوتًا عاليًا للغاية. ويف هذه احلالة، 

).متكني] (Enableيوصى بضبطه على [

تسجيل الصوت إعداد 3

مستوى تسجيل الصوتتسجيل الصوت/

/خمفض الصوتمرشح صوت الرياح
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 إعداد تسجيل الصوت3

 امليكروفوناتاستخدام
عادة، ما تقوم امليكروفونات املدجمة بتسجيل صوت االسترييو.

ميكن كذلك تسجيل صوت االسرتيو عن طريق توصيل ميكروفون استرييو خارجي (متوفر 
 ملم) بطرف توصيل امليكروفون اخلارجي  3.5 باألسواق) مزود بقابس استرييو صغري (

IN ٢٦ (الدخل) بالكامريا (ص.(

استخدام سماعات الرأس
عند توصيل سماعات الرأس االسترييو (متوفرة باألسواق) املزودة بقابس صغري يبلغ 

)، ميكنك االستماع إىل ٢٦ ملم بطرف توصيل سماعة الرأس بالكامريا (ص ٣٫٥قطره 
> Qالصوت أثناء تصوير الفيلم. لضبط مستوى صوت سماعات الرأس، اضغط على الزر <

).٣٠٥> لضبط (ص 5>. ثم أدر <yوحدد <
وميكنك أيضًا استخدام سماعات الرأس أثناء تشغيل الفيلم.

 عند استخدام سماعات الرأس للصوت، فلن يتم تطبيق تقليل التشويش على خرج سماعات
الرأس. ولذا، فإن ما تسمعه سيكون خمتلفًا عن الصوت الفعلي املسجل مع الفيلم.

 قد يلتقط امليكروفون اخلارجي تشويشًا عند استخدام الوظائف الالسلكية. اترك مسافة بني
الكامريا وامليكروفون.

] يف أوضاع املنطقة األساسية، ستكون اإلعدادات املتاحة لـz2: Sound recording [
)، تشغيل] (On). إذا مت ضبط [تشغيل/إيقاف التشغيل] (On/Off) هي [تسجيل الصوت(

))، وسيتم تلقائي] (Autoفسيتم ضبط مستوى تسجيل الصوت تلقائيًا (كما هو احلال مع [
تفعيل وظيفة مرشح صوت الرياح.

 ال ميكن ضبط توازن مستوى الصوت بنيL(اليسار) و R.(اليمني) 
 بت.١٦ كيلوهرتز/٤٨يتم تسجيل الصوت مبعدل منوذجي يبلغ 
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ميكنك تصوير األفالم من خالل تقليل تفاصيل التمييز التي مت اقتصاصها للمناطق الساطعة 
حتى يف املشاهد عالية التباين. وتقبل هذه الوظيفة الضبط يف أوضاع املنطقة األساسية 

>).v(باستثناء الوضع <
 MP4ميكن ضبط تصوير األفالم يف وضع النطاق الديناميكي العايل عند الضبط على تنسيق 

).PAL  (L5X) أو L6X)  NTSCوعندما يكون حجم التسجيل 

اضبط قرص األوضاع على أحد أوضاع ١
املنطقة األساسية.

).Q <) 7اضغط على الزر <٢

.تظهر شاشة التحكم السريع

].4حدد [٣
> اضغط على مفتاحيW>   <X] 4> لتحديد [

(تصوير األفالم يف وضع النطاق الديناميكي العايل) 
على اجلانب األمين من الشاشة.

] (متكني).Enableحدد [٤
 ،لالطالع على فرتات التسجيل وأحجام امللفات

.٣٠٩ارجع إىل اجلدول املوجود يف صفحة 

يف وضع النطاق الديناميكي العايلتصوير األفالم 
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تصوير األفالم يف وضع النطاق الديناميكي العايل

 نظرًا ألنه يتم دمج عدة إطارات إلنشاء فيلم يف وضع النطاق الديناميكي العايل، فقد يتم تشويه جزء
من الفيلم. وخالل التصوير أثناء حمل الكامريا باليد، فقد يكون التشوه الناجت عن اهتزاز الكامريًا 

ملحوظًا أكرث. يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم. الحظ أنه حتى يف حالة استخدام حامل ثالثي 
القوائم للتصوير، فقد تتم مالحظة ظهور صور الحقة أو قد يزيد التشويش أثناء تشغيل فيلم النطاق 
الديناميكي العايل إطارًا تلو إطار أو يف وضع احلركة البطيئة مقارنة مبا يحدث عند تشغيله يف الوضع 

الطبيعي.
 ال ميكن ضبط تصوير األفالم يف وضع النطاق الديناميكي العايل إذا مت ضبط التكبري/التصغري

الرقمي لألفالم أو لقطة الفيديو أو الفيلم و الفرتة الزمنية احملددة.
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 املرشحات اإلبداعية)، ميكنك تصوير أفالم باستخدام واحد من خمسة تأثريات> (vيف وضع <
للمرشحات (ذكرى، وحلم، وأفالم قدمية، وأبيض وأسود درامي، وفيلم تأثري الشكل املصغر).

).PAL  (L5) أو L6/4)  NTSCميكن ضبط حجم التسجيل على 

>.vاضبط قرص األوضاع على <١

.)Q  <)7اضغط على الزر <٢
.تظهر شاشة التحكم السريع

].lحدد [٣
> اضغط على مفتاحيW>  <X] لتحديد <l [

(املرشحات اإلبداعية) يف اجلزء العلوي األيسر 
>.0من الشاشة، ثم اضغط على <

حدد تأثري مرشح.٤
> اضغط على مفتاحيW>  <X أو مفتاحي <

>Y>  <Z ٣١٨-٣١٧> لتحديد أحد املرشحات(ص ،(
).موافق] (OK> وحدد [0ثم اضغط على <

.يتم عرض الصورة مع تطبيق تأثريات املرشح
 بالنسبة لفيلم تأثري الشكل املصغر، اضغط على

> لتحريك اإلطار األبيض إىل املوضع X>  <Wمفتاحي <
الذي ترغب أن تكون الصورة فيه أكرث وضوحًا.

vتصوير األفالم باستخدام املرشحات اإلبداعية 
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vتصوير األفالم باستخدام املرشحات اإلبداعية 

اضبط مستوى تأثري املرشح.٥
 اضغط على الزرQ] وحدد الرمز Creative 

filters) [املرشحات اإلبداعية.(
> اضغط على مفتاحيZ>  <Y لضبط تأثري <

>.0املرشح، ثم اضغط على <
 عند ضبط فيلم تأثري الشكل املصغر، حدد سرعة

التشغيل.

قم بتصوير الفيلم.٦

k  Memory )ذكرى(
يُنشئ بيئةً توحي بذكرى بعيدة. ويعطي الفيلم مظهرًا ناعمًا يف العموم، بتقليل سطوع 

احلد اخلارجي للشاشة. وميكنك تعديل التشبع الكامل واملناطق الداكنة بطول حواف 
الشاشة من خالل ضبط تأثري املرشح.

l  Dream )حلم(
ينشئ بيئة ناعمة وحاملة وكأنها من العامل اآلخر. ويعطي الفيلم مظهرًا ناعمًا يف العموم، 

بتبهيت احلد اخلارجي للشاشة. وميكنك ضبط املناطق الباهتة بطول حواف الشاشة.

m  Old Movies )أفالم قدمية(
ينشئ بيئة تشبه فيلمًا قدميًا بإضافة تأثريات التمايل واخلدوش واالهتزاز إىل الصورة. 

(يُغطى اجلزءان العلوي والسفلي من الشاشة باللون األسود.) ميكنك تعديل تأثريي 
التمايل واخلدوش عن طريق ضبط تأثري املرشح.

خصائص املرشح اإلبداعي

.ال ميكن تشغيل وظيفة العرض املكبّر
.لن يتم عرض شريط الرتدد الرسومي
 ال ميكن ضبط التكبري/التصغري الرقمي لألفالم، أو لقطة الفيديو أو األفالم ذات الفرتات الزمنية

احملددة.

).٣٠٥يف أوضاع املنطقة اإلبداعية، استخدم (التحكم السريع) لضبط مرشحًا إبداعيًا (ص
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n  Dramatic B&W )أبيض وأسود درامي(
ينشئ بيئة من الواقعية الدرامية بالتباين العايل بني األسود واألبيض. وميكنك ضبط تأثري 

التحبب واألسود واألبيض.

o  Miniature effect movie )فيلم تأثري الشكل املصغر(
ميكنك تصوير األفالم التي بها تأثري الشكل املصغر (دايوراما). حدّد سرعة التشغيل 

، إذا ٤والتصوير. ميكنك تغيري املكان الذي تبدو فيه الصور شديدة الوضوح. يف اخلطوة 
] يف اجلزء األمين السفلي من الشاشة)، T> (أو عالمة التبويب [uضغطت على زر <

، اضبط ٥ميكنك التبديل بني االجتاهني الرأسي واألفقي لإلطار األبيض. ويف اخلطوة 
] ثم قم بالتصوير. ستكون طريقة الضبط 20x ]، أو [10x ]، أو [5x سرعة التشغيل على [

 - فردي لضبط البؤرة يف مركز اإلطار األبيض. ال يتم عرض FlexiZoneالتلقائي للبؤرة هي 
اإلطار األبيض أثناء التصوير.

سرعة التشغيل وطوله (لألفالم التي تستمر ملدة دقيقة واحدة)
Speed) طول التشغيل)السرعة

 5xثانية تقريبًا١٢ 

 10xثانية تقريبًا٦ 

 20xثانية تقريبًا٣ 

 قد ال ميكن إعادة إنتاج التدرج السلس للون السماء أو للجدران البيضاء. كما قد تظهر درجة
اإلضاءة غري املنتظمة أو األلوان غري املنتظمة أو التشويش.

>o  <Miniature Effect Movies (فيلم تأثري الشكل املصغر)
.لن يتم تسجيل الصوت
 حيث إن الصوت لن يكون من بني اخملرجات أثناء التصوير، فال ميكنك االستماع إىل الصوت حتى لو

وصّلت سماعة الرأس بالكامريا.
 لن تعمل وظيفة الضبط التلقائي للبؤرة لألفالم باستخدام وضعServo.
 ٣٦٧ال ميكن حترير األفالم بتأثري الشكل املصغر التي يقل زمن تشغيلها عن ثانية واحدة (ص.(
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ميكن جتميع الصور الثابتة امللتقطة بفاصل زمني معًا بشكل تلقائي إلنشاء فيلم بفرتة 
زمنية حمددة. توضح األفالم ذات الفرتة الزمنية احملددة كيفية تغري الهدف يف فرتة زمنية 

أقصر من الوقت احلقيقي الذي تستغرقه. وهي فعالة لرصد النقاط الثابتة يف املشاهد 
املتغرية ومنو النباتات واحلركة السماوية، وما إىل ذلك.

 وبحجم تسجيل MOVيتم تسجيل األفالم ذات الفرتة الزمنية احملددة بتنسيق 
L6W)  NTSC أو (L5W)  PAL.(

اضبط قرص األوضاع على وضع آخر بخالف ١
>.vالوضع <

] (األفالم ذات Time-lapse movieحدد [٢
الفرتات الزمنية احملددة).

] حتت عالمة التبويبz5] عالمة التبويب) [z3 [
- Timeيف أوضاع املنطقة األساسية)، حدد [

 lapse movie) [ األفالم ذات الفرتة الزمنية
>.0) ثم اضغط على <احملددة

] (متكني).Enableحدد [٣
] حددEnable) ،[ثم اضغط على زر متكني ،(

>B.<

N  Shooting Time-lapse Movies 
(تصوير األفالم ذات الفرتات الزمنية احملددة)

ال توجه الكامريا نحو مصدر ضوء شديد، كضوء الشمس أو مصدر ضوء صناعي شديد. فقد يؤدي 
القيام بذلك إىل تلف مستشعر الصور أو املكونات الداخلية للكامريا.
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اضبط الفاصل الزمني للتصوير وعدد ٤
اللقطات.

] حتقق منk: Time required) [ الوقت
وقت ] (Playback time: 3) ومن [املطلوب
) املعروضني أسفل الشاشة لضبط التشغيل

الفاصل الزمني للتصوير وعدد اللقطات.
 / ٍحدد الرقم املراد ضبطه (ساعات:دقائق:ثوان

عدد اللقطات)
> بحيث يتم عرض <0اضغط على <r.<
> 0اضبط الرقم املطلوب، ثم اضغط على .<

>.)s(يتم الرجوع إىل <

الفاصل الزمني للتصوير
].99:59:59 ] إىل [00:00:01 قابل للضبط من [

عدد اللقطات
، ٣٦٠٠]. لضبط رقم واحدة يف املرة. يف حالة ضبط 3600 ] إىل [0002 قابل للضبط من [

 ودقيقتني NTSCيكون وقت الفيلم ذي الفرتة الزمنية احملددة حوايل دقيقتني إلعداد 
.PAL ثانية إلعداد ٢٤و

] (موافق).OKحدد [٥
 مرة ٢ستظهر الشاشة اخلاصة باخلطوة رقم 

أخرى.

حتقق من اإلعدادات.٦
] عند حتديدTime-lapse movie) [ األفالم

) على الشاشة ذات الفرتات الزمنية احملددة
>.0، اضغط على <٢باخلطوة 

.سيتم عرض اإلعدادات احلالية

الوقت املطلوب
يُشري إىل الوقت املطلوب لتصوير عدد اللقطات احملددة بالفاصل الزمني احملدد. إذا 

 أيام“.*** ساعة، سيتم عرض "٢٤تخطت 
مدة العرض

تشري إىل وقت تسجيل الفيلم(الوقت املطلوب لعرض الفيلم) إلنشاء الفيلم ذا الفرتة 
) من PAL  (L 5W) أو L 6W)  NTSCالزمنية احملددة بحجم 

الصور الثابتة امللتقطة بالفواصل الزمنية احملددة.

مدة العرضالوقت املطلوب
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البطاقة- الوقت املتبقي
إجمايل مدة الفيلم ذي الفرتة الزمنية احملددة التي ميكن تسجيلها على البطاقة حسب 

السعة املتبقية.

اخرج من القائمة.٧
> اضغط على زرM إليقاف تشغيل شاشة <

القائمة.

اقرأ الرسالة.٨
] اقرأ الرسالة وحددOK) [موافق.(

التقط صورًا لالختبار.٩
 اضبط درجة اإلضاءة ووظائف التصوير، واضغط

على زر الغالق حتى منتصفه لضبط البؤرة كما هو 
احلال مع التصوير أثناء العرض املباشر.

 اضغط على زر الغالق بالكامل لبدء التقاط صور
لالختبار. سيتم تسجيل صور االختبار يف البطاقة.

 يف حالة عدم وجود مشكالت بصور االختبار، انتقل
إىل اخلطوة التالية.

.اللتقاط صور اختبار مرة أخرى، كرر هذه اخلطوة

>.0اضغط على الزر <١٠
 سوف تكون الكامريا جاهزة لبدء تصوير فيلم ذات

فرتة زمنية حمددة.
 0، اضغط على الزر <٩للرجوع إىل اخلطوة <

مرة أخرى.
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قم بتصوير أفالم ذات فرتة زمنية حمددة.١١
 اضغط على زر الغالق حتى منتصفه للتحقق من

ضبط البؤرة ودرجة اإلضاءة.
 اضغط على زر الغالق بالكامل لبدء تصوير فيلم

ذي فرتة زمنية حمددة.
 لن يعمل الضبط التلقائي للبؤرة أثناء تصوير فيلم

ذي فرتة زمنية حمددة. سيتم تطبيق إعداد درجة 
اإلضاءة للقطة األوىل على اللقطات التالية.

 ،أثناء تصوير األفالم ذات الفرتة الزمنية احملددة
. LCDلن يتم عرض أي شيء على شاشة 

.LCD> على لوحة Nوسيومض<
 مبا أن الغالق اإللكرتوين يُستخدم للتصوير، فلن

تصدر املرآة العاكسة والغالق صوتًا ميكانيكيًا 
أثناء تصوير األفالم ذات الفرتات الزمنية احملددة.

 عند التقاط العدد احملدد للصور، سوف يتوقف
تصوير الفيلم ذي الفرتة الزمنية احملددة ويتم إلغاؤه 

تلقائيًا.

األفالم ذات الفرتات الزمنية احملددة

اللقطات املتبقية

.يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم
.يُوصى بالتقاط صور اختبارية
 إللغاء تصوير األفالم ذات الفرتات الزمنية احملددة قبل اكتمالها، ميكنك إما الضغط على زر

)). سيتم تسجيل ما تعطيل] (Disable> يتم ضبط ([0الغالق بالكامل أو الضغط على زر <
مت التقاطه من الفيلم ذي الفرتة الزمنية احملددة حتى اآلن على البطاقة.

 ميكنك تشغيل الفيلم ذي الفرتة الزمنية احملددة امللتقط بهذه الكامريا بنفس طريقة
تشغيل األفالم العادية.

 ساعة، فستتم اإلشارة إىل ٤٨ ساعة ولكن ليس أكرث من ٢٤إذا كان الوقت املطلوب للتصوير أكرث من 
 ساعة.٢٤"يومان“. إذا تطلب األمر ثالثة أيام أو أكرث، فستتم اإلشارة إىل عدد األيام بزيادات قدرها 

 ثانية، سيستمر إنشاء ١حتى وإن كان وقت تشغيل الفيلم ذي الفرتة الزمنية احملددة أقل من 
“.00:00:00 )، سيتم عرض ”وقت التشغيل] (Playback timeملف الفيلم. بالنسبة إىل [

 إذا كان وقت التصوير طويالً، فيوصى باستخدام وصلة التيار املستمر من نوعDR-E6 يباع) 
 (يباع بشكل منفصل).AC-E6بشكل منفصل) وحمول التيار املرتدد من نوع 

 عند التصوير باستخدام أوضاع املنطقة األساسية، يتم عرض رمز املشهد اخلاص باملشهد
).٢٦٠الذي اكتشفته الكامريا يف اجلزء العلوي األيسر من الشاشة (ص 
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] عند ضبط الفيلم ذي الفرتة الزمنية احملددة علىEnable) [متكني] فال ميكنك ضبط ،(z4:  
Movie rec quality) [جودة تسجيل الفيلم]و (3 5: Video system) [نظام الفيديو.(

.ال ميكن ضبطه عندما يتم ضبط التكبري/التصغري الرقمي لألفالم
 إذا كانت الكامريا متصلة بكمبيوتر عن طريق كابل الواجهة، أو إذا كان كابلHDMI متصلًا بالكامريا، فال 

).متكني] (Enableميكنك حتديد [
 سوف تصبح سرعةISO القصوى ISO 6400> يف أوضاع d>و ،<s>و ،<f>و ،<F <

 التلقائية.ISO> مع ضبط سرعة aويف الوضع <
> إذا كان وضع التصوير هوf> أو <s> أو <F فسيكون التشغيل مماثالً للتشغيل يف ،<

>.dالوضع <
 لن تعمل وظيفة الضبط التلقائي للبؤرة لألفالم باستخدام وضعServo.
 ثانية.٣٠ إىل ١/٤٠٠٠سترتاوح سرعة الغالق بني 
 ثانية أو أبطأ، فقد ال تعكس درجة إضاءة الفيلم املعروض بشكل ١/٣٠إذا كانت سرعة الغالق 

مناسب (قد تختلف عن درجة إضاءة الفيلم الناجت).
 ال تقم بتكبري/تصغري العدسة أثناء تصوير األفالم ذات الفرتات الزمنية احملددة. قد يتسبب

تكبري/تصغري العدسة يف خروج الصورة من ضبط البؤرة، أو تغيري درجة اإلضاءة، أو ال تعمل 
وظيفة تصحيح انحراف العدسة بشكل صحيح.

 أثناء تصوير فيلم ذي فرتة زمنية حمددة أسفل ضوء مهتز، قد يتم تسجيل اهتزاز بالصورة
ميكن مالحظته، أو خطوط أفقية (التشويش)، أو درجة إضاءة غري منتظمة.

 قد تختلف الصورة املعروضة أثناء تصوير الفيلم ذي الفرتة الزمنية احملددة عن الفيلم الناجت
(من ناحية االهتزاز، عمق اجملال، وما إىل ذلك).

 إذا حركت الكامريا من اليسار إىل اليمني (حركة متابعة الهدف) أو قمت بتصوير هدف متحرك
أثناء تصوير فيلم ذي فرتة زمنية حمددة، قد تبدو الصورة مشوهة بشدة.

 .أثناء تصوير األفالم ذات الفرتات الزمنية احملددة، لن تعمل خاصية إيقاف التشغيل التلقائي
كذلك، ال ميكنك تعديل إعدادات وظيفة التصوير وإعدادات وظيفة القائمة، أو تشغيل الصور.

.لن يتم تسجيل الصوت يف األفالم ذات الفرتة الزمنية احملددة
.سيتم تطبيق إعدادات وظيفة التصوير للقطة األوىل على اللقطات التالية
 يف حالة ضبط درجة إضاءة طويلة أو سرعة غالق أكرث من الفاصل الزمني للتصوير، ال ميكن

للكامريا التصوير بالفاصل الزمني احملدد. كذلك، قد ال ميكن إجراء التصوير عندما تتقارب سرعة 
الغالق مع الفاصل الزمني للتصوير.

 إذا كانت اللقطة اجملدولة التالية غري ممكنة، فسيتم تخطيها. قد يجعل هذا وقت تسجيل
الفيلم ذي الفرتة الزمنية احملددة أقصر.
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 إذا تخطى الوقت املستغرق يف التسجيل على البطاقة الفاصل الزمني بني اللقطات بسبب
وظائف التصوير احملددة أو أداء البطاقة، فقد ال يعمل التصوير ضمن الفواصل الزمنية احملددة.

 لن يتم تسجيل الصور امللتقطة كصور ثابتة. حتى يف حالة إلغاء تصوير األفالم ذات الفرتات
الزمنية احملددة بعد التقاط صورة واحدة، فسيتم تسجيلها كملف فيلم.

 إذا مل تتوافر مساحة خالية على البطاقة كافية لتسجيل عدد اللقطات احملددة، فسيتم عرض
]Playback time) [باللون األحمر. على الرغم من إمكانية استمرار الكامريا وقت التشغيل (

يف التصوير، فسوف يتوقف التصوير حني متتلئ البطاقة.
 إذا قمت بتوصيل الكامريا بكمبيوتر بكابل الواجهة املرفق مع الكامريا واستخدمتEOS 

Utility برنامج) EOS] فاضبط ،(z5: Time-lapse movie) [ األفالم ذات الفرتات الزمنية
) لن تتمكن متكني]، (Enable). يف حالة ضبطها على [تعطيل] (Disable) على [احملددة

الكامريا من التواصل مع الكمبيوتر.
 أثناء تصوير األفالم ذات الفرتات الزمنية احملددة، لن تعمل خاصية مثبت الصور اخلاصة

بالعدسة.
> أو يف حالة تشغيل مفتاح التصوير أثناء العرض 2يف حالة ضبط مفتاح التشغيل على <

املباشر/تصوير األفالم، سوف يتم إنهاء تصوير األفالم ذات الفرتات الزمنية احملددة ويتبدل 
).تعطيل] (Disableاإلعداد إىل [

.حتى يف حالة استخدام الفالش، فلن ينطلق
 يتم إلغاء وضع استعداد التصوير لألفالم ذات الفرتات الزمنية احملددة ويتبدل اإلعداد إىل

]Disable) [مع أيٍ من العمليات التالية:تعطيل (
]، Sensor cleaning :3 5) [بيانات مسح األتربة]، (z3: Dust Delete Dataحتديد [•

) مسح كل إعدادات الكامريا]، (Clear all camera settings :4 5تنظيف املستشعر [
).إصدار الربنامج الثابت] ( .zfirmware ver :4 5أو [

>.x> أو <wحتديد وضع التصوير<•
 عند انتهاء تصوير األفالم ذات الفرتات الزمنية احملددة، يتم مسح اإلعدادات تلقائيًا، وتعود

 ثانية ١/٦٠الكامريا إىل وضع تصوير األفالم العادية. الحظ أنه يف حالة ضبط سرعة الغالق أبطأ من 
لتصوير األفالم ذات الفرتات الزمنية احملددة ومت مسح اإلعدادات تلقائيًا، فقد تتغري سرعة 

الغالق تلقائيًا إىل سرعة ضمن النطاق القابل للضبط لتصوير األفالم العادية.
> يف حالة بدء تصوير األفالم ذات الفرتات الزمنية احملددة أثناء عرضs٣٤٣> األبيض (ص ،(

فقد تسوء جودة الصورة لألفالم ذات الفرتات الزمنية احملددة.
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N  Shooting Time-lapse Movies(تصوير األفالم ذات الفرتات الزمنية احملددة) 

 كاملة LP-E6Nميكنك تصوير األفالم ذات الفرتات الزمنية احملددة باستخدام حزمة بطارية 
الشحن للفرتات التقريبية (من بداية التصوير حتى استنفاد البطارية) املدرجة باجلدول أدناه. 

سيختلف الوقت املتاح لتصوير األفالم ذات الفرتة الزمنية احملددة حسب ظروف التصوير.

(تقريبًا)اإلجمايل التقريب للوقت املمكن لتصوير األفالم ذات الفرتات الزمنية احملددة

درجة حرارة الغرفة 
 درجة مئوية / ٢٣(

 درجة فهرنهايت)٧٣

درجات حرارة منخفضة 
 درجة مئوية / ٠(
 درجة فهرنهايت)٣٢

 دقيقة٢٠ ساعات. ٣ دقيقة٥٠ ساعات. و٣الفاصل الزمني للتصوير: وثانية واحدة

 دقيقة.٣٠ ساعات. ٤ ساعات.٥ ثوان١٠ٍالفاصل الزمني للتصوير: 

ميكنك بدء تصوير األفالم ذات الفرتة الزمنية احملدودة وإيقاف تصويرها باستخدام وحدة التحكم عن 
) التحكم عن بعد] (z5: Remote control). اضبط [٢٢١ (تباع بشكل منفصل، ص  RC-6بعد 

) مسبقًا.متكني] (Enableعلى [

RC-6عند استخدام وحدة التحكم عن بُعد 
حالة الكامريا/

إعداد التحكم عن بعد
> (فاصل زمني ٢<

> (التصوير الفوري)o<ملدة ثانيتني)

التقاط صورة ثابتةمن أجل التجهيز للتصويرشاشة التصوير التجريبي

إىل شاشة التصوير التجهيز للتصوير
التجريبي

بدء التصوير

أثناء تصوير األفالم ذات الفرتات 
انتهاء التصويرانتهاء التصويرالزمنية احملددة
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z4
عند ضبط مفتاح التصوير أثناء العرض املباشر/

>، فسوف تظهر خيارات kتصوير األفالم على <
] z4قائمة تصوير األفالم أسفل عالمتي التبويب [

] يف أوضاع z3] و[z2] (عالمتي التبويب [z5و[
املنطقة األساسية).

Movie Servo AF ضبط بؤرة األفالم تلقائيًا باستخدام) Servo(
عند متكني هذه الوظيفة، تركز الكامريا بؤريًا على الهدف باستمرار أثناء تصوير الفيلم. 

).متكني] (Enableاإلعداد االفرتاضي هو [
] (متكني):Enableعند ضبط [

تقوم الكامريا بضبط البؤرة على الهدف بشكل متواصل حتى عند عدم الضغط على زر  •
الغالق حتى منتصفه.

إذا كنت ترغب يف ضبط البؤرة على نقطة معينة أو كنت ال ترغب يف تسجيل الصوت  •
امليكانيكي للعدسة، ميكنك إيقاف الضبط التلقائي للبؤرة يف األفالم باستخدام وضع 

Servo مؤقتًا كما يلي. عند إيقاف الضبط التلقائي للبؤرة لألفالم باستخدام وضع 
Servo) سيتحول لون نقطة الضبط التلقائي للبؤرة ،AF إىل اللون الرمادي. عند تنفيذ (

نفس اخلطوات املوضحة باألسفل، سيتم استئناف الضبط التلقائي للبؤرة لألفالم 
.Servoباستخدام 

] املوجود يف اجلزء السفلي األيسر من الشاشة.Zانقر فوق الرمز [•
>.Dاضغط على الزر <•
)، إذا مت عناصر التحكم اخملصصة] (8C.Fn III-4: Custom controlsضمن [•

)، فيمكنك إيقاف تشغيل توقف الضبط التلقائي للبؤرة] (AF stopتعيني زر على [
 مع الضغط ألسفل على هذا الزر. عند Servoضبط البؤرة تلقائيًا لألفالم باستخدام 

.Servoحترير الزر، سيتم استئناف ضبط البؤرة تلقائيًا لألفالم باستخدام وضع 
 بشكل مؤقت، إذا Servoعند إيقاف الضبط التلقائي للبؤرة لألفالم باستخدام وضع  •

> أو تغيري x> أوMرجعت إىل تصوير الفيلم بعد عمليات مثل الضغط على الزر <
طريقة الضبط التلقائي للبؤرة، فسوف يستأنف الضبط التلقائي للبؤرة لألفالم 

.Servoباستخدام وضع 
] (تعطيل):Disableعند ضبط [

> لضبط البؤرة.pاضغط على زر الغالق حتى منتصفه أو اضغط على زر < •

 إعدادات وظائف القائمة3
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طريقة الضبط التلقائي للبؤرة
. ميكنك ٢٨٥-٢٧٦) مماثلة للوصف الوارد يف الصفحات AFستكون طرق الضبط التلقائي للبؤرة (

]. - فرديFlexiZone]، أو [ - متعددFlexiZone)، أو [التعقب] (u+Trackingحتديد [

] (الضبط التلقائي للبؤرة لألفالم Movie Servo AFالتنبيهات التي تظهر عند ضبط وضع [
(متكني)]Enable) على [Servoباستخدام وضع 

ظروف التصوير التي جتعل من الصعب ضبط البؤرة
اقرتاب الهدف سريع احلركة من الكامريا أو ابتعاده عنها.•
حترك الهدف على مسافة قريبة أمام الكامريا.•
.٢٨٤ارجع أيضًا إىل "ظروف التصوير التي جتعل من الصعب ضبط البؤرة“ يف صفحة •
 نظرًا ألن هذا األمر يؤدي إىل تشغيل العدسة باستمرار، فسوف تستهلك طاقة البطارية وينخفض

).٣٠٩إجمايل وقت تصوير األفالم املمكن (ص
 عند استخدام عدسات معينة، قد يتم تسجيل الصوت امليكانيكي للعدسة أثناء ضبط البؤرة. فإذا حدث

ذلك، فاستخدم ميكروفونًا خارجيًا متوفر باألسواق لتقليل الصوت امليكانيكي للعدسة يف الفيلم. كما 
 EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS معينة (على سبيل املثال، عدسة USMأن استخدام عدسات 

USM أو عدسات (STM على سبيل املثال، عدسة) معينة EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS 
STM.ستقلل من الصوت امليكانيكي للعدسة الذي سيتم تسجيله (

 سيتوقف الضبط التلقائي للبؤرة لألفالم باستخدامServo.أثناء التكبري/التصغري أو العرض املكبّر 
 أثناء تصوير الفيلم، إذ اقرتب أو ابتعد هدف أو إذا حتركت الكامريا رأسيًا أو أفقيًا (التحريك)، فقد

يتم توسيع صورة الفيلم املسجلة أو تصغريها (تغري يف تكبري الصورة) حلظيًا.
> إذا كنت ترغب يف ضبط مفتاح وضع ضبط البؤرة علىMF (الضبط اليدوي للبؤرة) أثناء <

، فاضبط أوالً مفتاح التصوير أثناء العرض Servoالضبط التلقائي للبؤرة لألفالم باستخدام وضع 
>.Aاملباشر/تصوير األفالم على <
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جودة تسجيل األفالم
) وحجم تسجيل الفيلم. للحصول على MP4 أو MOVميكن ضبط تنسيق تسجيل الفيلم (

.٣٠٦التفاصيل، انظر صفحة 

التكبري/التصغري الرقمي
ميكنك استخدام التكبري/التصغري الرقمي للتصوير عن بُعد. للحصول على التفاصيل، انظر 

.٣١١صفحة 

تسجيل الصوت
.٣١٢ميكنك ضبط وظائف تسجيل الصوت. للحصول على التفاصيل، انظر صفحة 
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 سرعة الضبط التلقائي للبؤرة لألفالم باستخدامServoO
ميكنك ضبط سرعة الضبط التلقائي للبؤرة لألفالم 

 وظروف تشغيلها.Servoباستخدام وضع 
 Movieتكون هذه الوظيفة قابلة للضبط عند ضبط [

Servo AF) [ الضبط التلقائي للبؤرة لألفالم
) متكني] (Enable) على [Servoباستخدام وضع 

) طريقة الضبط التلقائي للبؤرة] (AF methodو[
 - FlexiZone - Single)  [FlexiZoneعلى [
). باإلضافة إىل ذلك، يتم متكني هذه الوظيفة فردي

عند استخدام عدسة تدعم انتقال ضبط البؤرة البطيء 
*أثناء تصوير الفيلم

) لضبط سرعة الضبط للضبط تشغيل دائمًا] (Always on[:عندما يكون نشطًا
التلقائي للبؤرة بحيث تسري يف كل األوقات على تصوير الفيلم 

أثناء ] (During shooting(قبل تصوير الفيلم وأثناء ذلك). [
) لضبط سرعة الضبط للضبط التلقائي للبؤرة بحيث التصوير

تسري فقط أثناء تصوير الفيلم.
ميكنك ضبط سرعة الضبط التلقائي للبؤرة (سرعة انتقال :سرعة الضبط التلقائي للبؤرة

ضبط البؤرة) من السرعة القياسية إىل املنخفضة (مستوى 
من سبعة مستويات) أو السريعة (مستوى من مستويني)، 

للحصول على التأثري املطلوب إلنشاء الفيلم.

 العدسات التي تدعم انتقال ضبط البؤرة البطيء أثناء تصوير الفيلم*
 وما بعده (على سبيل املثال، عدسة ٢٠٠٩ التي أطلقت يف العام USMتدعم عدسات 

EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM وكذلك عدسات (STM ،على سبيل املثال) 
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM .االنتقال البطيء لضبط البؤرة أثناء تصوير األفالم (

 اإللكرتوين.Canonملزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إىل موقع 

) أو التعقب] (u+Tracking) على [طريقة الضبط التلقائي للبؤرة] (AF methodإذا مت ضبط [
]FlexiZone - Multi)  ،[FlexiZoneفستكون العملية هي نفسها عند ضبط  - متعدد (
]AF speed) [سرعة الضبط التلقائي للبؤرة] على (Standard (0) ) [قياسي.(
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 حساسية تعقب الضبط التلقائي للبؤرة لألفالم باستخدامServo O
ميكنك تغيري حساسية التعقب للضبط التلقائي 

 إىل مستوى من Servoللبؤرة لألفالم باستخدام وضع 
سبعة مستويات. ويؤثر ذلك على مدى استجابة 

حساسية التتبع للضبط التلقائي للبؤرة عند استخدام 
نقاط الضبط التلقائي للبؤرة من الهدف، مثلما هو 
احلال أثناء التدوير أو عندما يتقاطع عائق مع نقاط 

الضبط التلقائي للبؤرة.
 Movieتكون هذه الوظيفة قابلة للضبط عند ضبط [

Servo AF) [ الضبط التلقائي للبؤرة لألفالم
) متكني] (Enable) على [Servoباستخدام وضع 

) طريقة الضبط التلقائي للبؤرة] (AF methodو[
 - FlexiZone - Single)  [FlexiZoneعلى [
).فردي

Locked on- :(مُقفل على) ١/-٢/-٣
يقلل هذا اإلعداد من ميل الكامريا لتعقب هدف خمتلف إذا فقدت نقطة الضبط التلقائي للبؤرة 
الهدف األصلي. كلما كان اإلعداد أقرب إىل عالمة ناقص (-)، كانت الكامريا أقل ميالً لتعقب هدف 

خمتلف. ويكون ذلك فعاالً عندما تريد منع نقاط الضبط التلقائي للبؤرة من التعقب السريع لشيء 
ليس هو الهدف املقصود أثناء التدوير أو عندما يتقاطع عائق مع نقاط الضبط التلقائي للبؤرة.

Responsive+ :(سريع االستجابة) ٣/+٢/+١
يزيد ذلك من سرعة استجابة الكامريا عند تعقب هدف يغطي نقطة الضبط التلقائي للبؤرة. 

كلما اقرتب الضبط من عالمة زائد (+)، زادت سرعة استجابة الكامريا. ويكون ذلك فعاالً عندما 
.تريد تعقب هدف متحرك عندما يتغري بعده عن الكامريا، أو لضبط البؤرة بسرعة على هدف آخر

) أو التعقب] (u+Tracking) على [طريقة الضبط التلقائي للبؤرة] (AF methodإذا مت ضبط [
]FlexiZone - Multi)  [FlexiZoneمتعدد - ] 0 )، فستتساوى حساسية التتبع مع اإلعداد.[
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z5

Metering timer Oموقت ضبط كثافة اإلضاءة 
)).AEميكنك تغيري مدة عرض إعداد درجة اإلضاءة (مدة تثبيت اإلضاءة التلقائية (

عرض الشبكة
]، ميكنك عرض خطوط الشبكة لتساعدك يف حتديد 6x4 m ] أو [3x3 l باستخدام [

]، يتم عرض الشبكة 3x3+diag n مستوى الكامريا رأسيًا أو أفقيًا. وكذلك باستخدام [
مع اخلطوط املائلة لتساعدك على التكوين بتوازن أفضل عن طريق حماذاة التقاطعات 

فوق الهدف.
V  button function )وظيفة الزر(

ميكنك ضبط الوظائف التي مت إجراؤها عن طريق الضغط على زر الغالق حتى منتصفه أو 
بالكامل أثناء تصوير األفالم.

> ميكنك بدء/إيقاف 0]، إىل جانب الضغط على الزر <q/k] أو [a/kيف حالة ضبط [
 (يباع بشكل RS-60E3تصوير األفالم بالضغط على زر الغالق بالكامل أو باستخدام مفتاح 

).٢٢١منفصل، ص 

الضغط بالكاملالضغط حتى املنتصفاإلعداد

a/- 
ضبط كثافة اإلضاءة والضبط 

التلقائي للبؤرة
بال وظيفة (تعطيل)

q/- بال وظيفة (تعطيل)ضبط كثافة اإلضاءة فقط

a/k
ضبط كثافة اإلضاءة والضبط 

التلقائي للبؤرة
بدء/ إيقاف تصوير األفالم

q/kبدء/ إيقاف تصوير األفالمضبط كثافة اإلضاءة فقط

] وحتى لو ضبطتV btn function] على [q/- ] أو [q/k فسيعمل ضبط البؤرة ،[
التلقائي عندما تضغط على زر الغالق حتى املنتصف أثناء تصوير األفالم ذات الفرتة الزمنية احملددة.

] أثناء تصوير األفالم، فإن إعدادV btn function) [يتجاوز أي وظيفة خمصصة وظيفة الزر (
).عناصر التحكم اخملصصة] (8C.Fn III-4: Custom Controlsلزر الغالق مع [
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لقطة الفيديو
.٣٣٣ميكنك تصوير لقطات الفيديو. للحصول على التفاصيل، انظر صفحة 

األفالم ذات الفرتات الزمنية احملددة
.٣١٩ميكنك تصوير األفالم ذات الفرتة الزمنية احملددة. للحصول على التفاصيل، انظر صفحة 

التصوير باستخدام وحدة التحكم عن بُعد
)، ميكنك البدء يف تصوير األفالم أو إيقاف التصوير متكني] (Enableعند الضبط على [

] على R). ستُعرض [٢٢١ (تباع بشكل منفصل، ص RC-6باستخدام وحدة التحكم عن بعد 
>، ثم اضغط على زر اإلرسال. يف حالة 2 . اضبط مفتاح وضع التحرير على <LCDلوحة 

] V btn function> (التصوير الفوري)، فسيتم تطبيق اإلعداد [oضبط املفتاح على<
).وظيفة الزر(

 أثناء تصوير األفالمISOقائمة سرعة 
عند ضبط مفتاح التصوير أثناء العرض املباشر/تصوير األفالم 

 z2: ISO speed>، سيتغري اإلعداد املناسب يف [kعلى <
settings) [ إعدادات سرعةISO] إىل (Range for movies [

).النطاق اخلاص باألفالم(
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  ثوان٨ٍ ثوانٍ أو ٤ميكنك تصوير سلسلة من مقاطع األفالم القصرية التي تستمر ملدة ثانيتني أو 
تقريبًا، والتي يطلق عليها لقطات الفيديو. وميكنك ربط لقطات الفيديو ببعضها يف فيلم واحد 

يُطلق عليه ألبوم لقطات الفيديو. ومن ثمّ، ميكنك إبراز مميزات سريعة لرحلة أو حدث ما.
).٣٧٢ و٣٤٠يُمكن تشغيل ألبوم لقطات الفيديو مرة أخرى مع خلفية موسيقية (ص

اضبط قرص األوضاع على وضع آخر بخالف ١
>.vالوضع <

] (لقطة الفيديو).Video snapshotحدد [٢
] حتت عالمة التبويبz5] عالمة التبويب) [z3 [

 Videoيف أوضاع املنطقة األساسية)، حدد [
snapshot) [ثم اضغط على لقطة الفيديو (

>0 .<

] (متكني).Enableحدد [٣

 تصوير لقطات الفيديو3

ضبط مدة تصوير لقطة الفيديو

مفهوم ألبوم لقطات الفيديو

ألبوم لقطات الفيديو

**لقطة الفيديو٢لقطة الفيديو ١لقطة الفيديو 
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٣٣٤

] (إعدادات األلبوم).Album settingsحدد [٤

] (إنشاء ألبوم Create a new albumحدد [٥
جديد).

حدد طول اللقطة.٦
> واستخدم مفتاحي <0اضغط على <W>  <X <

>.0لتحديد طول اللقطة، ثم اضغط على <

] (موافق).OKحدد [٧
> اضغط على الزرM.للخروج من القائمة <
.سيظهر شريط أزرق لإلشارة إىل طول اللقطة
” انتقل إىلCreating a Video Snapshot 

Album٣٣٥“ (إنشاء ألبوم لقطات الفيديو) (ص.(

مدة التصوير
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قم بتصوير لقطة الفيديو األوىل.٨ 
> ثم قم بالتصوير.0اضغط على الزر ، <
 سيقل الشريط األزرق الذي يشري إىل مدة التصوير

تدريجيًا. بعد انقضاء مدة التصوير املضبوطة، يتم 
إيقاف التصوير تلقائيًا.

 ٣٣٧-٣٣٦ستظهر شاشة التأكيد (ص.(

احفظه كألبوم لقطات فيديو.٩
] حددJ Save as album) [ثم حفظ كألبوم ،(

>.0اضغط على <
 سيتم حفظ مقطع الفيلم كلقطة الفيديو األوىل

بألبوم لقطات الفيديو.

استمر يف التقاط املزيد من لقطات الفيديو.١٠
 لتصوير لقطة الفيديو التالية.٨كرر اخلطوة رقم 
] حددJ Add to album) [إضافة إىل األلبوم ،(

>.0ثم اضغط على <
] إلنشاء ألبوم لقطات فيديو آخر، حددW Save 

as a new album) [حفظ كألبوم جديد.(
 على حسب الضرورة.١٠كرر اخلطوة 

اخرج من تصوير لقطة الفيديو.١١
] اضبطVideo snapshot) [لقطة الفيديو (

 للرجوع إىل التصوير). تعطيل] (Disableعلى [
 ]Disableالعادي لألفالم، تأكد من ضبط [

(تعطيل).
> اضغط على الزرM للخروج من القائمة <

والعودة إىل شاشة تصوير األفالم العادية.

إنشاء ألبوم لقطات الفيديو
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٣٣٦

١٠ و٩اخليارات يف اخلطوتني رقم 
الوصفالوظيفة

J ٩ (اخلطوة رقم حفظ كألبوم(
سيتم حفظ مقطع الفيلم كلقطة الفيديو األوىل بألبوم لقطات 

الفيديو.

J١٠ (اخلطوة إضافة إىل األلبوم(
ستتم إضافة لقطة الفيديو التي مت تسجيلها للتو إىل األلبوم 

املسجل قبل ذلك مباشرةً.

W  ١٠(اخلطوة حفظ كألبوم جديد(
يتم إنشاء ألبوم لقطات فيديو جديد كما يتم حفظ مقطع 

الفيلم كلقطة الفيديو األوىل. سوف يكون األلبوم اجلديد ملفًا 
خمتلفًا عن األلبوم املسجل مسبقًا.

 تشغيل لقطة الفيديو 1
)١٠ و٩(اخلطوتان رقم 

سيتم تشغيل لقطة الفيديو التي مت تسجيلها للتو. للتعرف على 
عمليات التشغيل، انظر اجلدول الوارد يف الصفحة التالية.

r ٩ (اخلطوة عدم احلفظ يف األلبوم(
r احلذف دون احلفظ يف األلبوم 

)١٠(اخلطوة رقم 

سيتم مسح لقطة الفيديو التي قمت بتسجيلها للتو بدالً من 
) يف مربع حوار التأكيد.موافق] (OKحفظها يف األلبوم. حدد [

إذا كنت ترغب يف تصوير لقطة فيديو أخرى بعد تصوير 
] Show confirm msgلقطة فيديو مباشرةً، فاضبط [

). سيتيح تعطيل] (Disable) على [إظهار رسالة التأكيد(
لك هذا اإلعداد تصوير لقطة الفيديو التالية مباشرة دون 

ظهور شاشة تأكيد بعد التصوير يف كل مرة.
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] (تشغيل لقطة الفيديو) يف اخلطوتنيPlayback video snapshot[عمليات
١٠ و٩رقم 

)، ستتوافق مدة تخطي لألمام](Skip forward)، و[تخطي للخلف] (Skip backwardباستخدام [*
 ثوانٍ ٤) (ثانيتان أو لقطة الفيديو] (Video snapshotالتخطي مع عدد الثواين املضبوطة ضمن [

 ثوانٍ تقريبًا).٨أو 

وصف التشغيلالوظيفة

>، ميكنك تشغيل لقطة الفيديو املسجلة للتو أو 0من خالل الضغط على < التشغيل7
إيقافها مؤقتًا.

لعرض املشهد األول للقطة الفيديو األوىل باأللبوم. اإلطار األول5

P  Skip backward* 
)تخطي للخلف(

>، تتخطى لقطة الفيديو للخلف 0يف كل مرة يتم الضغط فيها على <
لثوانٍ قليلة.

>، يتم عرض اإلطار السابق. يف حالة 0يف كل مرة يتم الضغط فيها على < اإلطار السابق3
>، سيتم ترجيع الفيلم.0االستمرار يف الضغط على <

 اإلطار التايل6
>، سيتم تشغيل الفيلم بعرض اإلطار 0يف كل مرة يتم الضغط فيها على <

>، سيتم التقدمي السريع 0تلو اآلخر. يف حالة االستمرار يف الضغط على <
للفيلم.

O  Skip forward*
)تخطي لألمام(

>، تتخطى لقطة الفيديو لألمام لثوانٍ 0يف كل مرة يتم الضغط فيها على <
قليلة.

لعرض املشهد األخري للقطة الفيديو األخرية باأللبوم. اإلطار األخري4

موضع التشغيل

مدة التشغيل (دقائق:ثوانٍ)دقائق' ثوانٍ''

9 Volume
)مستوى الصوت(

).٣٦٥> لضبط مستوى صوت السماعة املدجمة (ص6أدر القرص <

> إىل العودة إىل الشاشة السابقة.Mيؤدي الضغط على زر <32
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٣٣٨

] (إضافة Add to existing albumحدد [١
إىل األلبوم احلايل).

 لتحديد ٣٣٤ يف صفحة ٥اتبع اخلطوة رقم 
]Add to existing album) [ إضافة إىل األلبوم

>.0)، ثم اضغط على <احلايل

حدد ألبومًا حاليًا.٢
> لتحديد ألبوم حايل، ثم اضغط 5أدر القرص <

>.0على <
] حددOK) [0)، ثم اضغط على <موافق.<
 سيتم تغيري إعدادات لقطات فيديو معينة بحيث

تطابق إعدادات األلبوم احلالية.
> اضغط على الزرM.للخروج من القائمة <
.ستظهر شاشة تصوير لقطة الفيديو

قم بتصوير لقطة الفيديو. ٣
٣٣٥انظر "إنشاء ألبوم لقطات الفيديو“ (ص (

لتصوير لقطات الفيديو.

إضافة إىل األلبوم احلايل

ال ميكنك حتديد ألبوم مت التقاطه باستخدام كامريا أخرى.
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 التنبيهات اخلاصة بتصوير لقطات الفيديو
 حني يتم حتديد تنسيقMOV.فال ميكن الضبط على لقطة الفيديو ،
 ثوانٍ تقريبًا لكل ٨ ثوانٍ أو ٤ميكنك إضافة لقطات الفيديو بنفس املدة فقط إىل األلبوم (ثانيتان أو 

لقطة).
 الحظ أنه إذا قمت بأي مما يلي أثناء تصوير لقطات الفيديو، فسيتم إنشاء ألبوم جديد للقطات

الفيديو الالحقة.
).حجم تسجيل الفيلم] (Movie rec. sizeتغيري [•
) إىل يدوي] (Manual)/[تلقائي] (Auto) من [تسجيل الصوت] (.Sound recتغيري إعداد [•

]Disable) [تعطيل] أو من (Disable) [تعطيل] إىل (Auto)[تلقائي]/(Manual) [يدوي.(
حتديث الربنامج الثابت.•
 تُعد مدة تصوير لقطة الفيديو تقريبية فقط. وفقًا ملعدل اإلطارات، قد تكون مدة التصوير املعروضة

أثناء التشغيل غري دقيقة.
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٣٤٠

).٣٦٥ميكنك تشغيل ألبوم للقطات الفيديو بنفس طريقة تشغيل أي فيلم عادي (ص 

قم بتشغيل الفيلم.١
> اضغط على الزرx.لعرض صورة <

حدد األلبوم.٢
] يف عرض الصورة الواحدة، يشري الرمزst [

املعروض أعلى يسار الشاشة إىل ألبوم لقطات 
فيديو.

> لتحديد ألبوم.5أدر القرص <

قم بتشغيل األلبوم.٣
> 0اضغط على .<
] 7عند عرض لوحة تشغيل الفيلم، حدد) [Play (

>.0(تشغيل)، ثم اضغط على <

تشغيل ألبوم

موسيقى اخللفية
 ميكنك تشغيل موسيقى اخللفية عند تشغيل األلبومات واألفالم العادية وعروض الشرائح على

).  لتشغيل موسيقى اخللفية، يجب أوالً نسخ موسيقى اخللفية إىل ٣٧٢ و٣٦٦الكامريا (ص 
). للحصول على معلومات حول كيفية EOS (برنامج EOS Utilityالبطاقة باستخدام برنامج 

.EOS Utilityنسخ موسيقى اخللفية، ارجع إىل دليل إرشادات 
 يجب استخدام املوسيقى املسجلة على بطاقة الذاكرة للرتفيه اخلاص فقط. ال تنتهك حقوق

مالك حقوق النشر.
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بعد التصوير، ميكنك إعادة ترتيب لقطات الفيديو أو حذفها أو تشغيلها يف األلبوم.

].Xحدد [١
] عند عرض لوحة تشغيل الفيلم، حددX)  [Edit (

>.0(حترير)، ثم اضغط على <
.سيتم عرض شاشة التحرير

حدد عملية حترير.٢
> 0حدد خيار التحرير، ثم اضغط على.<

حترير ألبوم

الوصفالوظيفة

T  Move snapshot
(نقل اللقطة)

> لتحديد لقطة الفيديو التي تريد نقلها، ثم Y>  <Zاضغط على مفتاحي <
> لنقل اللقطة، ثم Y>  <Z>. اضغط على مفتاحي <0اضغط على <
>.0اضغط على <

L  Delete snapshot
(حذف اللقطة)

> لتحديد لقطة الفيديو التي تريد نقلها، ثم Y>  <Zاضغط على مفتاحي <
] على لقطة الفيديو احملددة. L>. سيتم عرض الرمز [0اضغط على <

].L> مرة أخرى إىل إلغاء التحديد كما سيختفي الرمز [0سيؤدي الضغط على <

7 Play snapshot
(تشغيل اللقطة)

> لتحديد لقطة الفيديو التي تريد تشغيلها، Y>  <Zاضغط على مفتاحي <
>.0ثم اضغط على <
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احفظ األلبوم الذي مت حتريره.٣
> اضغط على الزرM للعودة إىل لوحة <

التحرير باجلزء السفلي من الشاشة.
] حددW> 0] (حفظ)، ثم اضغط على.<
.ستظهر شاشة احلفظ
] حلفظه كألبوم جديد، حددNew file) [ ملف

). وحلفظه واستبدال األلبوم األصلي، حدد جديد
]Overwrite) [0)، ثم اضغط على <استبدال.<

] إذا كانت البطاقة ال تشتمل على مساحة خالية كافية، فلن يتوفر اخليارNew file.(ملف جديد) [
.عند انخفاض مستوى شحن البطارية، ال ميكن حترير األلبومات. استخدم بطارية مشحونة بالكامل
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درجة احلرارة الداخلية األحمر> حتذير Eرمز <
 يف حالة ارتفاع درجة احلرارة الداخلية للكامريا نتيجة تصوير األفالم لفرتة طويلة أو ارتفاع درجة

> أحمر.Eاحلرارة احمليطة، سيظهر رمز <
> يشري الرمزE األحمر إىل أنه سيتم إيقاف تصوير الفيلم تلقائيًا قريبًا. إذا حدث ذلك، فلن تتمكن <

من التصوير مرة أخرى حتى تنخفض درجة احلرارة الداخلية للكامريا. قم بإيقاف تشغيل الكامريا 
واتركها لفرتة من الوقت.

> سيؤدي تصوير الفيلم يف درجة حرارة مرتفعة لفرتة طويلة إىل ظهور الرمزE مبكرًا. أثناء <
عدم القيام بالتصوير، أوقف تشغيل الكامريا دائمًا.

جودة الصورة والتسجيل
 إذا كانت العدسة املُركبة تشتمل على وظيفة مُثبت الصور وقمت بضبط مفتاح مُثبت الصور

)IS> فسيتم تشغيل مُثبت الصور يف جميع األوقات حتى يف حالة عدم الضغط 1) على ،<
على زر الغالق حتى املنتصف. يستهلك مثبت الصور طاقة البطارية وقد يقلل من املدة اإلجمالية 
لتصوير الفيلم تبعًا لظروف التصوير. يف حالة استخدام حامل ثالثي القوائم أو إذا مل تقتض الضرورة 

>.2تشغيل مثبت الصور، فيوصى بضبط مفتاح مُثبت الصور على <
 ستلتقط امليكروفونات املدجمة بالكامريا أيضًا صوت التشغيل أثناء التصوير والصوت

امليكانيكي للكامريا. استخدم ميكروفونًا خارجيًا متوفر باألسواق لتقليل هذه األصوات يف الفيلم.
 ال تقم بتوصيل أي شيء آخر بخالف امليكروفون اخلارجي بطرف التوصيلIN (دخل) اخلاص 

بامليكروفون اخلارجي للكامريا.
 إذا تغري السطوع أثناء تصوير األفالم بدرجة إضاءة تلقائية، فقد يتوقف الفيلم مؤقتًا. يف هذه

احلالة، قم بتصوير األفالم باستخدام اإلضاءة اليدوية.
 يف حالة وجود مصدر إضاءة ساطع جدًا بالصورة، قد تظهر املنطقة الساطعة باللون األسود

 متامًا.LCD. سيتم تسجيل هذا الفيلم تقريبًا كما يظهر على شاشة LCDعلى شاشة 
 يف ظروف اإلضاءة اخلافتة، قد يظهر تشويش أو ألوان غري منتظمة يف الصورة. سيتم تسجيل

 متامًا.LCDهذا الفيلم تقريبًا كما يظهر على شاشة 
 إذا قمت بتشغيل الفيلم مرة أخرى باستخدام أجهزة أخرى، فقد تقل جودة الصورة أو الصوت أو

).MOV/MP4قد يتعذر التشغيل (حتى وإن كانت األجهزة تدعم تنسيق 
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تنبيهات عامة لتصوير األفالم
جودة الصورة والتسجيل

 عند استخدام بطاقة ذات سرعة كتابة بطيئة، قد يظهر مؤشر ذو خمسة
مستويات على ميني الشاشة أثناء تصوير الفيلم. وهو يشري إىل مقدار البيانات 

التي مل تتم كتابتها على البطاقة بعد (السعة املتبقية من ذاكرة اخملزن 
املؤقت الداخلية). كلما انخفضت سرعة البطاقة، زادت سرعة صعود املؤشر 

ألعلى. إذا أصبح املؤشر ممتلئًا، فسيتم إيقاف تصوير الفيلم تلقائيًا.
إذا كانت البطاقة تتمتع بسرعة كتابة سريعة، فلن يظهر املؤشر أو سيتقدم 
املؤشر (إذا مت عرضه) بصعوبة لألعلى. أوالً، قم بتصوير بضعة أفالم اختبارية 

للتأكد من قدرة البطاقة على الكتابة بسرعة كافية.

العرض والتوصيل بالتلفاز
وتصوير فيلم، فلن يصدر التلفاز أي صوت أثناء ٣٧٣إذا قمت بتوصيل الكامريا بجهاز تلفاز (ص (

التصوير. ومع ذلك، سيتم تسجيل الصوت بشكل سليم.

املؤشر

MP4قيود على األفالم بتنسيق 
.MP4الحظ أن القيود التالية تنطبق بشكل عام على األفالم بتنسيق 

.لن يتم تسجيل الصوت على آخر إطارين تقريبًا
 عند تشغيل األفالم على نظام التشغيلWindows قد تصبح الصور والصوت خارج نطاق ،

املزامنة بشكل طفيف.
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٩
تشغيل الصور

يشرح هذا الفصل كيفية تشغيل الصور واألفالم ومسحها، وكيفية عرضها 
على شاشة التلفاز، فضالً عن الوظائف األخرى املتعلقة بتشغيل الصور.

الصور امللتقطة واحملفوظة باستخدام جهاز آخر
قد ال تتمكن الكامريا من عرض الصور امللتقطة باستخدام كامريا أخرى، أو التي مت حتريرها 

باستخدام كمبيوتر، أو التي مت تغيري أسماء ملفاتها على نحو مناسب.
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قم بتشغيل الصورة.١
> اضغط على الزرx.<
.ستظهر آخر صورة مت التقاطها أو تشغيلها

حدد صورة.٢
 لعرض الصور بدءًا بالصورة األخرية التي مت

> عكس اجتاه عقارب 5التقاطها، أدر القرص <
الساعة. لعرض الصور بدءًا بالصورة األوىل التي مت 

التقاطها، أدر القرص يف اجتاه حركة عقارب 
الساعة.

 يف كل مرة تقوم فيها بالضغط على الزر
>B.سيتغري عرض املعلومات ،<

xعرض الصور 

عرض الصورة الواحدة

مع عرض املعلومات بدون معلومات
األساسية

عرض معلومات التصوير
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xعرض الصور 

قم بإنهاء تشغيل الصور.٣
> اضغط على الزرx إلنهاء تشغيل الصور <

والرجوع إىل وضع االستعداد للتصوير.

)، ميكنك الضغط على مفتاحي ٣٤٦باستخدام شاشة معلومات التصوير املعروضة (ص 
>W>  <X لتغيري معلومات التصوير املعروضة أسفل الشاشة كالتايل. للحصول على  <

.٣٥٠ إىل ٣٤٩التفاصيل، انظر الصفحات من 

يف عرض الصورة الواحدة، ميكنك عرض الشبكة على 
الصورة أثناء تشغيلها.

شبكة ](Playback grid :3 3باستخدام اخليار [
، أو ]6x4 m ]، أو [3x3 l )، ميكنك حتديد [التشغيل

] 3x3+diag n.[
تُعد هذه الوظيفة مالئمة للتأكد من إمالة الصورة 

بشكل أفقي أو رأسي، وكذلك تركيبها.

عرض معلومات التصوير

 عرض الشبكة3

معلومات تفصيلية

معلومات تصحيح االنحراف اللوين للعدسة

مساحة اللون / معلومات تقليل التشويش

٢معلومات منط الصورة 

معلومات العدسة / شريط الرتدد الرسومي

معلومات توازن اللون األبيض

١معلومات منط الصورة 

ال يتم عرض الشبكة أثناء تشغيل الفيلم.
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تختلف املعلومات املعروضة حسب وضع التصوير واإلعدادات.

عرض املعلومات األساسية

B :عرض معلومات التصوير

منوذج ملعلومات الصور الثابتة

رقم اجمللد - رقم امللف

قوة اإلشارة الالسلكية/حالة إرسال التصنيف
Eye-Fiبطاقة 

رقم التشغيل/
إجمايل الصور املسجلة

حماية الصور

Eye-Fiاكتمل النقل باستخدام 

مستوى شحن البطارية

جودة تسجيل الصور

أولوية درجة التمييز

ISOسرعة 
مقدار تعويض درجة اإلضاءة

Wi-Fiوظيفة 

سرعة الغالق

فتحة العدسة

.إذا مت التقاط الصورة بكامريا أخرى، فلن يتم عرض بعض معلومات التصوير
.قد يكون من غري املمكن تشغيل الصور امللتقطة باستخدام هذه الكامريا على كامريات أخرى
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Bعرض معلومات التصوير :

عرض معلومات التصوير
معلومات تفصيلية•

.RAW، سيتم عرض حجم ملف الصورة RAW+JPEGعند التصوير بجودة صورة  *
بالنسبة للصور التي مت التقاطها باستخدام الفالش والتي مل يتم فيها تعويض درجة إضاءة الفالش،  *

>.0فسيتم عرض <
> ومقدار ضبط النطاق الديناميكي للصور امللتقطة يف وضع تصوير النطاق wسيتم عرض <*

الديناميكي العايل.
> للصور امللتقطة بالتصوير بدرجات إضاءة متعددة.Pسيتم عرض < *
> للصور امللتقطة يف وضع تقليل تشويش اللقطات املتعددة.Mسيتم عرض< *
> للصور الثابتة امللتقطة كلقطات جتريبية لألفالم ذات الفرتة الزمنية احملددة.Gسيتم عرض < *
> للصور امللتقطة بوظيفة املرشح اإلبداعي وللصور املعاجلة (سواءً بتطبيق معاجلة uسيتم عرض < *

، أو بتغيري حجمها أو بتطبيق املرشح اإلبداعي) ثم مت حفظها.RAWالصور بتنسيق 
>.N> و<uللصور التي مت اقتصاصها، سيتم عرض < *

مقدار تعويض درجة اإلضاءة

سرعة الغالق

وضع التصوير

ISOسرعة 

تاريخ ووقت التصوير

جودة تسجيل الصور

)RGBشريط الرتدد الرسومي (السطوع/

توازن اللون األبيض

تصحيح توازن اللون األبيض

أولوية درجة التمييز

وضع ضبط كثافة اإلضاءة

حجم امللف

مقدار تعويض درجة إضاءة الفالش / 
تقليل تشويش اللقطات املتعددة

منط الصورة/اإلعدادات

مُحسِّن اإلضاءة 
التلقائي

شريط التمرير

فتحة العدسة

الضبط التلقائي الدقيق للبؤرة



Bعرض معلومات التصوير :
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شريط الرتدد الرسوميمعلومات العدسة/•

عرض شريط الرتدد الرسومي
(السطوع)

اسم العدسة

البعد البؤري

عرض شريط الرتدد الرسومي
)RGB(أحمر وأخضر وأزرق) (

١معلومات منط الصورة •معلومات توازن اللون األبيض•

 مساحة اللون / معلومات تقليل •
التشويش

معلومات تصحيح االنحراف اللوين •
للعدسة

٢معلومات منط الصورة •

 لتسجيل معلومات للصورة، فستظهر أيضًا GP-E2 من نوع GPSإذا استخدمت جهاز استقبال 
“.GPS“ "معلومات GPS informationشاشة ”
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Bعرض معلومات التصوير :

 (عند ISOيف حالة استخدام اإلضاءة اليدوية، سيتم عرض سرعة الغالق وفتحة العدسة وسرعة  *
ضبطها يدويًا).

> للقطات الفيديو.tسيتم عرض الرمز < *
> لألفالم ذات النطاق الديناميكي العايل.tسيتم عرض الرمز < *

تنبيه التمييز
)، متكني] (Enable) على [تنبيه التمييز] (Highlight alert :3 3عند ضبط [

 ذات اإلضاءة املفرطة. للحصول على مزيد من ستومض التمييزات التي مت اقتصاصها
تفاصيل الصورة يف املناطق ذات اإلضاءة الزائدة، اضبط تعويض درجة اإلضاءة على 

قيمة سلبية وقم بالتصوير مرة أخرى.

منوذج لعرض معلومات فيلم

وضع تصوير األفالم/ األفالم 
ذات الفرتات الزمنية احملددة

حجم ملف الفيلم

سرعة الغالق

طريقة الضغط

حجم تسجيل الفيلم وقت التصوير ووقت التشغيل

التشغيل

فتحة العدسة

معدل اإلطارات

تنسيق التسجيل

املرشحات اإلبداعية

] Threshold) و[الدقة] (Fineness“ لكل من [*، *أثناء تشغيل األفالم، سيتم عرض الرمز "
).منط الصورة] (Picture Style) يف [الوضوح] (Sharpness) لـ [احلد(



Bعرض معلومات التصوير :

٣٥٢

عرض نقطة الضبط التلقائي للبؤرة
) على  عرض نقطة الضبط التلقائي للبؤرة] ( .AF point disp :3 3عند ضبط [

]Enable) [سيتم عرض نقطة الضبط التلقائي للبؤرة (متكني ،(AF التي مت استخدامها (
لضبط البؤرة باللون األحمر. إذا مت ضبط ميزة التحديد التلقائي لنقطة الضبط التلقائي للبؤرة 

)AF) فقد يتم عرض مستويات متعددة للضبط التلقائي للبؤرة ،(AF.يف نفس الوقت (

اخملطط البياين
يوضح شريط الرتدد الرسومي للسطوع توزيع مستوى اإلضاءة والسطوع الكلي. وتكمن 

 (األحمر واألخضر واألزرق) يف RGBأهمية شريط الرتدد الرسومي اخلاص باأللوان األساسية 
] Histogram disp :3 3فحص تشبع األلوان وتدرجها. ميكن تشغيل العرض باستخدام [

(عرض شريط الرتدد الرسومي).

] (السطوع)Brightness[عرض
يُعد شريط الرتدد الرسومي هذا مبثابة رسم بياين يوضح توزيع مستوى 
سطوع الصورة. يشري احملور األفقي إىل مستوى السطوع (أكرث إعتامًا 
على اليسار وأكرث سطوعًا على اليمني)، بينما يشري احملور الرأسي إىل 
عدد وحدات البكسل املوجودة لكل مستوى من مستويات السطوع. 

كلما زاد عدد وحدات البكسل جهة اليسار، أصبحت الصورة أكرث إعتامًا. 
وكلما زاد عدد وحدات البكسل جهة اليمني، أصبحت الصورة أكرث 

سطوعًا. سيتم فقدان تفاصيل الظل يف حالة وجود عدد كبري للغاية 
من وحدات البكسل على اليسار. كما سيتم فقدان تفاصيل التمييز يف 

حالة وجود عدد كبري للغاية من وحدات البكسل على اليمني. ستتم 
إعادة إنتاج التدرجات اللونية بني اجلهتني اليمنى واليسرى. من خالل 

فحص الصورة وشريط الرتدد الرسومي اخلاص بسطوعها، ميكنك 
رؤية انحراف مستوى درجة اإلضاءة والتدرجات اللونية الكلية.

] (األحمر واألخضر واألزرق)RGBعرض [
يُعد شريط الرتدد الرسومي هذا مبثابة رسم بياين يوضح كيفية توزيع كل مستوى من 

 أو األحمر واألخضر واألزرق). يشري RGBمستويات سطوع األلوان األساسية يف الصورة (
احملور األفقي إىل مستوى سطوع اللون (أكرث إعتامًا على اليسار وأكرث سطوعًا على 

اليمني)، بينما يوضح احملور الرأسي عدد وحدات البكسل املوجودة لكل مستوى من 
مستويات سطوع األلوان. كلما زاد عدد وحدات البكسل جهة اليسار، أصبحت األلوان أكرث 

إعتامًا وأقل وضوحًا. وكلما زاد عدد وحدات البكسل جهة اليمني، أصبحت األلوان أكرث إعتامًا 
وكثافة. إذا كان هناك عدد كبري للغاية من وحدات البكسل على اليسار، فسيتم فقدان 

معلومات اللون املعني. وإذا كان هناك عدد كبري للغاية من وحدات البكسل على اليمني، 
فستكون األلوان متشبعة بدرجة زائدة دون تدرج. عن طريق فحص شريط الرتدد 

 للصورة، ميكنك االطالع على حالة تدرج اللون وتشبعه، RGBالرسومي اخلاص بألوان 
فضالً عن درجة انحراف توازن اللون األبيض.

مناذج ألشرطة الرتدد 

صورة داكنة

السطوع العادي

صورة ساطعة
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  صورة٣٦ صور أو ٩ صور أو ٤ابحث عن الصور سريعًا من خالل عرض الفهرس الذي يُظهر عدد 
 صورة على شاشة واحدة.١٠٠أو 

قم بالتبديل إىل عرض الفهرس.١
>أثناء عرض الصورة، اضغط على الزرI.<
 صور. يتم ٤سيظهر عرض الفهرس املكون من 

متييز الصورة احملددة بإطار برتقايل.
> سيؤدي الضغط على الزرI إىل تبديل <

 صورة. ١٠٠ 8 صورة ٣٦ 8 صور ٩العرض كالتايل: 
> إىل تبديل العرض uسيؤدي الضغط على الزر <

 8 صور ٩ 8 صورة ٣٦ 8 صورة ١٠٠كالتايل: 
 صورة.١ 8 صور ٤

حدد صورة.٢
> لتحريك اإلطار الربتقايل وحتديد 5أدر القرص <

الصورة. ميكنك أيضًا الضغط فوق مفتاحي 
>W> <X> أو مفتاحي <Y>  <Z.لتحديد الصورة <
> إىل عرض صورة 6سيؤدي تدوير القرص <

(صور) على الشاشة التالية أو الشاشة السابقة.
> يف عرض الفهرس لعرض 0اضغط على <

الصورة احملددة كعرض صورة فردية.

xالبحث السريع عن الصور 

H) عرض صور متعددة على شاشة واحدة Index Display(عرض الفهرس) (





xالبحث السريع عن الصور 
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>  للتنقل السريع لألمام أو للخلف 6باستخدام عرض الصورة الواحدة، ميكنك تدوير القرص <
بني الصور وفقًا ألسلوب التنقل السريع املضبوط.

] (التنقل Image jump w/6حدد [١
السريع عرب الصور باستخدام).

] حدد [2 3من عالمة التبويب ،[Image jump 
w/6) [ التنقل السريع عرب الصور

>.0)، ثم اضغط على <باستخدام

حدد أسلوب التنقل السريع.٢
 حدد طريقة التنقل السريع، ثم اضغط على

>0.<
d:عرض الصور واحدة تلو األخرى
e: صورة١٠االنتقال السريع عرب 
f: صورة١٠٠االنتقال السريع عرب 
g:العرض حسب التاريخ
h:العرض حسب اجمللد
i:عرض األفالم فقط
j:عرض الصور الثابتة فقط
k:٣٥٩(ص  العرض حسب تصنيف الصور(

> للتحديد.6أدر القرص <

استعرض الصور بواسطة التنقل السريع.٣
> اضغط على الزرx.لتشغيل الصور <
> 6يف عرض الصورة الواحدة، أدر القرص.<
 ميكنك استعراض الصور بالطريقة التي مت

ضبطها.

I (عرض التنقل السريع) التنقل السريع بني الصور

موضع التشغيل

أسلوب التنقل السريع

] للبحث عن الصور حسب تاريخ التصوير، حددDate) [التاريخ.(
] للبحث عن الصور حسب اجمللد، حددFolder) [اجمللد.(
] إذا كانت البطاقة حتتوي على كل من األفالم والصور الثابتة، فحددMovies) [أو األفالم (

]Stills) [لعرض أي منهما فقط.الصور الثابتة (
] يف حالة عدم وجود صور تتوافق معRating) [احملدد، ال ميكنك استعراض الصور التصنيف (

>.6باستخدام القرص <
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.LCD مرات على شاشة ١٠ مرة إىل ١٬٥ميكنك تكبري صورة مت التقاطها مبعدل يرتاوح من 

قم بتكبري الصورة.١
> اضغط على الزرu.أثناء تشغيل الصورة <
.سيتم تكبري الصورة
> يف حالة الضغط مع االستمرار على الزرu ،<

سيتم تكبري الصورة حتى تصل إىل احلد األقصى 
للتكبري.

> اضغط على الزرI .لتقليل معدل التكبري <
يف حالة االستمرار يف الضغط على الزر، 

سينخفض معدل التكبري إىل أن يصل إىل عرض 
الصورة الواحدة.

تنقل عرب أجزاء الصورة.٢
> للتنقل عرب الصورة املُكربة.9استخدم <
 للخروج من العرض املكرب، اضغط على الزر

>x.وسيعاود عرض الصورة الواحدة الظهور <

u/y العرض املكرب

موضع املنطقة املُكربة

> لعرض صورة أخرى بنفس معدل التكبري.5أدر القرص <
.ال ميكن تكبري الصورة أثناء معاينتها فور التقاطها
.ال ميكن تكبري الفيلم
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 لوحة حساسة للمس ميكنك ملسها بأصابعك إلجراء عمليات التشغيل LCDإن شاشة 
لتشغيل الصور. >x< أوالً، اضغط على الزر اخملتلفة. 

اسحب بإصبع واحد.
 باستخدام عرض الصورة الواحدة، املس شاشة

LCD ميكنك االستعراض لالنتقال بإصبع واحد .
إىل عرض الصورة التالية أو السابقة من خالل 

سحب إصبعك يسارًا أو ميينًا.
اسحب نحو اليسار لعرض الصورة التالية (األحدث) 

أو اسحب نحو اليمني لعرض الصورة السابقة 
(األقدم).

 باستخدام عرض الفهرس، املس أيضًا شاشة
LCD وميكنك االستعراض لالنتقال بإصبع واحد .

إىل الشاشة التالية أو السابقة بسحب إصبعك 
ألعلى أو ألسفل.

اسحب إصبعك ألعلى لرتى الصور التالية (األحدث) 
أو اسحب إصبعك ألسفل لرؤية الصور السابقة 

(األقدم). 
عند حتديد إحدى الصور، سيظهر اإلطار الربتقايل. 

انقر فوق الصورة مرة أخرى لعرضها كصورة 
واحدة.

اسحب بإصبعني.
 باستخدام إصبعني. عند استخدام LCDاملس شاشة 

 للسحب ميينًا أو يسارًا على الشاشة، ميكنك إصبعني
التنقل سريعًا عرب الصور باستخدام األسلوب الذي مت 

التنقل السريع ] (Image jump w/6ضبطه يف [
] ضمن عالمة التبويب عرب الصور باستخدام هذا القرص

]x2.[

d التشغيل باستخدام شاشة اللمس

استعراض الصور

التنقل السريع عرب الصور (عرض التنقل السريع)
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d التشغيل باستخدام شاشة اللمس

قرب إصبعني من بعضهما البعض على الشاشة.
املس الشاشة بإصبعني مبتعدين عن بعضهما 

البعض، وقرب اإلصبعني من بعضهما البعض على 
الشاشة.

 يف كل مرة تقوم فيها بتقريب إصبعني من
بعضهما، سيتغري عرض الصورة الواحدة إىل 

عرض الفهرس. إذا قمت بفرد أصابعك، سوف 
يتغري عرض الصور بالرتتيب العكسي.

 .عند حتديد إحدى الصور، سيظهر اإلطار الربتقايل
انقر فوق الصورة مرة أخرى لعرضها كصورة واحدة.

باعد إصبعني عن بعضهما البعض على الشاشة.
املس الشاشة بإصبعني متقاربني من بعضهما 

البعض، ثم أبعدهما عن بعضهما البعض على الشاشة.
.كلما باعدت بني األصابع، سيتم تكبري الصورة
 مرات.١٠ميكن تكبري الصورة حتى حوايل 
 ميكنك التمرير عرب الصورة من خالل سحب

أصابعك.
 لتصغري الصورة، قرب إصبعيك من بعضهما

البعض على الشاشة.
] إىل العودة إىل عرض 2سيؤدي النقر فوق الرمز [

الصورة الواحدة.

تصغري الصورة (عرض الفهرس)

تكبري عرض الصورة

 اخلاصة بالكامريا أثناء عرض الصور LCDكما ميكن أيضًا تنفيذ عمليات شاشة اللمس على شاشة 
).٣٧٣على جهاز تلفاز متصل بالكامريا (ص
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ميكنك تدوير الصورة املعروضة إىل االجتاه املطلوب.

] (تدوير الصورة).Rotate imageحدد [١
] حدد [1 3من عالمة التبويب ،[Rotate 

image) [0)، ثم اضغط على <تدوير الصورة.<

حدد صورة.٢
> لتحديد الصورة املراد تدويرها.5أدر القرص <
 كما ميكنك أيضًا حتديد صورة من عرض

).٣٥٣الفهرس (ص 

قم بتدوير الصورة.٣
> سيتم 0يف كل مرة تضغط فيها على الزر ،<

تدوير الصورة يف اجتاه عقارب الساعة على النحو 
.درجة٠ 8 درجة٢٧٠ 8 درجة٩٠التايل: 

 ٣ و٢لتدوير صورة أخرى، كرر اخلطوتني رقم.

b تدوير الصور

] 1 5يف حالة ضبط: Auto rotate) [التدوير التلقائي] على (OnzD) [٣٨٧) (ص تشغيل (
.قبل التقاط صور رأسية، لن حتتاج إىل تدوير الصورة على النحو املوضح أعاله

] 1 5إذا مل يتم عرض الصورة التي مت تدويرها يف اجتاه التدوير أثناء تشغيلها، فاضبط: Auto 
rotate) [التدوير التلقائي] على (OnzD) [تشغيل.(

.ال ميكن تدوير الفيلم
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ميكنك تصنيف الصور (صور ثابتة وأفالم) باستخدام واحدة من عالمات التصنيف اخلمس: 
l/m/n/o/p ..ويطلق على هذه الوظيفة اسم التصنيف

] (تصنيف).Ratingحدد [١
] حدد [2 3من عالمة التبويب ،[Rating [

>.0) ثم اضغط على <تصنيف(

حدد صورة.٢
> لتحديد الصورة أو الفيلم املقرر 5أدر القرص <

>.0تصنيفه، ثم اضغط على <
> بالضغط على الزرI ميكنك حتديد صور ،<

من عرض ثالثي الصور. للرجوع إىل العرض أحادي 
>.uالصورة، اضغط على الزر <

اضبط التصنيف.٣
> اضغط على مفتاحيX < >  W لتحديد أحد <

التصنيفات.
 عند حتديد تصنيف للصورة، سيزداد الرقم

املوجود بجانب ضبط التصنيف رقمًا.
 ٣ و٢لتصنيف صورة أخرى، كرر اخلطوتني رقم.

 إعداد التصنيفات3



 إعداد التصنيفات3

٣٦٠

 صورة ٩٩٩ صورة. إذا كان هناك أكرث من ٩٩٩ميكن عرض إجمايل الصور لتصنيف حمدد مبا يصل إىل 
].###بتصنيف حمدد، فسيتم عرض [

االستفادة من التصنيفات
] 2 3باستخدام اخليار: Image jump w/6) [ التنقل السريع عرب الصور باستخدام هذا

)، ميكنك عرض الصور ذات التصنيف احملدد فقط.العنصر
] 2 3باستخدام اخليار: Slide show) [ميكنك عرض الصور ذات التصنيف عرض الشرائح ،(

احملدد فقط.
 تبعًا لنظام تشغيل الكمبيوتر، ميكنك عرض كل تصنيف ملف كجزء من عرض معلومات امللف أو

 فقط).JPEGعارض الصور املرفق (للصور بتنسيق 
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] J: Protect images> لضبط ما يلي: [Qأثناء التشغيل، ميكنك الضغط على الزر <
) التصنيف] (Rating : 9] (تدوير الصور) [b: Rotate image) [حماية الصور(
]R معاجلة الصور بتنسيق :RAW]  [ U: Creative filters (املرشحات اإلبداعية) [
]S تغيري احلجم (للصور بتنسيق :JPEG] ،[(فقط N: Cropping)  JPEG images 

only االقتصاص (لصور) [(JPEG] (1 فقط :Highlight alert) [تنبيه التمييز] (T: AF 
point display) [عرض نقطة الضبط التلقائي للبؤرة] (e: Image jump w/6 [

] *q: Send images to smartphone)، و[التنقل السريع عرب الصور باستخدام(
).إرسال الصور إىل هاتف ذكي(

بالنسبة لألفالم، ميكن ضبط الوظائف املذكورة أعاله باخلط العريض.
] Wireless communication settings :1 5] حتت [Wi-Fi/NFCغري قابل للتحديد إذا مت ضبط [ *

).تعطيل] (Disable) على [إعدادات االتصال الالسلكي(

>.Qاضغط على الزر <١
> أثناء تشغيل الصورة، اضغط على الزرQ.<
.ستظهر خيارات التحكم السريع

حدد وظيفة واضبطها.٢
>اضغط على مفتاحيW>  <X.لتحديد وظيفة <
 يتم عرض اإلعداد احلايل للوظيفة احملددة أسفل

الشاشة.
> اضغط على مفتاحيZ>  <Y.لتغيري اإلعداد <
 عند ضبط معاجلة الصور بتنسيقRAW 

)، ٣٩٩)، أو املرشحات اإلبداعية (ص٣٩٠(ص
)، أو االقتصاص ٣٩٥أوتغيري احلجم (ص

)، أو إرسال الصور إىل هاتف ذكي، ٣٩٧(ص
> إلمتام اإلعداد.0فاضغط أيضًا على <

Image jump w/6  التنقل السريع عرب)
) ٣٥٤الصور باستخدام): اضبط التصنيف (ص

>.Bبالضغط على الزر <
> لإللغاء، اضغط على الزرM.<

Qالتحكم السريع للتشغيل 



Qالتحكم السريع للتشغيل 

٣٦٢

قم بإنهاء اإلعداد.٣
> اضغط على الزرQ للخروج من شاشة <

التحكم السريع.

). يف تشغيل] (OnzD) على [التدوير التلقائي] (Auto rotate :1 5لتدوير صورة، اضبط [
 إيقاف]، (Off) أو [تشغيل] (OnD) على [التدوير التلقائي] (Auto rotate :1 5حالة ضبط [

) للصورة، لكن لن تقوم تدوير الصورة] (b Rotate imageالتشغيل)، فسيتم تسجيل إعداد [
الكامريا بتدوير الصورة للعرض.

> سيؤدي الضغط على الزرQ أثناء عرض الفهرس إىل التبديل إىل عرض الصورة الواحدة كما <
> إىل الرجوع إىل عرض Qستظهر شاشة التحكم السريع. سيؤدي الضغط مرة أخرى على الزر <

الفهرس.
.بالنسبة للصور امللتقطة باستخدام كامريا أخرى، قد تكون اخليارات التي ميكنك حتديدها مقيدة
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ميكنك تشغيل األفالم بالطرق الثالث التالية:

بتوصيل الكامريا مع جهاز تلفاز باستخدام كابل 
HDMI من طراز HTC-100 ميكنك تشغيل األفالم ،

والصور الثابتة املوجودة يف الكامريا على جهاز 
التلفاز.

 اخلاصة LCDميكنك تشغيل األفالم على شاشة 
بالكامريا. كما ميكنك أيضًا حترير املشهدين األول 

واألخري من الفيلم وتشغيل الصور الثابتة واألفالم 
املوجودة على البطاقة كعرض شرائح تلقائي.

kاالستمتاع باألفالم 

)٣٧٣(ص التشغيل على جهاز التلفاز

)٣٧٢ إىل ٣٦٥(الصفحات من  اخلاصة بالكامرياLCDالتشغيل على شاشة 

 نظرًا ألن أجهزة التسجيل املزودة بقرص ثابت ال تشتمل على طرف التوصيلHDMI IN دخل) 
HDMI فلن ميكن توصيل الكامريا بجهاز تسجيل مزود بقرص ثابت باستخدام كابل ،(HDMI.

 حتى إذا مت توصيل الكامريا بجهاز تسجيل مزود بقرص ثابت باستخدام كابلUSB فلن ميكن ،
تشغيل األفالم والصور الثابتة أو حفظها.

ال ميكن إعادة كتابة فيلم مت حتريره باستخدام كمبيوتر إىل البطاقة وتشغيله باستخدام الكامريا.



kاالستمتاع باألفالم 
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ميكن نقل ملفات األفالم التي مت تسجيلها على 
البطاقة إىل جهاز كمبيوتر وتشغيلها أو حتريرها 

باستخدام برنامج ذي غرض عام أو مثبت مسبقًا 
متوافق مع تنسيق تسجيل الفيلم.

التشغيل والتحرير باستخدام كمبيوتر

لتشغيل الفيلم أو حتريره باستخدام برنامج متوفر يف األسواق، استخدم برناجمًا متوافقًا مع األفالم 
. للحصول على تفاصيل حول الربامج املتوفرة باألسواق، اتصل MP4 وتنسيق MOVبتنسيق 

بجهة تصنيع الربامج.
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قم بتشغيل الصورة.١
> اضغط على الزرx.لعرض صورة <

حدد فيلمًا.٢
> لتحديد الفيلم املراد تشغيله.5أدر القرص <
> يف عرض الصورة الواحدة، يشري الرمزs1 <

املعروض أعلى يسار الشاشة إىل الفيلم. إذا كان 
الفيلم عبارة عن لقطات فيديو، فسيتم عرض 

>st.<
 يف عرض الفهرس، تشري الثقوب املوجودة على

احلافة اليسرى للصورة املصغرة إىل أن الصورة 
ونظرًا ألنه ال ميكن تشغيل عبارة عن فيلم. 

> 0األفالم من عرض الفهرس، فاضغط على <
إىل عرض الصورة الواحدة. للتحويل 

>.0يف عرض الصورة الواحدة، اضغط على <٣
 ستظهر لوحة تشغيل الفيلم باجلزء السفلي من

الشاشة.

قم بتشغيل الفيلم.٤
] 0] (تشغيل)، ثم اضغط على <7حدد.<
.سيبدأ تشغيل الفيلم
> أثناء التشغيل لإليقاف 0اضغط على <

املؤقت. اضغط مرة أخرى لالستئناف.
 ميكنك ضبط مستوى الصوت عن طريق تدوير

> حتى أثناء تشغيل الفيلم.6القرص <
 للحصول على مزيد من التفاصيل حول إجراء

التشغيل، انظر الصفحة التالية.

kتشغيل األفالم 

مكرب الصوت

 قبل االستماع إىل فيلم من خالل سماعات الرأس، قم بتخفيض مستوى الصوت للوقاية من
اإلضرار بأذنيك.

.قد ال تتمكن الكامريا من تشغيل أفالم مت تصويرها بكامريا أخرى



kتشغيل األفالم 
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لوحة تشغيل الفيلم

 عند ضبط موسيقى اخللفية، لن يتم تشغيل صوت الفيلم.*

وصف التشغيلالعملية
> إىل التبديل بني التشغيل واإليقاف.0يؤدي الضغط على < التشغيل7

>. تتم Y> <Zاضبط سرعة احلركة البطيئة بالضغط على مفتاحي <احلركة البطيئة 8
اإلشارة إىل سرعة احلركة البطيئة يف أعلى ميني الشاشة.

لعرض اإلطار األول من الفيلم.اإلطار األول 5

>، يتم عرض اإلطار السابق. يف حالة 0يف كل مرة يتم الضغط فيها على <اإلطار السابق 3
>، سيتم ترجيع الفيلم.0االستمرار يف الضغط على <

اإلطار التايل 6
>، سيتم تشغيل الفيلم بعرض اإلطار 0يف كل مرة يتم الضغط فيها على <

>، سيتم التقدمي السريع 0تلو اآلخر. يف حالة االستمرار يف الضغط على <
للفيلم.

لعرض اإلطار األخري للفيلم.اإلطار األخري 4

v ٣٧٢لتشغيل فيلم باستخدام موسيقى اخللفية احملددة (ص *موسيقى اخللفية.(

X٣٦٧لعرض شاشة التحرير (ص  حترير.(

موضع التشغيل

مدة التشغيل (دقائق:ثوانٍ)دقائق' ثوانٍ''

9 Volume) مستوى
)الصوت

).٣٦٥> لضبط مستوى صوت السماعة املدجمة (ص6أدر القرص <

> للعودة إىل عرض الصورة الواحدة.Mاضغط على الزر <32

 استخدام حزمة بطاريات من طرازLP-E6N كاملة الشحن، ستكون مدة التشغيل املستمر 
 دقيقة.٤٠ ساعات. و٣فهرنهايت) حوايل درجة٧٣ / درجة مئوية٢٣يف درجة حرارة الغرفة (

 ميكنك، من خالل توصيل سماعات الرأس املتوفرة باألسواق املزودة بقابس توصيل اسرتيو
)، االستماع إىل صوت ٢٦ ملم بطرف توصيل سماعة الرأس بالكامريا (ص٣٫٥صغري يبلغ قطره 

).٣١٣الفيلم (ص
 فاضبط مستوى الصوت يف ٣٧٣إذا قمت بتوصيل الكامريا بجهاز تلفاز لتشغيل فيلم (ص ،(

> إىل تغيري مستوى الصوت). إذا كان هناك صدى 6جهاز التلفاز. (لن يؤدي تدوير القرص <
صوت، فأبعد الكامريا أكرث من جهاز التلفاز أو اخفض مستوى صوت التلفاز.
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Xحترير املشهدين األول واألخري بفيلم 

] املوجود عند منتصف الشاشة.7انقر فوق [
.سيبدأ تشغيل الفيلم
> لعرض لوحة تشغيل الفيلم، انقر فوقs1  <

أعلى يسار الشاشة.
 إليقاف الفيلم مؤقتًا أثناء تشغيله، انقر فوق

الشاشة. ستظهر لوحة تشغيل الفيلم أيضًا.

التشغيل باستخدام شاشة اللمس

X حترير املشهدين األول واألخري بفيلم
ميكنك حترير املشهدين األول واألخري من الفيلم بزيادات قدرها ثانية واحدة تقريبًا.

].Xعلى شاشة تشغيل الفيلم، حدد [١
.ستظهر لوحة حترير الفيلم يف أسفل الشاشة

حدد اجلزء املراد حتريره.٢
] حدد إماU] (اقتصاص البداية) أو [V [

>.0(اقتصاص النهاية)، ثم اضغط على <
> اضغط على مفتاحيY>  <Z لعرض اإلطارات <

السابقة أو التالية. سيؤدي الضغط مع االستمرار 
على املفتاح إىل التشغيل السريع لألمام أو 

> 5الرتجيع السريع لإلطارات. أدر القرص <
لتشغيل إطار تلو اآلخر.

 بعد حتديد اجلزء املراد حتريره، اضغط على
>. اجلزء املميز باللون األبيض باألعلى هو ما 0<

سيتبقى.



Xحترير املشهدين األول واألخري بفيلم 

٣٦٨

افحص الفيلم الذي مت حتريره.٣ 
] لتشغيل الفيلم 0] ثم اضغط على <7حدد <

الذي مت حتريره.
 ٢لتغيري التحرير، ارجع إىل اخلطوة رقم.
> إللغاء التحرير، اضغط على الزرM وحدد <

]OK) [يف مربع حوار التأكيد.موافق (

احفظ الفيلم الذي مت حتريره.٤
] حددW> 0]، ثم اضغط على.<
.ستظهر شاشة احلفظ
] حلفظه كفيلم جديد، حددNew file) [ ملف

). وحلفظه واستبدال ملف الفيلم األصلي، جديد
)، ثم اضغط على استبدال] (Overwriteحدد [

>0.<
] من مربع حوار التأكيد، حددOK) [ثم موافق ،(

> حلفظ الفيلم الذي مت حتريره 0اضغط على <
والرجوع إىل شاشة تشغيل الفيلم.

] نظرًا لتنفيذ عملية التحرير بزيادات قدرها ثانية واحدة تقريبًا (املوضع املشار إليه بالعالمةZ [
يف أعلى الشاشة)، فقد يختلف املوضع الفعلي حيث يتم حترير الفيلم عن املوضع احملدد.

] إذا كانت البطاقة ال تشتمل على مساحة خالية كافية، فلن يتوفر اخليارNew file) [ملف جديد.(
.ال ميكن حترير األفالم عند انخفاض مستوى شحن البطارية. استخدم بطارية مشحونة بالكامل
.ال ميكن حترير األفالم امللتقطة بواسطة كامريا أخرى باستخدام هذه الكامريا
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ميكنك تشغيل الصور املوجودة على البطاقة كعرض شرائح تلقائي.

] (عرض الشرائح).Slide showحدد [١
] حدد [2 3من عالمة التبويب ،[Slide show [

>.0)، ثم اضغط على <عرض الشرائح(

حدد الصور املراد تشغيلها.٢
> اضغط على مفتاحيW>  <X لتحديد اخليار <

>.0املطلوب، ثم اضغط على <

كل الصور/األفالم/الصور الثابتة
> اضغط على مفتاحيW>  <X لتحديد أحد <

) كل الصور] (jAll imagesاخليارات التالية: [
]kMovies) [األفالم] (zStills) [ الصور

>.0). ثم اضغط على <الثابتة

التاريخ/اجمللد/التصنيف
> اضغط على مفتاحيW>  <X لتحديد أحد <

] nFolder) [التاريخ] (iDateاخليارات التالية: [
).التصنيف] (9Rating) [اجمللد(
> عند متييزzH> اضغط على الزر ،<B.<
> اضغط على مفتاحيW>  <X لتحديد اخليار، ثم <

>.0اضغط على <

التشغيل التلقائي)عرض الشرائح ( 3

عدد الصور املراد تشغيلها

]Date) [التاريخ(]Folder) [اجمللد(]Rating) [التصنيف(



 عرض الشرائح (التشغيل التلقائي)3
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] (اإلعداد) على النحو Set upقم بتكوين [٣
املطلوب.

> اضغط على مفتاحيW>  <X] لتحديد <Set 
up) [0)، ثم اضغط على <اإلعداد.<
] اضبطDisplay time) [وقت العرض (

) (تشغيل متكرر) التكرار] (Repeatو[
) (التأثري تأثري االنتقال] (Transition effectو[

] Background musicعند تغيري الصور) و[
) للصور الثابتة.موسيقى اخللفية(
 يتم شرح إجراء حتديد موسيقى اخللفية يف

.٣٧٢صفحة 
> عد حتديد اإلعدادات، اضغط على الزرM.<

وصف التشغيلالعنصر
jسيتم تشغيل جميع الصور الثابتة واألفالم املوجودة على البطاقة.جميع الصور

iسيتم تشغيل الصور الثابتة واألفالم التي مت التقاطها يف تاريخ التصوير احملدد.التاريخ

nسيتم تشغيل الصور الثابتة واألفالم املوجودة يف اجمللد احملدد.اجمللد

kسيتم تشغيل األفالم املوجودة على البطاقة فقط.األفالم

zسيتم تشغيل الصور الثابتة املوجودة على البطاقة فقط.الصور الثابتة

سيتم تشغيل الصور الثابتة واألفالم ذات التصنيف احملدد فقط.التصنيف9

]Display time) [وقت العرض(]Repeat) [تكرار(
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 عرض الشرائح (التشغيل التلقائي)3

ابدأ عرض الشرائح.٤
> اضغط على مفتاحيW> <X] لتحديد <Start [

>.0)، ثم اضغط على <بدء(
] بعد عرضLoading image... ) [ جارٍ حتميل

)، سيبدأ تشغيل عرض الشرائح.الصورة...

اخرج من عرض الشرائح.٥
 للخروج من عرض الشرائح والعودة إىل شاشة

>.Mالضبط، اضغط على الزر <

]Transition effect)[تأثري االنتقال(]Background music) [موسيقى اخللفية(

> أثناء اإليقاف املؤقت، سيتم عرض [0إليقاف عرض الشرائح مؤقتًا، اضغط على .<G أعلى [
> مرة أخرى الستئناف تشغيل عرض الشرائح.0يسار الصورة. اضغط على الزر <

> أثناء التشغيل التلقائي للصور الثابتة، ميكنك الضغط على الزرB لتغيري تنسيق العرض <
).٣٤٦(ص
> 6أثناء تشغيل األفالم، تستطيع ضبط مستوى الصوت عن طريق تدوير القرص.<
> لعرض صورة أخرى.5أثناء التشغيل أو اإليقاف املؤقت، ميكنك تدوير القرص <
.أثناء التشغيل التلقائي، لن تعمل وظيفة إيقاف التشغيل تلقائيًا
.قد تختلف مدة العرض وفقًا للصورة
 ٣٧٣لتشغيل عرض الشرائح على جهاز تلفاز، انظر صفحة.



 عرض الشرائح (التشغيل التلقائي)3
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) لنسخ موسيقى اخللفية إىل البطاقة، EOS (برنامج EOS Utilityبعدما تقوم باستخدام 
ميكنك تشغيل موسيقى اخللفية مع عرض الشرائح.

] (موسيقى Background musicحدد [١
اخللفية).

] اضبطBackground music) [ موسيقى
)، ثم اضغط على تشغيل] (On) على [اخللفية

>0.<
 يف البطاقات التي ال ٢ال ميكنك تنفيذ اخلطوة رقم 

تتضمن موسيقى خلفية.

حدد موسيقى اخللفية.٢
> اضغط على مفتاحيW>  <X لتحديد <

موسيقى اخللفية املطلوبة، ثم اضغط على 
>. ميكنك أيضًا حتديد مقطوعات متعددة 0<

ملوسيقى اخللفية.

قم بتشغيل موسيقى اخللفية.٣
 لالستماع إىل منوذج ملوسيقى اخللفية، اضغط

>.Bعلى الزر <
> اضغط على مفتاحيW> <X لتشغيل <

مقطوعة موسيقى خلفية أخرى. للتوقف عن 
االستماع إىل موسيقى اخللفية، اضغط على الزر 

>B.مرة أخرى <
> 6اضبط مستوى الصوت بتدوير القرص.<
 حلذف مقطوعة موسيقى خلفية، اضغط على

> لتحديد املقطوعة، ثم اضغط W>  <Xمفتاحي <
>.Lعلى الزر <

موسيقى اخللفيةحتديد 

عند الشراء، ال حتتوي الكامريا على أي موسيقى خلفية. وقد مت توضيح إجراء نسخ موسيقى اخللفية 
.EOS Utilityإىل أي بطاقة يف دليل إرشادات برنامج 
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، ميكنك تشغيل الصور الثابتة للكامريا HDMIبتوصيل الكامريا مع جهاز تلفاز باستخدام كابل 
 HTC-100 طراز HDMI، يوصى باستخدام كابل HDMIواألفالم على جهاز التلفاز. لكابل 

(يباع بشكل منفصل).
نظام ] (Video system :3 5إذا مل تظهر الصورة على شاشة التلفاز، فتحقق من ضبط [

) (حسب PALلـ  (]For PAL) أو [NTSCلـ ] (For NTSC) بشكل صحيح على [الفيديو
نظام الفيديو اخلاص بجهاز التلفاز).

 بالكامريا.HDMIقم بتوصيل كابل ١
> اجعل شعارdHDMI MINI املوجود على <

القابس مواجهًا للجزء األمامي من الكامريا، ثم 
>.Dأدخل القابس بطرف التوصيل <

 بجهاز التلفاز.HDMIقم بتوصيل كابل ٢
 قم بتوصيل كابلHDMI مبنفذ HDMI IN دخل) 

HDMI.اخلاص بجهاز التلفاز (

قم بتشغيل جهاز التلفاز وتبديل دخل الفيديو ٣
اخلاص بجهاز التلفاز لتحديد املنفذ املتصل.

اضبط مفتاح الطاقة اخلاص بالكامريا على ٤
>1.<

>.xاضغط على الزر <٥
 ستظهر الصورة على شاشة التلفاز. (لن يتم

 اخلاصة LCDعرض أي شيء على شاشة 
بالكامريا.)

 سيتم عرض الصور تلقائيًا بأفضل دقة يوفرها
جهاز التلفاز.

> بالضغط على الزرB تستطيع تغيري ،<
تنسيق العرض.

 ٣٦٥لتشغيل األفالم، انظر صفحة.

عرض الصور على جهاز تلفاز
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، *HDMI CEC متوافق مع HDMIيف حالة توصيل جهاز تلفاز بالكامريا باستخدام كابل 
ميكنك استخدام وحدة التحكم عن بعد اخلاصة بجهاز التلفاز إلجراء عمليات التشغيل.

 من التحكم يف بعضها البعض ومن ثمَّ ميكنك التحكم بها HDMI قياسية تُمكن أجهزة HDMIوظيفة  *
باستخدام وحدة حتكم عن بُعد واحدة.

] (التحكم عرب Ctrl over HDMIحدد [ ١
HDMI.(
] حدد [3 3من عالمة التبويب ،[Ctrl over 

HDMI) [ التحكم عربHDMI ثم اضغط على ،(
>0.<

] (متكني).Enableحدد [٢

قم بتوصيل الكامريا بجهاز تلفاز.٣
 استخدم كابلHDMI لتوصيل الكامريا بجهاز 

التلفاز.
 سيتحول دخل جهاز التلفاز تلقائيًا إىل منفذ

HDMI الذي مت توصيله بالكامريا. إذا مل يحدث 
التحويل تلقائيًا، فاستخدم وحدة التحكم عن بُعد 

 املتصل HDMI INجلهاز التلفاز لتحديد منفذ 
مع الكابل.

> بالكامريا.xاضغط على زر <٤
 ستظهر صورة على شاشة التلفاز وميكنك

استخدام وحدة التحكم عن بُعد اخلاصة بجهاز 
التلفاز لعرض الصور.

HDMI CECاستخدام أجهزة التلفاز التي تعمل مع 

.اضبط مستوى صوت الفيلم يف جهاز التلفاز. ال ميكن ضبط مستوى الصوت باستخدام الكامريا
.قبل توصيل الكابل بني الكامريا والتلفاز أو فصله، أوقف تشغيل الكامريا وجهاز التلفاز
.وفقًا لنوع جهاز التلفاز، قد يتم قص جزء من الصورة املعروضة
> ال تقم بتوصيل خرج أي جهاز آخر بطرف توصيلD اخلاص بالكامريا. فقد يؤدي <

ذلك إىل حدوث عطل.
.قد ال توفر بعض أجهزة التلفاز إمكانية عرض األفالم امللتقطة
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عرض الصور على جهاز تلفاز

حدد صورة.٥
 وجه وحدة التحكم عن بُعد إىل جهاز التلفاز

 لتحديد صورة./واضغط على الزر 

 (إدخال) بوحدة Enterاضغط على الزر ٦
التحكم عن بُعد.

 ستظهر القائمة كما ستتمكن من تنفيذ عمليات
التشغيل املوضحة على اليمني.

 اضغط على الزر/ ،لتحديد اخليار املطلوب 
 (إدخال). بالنسبة Enterثم اضغط على الزر 

 بوحدة  /لعرض الشرائح، اضغط على الزر 
التحكم عن بُعد لتحديد أحد اخليارات، ثم اضغط 

 (إدخال).Enterعلى الزر 
] يف حالة حتديدReturn) [والضغط على رجوع (

 (إدخال)، ستختفي القائمة وميكنك Enterالزر 
 لتحديد صورة./استخدام الزر 

تشغيل الصور الثابتة القائمة

قائمة تشغيل األفالم

: رجوع2
a صور٩: الفهرس املكون من 
: تشغيل الفيلم1
yعرض الشرائح :

Bعرض معلومات التصوير :
bالتدوير :

 تتطلب بعض أجهزة التلفاز متكني اتصالHDMI CEC أوالً. للحصول على التفاصيل، ارجع إىل 
دليل إرشادات جهاز التلفاز.

 قد ال تعمل أجهزة تلفاز معينة، حتى تلك املتوافقة معHDMI CEC بشكل صحيح. يف مثل ،
] Disable) على [HDMIالتحكم عرب ] (Ctrl over HDMI :3 3هذه احلالة، اضبط [

(تعطيل)، واستخدم الكامريا للتحكم يف عملية التشغيل.
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ميكنك ضبط احلماية ملنع الصور الثمينة من املسح عن طريق اخلطأ.

] (حماية الصور).Protect imagesحدد [١
] حدد [1 3من عالمة التبويب ،[Protect 

images) [ثم اضغط على حماية الصور ،(
>0.<

] (حتديد الصور).Select imagesحدد [٢
.سيتم عرض صورة

قم بحماية الصورة.٣
> لتحديد الصورة املراد حمايتها، 5أدر القرص <

>.0ثم اضغط على <
> ستتم حماية الصورة، وسيظهر الرمزK يف <

أعلى الشاشة.
> مرة 0إللغاء حماية الصورة، اضغط على <

>.Kأخرى. وسيختفي الرمز <
 ٣حلماية صورة أخرى، كرر اخلطوة رقم.

K حماية الصور

 حماية صورة مفردة3

رمز حماية الصورة
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Kحماية الصور 

ميكنك حماية جميع الصور املوجودة يف جملد أو على بطاقة يف آن واحد.

كل الصور ] (All images in folderعند حتديد [
] All images on card) أو [املوجودة يف اجمللد

: 1 3(كل الصور املوجودة على البطاقة) يف [
Protect images) [ستتم حماية حماية الصور ،(

جميع الصور املوجودة يف اجمللد أو على البطاقة.
 Unprotect allإللغاء حماية الصور، حدد [

images in folder) [ إلغاء حماية جميع الصور يف
] Unprotect all images on card) أو [اجمللد

).إلغاء حماية كل الصور املوجودة على البطاقة(

 حماية جميع الصور املوجودة يف جملد أو على بطاقة3

، فسيتم مسح الصور احملمية أيضًا.)٦٤(ص إذا متت تهيئة البطاقة 

.ميكن حماية األفالم أيضًا
 مبجرد حماية الصورة، ال ميكن مسحها بواسطة وظيفة املسح اخلاصة بالكامريا. ملسح

صورة حممية، يجب أوالً إلغاء احلماية.
 ستبقى الصور احملمية فقط. يُعد هذا مريحًا عند ٣٧٩يف حالة مسح جميع الصور (ص ،(

الرغبة يف مسح جميع الصور غري الضرورية يف آنٍ واحد.
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ميكنك إما حتديد الصور ومسحها الواحدة تلو األخرى أو مسحها جميعًا دفعة واحدة. لن يتم 
).٣٧٦مسح الصور احملمية (ص 

قم بتشغيل الصورة املراد مسحها.١

>.Lاضغط على الزر <٢
" ستظهر قائمةErase.(مسح) “

امسح الصورة.٣
] حددErase) [0)، ثم اضغط على <مسح .<

سيتم مسح الصورة املعروضة.

] إىل الصور املراد مسحها، ميكنك مسح عدة صور يف آن Xمن خالل إضافة عالمات االختيار [
واحد.

] (مسح الصور).Erase imagesحدد [١
] حدد [1 3من عالمة التبويب ،[Erase images[ 

>.0)، ثم اضغط على <مسح الصور(

L مسح الصور

مسح صورة واحدة

مبجرد مسح الصورة، ال ميكن اسرتدادها. تأكد من عدم احلاجة إىل الصورة فيما بعد قبل 
مسحها. للحيلولة دون مسح الصور الهامة بشكل عرضي، قم بحمايتها. سيؤدي مسح صورة 

.JPEG وRAW إىل مسح كلٍ من الصور بتنسيق RAW+JPEGملتقطة بتنسيق 

] على الصور املراد مسحها دفعة واحدةX وضع عالمات االختيار [3
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Lمسح الصور 

] Select and erase imagesحدد [٢
(حتديد الصور ومسحها).

] حددSelect and erase images) [ حتديد
>.0)، ثم اضغط على <الصور ومسحها

.سيتم عرض صورة

حدد الصور املراد مسحها.٣
> لتحديد الصورة املراد مسحها، 5أدر القرص <

>.0ثم اضغط على <
] سيتم عرض عالمة االختيارX أعلى يسار [

الشاشة.
> بالضغط على الزرI ميكنك حتديد صور ،<

من عرض ثالثي الصور. للرجوع إىل العرض أحادي 
>.uالصورة، اضغط على الزر <

 ٣لتحديد صورة أخرى ملسحها، كرر اخلطوة رقم.

امسح الصورة.٤
> اضغط على زرL] وحدد<OK.(موافق) [
.سيتم مسح الصور احملددة يف آن واحد

: 1 3ميكنك مسح جميع الصور املوجودة يف جملد أو على بطاقة يف آن واحد. عند ضبط [
Erase images) [مسح الصور] على (All images in folder) [ كل الصور املوجودة يف

)، سيتم مسح كل الصور املوجودة على البطاقة] (All images on card) أو [اجمللد
جميع الصور املوجودة يف اجمللد أو على البطاقة.

 مسح جميع الصور املوجودة يف جملد أو على بطاقة3

).٦٤ملسح كافة الصور مبا فيها الصور احملمية، قم بتهيئة البطاقة (ص 
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) طباعة الصور املسجلة على البطاقة وفقًا DPOFيتيح لك تنسيق ترتيب الطباعة الرقمي (
إلرشادات الطباعة، مثل حتديد الصور وكمية الصور املراد طباعتها وما إىل ذلك. كما ميكنك 

طباعة صور متعددة دفعةً واحدة أو منح ترتيب الطباعة لوحدة إنهاء الصور الفوتوغرافية.
ميكنك ضبط نوع الطباعة وطباعة التاريخ ورقم امللف. سيتم تطبيق إعدادات الطباعة على 

جميع الصور التي مت ترتيب طباعتها. (ال ميكن ضبطها لكل صورة على حدة.)

] (ترتيب الطباعة).Print orderحدد [١
] حدد [1 3من عالمة التبويب ،[Print order [

>.0)، ثم اضغط على <ترتيب الطباعة(

] (إعداد).Set upحدد [٢

اضبط اخليار على النحو املطلوب.٣
] اضبطPrint type) [نوع الطباعة]و (Date [

).رقم امللف] ( .File No) و[التاريخ(
> 0حدد اخليار املراد ضبطه، ثم اضغط على .<

>.0حدد اإلعداد املطلوب، ثم اضغط على <

W ترتيب الطباعة الرقمي ( تنسيقDPOF(

ضبط خيارات الطباعة
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W) تنسيق ترتيب الطباعة الرقمي DPOF(

 قم بإنهاء اإلعداد.٤
> اضغط على الزرM.<
.ستظهر شاشة ترتيب الطباعة مرة أخرى
] بعد ذلك، حددSel.Image) [أو حتديد صورة (

]Byn) [حسب هذا العنصر] أو (All image [
) لرتتيب الصور املراد طباعتها.جميع الصور(

نوع الطباعة

Kلطباعة صورة واحدة على ورقة واحدة.قياسي

Lتتم طباعة عدة صور مصغرة على ورقة واحدة.الفهرس

K
L

كالهما
لطباعة كل من املطبوعات القياسية ومطبوعات 

الفهرس.

التاريخ

On 
(تشغيل)

]On.(تشغيل) لطباعة التاريخ املسجل على الورق املطبوع [
إيقاف 

تشغيل

رقم امللف

On 
(تشغيل)

]On.(تشغيل) لطباعة رقم امللف على النسخة املطبوعة [
إيقاف 

تشغيل

]Print type) [نوع الطباعة(]Date) [التاريخ(]File No. ) [رقم امللف(



W) تنسيق ترتيب الطباعة الرقمي DPOF(

٣٨٢

 ال ميكن ترتيب طباعة األفالم والصور بتنسيقRAW.
] حتى يف حالة ضبطDate](التاريخ) و [File No. ] (رقم امللف) على [On (تشغيل)، قد ال تتم [

طباعة التاريخ أو رقم امللف وفقًا إلعداد نوع الطباعة وطراز الطابعة.
] مع مطبوعاتIndex) [الفهرس] ال ميكن ضبط كل من ،(Date) [التاريخ]و (File No. ) [ رقم

) يف نفس الوقت.تشغيل] (On) على [امللف
 عند الطباعة باستخدامDPOF (تنسيق ترتيب الطباعة الرقمي)، استخدم البطاقة التي مت 

ضبط مواصفات ترتيب الطباعة اخلاصة بها. ال ميكن طباعتها باستخدام أمر الطباعة احملدد 
إذا استخرجت الصور فقط من البطاقة وحاولت طباعتها.

 قد ال تتمكن بعض الطابعات املتوافقة مع معيارDPOF (تنسيق ترتيب الطباعة الرقمي) 
ووحدات إنهاء الصور الفوتوغرافية من طباعة الصور على النحو احملدد. ارجع إىل دليل 
اإلرشادات اخلاص بالطابعة قبل تنفيذ الطباعة أو حتقق من توافق وحدة إنهاء الصور 

الفوتوغرافية عند ترتيب املطبوعات.
 ال تقم بإدخال بطاقة مت ضبط ترتيب الطباعة اخلاص بها باستخدام كامريا أخرى يف الكامريا ثم

حاول بعد ذلك حتديد ترتيب الطباعة. قد يتم استبدال كل عمليات ترتيب الطباعة دون قصد. 
أيضًا، ووفقًا لنوع الصورة، قد ال ميكن إجراء ترتيب الطباعة.

 السلكي) وطباعة هذه PictBridge)  LANميكنك إرسال صور إىل طابعة متوافقة السلكيًا تدعم 
الصور. للحصول على التفاصيل، يرجى الرجوع إىل دليل إرشادات الوظيفة الالسلكية.



٣٨٣

W) تنسيق ترتيب الطباعة الرقمي DPOF(

حتديد صورة
حدد الصور وقم برتتيبها الواحدة تلو األخرى.

>، ميكنك حتديد صور من Iبالضغط على الزر <
عرض ثالثي الصور. للرجوع إىل العرض أحادي الصورة، 

>.uاضغط على الزر <
> حلفظ ترتيب الطباعة Mاضغط على الزر <

على البطاقة.

]Standard] (قياسي) [Both(كالهما) [
> لتحديد عدد النُسخ W>  <Xاضغط على مفتاحي <

املراد طباعتها من الصورة املعروضة.

]Index(الفهرس) [
> إلضافة عالمة اختيار إىل املربع 0اضغط على <

]X.سيتم تضمني الصورة يف طباعة الفهرس .[

بواسطةn
) وحدد اجمللد. سيتم حتديد ترتيب حتديد الكل يف اجمللد] (Mark all in folderحدد [

 Clearالطباعة لنسخة واحدة من جميع الصور املوجودة يف اجمللد. يف حالة حتديد [
all in folder) [وحتديد اجمللد، فسيتم إلغاء ترتيب الطباعة لهذا مسح الكل باجمللد (

اجمللد.

كل الصور
)، سيتم ضبط نسخة حتديد الكل على البطاقة] (Mark all on cardيف حالة حتديد [

 Clear allواحدة من جميع الصور املوجودة على البطاقة لطباعتها. أما يف حالة حتديد [
on card) [فسيتم مسح ترتيب الطباعة جلميع الصور مسح الكل على البطاقة ،(

املوجودة على البطاقة.

ترتيب الطباعة

الكمية

إجمايل الصور احملددة

رمز الفهرس

عالمة االختيار

 الحظ أنه لن يتم تضمني األفالم والصور بتنسيقRAW يف ترتيب الطباعة حتى يف حالة ضبط 
]Byn) [حسب هذا العنصر] أو (All image) [جميع الصور.(
 عند استخدام طابعة تدعمPictBridge صورة لرتتيب الطباعة الواحد. ٤٠٠، فال تطبع أكرث من 

يف حالة حتديد أكرث من ذلك، قد ال تتم طباعة جميع الصور.
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 (برنامج EOS Utility صورة لطباعتها يف دليل الصور. عند استخدام ٩٩٨ميكنك حتديد حتى 
EOS لنقل الصور إىل الكمبيوتر، سيتم نسخ الصور احملددة يف جملد خمصص. وهذه (

الوظيفة مفيدة لرتتيب أدلة الصور عرب اإلنرتنت.

] (إعداد دليل Photobook Set-upحدد [١
الصور).

] حتت عالمة التبويبx1] حدد ،[Photobook 
Set-up) [ثم اضغط على إعداد دليل الصور ،(

>0 .<

] (حتديد الصور).Select imagesحدد [٢
.سيتم عرض صورة
 إلظهار العرض ثالثي الصور، اضغط على الزر

>I ،للرجوع إىل العرض أحادي الصورة .<
>.uاضغط على الزر <

حدد الصورة املراد حتديدها.٣
> الختيار الصورة املراد حتديدها، 5أدر القرص <

>.0ثم اضغط على <
 كرر هذه اخلطوة لتحديد صورة أخرى. سيتم عرض

عدد الصور التي مت حتديدها بأعلى يسار الشاشة.
> مرة أخرى.0إللغاء حتديد الصورة، اضغط على <

p حتديد الصور الستخدامها يف دليل الصور

حتديد صورة واحدة يف املرة
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p حتديد الصور الستخدامها يف دليل الصور

ميكنك حتديد جميع الصور املوجودة يف جملد أو على بطاقة يف آن واحد.

إعداد ] (x1: Photobook Set-upعند ضبط [
جميع ] (All images in folder) على [دليل الصور

] All images on card) أو [الصور يف اجمللد
)، سيتم حتديد جميع جميع الصور على البطاقة(

الصور املوجودة يف اجمللد أو على البطاقة.
] Clear all in folderإللغاء حتديد الصور، حدد [

 Clear all on) أو [مسح جميع الصور يف اجمللد(
card) [مسح جميع الصور على البطاقة.(

حتديد جميع الصور املوجودة يف جملد أو على بطاقة

 ال ميكن حتديد األفالم والصور بتنسيقRAW.
 ال تقم بتحديد صور مت حتديدها بالفعل لدليل صور موجود على كامريا أخرى لدليل صور آخر

باستخدام هذه الكامريا. ميكن استبدال إعدادات دليل الصور.
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 لتسهيل عرض املعلومات املعروضة عليها.LCDميكنك ضبط درجة سطوع شاشة 

] (سطوع شاشة LCD brightnessحدد [١
LCD.(
] حدد [2 5ضمن عالمة التبويب ،[LCD 

brightness) [ سطوع شاشةLCD ثم ،(
>.0اضغط على <

 اضبط درجة السطوع.٢
 أثناء الرجوع إىل اخملطط الرمادي، اضغط على

>.0> ثم اضغط على <Z>  <Yمفتاحي <

تغيري إعدادات تشغيل الصور

LCDضبط سطوع شاشة  3

).٣٥٢لفحص درجة إضاءة الصورة، يوصى بالنظر إىل شريط الرتدد الرسومي (ص 
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تغيري إعدادات تشغيل الصور

يتم تدوير الصور الرأسية بشكل تلقائي بحيث يتم عرضها يف اجتاه 
 اخلاصة بالكامريا وعلى جهاز الكمبيوتر LCDرأسي على شاشة 

بدالً من عرضها يف اجتاه أفقي. ميكنك تغيري إعداد هذه امليزة.

] (تدوير تلقائي).Auto rotateحدد [١
] حدد [1 5ضمن عالمة التبويب ،[Auto rotate [

>.0)، ثم اضغط على <تدوير تلقائي(

اضبط تدوير الصورة.٢
> 0حدد اإلعداد املطلوب، ثم اضغط على.<

تشغيلzD
 اخلاصة LCDيتم تدوير الصورة الرأسية بشكل تلقائي أثناء التشغيل على شاشة 

بالكامريا والكمبيوتر.
تشغيلD

يتم تدوير الصورة الرأسية تلقائيًا على الكمبيوتر فقط.
إيقاف تشغيل

لن يتم تدوير الصورة الرأسية تلقائيًا.

للصور الرأسيةالتدوير التلقائي  3

لن يتم تنفيذ التدوير التلقائي على الصور الرأسية التي مت التقاطها أثناء ضبط التدوير التلقائي على  
]Off) [كما أن هذه الصور لن يتم تدويرها حتى إذا قمت فيما بعد بتغيري اخليار إىل إيقاف التشغيل .(
]On) [من أجل التشغيل.تشغيل (

.بعد التقاط الصورة يف احلال، لن يتم تدوير الصورة الرأسية تلقائيًا ملعاينة الصورة
 يف حالة التقاط الصورة الرأسية أثناء توجيه الكامريا ألعلى أو ألسفل، فقد ال يتم تدوير الصورة

بشكل تلقائي أثناء عرضها.
 إذا مل يتم تدوير الصورة الرأسية بشكل تلقائي على شاشة الكمبيوتر، فهذا يعني أن الربنامج

.EOSالذي تستخدمه غري قادر على تدوير الصورة. يوصى باستخدام برنامج 
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١٠
املعاجلة الالحقة للصور

 أو تغيري حجم الصور بصيغة RAWميكنك معاجلة الصور يف صيغة 
JPEG.أو اقتصاصها وكذلك تطبيق مرشح إبداعي 

 يشري الرمزO املوجود يف أعلى ميني عنوان الصفحة إىل أن الوظيفة املعنية 
).d/s/f/a/Fمتاحة يف أوضاع املنطقة اإلبداعية (

.قد ال تتمكن الكامريا من معاجلة الصور امللتقطة بكامريا أخرى
 وال ميكن إجراء املعاجلة الالحقة للصور كما هو موضح يف هذا الفصل يف حالة

تعيني الكامريا إىل درجات إضاءة متعددة أو أثناء توصيل الكامريا بكمبيوتر باستخدام 
كابل الواجهة.
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. نظرًا ألن JPEG باستخدام الكامريا وحفظهم كصور ذات تنسيق 1ميكنك معاجلة صور 
 ال ميكن تغيريها بنفسها، فإنه ميكنك تطبيق ظروف معاجلة خمتلفة RAWالصور بتنسيق 

 منها.JPEGإلنشاء أي عدد من الصور بتنسيق 
 استخدم برنامج بواسطة الكامريا. and 61 41 الحظ أنه ال ميكن معاجلة الصور

Digital Photo Professional برنامج) EOSملعاجلة تلك الصور.٥١٢، ص (

] RAW image processingحدد [١
).RAW(معاجلة صور بتنسيق 

] حدد [3١من عالمة التبويب ،[RAW image 
processing) [ معاجلة صور بتنسيقRAW ،(

>.0ثم اضغط على <
1سيتم عرض الصور. 

حدد صورة.٢
> لتحديد الصورة املراد معاجلتها.5أدر القرص <
> بالضغط على الزرI ميكنك االنتقال إىل ، <

عرض الفهرس وحتديد صورة.

قم مبعاجلة الصورة.٣
> لتظهر خيارات معاجلة 0اضغط على <RAW 

).٣٩٢بعد قليل (ص
> اضغط على املفاتيحZ>  <Y>  <X>  <Z <

> لتغيري اإلعداد.5لتحديد خيار، ثم أدر قرص <
 سوف تعكس الصورة املعروضة هذه اإلعدادات

على هيئة "تعديل السطوع“، "توازن اللون 
األبيض“، وما إىل ذلك.

 ،للرجوع إىل إعدادات الصورة يف وقت التصوير
>.Bاضغط على زر <

R معاجلة الصور بصيغة RAWباستخدام الكامريا N
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R معاجلة الصور بصيغة RAWباستخدام الكامريا N

عرض شاشة اإلعداد
> لعرض شاشة اإلعداد. أدر 0اضغط على <

> لتغيري اإلعداد. اضغط 6> أو <5القرص <
> إلنهاء اإلعداد والرجوع إىل الشاشة 0على <

.٣املوجودة يف اخلطوة 

احفظ الصورة.٤ 
] حددW> 0] (حفظ)، ثم اضغط على.<
] حددOK) [حلفظ الصورة.موافق (
 حتقق من جملد الوجهة ورقم ملف الصورة، ثم

).موافق] (OKحدد [
 ٤ إىل ٢ملعاجلة صورة أخرى، كرر اخلطوات من.

. سيختلف التكبري حسب ٣> يف اخلطوة uميكنك تكبري الصورة من خالل الضغط على الزر <
 RAW) املضبوطة يف [جودة الصورة] (Image qualityعدد وحدات البكسل اخلاص بـ [

image processing) [ معاجلة صورRAW> التمرير عرب 9). ميكنك، باستخدام ،<
الصورة املكربة.

>.Iإللغاء العرض املُكرب، اضغط على زر <

سيتم عرض خطوط اإلطار التي تشري إىل منطقة التصوير على الصور امللتقطة بنسبة العرض 
 الناجتة JPEG]. سيتم حفظ صور ١:١]، أو[١٦:٩]، أو [٤:٣) املضبوطة على [١٤٦إىل االرتفاع (ص 

 بنسبة العرض إىل االرتفاع املضبوطة.RAWعن صور 

العرض املُكرب

صور بإعداد نسبة االرتفاع إىل العرض
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P  Brightness adjustment(ضبط السطوع) 
. وستعكس ١/٣ بزيادات توقف قدرها ١ميكنك تعديل سطوع الصورة إىل ما يصل إىل ±

الصورة املعروضة تأثري اإلعدادات.

Q  White balance ١٦٢(توازن اللون األبيض) (ص(
>، B] والضغط على زر <Qميكنك حتديد توازن للون األبيض. يف حالة حتديد [

: Auto) أو [تلقائي: أولوية احمليط] (Auto: Ambience priorityميكنك حتديد [
White priority) [تلقائي: أولوية اللون األبيض] يف حالة حتديد .(P والضغط على زر [

>B.ميكنك ضبط درجة حرارة اللون. وستعكس الصورة املعروضة تأثري اإلعدادات ،<

R  Picture Style  .(منط الصورة)) ١٥٤(ص
>، ميكنك تعديل درجة احلدة Bميكنك حتديد منط الصورة. بالضغط على الزر <

والتباين واملعلمات األخرى. وستعكس الصورة املعروضة تأثري اإلعدادات.

S  Auto Lighting Optimizer   ١٦٩(حمسن اإلضاءة التلقائي) (ص( 
ميكنك ضبط مُحسن اإلضاءة التلقائي. وستعكس الصورة املعروضة تأثري اإلعدادات.

T  High ISO speed noise reduction  تقليل تشويش سرعة)ISO (العالية 
)١٧٠(ص 

 العالية. وستعكس الصورة املعروضة تأثري ISOميكنك ضبط تقليل التشويش لسرعات 
).٣٩١اإلعدادات. وإذا كان من الصعب متييز التأثري، فقم بتكبري الصورة (ص 

73 Image quality  ١٤٢(جودة الصورة) (ص(
.JPEGميكنك ضبط جودة الصورة عند إنشاء أي صورة بتنسيق 

RAWخيارات معاجلة صور بتنسيق 
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R معاجلة الصور بصيغة RAWباستخدام الكامريا N

U  Color space ١٨١(مساحة األلوان) (ص(
 اخلاصة بالكامريا غري LCD. نظرًا ألن شاشة Adobe RGB أو sRGBميكنك حتديد 

، فسيكون االختالف يف الصورة ملموسًا بالكاد عند ضبط أي Adobe RGBمتوافقة مع 
من خياري مساحة األلوان.

V  Peripheral illumination correction  ١٧٥(تصحيح اإلضاءة الطرفية) (ص(
ظاهرة جتعل زوايا الصورة تبدو أغمق نظرًا خلصائص العدسة التي ميكن تصحيحها. يف 

) سيتم عرض الصورة املصححة. وإذا كان من الصعب متكني] (Enableحالة ضبط، [
) وافحص األركان األربعة. سيكون تصحيح ٣٩١متييز التأثري، فقم بتكبري الصورة (ص 

 Digital Photoاإلضاءة الطرفية املطبق بالكامريا أقل وضوحًا من ذلك املطبق برنامج 
Professional برنامج)  EOS عند احلد األقصى ملقدار التصحيح. إذا مل تكن تأثريات (

 لتطبيق تصحيح Digital Photo Professionalالتصحيح ظاهرة، فاستخدم برنامج 
اإلضاءة الطرفية.

W  Distortion correction(تصحيح التشويه) 
] Enableميكن تصحيح تشويه الصورة الناجت عن خصائص العدسة. يف حالة ضبط، [

) سيتم عرض الصورة املصححة. وسيتم تهذيب احلد اخلارجي للصورة يف متكني(
الصورة التي مت تصحيحها.

نظرًا ألن دقة الصورة قد تبدو أقل قليالً، فقم بتعديل درجة احلدة مع إعداد املعلمة 
]Sharpness) [اخلاصة بنمط الصورة عند الضرورة.درجة احلدة (

X  Chromatic aberration correction  ١٧٦(تصحيح االنحراف اللوين) (ص(
ميكن تصحيح االنحراف اللوين (انحراف اللون بطول تخطيط الهدف) الناجت عن خصائص 

) سيتم عرض الصورة املصححة. وإذا كان متكني] (Enableالعدسة. يف حالة ضبط، [
).٣٩١من الصعب متييز التأثري، فقم بتكبري الصورة (ص 



R معاجلة الصور بصيغة RAWباستخدام الكامريا N

٣٩٤

حول تصحيح اإلضاءة الطرفية وتصحيح التشوه وتصحيح االنحراف اللوين
للقيام بتصحيح اإلضاءة الطرفية وتصحيح التشوه وتصحيح االنحراف اللوين، فإن بيانات تصحيح 

العدسة املستخدمة تصبح ضرورية. يف حالة عدم التمكن من تطبيق التصحيح أثناء معاجلة صور 
RAW يف الكامريا، استخدم برنامج EOS Utility برنامج) EOS لتسجيل بيانات ٥١٢، ص (

التصحيح على الكامريا.

 لن تقدم معاجلة الصور بتنسيقRAW يف الكامريا نفس النتائج التي تقدمها معاجلة الصور 
.Digital Photo Professional بربنامج RAWبتنسيق 

] عند معاجلة الصور مع ضبط اإلعدادDistortion correction) [على تصحيح التشوه (
]Enable) [أو ٣٥٢)، فلن يتم تضمني معلومات عرض نقطة ضبط البؤرة تلقائيًا (ص متكني (

) للصورة.٤٠٥بيانات مسح األتربة (ص 
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 جلعل عدد وحدات البكسل أقل وحفظها كصورة جديدة. JPEGميكنك تغيري حجم صورة 
. وال ميكن  JPEG  b  /4 /a  /3يكون تغيري حجم الصورة ممكنًا يف حالة الصور بتنسيقات 

.RAWو JPEG cتغيري حجم الصور بتنسيقات

] (تغيري احلجم).Resizeحدد [١
] حدد [2 3من عالمة التبويب ،[Resize) [ تغيري

>.0)، ثم اضغط على <احلجم
.سيتم عرض صورة

حدد صورة.٢
> لتحديد الصورة املراد تغيري 5أدر القرص <

حجمها.
> بالضغط على الزرI ميكنك االنتقال إىل ، <

عرض الفهرس وحتديد صورة.

حدد حجم الصورة املطلوب.٣
> لعرض أحجام الصور.0اضغط على <
 حدد حجم الصورة املطلوب، ثم اضغط على

>0.<

احفظ الصورة.٤
] حددOK) [حلفظ الصورة التي مت تغيري موافق (

حجمها.
 حتقق من جملد الوجهة ورقم ملف الصورة، ثم

).موافق] (OKحدد [
 ٢لتغيري حجم صورة أخرى، كرر اخلطوات من رقم 

.٤إىل رقم 

S  Resizing JPEG Images)  تغيري حجم الصور
)JPEGبصيغة 

األحجام 



S  Resizing JPEG Images)  تغيري حجم الصور بصيغةJPEG(

٣٩٦

خيارات تغيري احلجم حسب حجم الصورة األصلية

ويتم عرض أحجام الصور وفقًا لنسب العرض إىل االرتفاع يف اجلدول الوارد أدناه.

حجم الصورة األصلية
إعدادات تغيري احلجم املتوفرة

4abc

3kkkk

4kkk

akk

bk

أحجام الصور

جودة 
الصورة

نسبة العرض إىل االرتفاع وعدد وحدات البكسل (تقريبًا)
٣:٢٤:٣١٦:٩١:١

4
٣٩٨٤ x ٢٦٥٦

 ميجا بكسل)١٠٫٦(
٣٥٥٢ x ٢٦٦٤

 ميجا بكسل)٩٫٥(
٣٩٨٤ x ٢٢٤٠*

 ميجا بكسل)٨٫٩(
٢٦٥٦ x ٢٦٥٦

 ميجا بكسل)٧٫١(

a
٢٩٧٦ x ١٩٨٤

 ميجا بكسل)٥٫٩(
٢٦٥٦ x ١٩٩٢

 ميجا بكسل)٥٫٣(
٢٩٧٦ x ١٦٨٠*

 ميجا بكسل)٥٫٠(
١٩٨٤ x ١٩٨٤ 

 ميجا بكسل)٣٫٩(

b
١٩٢٠ x ١٢٨٠

 ميجا بكسل)٢٫٥(
١٦٩٦ x ١٢٨٠*

 ميجا بكسل)٢٫٢(
١٩٢٠ x ١٠٨٠

 ميجا بكسل)٢٫١(
١٢٨٠ x ١٢٨٠

 ميجا بكسل)١٫٦(

c
٧٢٠ x ٤٨٠

 ميجا بكسل)٠٫٣٥(
٦٤٠ x ٤٨٠

 ميجا بكسل)٠٫٣١(
٧٢٠ x ٤٠٨*

 ميجا بكسل)٠٫٢٩(
٤٨٠ x ٤٨٠

 ميجا بكسل)٠٫٢٣(

ال تتوافق العناصر املميزة بعالمة النجمة متامًا مع نسبة العرض إىل االرتفاع. سيتم اقتصاص 
الصورة بشكل طفيف.
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 وحفظها كصورة أخرى. ال ميكن اقتصاص الصور ذات JPEGميكنك اقتصاص صورة بتنسيق 
 وميكن اقتصاص الصور امللتقطة بتنسيق .   RAW وتنسيقJPEG cتنسيقات

RAW+JPEG.

] (اقتصاص).Croppingحدد [١
] من عالمة التبويبx2] حدد ،[Cropping [

>.0)، ثم اضغط على <اقتصاص(
.سيتم عرض صورة

حدد صورة.٢
> لتحديد الصورة املراد اقتصاصها.5أدر القرص <
> بالضغط على الزرI ميكنك االنتقال إىل ، <

عرض الفهرس وحتديد صورة.

اضبط احلجم ونسبة العرض إىل االرتفاع ٣
واملوضع واالجتاه إلطار االقتصاص.

> لعرض إطار االقتصاص.0اضغط على <
 سيتم اقتصاص منطقة الصورة املوجودة داخل

إطار االقتصاص.

تغيري حجم إطار االقتصاص
> اضغط على الزرu> أو <I.<
.سيتغري حجم إطار االقتصاص. وكلما صغر حجم إطار االقتصاص، زاد حجم تكبري الصورة

تغيري نسبة االرتفاع إىل العرض
> 5أدر القرص.<
١:١، أو []٤:٣]، أو [١٦:٩]، أو [٣:٢ [ميكن ضبط نسبة العرض إىل االرتفاع إلطار االقتصاص على.[

N اقتصاص الصور ذات تنسيق JPEG



N اقتصاص الصور ذات تنسيق JPEG

٣٩٨

حتريك إطار االقتصاص
> اضغط على مفتاحيW>  <X> أو على مفتاحي <Y>  <Z.<
.سيتحرك إطار االقتصاص ألعلى أو ألسفل أو يسارًا أو ميينًا
.كما ميكنك أيضًا ملس اإلطار لسحبه إىل املوضع املطلوب

تبديل اجتاهات إطار االقتصاص
> اضغط على الزرB.<
 سيتم تبديل إطار االقتصاص بني االجتاهني األفقي والرأسي. ميكنك ذلك أيضًا من

اقتصاص الصورة التي مت التقاطها باجتاه أفقي لتبدو كما لو كانت التقطت باجتاه رأسي.

حتقق من منطقة الصورة املراد اقتصاصها.٤
> اضغط على الزرQ.<
.سيتم عرض منطقة الصورة املراد اقتصاصها
للرجوع إىل وضع العرض األصلي، اضغط على 

> مرة أخرى.Qالزر <

احفظ الصورة.٥
> وحدّد [0اضغط على <OK) [حلفظ موافق (

الصورة التي مت اقتصاصها.
 حتقق من جملد الوجهة ورقم ملف الصورة، ثم

).موافق] (OKحدد [
 ٥ إىل ٢القتصاص صورة أخرى، كرر اخلطوات من.

 

 مبجرد حفظ الصورة التي مت اقتصاصها، ال ميكن اقتصاصها مرة أخرى. باإلضافة لذلك، فال
ميكنك تغيري حجمها أو تطبيق مرشح إبداعي عليها.

وبيانات مسح األتربة ٣٥٢لن يتم إرفاق معلومات عرض نقطة الضبط التلقائي للبؤرة (ص (
) مع الصور التي مت اقتصاصها.٤٠٥(ص

)، فيمكنك إبقاء الشبكة معروضة ٣٤٧) (صشبكة التشغيل] (x3: Playback gridعند ضبط [
أثناء إعداد االقتصاص.
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ميكنك تطبيق املرشحات اإلبداعية التالية على صورة وحفظها كصورة جديدة: أبيض/أسود 
حمبب والضبط البؤري غري الدقيق وتأثري عني السمكة والتأثري الفني الواضح وتأثري األلوان 

املائية وتأثري الكامريا البسيطة وتأثري الشكل املصغر.

] (املرشحات Creative filtersحدد [١
اإلبداعية).

] حتت عالمة التبويبx1] حدد، [Creative 
filters) [ثم اضغط على املرشحات اإلبداعية (

>0.<
.سيتم عرض صورة

حدد صورة.٢
> لتحديد الصورة املراد تطبيق 5أدر القرص <

مرشح عليها.
> بالضغط على زرHy ميكنك االنتقال إىل ، <

عرض الفهرس وحتديد إحدى الصور.

حدد مرشحًا.٣
> سيتم عرض أنواع 0عند الضغط ،<

).٤٠٠املرشحات اإلبداعية (ص 
> 0حدد مرشحًا، ثم اضغط على.<
.يتم عرض الصورة مع تطبيق تأثريات املرشح

اضبط تأثري املرشح.٤
> 0اضبط تأثري املرشح، ثم اضغط على.<
 بالنسبة لتأثري الشكل املصغر، اضغط على

> لتحريك اإلطار األبيض إىل W>  <Xمفتاحي <
املكان الذي تريد أن يكون شديد الوضوح من 

>.0الصورة، ثم اضغط على <

U تطبيق املرشحات اإلبداعية



Uتطبيق املرشحات اإلبداعية 

٤٠٠

احفظ الصورة.٥
] حددOK) [حلفظ الصورة.موافق (
 حتقق من جملد الوجهة ورقم ملف الصورة، ثم

).موافق] (OKحدد [
 لتطبيق مرشح على صورة أخرى، كرر اخلطوات

.٥ إىل رقم ٢من رقم 

G  Grainy B/W) أبيض/أسود حمبب(
إلنشاء صورة بتأثري اللون األبيض واألسود احملبب. ميكنك تغيري تأثري اللون األبيض واألسود 

من خالل ضبط درجة التباين.

W  Soft focus )الضبط البؤري غري الدقيق(
مينح الصورة مظهرًا ناعمًا. ميكنك تغيري درجة النعومة من خالل ضبط البهتان.

خصائص املرشح اإلبداعي

 1عند التقاط الصور+JPEG images فسيتم تطبيق املرشح اإلبداعي على الصورة ،
.JPEG وسيتم حفظ الصورة كصورة بتنسيق 1

 41عند التقاط صور بتنسيق+JPEG 61 أو+JPEG فسيتم تطبيق املرشح ، 
.JPEGاإلبداعي على الصورة ذات تنسيق 

 وتطبيق تأثري املرشح عليها، سيتم حفظ 1يف حالة ضبط نسبة عرض إىل ارتفاع لصورة 
الصورة بنسبة العرض إىل االرتفاع التي مت ضبطها.

 بالصور املطبق عليها تأثري عني السمكة.٤٠٥لن يتم إرفاق بيانات مسح األتربة (ص (



٤٠١

Uتطبيق املرشحات اإلبداعية 

X  Fish-eye effect )تأثري عني السمكة(
مينح تأثري عدسة عني السمكة. ويظهر بالصورة تشويش من النوع األسطواين.

وفقًا ملستوى تأثري هذا املرشح، تتغري املنطقة التي مت تهذيبها بطول احلد اخلارجي 
للصورة. أيضًا، نظرًا ألن تأثري هذا املرشح سيؤدي إىل تكبري منتصف الصورة، فقد تقل 

الدقة الواضحة عند املنتصف وفقًا لعدد وحدات البكسل املسجلة. اضبط تأثري املرشح 
 أثناء التحقق من الصورة الناجتة.٤يف اخلطوة رقم 

Y  Art bold effect )التأثري الواضح الفني(
يجعل الصور تبدو كلوحة زيتية ويجعل الهدف يبدو ثالثي األبعاد أكرث. ميكنك ضبط التباين 

وتشبع األلوان. الحظ أن األهداف مثل السماء أو اجلدران البيضاء قد ال تعالج بتدريج 
سلس، وقد تبدو غري منتظمة، أو قد تالحظ التشويش بشكل أكرب.

Z  Water painting effect )تأثري األلوان املائية(
يجعل الصورة تبدو كلوحة باأللوان املائية ذات ألوان متجانسة. ال ميكنك التحكم يف كثافة 

اللون عن طريق ضبط تأثري املرشح. الحظ أن بعض املشاهد مبا يف ذلك املشاهد 
الليلية أو املشاهد ذات اإلضاءة اخلافتة قد ال تعالج بتدريج سلس وقد تبدو غري منتظمة 

أو قد تتمكن أكرث من مالحظة التشويش.

H تأثري الكامريا اللعبة
إلضفاء تأثري داكن على زوايا الصورة وتطبيق درجة لون فريدة جتعل الصورة تبدو وكأنها مت 

التقاطها بواسطة كامريا لعبة. ميكنك تغيري ظالل األلوان من خالل ضبط درجة األلوان.

c  Miniature effect )تأثري الشكل املصغر(
ينشئ تأثري ديوراما. ميكنك تغيري املكان الذي تبدو فيه الصور شديدة الوضوح. إذا قمت، 

] بأسفل الشاشة)، T> (أو النقر فوق [B، بالضغط على الزر <٤يف اخلطوة 
فيمكنك التبديل بني االجتاهني الرأسي واألفقي لإلطار األبيض.
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١١
املستشعرتنظيف 

حتتوي الكامريا على وحدة مستشعر ذاتي التنظيف لنفض األتربة 
امللتصقة بالطبقة األمامية ملستشعر الصور (فلرت التمرير املنخفض) 

بشكل تلقائي.
ميكن أيضًا إرفاق بيانات مسح األتربة بالصورة حتى ميكن حذف بقع 

 Digital Photoاألتربة املتبقية بشكل تلقائي باستخدام برنامج 
Professional برنامج) EOS ٥١٢، ص.(

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

الداخلية للكامريا مبقدمة املستشعر يف حاالت نادرة. إذا استمر وجود بقع مرئية بعد 
تنظيف املستشعر تلقائيًا، فيوصى بإجراء عملية تنظيف املستشعر عن طريق مركز 

.Canonاخلدمة التابع لشركة 

حتى أثناء تشغيل وحدة املستشعر ذاتي التنظيف، بإمكانك الضغط على زر الغالق حتى 
منتصفه إليقاف عملية التنظيف والبدء يف التصوير يف احلال.
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>، ستنشط وحدة املستشعر ذاتي 2> أو على <1عند ضبط مفتاح التشغيل على <
التنظيف لتتخلص من األتربة املوجودة على مقدمة املستشعر تلقائيًا. وعادةً، ال حتتاج إىل أن 

تسرتعي هذه العملية انتباهك. ولكن، ميكنك اختيار إجراء تنظيف املستشعر يدويًا، أو تعطيله.

].تنظيف املستشعرحدد [١
] حدد [3 5حتت عالمة التبويب [Sensor 

cleaning) [ثم اضغط تنظيف املستشعر (
>.0على <

] (تنظيف اآلن).Clean nowfحدد [٢
] حددClean nowf) [ثم تنظيف اآلن ،(

>.0اضغط على <
] حددOK) [موافق.(
 ستشري الشاشة إىل أنه يجري تنظيف

املستشعر. (قد يتم سماع صوت خافت). وعلى 
الرغم من سماع صوت حترير الغالق أثناء 

التنظيف، فلم يتم التقاط أية صورة.

 حدد [٢يف اخلطوة ،Auto cleaningf) [واضبطه على التنظيف التلقائي (
]Disable) [تعطيل.(
> أو 1لن يتم تنظيف املستشعر بعد اآلن عند قيامك بضبط مفتاح التشغيل على <

>.2على<

fالتنظيف التلقائي للمستشعر 

تنظيف املستشعر اآلن

تعطيل التنظيف التلقائي للمستشعر

 للحصول على أفضل النتائج، قم بتنظيف املستشعر أثناء وضع الكامريا يف وضع رأسي وثباتها
على منضدة أو على أي سطح مستوٍ آخر.

 ،حتى إذا كررت عملية تنظيف املستشعر، فلن تتحسن النتيجة كثريًا. فور انتهاء تنظيف املستشعر
] معطالً مؤقتًا.Clean nowfسيظل اخليار (تنظيف اآلن) [
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ستزيل وحدة مستشعر التنظيف الذاتي، يف العادة، معظم األتربة التي ميكن رؤيتها على الصور 
امللتقطة. ومع ذلك، يف حالة استمرار ظهور األتربة املرئية، ميكنك إحلاق بيانات مسح األتربة 

بالصورة للقيام فيما بعد بإزالة بقع األتربة. ويتم استخدام بيانات مسح األتربة بواسطة برنامج 
Digital Photo Professional برنامج) EOS ملسح بقع األتربة تلقائيًا.٥١٢، ص (

.قم بتحضري جسم أبيض خالص كورقة بيضاء
 مم أو أكرث.٥٠واضبط البُعد البؤري للعدسة على 
> اضبط مفتاح وضع بؤرة العدسة علىMF (الضبط اليدوي) واضبط البؤرة على ما ال <

). إذا مل تكن العدسة تشتمل على مقياس مُدرج للمسافة، فأدر الكامريا uنهاية (
ليكون وجهها جتاهك وأدر حلقة البؤرة باجتاه عقارب الساعة بالكامل حتى تتوقف.

] (بيانات مسح Dust Delete Dataحدد [١
األتربة).

] حتت عالمة التبويبz3] حدد ، [Dust Delete 
Data) [ثم اضغط على بيانات مسح األتربة (

>0.<

] (موافق).OKحدد [٢
 ،بعد إجراء التنظيف الذاتي التلقائي للمستشعر

ستظهر رسالة. وعلى الرغم من سماع صوت 
حترير الغالق أثناء التنظيف، فلم يتم التقاط أية 

صورة.

N إحلاق بيانات مسح األتربة3

التحضري

احلصول على بيانات مسح األتربة
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قم بتصوير جسم أبيض خالص.٣
 سم ٣٠ سم إىل ٢٠من على مسافة ترتاوح من 

 قدم)، امأل مستكشف املشهد ١٫٠ قدم - ٠٫٧(
بجسم أبيض صلب ال يأخذ شكالً معينًا والتقط له 

صورة.
 يتم التقاط الصورة يف وضع اإلضاءة التلقائية مع

أولوية فتحة العدسة مع ضبط قيمة فتحة 
.f/22العدسة على 

 ومبا أن الصورة لن يتم حفظها، فيمكن احلصول
على البيانات أيضًا حتى إذا مل تكن هناك بطاقة 

موجودة يف الكامريا.
 عند التقاط الصورة، ستبدأ الكامريا يف جتميع

بيانات مسح األتربة. وعند احلصول على بيانات 
مسح األتربة، ستظهر رسالة.

 إذا مل يتم احلصول على البيانات بنجاح، فستظهر
رسالة خطأ. اتبع إجراء "التحضري“ املوجود 

). موافق] (OKبالصفحة السابقة، ثم حدد [
التقط الصورة مرة أخرى.

 RAW وJPEGبعد احلصول على بيانات مسح األتربة، يتم إحلاقها بجميع الصور بتنسيق 
امللتقطة فيما بعد. قبل التقاط أية صورة مهمة، يوصى بتحديث بيانات مسح األتربة من 

خالل احلصول عليها مرة أخرى.
) ٥١٢، ص EOS (برنامج Digital Photo Professionalلالطالع على تفاصيل حول استخدام 

.Digital Photo Professionalملسح مواضع األتربة، ارجع إىل دليل إرشادات 
إن حجم بيانات مسح األتربة امللحقة بالصورة صغري للغاية، ولذلك فهو بالكاد يؤثر على حجم 

ملف الصورة.

بيانات مسح األتربة

احرص على استخدام جسم أبيض خالص كورقة بيضاء جديدة. إذا كانت الورقة حتتوي على أية مناذج أو 
تصميمات، فرمبا يتم التعرف على هذه النماذج والتصميمات على أنها بيانات خاصة باألتربة، وذلك رمبا 

.Digital Photo Professional) اخلاص بـ EOSيؤثر على دقة مسح األتربة باستخدام (برنامج 
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ميكن إزالة األتربة التي تتعذر إزالتها من خالل تنظيف املستشعر التلقائي بواسطة منفاخ 
هواء متوفر باألسواق، أو ما إىل ذلك. وافصل العدسة عن الكامريا قبل تنظيف املستشعر.

مستشعر الصور حساس للغاية. إذا كان املستشعر بحاجة إىل التنظيف املباشر، فيوصى 
.Canonبالقيام بذلك عن طريق مركز خدمة 

].تنظيف املستشعرحدد [١
] حدد [3 5حتت عالمة التبويب [Sensor 

cleaning) [ثم اضغط تنظيف املستشعر (
>.0على <

] (التنظيف يدويًا).Clean manuallyحدد [٢

] (موافق).OKحدد [٣
 ويف حلظة، سيتم قفل املرآة العاكسة وفتح

الغالق.
" سوف تومضCLn على لوحة شاشة “LCD.

قم بتنظيف املستشعر.٤

قم بإنهاء عملية التنظيف.٥
> 2اضبط مفتاح التشغيل على.<

N التنظيف اليدوي للمستشعر3

.إذا كنت تستخدم بطارية، فتأكد من شحنها بالكامل
 يف حالة استخدام حامل البطاريةBG-E14 (يُباع بشكل منفصل) مع البطاريات AA/R6 لن ،

ميكن تنظيف املستشعر يدويًا.

 (يباع بشكل DR-E6وبالنسبة ملصدر الطاقة، فيوصى باستخدام مقارن التيار املستمر من نوع 
 (يباع بشكل منفصل).AC-E6Nمنفصل) وحمول التيار املرتدد من نوع 
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] عند الضبط على تقليل تشويش اللقطات املتعددة، فلن ميكن حتديد خيارClean manually [
).التنظيف اليدوي(
 أثناء تنظيف املستشعر، ال تقم مطلقًا بأي مما يلي. إذا انقطعت الطاقة، فسيتم قفل الغالق

وقد تتلف ستائر الغالق ومستشعر الصور.
>.2ضبط مفتاح التشغيل على <•
إخراج البطارية أو إدخالها.•
.إن سطح مستشعر الصورة رقيق للغاية. قم بتنظيف املستشعر بحذر
 استخدم منفاخ هواء بسيطًا دون توصيله بأية فرشاة تنظيف. فقد تخدش فرشاة التنظيف

املستشعر.
 ،ال تُدخل طرف منفاخ الهواء داخل الكامريا خلف حامل العدسة. يف حالة فصل الطاقة عن الكامريا

سيتم قفل الغالق وقد تتلف ستائر الغالق أو املرآة العاكسة.
 ال تستخدم مطلقًا الهواء املضغوط أو الغاز يف تنظيف املستشعر. فقد يضر الهواء املضغوط

باملستشعر، وقد يتجمد الغاز املرشوش على املستشعر ويؤدي إىل خدشه.
 .إذا انخفض مستوى شحن البطارية أثناء تنظيف املستشعر، فسيصدر صوت الصافرة كتحذير

أوقف تنظيف املستشعر.
 يف حال استمرار وجود بقعة ال ميكن إزالتها بواسطة منفاخ الهواء، فيوصى بإجراء عملية تنظيف

.Canonاملستشعر عن طريق مركز خدمة 
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١٢
تخصيص الكامريا

ميكنك عمل تعديالت دقيقة على وظائف الكامريا املتعددة لتالئم 
تفضيالتك يف التقاط الصور باستخدام الوظائف اخملصصة.

> w> <xوميكن أيضًا حفظ إعدادات الكامريا احلالية أسفل مواضع <
يف قرص األوضاع.

تعمل الوظائف املوضحة يف هذا الفصل وميكن ضبطها فقط يف 
أوضاع املنطقة اإلبداعية.

ملنطقة اإلبداعية
ا
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].8حدد [١

حدد اجملموعة.٢
 ثم اضغط ٣ أو ٢، أو ١حدد الوظيفة اخملصصة ،

>.0على <

حدد رقم الوظيفة اخملصصة.٣
> اضغط على املفتاحنيY>  <Z لتحديد رقم <

>.0الوظيفة اخملصصة، ثم اضغط على <

قم بتغيري اإلعداد على النحو املطلوب.٤
> اضغط على مفتاحيW>  <X لتحديد اإلعداد <

>.0(الرقم) املطلوب، ثم اضغط على <
 إذا كنت ترغب يف ضبط ٤ إىل ٢كرر اخلطوات من 

وظائف خمصصة أخرى.

 يف اجلزء السفلي من الشاشة، تتم اإلشارة إىل
إعدادات الوظائف اخملصصة احلالية أسفل 

أرقام الوظائف اخلاصة بها.

قم بإنهاء اإلعداد.٥
> اضغط على الزرM.<
 مرة ٢ستظهر الشاشة اخلاصة باخلطوة رقم  

.أخرى

) مسح جميع الوظائف اخملصصة]  ( Clear all Custom Func.  (C.Fn)، حدد [٢يف اخلطوة 
ملسح جميع إعدادات الوظائف اخملصصة.

Nضبط الوظائف اخملصصة 3

رقم الوظيفة اخملصصة

مسح جميع الوظائف اخملصصة

  :8C.Fn III -4حتى إذا قمت مبسح كل إعدادات الوظائف اخملصصة، فستبقى إعدادات [
Custom Controls)  [C.Fn III -4عناصر التحكم اخملصصة :.(
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N الوظائف اخملصصة3

C.Fn Iدرجة اإلضاءة :
A  التصوير أثناء

العرض املباشر
k  تصوير

األفالم

٤١٣kkص زيادات مستوى درجة اإلضاءة١

aيف ٤١٣kص ISOزيادات إعداد سرعة ٢

٤١٣kص إلغاء املضاهاة تلقائيًا٣

٤١٤kص تسلسل املضاهاة٤

٤١٤kص عدد اللقطات التي متت مضاهاتها٥

٤١٥kص التغيري اآلمن٦

C.Fn IIالضبط التلقائي للبؤرة :
A  التصوير أثناء

العرض املباشر
k  تصوير

األفالم

٤١٦ص حساسية التتبع١

٤١٧ص تتبع التسارع/التباطؤ٢

٤١٧ص )AFالتبديل التلقائي لنقطة ضبط البؤرة تلقائيًا (٣

٤١٨ص AI Servoأولوية الصورة األوىل باستخدام ٤

٤١٨ص AI Servoأولوية الصورة الثانية باستخدام ٥

*٤١٩kص )AFانبعاث الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة (٦

٤١٩ص )AFتشغيل العدسة إذا تعذر الضبط التلقائي للبؤرة (٧

٤٢٠ص )AFحتديد وضع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة (٨

٤٢٠ص )AFطريقة حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة (٩

١٠Orientation linked AF point نقطة الضبط) 
التلقائي للبؤرة املرتبطة باالجتاه)

٤٢١ص 

 الضبط oنقطة الضبط التلقائي للبؤرة األولية، ١١
Al Servoالتلقائي للبؤرة باستخدام 

٤٢٢ص 

٤٢٢ص ): تتبع اللونAFالتحديد التلقائي لنقطة الضبط التلقائي للبؤرة (١٢

٤٢٣ص ) AFمنط حتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة (١٣

٤٢٣ص ) أثناء ضبط البؤرةAFعرض نقطة الضبط التلقائي للبؤرة (١٤

٤٢٤ص إضاءة شاشة مستكشف املشهد١٥

٤٢٤ص الضبط التلقائي الدقيق للبؤرة١٦

.LED (يباع بشكل منفصل) مزود مبصباح EX من فئة Speedliteعند استخدام فالش  *

) أو تصوير LVال تعمل الوظائف اخملصصة املظللة أثناء التصوير باستخدام العرض املباشر (
األفالم. (يتم تعطيل اإلعدادات.)
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C.Fn IIIالتشغيل/عمليات أخرى :
A  التصوير أثناء

العرض املباشر
k  تصوير

األفالم

٤٢٥ص  يف مستكشف املشهدzحتذيرات ١

٤٢٥kkص Tv/Avاجتاه القرص يف وضع ٢

٤٢٦kkص اسحب العدسة عند إيقاف التشغيل٣

تعتمد على اإلعداد٤٢٦ص عناصر التحكم اخملصصة٤
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C.Fn Iدرجة اإلضاءة :

 زيادات مستوى درجة اإلضاءة١ - ١الوظيفة اخملصصة 

 توقف٠:١/٣
 توقف١:١/٢

 درجة توقف لسرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة وتعويض ١/٢لضبط الزيادات مبقدار 
) وتعويض درجة إضاءة الفالش AEBومضاهاة شدة اإلضاءة تلقائيًا (درجة اإلضاءة 

وما إىل ذلك. ويُعد هذا فعاالً عند تفضيل التحكم يف درجة اإلضاءة بزيادات أقل دقة من 
 درجة.١ /٣الزيادات مبقدار 

ISO زيادات إعداد سرعة ٢ - ١الوظيفة اخملصصة 

 توقف٠:١/٣
.١/٣ يدويًا بزيادات توقف مبقدار ISOميكنك ضبط سرعة 

-توقف١:١
.١ يدويًا بزيادات توقف مبقدار ISOميكنك ضبط سرعة 

 إلغاء املضاهاة تلقائيًا٣ - ١الوظيفة اخملصصة 

٠:On(تشغيل) 
>، فسيتم إلغاء إعدادي املضاهاة التلقائية 2عندما تضبط مفتاح التشغيل على <

 (مضاهاة AEBلدرجة اإلضاءة ومضاهاة توازن اللون األبيض. يتم أيضًا إلغاء إعداد 
شدة اإلضاءة تلقائيًا) عندما يكون الفالش جاهزًا لالنطالق أو إذا انتقلت إىل تصوير فيلم.

إيقاف تشغيل:١
لن يتم إلغاء إعدادي املضاهاة التلقائية لدرجة اإلضاءة ومضاهاة توازن اللون األبيض 

>. (سيتم إلغاء مضاهاة شدة 2حتى إذا قمت بضبط مفتاح التشغيل على <
) مؤقتًا إذا كان الفالش جاهزًا لالنطالق أو إذا انتقلت إىل تصوير AEBاإلضاءة تلقائيًا (

فيلم، لكن سيتم االحتفاظ بنطاق مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائيًا).

]، سيتم عرض مستوى درجة اإلضاءة يف مستكشف املشهد stop-1/2 :1 عند الضبط على [
 على النحو املوضح أدناه.LCDوعلى لوحة 

- عند ١/٣ تلقائيًا بزيادات توقف بقيمة ISO] فسيتم ضبط سرعة stop-1 :1 حتى يف حالة ضبط [
 التلقائية.ISOالضبط على سرعة 
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 تسلسل املضاهاة٤ - ١الوظيفة اخملصصة 

 (مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائيًا) AEBميكن تغيري كل من تسلسل التصوير باستخدام 
وتسلسل مضاهاة توازن اللون األبيض.

٠:٠8-8+
١:-8٠8+

٢:+8٠8-

عدد اللقطات التي متت مضاهاتها ٥ -١الوظيفة اخملصصة 

ميكن أن يتم تغيري عدد اللقطات التي يتم تصويرها باستخدام املضاهاة التلقائية لدرجة اإلضاءة 
 لقطات.٧ أو ٥ومضاهاة توازن اللون األبيض من اللقطات الثالث االفرتاضية إىل لقطتني أو 

)، فسيتم التقاط ٠تسلسل املضاهاة: ] (Bracketing sequence: 0عندما يتم ضبط [
لقطات املضاهاة كما هو موضح يف اجلدول أدناه.

 لقطات٠:٣
لقطتان:١

 لقطات٢:٥
 لقطات٣:٧

AEB
مضاهاة توازن اللون األبيض

اجتاه اللون األرجواين/األخضراجتاه اللون األزرق/الكهرماين
: التوازن القياسي للون األبيض٠: التوازن القياسي للون األبيض٠: درجة اإلضاءة القياسية٠

: معدل انحراف اللون األرجواين-: معدل انحراف اللون األزرق-: إضاءة منخفضة-

: معدل انحراف اللون األخضر+: معدل انحراف اللون الكهرماين+: إضاءة مرتفعة+

(زيادات مبعدل درجة/توقف)

اللقطة األوىل
اللقطة 

الثانية
اللقطة 

الثالثة
اللقطة 

الرابعة
اللقطة 

اخلامسة
اللقطة 

السادسة
اللقطة 

السابعة

١+١-)٠قياسي ( لقطات٣: ٠

١±)٠قياسي (: لقطتان١

٢+١+١-٢-)٠قياسي ( لقطات٥: ٢

٣+٢+١+١-٢-٣-)٠قياسي ( لقطات٧: ٣

] فيمكنك حتديد جانب + أو - عند ضبط نطاق مضاهاة درجة اإلضاءة shots 1:2 إذا مت ضبط [
تلقائيًا. باستخدام مضاهاة توازن اللون األبيض، يتم ضبط اللقطة الثانية نحو اجتاه عالمة الناقص 

 (باجتاه اللون األزرق واللون األرجواين).M/G أو B/Aإما لـ 



٤١٥

N إعدادات الوظائف اخملصصة3

 التغيري اآلمن٦ - ١الوظيفة اخملصصة 

٠:Disable(تعطيل) 
سرعة الغالق/فتحة العدسة:١

> اإلضاءة التلقائية ألولوية الغالق ويف وضع sيتم تفعيل هذا اإلعداد يف وضع <
>f اإلضاءة التلقائية ألولوية فتحة العدسة. إذا تغري سطوع الهدف وتعذر حتقيق <

درجة اإلضاءة القياسية خالل نطاق اإلضاءة التلقائية، فستغري الكامريا اإلعداد احملدد 
يدويًا للوصول إىل درجة اإلضاءة القياسية بشكل تلقائي.

ISOسرعة :٢
> واإلضاءة التلقائية s> اإلضاءة التلقائية املربجمة، <dيعمل هذا اإلعداد يف وضع <

> واإلضاءة التلقائية ألولوية فتحة العدسة. إذا تغري سطوع fمع أولوية الغالق، <
الهدف وتعذر حتقيق درجة اإلضاءة القياسية خالل نطاق اإلضاءة التلقائية، فستغري 

 يدويًا للوصول إىل درجة اإلضاءة القياسية بشكل تلقائي.ISOالكامريا إعداد سرعة 

] منz2: ISO speed settings) [ إعدادات سرعةISO] وحتى لو مت تغيري (Range for 
stills) [النطاق اخلاص بالصور الثابتة] أو (Min. shutter spd. ) [احلد األدنى لسرعة الغالق( 

من اإلعداد االفرتاضي، فسيتجاوزها التغيري اآلمن إذا تعذر احلصول على درجة اإلضاءة القياسية.
 سوف يتم حتديد أدنى وأقصى حد من سرعات التغيري اآلمن باستخدام سرعاتISO بواسطة 

 احملددة يدويًا ISO). لكن إذا كانت سرعة ١٥٢) (صالنطاق التلقائي] (Auto rangeإعداد [
)، فسيتم تفعيل التغيري اآلمن صعودًا أو نزوالً النطاق التلقائي] (Auto rangeتتجاوز اإلعداد [

 احملددة يدويًا.ISOإىل سرعة 
.سيتم تفعيل التغيري اآلمن عند الضرورة حتى يف حالة استخدام الفالش
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C.Fn IIالضبط التلقائي للبؤرة :

حساسية التتبع ١ - ٢الوظيفة اخملصصة 

تقوم بضبط حساسية تتبع الهدف أثناء ضبط البؤرة 
 عندما مير عائق عرب نقاط AI Servoتلقائيًا باستخدام 

ضبط البؤرة تلقائيًا أو عندما تبتعد نقاط ضبط البؤرة 
تلقائيًا عن الهدف.

اإلعداد القياسي املناسب ملعظم األهداف. مالئم لألهداف املتحركة بوجه عام.: ٠
Locked on- :(مُقفل على) ٢ / Locked on- :(مُقفل على) ١

ستحاول الكامريا مواصلة ضبط البؤرة على الهدف حتى يف حالة تداخل عائق عرب نقاط 
الضبط التلقائي للبؤرة أو يف حالة ابتعاد الهدف عن نقاط الضبط التلقائي للبؤرة. 

.١ الكامريا تواصل تتبعها للهدف املطلوب لفرتة أطول من اإلعداد -٢ويجعل اإلعداد -
ومع ذلك، يف حالة ضبط الكامريا للبؤرة على الهدف اخلاطئ، فقد يستغرق األمر فرتة 

أطول قليالً إلجراء التبديل وضبط البؤرة على الهدف املطلوب.
Responsive+ :(سريع االستجابة) ٢ / Responsive+:(سريع االستجابة) ١

ميكن أن تضبط الكامريا البؤرة بشكل متتابع على األهداف على مسافات خمتلفة تغطيها 
نقاط الضبط التلقائي للبؤرة. كما تتميز الكامريا بالفاعلية عندما ترغب يف ضبط البؤرة دومًا 

 عند ضبط البؤرة على ١ أكرث استجابة من اإلعداد +٢على الهدف األقرب. ويعد اإلعداد +
الهدف التايل.

ومع ذلك، ستكون الكامريا أكرث عرضة لضبط البؤرة على هدف غري مقصود.

]Tracking sensitivity) [حساسية التتبع] هي تلك امليزة التي تسمى (AI Servo tracking 
sensitivity) [ حساسية التتبع استخدامAl Servo واملوجودة يف الكامريات (EOS-1D Mark 

III/IVو ،EOS-1Ds Mark IIIو ،EOS 7D.
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 تتبع التسارع/التباطؤ٢ - ٢الوظيفة اخملصصة 

تقوم هذه امليزة بضبط حساسية التتبع لألهداف 
املتحركة التي ميكن أن تتغري سرعتها فجأة بدرجة كبرية 

عن طريق البدء أو التوقف فجأة، وما إىل ذلك.

مناسب لألهداف التي تتحرك بسرعة ثابتة (للتغيريات الطفيفة يف السرعة املتحركة لألهداف).:٠
+١ / +٢:

يتميز بالفاعلية مع األهداف التي تتحرك فجأة، أو تسرع/تتباطأ فجأة، أو تتوقف فجأة. 
وحتى يف حالة تغري سرعة حركة الهدف فجأة وبدرجة كبرية، تواصل الكامريا ضبط 

البؤرة على الهدف املطلوب. فعلى سبيل املثال، بالنسبة لألهداف املقبلة باجتاهك، 
تكون الكامريا أقل عرضة لضبط بؤرة على املنطقة خلف الهدف لتجنب عدم وضوح 

الهدف. أما بالنسبة لألهداف التي تتوقف فجأة، تصبح الكامريا أقل عرضة لضبط البؤرة 
 تتبع التغريات الكبرية التي تطرأ على ٢على املنطقة أمام الهدف. وميكن لإلعداد +

.١سرعة الهدف املتحرك بشكل أفضل مما هو مع اإلعداد +
ومع ذلك، نظرًا ألن الكامريا تكون حساسة حتى مع حتركات الهدف الطفيفة، قد يكون 

ضبط البؤرة غري ثابت لفرتة وجيزة.

التبديل التلقائي لنقطة ضبط البؤرة تلقائيًا ٣ -٢الوظيفة اخملصصة 

يقوم هذا اإلعداد بضبط حساسية التبديل اخلاصة بنقاط 
الضبط التلقائي للبؤرة عند تتبعها للهدف املتحرك 
بدرجة كبرية ألعلى، أو ألسفل، أو لليسار، أو لليمني.

يتم تفعيل هذا اإلعداد عند ضبط وضع حتديد منطقة 
الضبط التلقائي للبؤرة على الضبط التلقائي للبؤرة 

ملنطقة (التحديد اليدوي للمنطقة) أو الضبط التلقائي 
للبؤرة ملنطقة كبرية (التحديد اليدوي للمنطقة) أو الضبط 

 نقطة.٤٥التلقائي للبؤرة بالتحديد التلقائي باستخدام 
اإلعداد القياسي للتبديل التدريجي لنقطة الضبط التلقائي للبؤرة.:٠
+١ / +٢:

حتى يف حالة حترك الهدف املطلوب بدرجة كبرية ألعلى، أو ألسفل، أو لليسار، أو لليمني أو 
حتركه بعيدًا عن نقطة الضبط التلقائي للبؤرة، فإن الكامريا تقوم بتبديل ضبط البؤرة اخلاص 
بها على نقاط الضبط التلقائي للبؤرة اجملاورة ملواصلة ضبط البؤرة على الهدف. وتتحول 

الكامريا إىل نقطة الضبط التلقائي للبؤرة الذي يُعتقد على األرجح أنها تقوم بضبط البؤرة على 
 الكامريا أكرث ٢الهدف طبقًا للحركة املتواصلة للهدف والتباين وما إىل ذلك. ويجعل اإلعداد +

.١عرضة لتبديل نقطة الضبط التلقائي للبؤرة عما هو مع اإلعداد +
ومع ذلك، فباستخدام العدسة ذات الزاوية الواسعة والتي تتمتع بعمق جمال عريض أو 

عندما يكون الهدف صغريًا جدًا يف اإلطار، قد تقوم الكامريا بضبط البؤرة باستخدام 
مستوى خاطئ لضبط البؤرة تلقائيًا.
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AI Servo أولوية الصورة األوىل باستخدام ٤ - ٢الوظيفة اخملصصة 

ميكنك ضبط خصائص تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة 
وتوقيت حترير الغالق للقطة األوىل باستخدام الضبط 

.AI Servoالتلقائي للبؤرة باستخدام 

أولوية متكافئة:
يتم منح األولوية املتكافئة لضبط البؤرة وحترير الغالق.

s:أولوية التحرير
يؤدي الضغط على زر الغالق إىل التقاط الصورة على الفور حتى يف حالة عدم حتقيق 

ضبط البؤرة. ويكون مفيدًا عندما تريد إعطاء األولوية اللتقاط صورة بدالً من ضبط البؤرة.
t:أولوية ضبط البؤرة

ال يؤدي الضغط على زر الغالق إىل التقاط الصور حتى يتم حتقيق ضبط البؤرة. ويكون هذا 
اإلعداد مفيدًا عندما ترغب يف حتقيق ضبط البؤرة قبل التقاط اللقطة.

AI Servo أولوية الصورة الثانية باستخدام ٥ - ٢الوظيفة اخملصصة 

ميكنك ضبط خصائص تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة 
وتوقيت حترير الغالق أثناء التصوير املتواصل بعد تصوير 

اللقطة األوىل باستخدام ميزة الضبط التلقائي للبؤرة 
.AI Servoباستخدام 

أولوية متكافئة:
يتم منح أولوية متكافئة لضبط البؤرة وسرعة التصوير املتواصل. وقد يتم خفض سرعة 

التصوير يف اإلضاءة املنخفضة أو مع األهداف قليلة التباين.
v:أولوية سرعة التصوير

يتم منح األولوية لسرعة التصوير املتواصل بدالً من حتقيق ضبط البؤرة.
t:أولوية ضبط البؤرة

يتم منح األولوية لتحقيق ضبط البؤرة بدالً من سرعة التصوير املتواصلة. لن يتم التقاط 
الصورة حتى يتم حتقيق ضبط البؤرة.

]، Speed)، وحتى عند ضبط [١٧٩يف ظروف التصوير التي تؤدي إىل تنشيط التصوير املضاد لالهتزاز (ص 
فقد تصبح سرعة التصوير املتواصل أبطأ أو قد يصبح الفاصل الزمني للتصوير غري منتظم.
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 انطالق الشعاع املساعد لضبط البؤرة تلقائيًا٦ - ٢الوظيفة اخملصصة 

لتمكني أو تعطيل الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة واخلاص بالفالش املدمج أو 
 Speedliteلتمكني أو تعطيل الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة واخلاص بوحدة فالش 

.EOSاخلارجية اخملصصة لكامريات 
متكني:٠

) يف حالة الضرورة.AFسينبعث الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة (
١:Disable(تعطيل) 

). ومينع هذا شعاع مساعد AFلن ينبعث الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة (
الضبط التلقائي للبؤرة من التأثري سلبًا على اآلخرين.

٢:Enable external flash only(متكني الفالش اخلارجي فقط) 
 خارجية، ستعمل على إطالق الشعاع Speedliteيف حالة تركيب وحدة فالش 

) عند الضرورة. ولن يقوم الفالش املدمج AFاملساعد للضبط التلقائي للبؤرة (
).AFبالكامريا بإطالق الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة (

الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة باألشعة حتت احلمراء فقط:٣
 خارجية، سينبعث الشعاع املساعد للضبط التلقائي Speedliteيف حالة تركيب وحدة فالش 

للبؤرة باألشعة حتت احلمراء فقط. اضبط هذا اإلعداد إذا مل تكن تريد أن تقوم الكامريا بإطالق 
شعاع الفالش املساعد للضبط التلقائي للبؤرة على هيئة جمموعة من الفالشات الصغرية.

، لن يضيء LED املزودة مبصباح EX من الفئة Speedliteوباستخدام وحدة الفالش 
 تلقائيًا للمساعدة على الضبط التلقائي للبؤرة.LEDمصباح 

 تشغيل العدسة إذا تعذر ضبط البؤرة تلقائيًا٧ - ٢الوظيفة اخملصصة 

يف حالة تعذر حتقيق ضبط البؤرة عن طريق الضبط التلقائي للبؤرة، ميكنك جعل الكامريا 
تستمر يف البحث عن البؤرة الصحيحة أو جعلها تتوقف عن البحث.

مواصلة البحث عن البؤرة:٠
إيقاف البحث عن البؤرة:١

إذا ما بدأ تشغيل ضبط البؤرة تلقائيًا وكانت البؤرة بعيدة أو تعذر ضبطها، فسيتوقف 
تشغيل العدسة. ومتنع هذه الوظيفة العدسة من أن تصبح خارج نطاق البؤرة متامًا 

بسبب البحث عن البؤرة.

] AF-assist beam firing اخلارجية [Speedliteيف حالة ضبط الوظيفة اخملصصة لوحدة 
)، سيتم جتاوز إعداد تعطيل] (Disable) على [انطالق شعاع مساعد الضبط التلقائي للبؤرة(

الوظيفة هذا ولن يصدر الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة.

 ميكن أن تصبح عدسات التصوير عن بُعد الفائقة وغريها، املزودة بنطاق تشغيل ضبط واسع
للبؤرة، خارج نطاق البؤرة متامًا أثناء البحث عن البؤرة مما يستغرق املزيد من الوقت لتحقيق ضبط 

).إيقاف البحث عن البؤرة] (Stop focus search :1 البؤرة يف املرة التالية. يوصى بضبط اإلعداد [
] 0 حتى يف حالة ضبط: Continue focus search) [فقد ال يتم مواصلة البحث عن البؤرة ،(

تنفيذ عملية البحث عن البؤرة عند استخدام عدسة بزاوية عريضة.
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حتديد وضع حتديد مساحة الضبط التلقائي للبؤرة٨ -٢الوظيفة 

ميكنك تقييد أوضاع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة القابلة للتحديد لتناسب تفضيالت 
> إلضافة عالمة اختيار 0التصوير اخلاصة بك. حدد وضع التحديد املطلوب واضغط على <

]X] ثم حدد .[OK) [لتسجيل اإلعداد.موافق (
E: حتديد يدوي: الضبط التلقائي للبؤرة أحادي النقطة

ال ميكنك حتديد نقطة واحدة للضبط التلقائي للبؤرة.
F :حتديد يدوي: ضبط البؤرة تلقائيًا للمنطقة

) إىل تسع مناطق ضبط بؤرة لضبط AFيتم تقسيم منطقة الضبط التلقائي للبؤرة (
البؤرة.

G :حتديد يدوي: ضبط البؤرة تلقائيًا ملنطقة كبرية
) إىل ثالث مناطق ضبط بؤرة لضبط AFيتم تقسيم منطقة الضبط التلقائي للبؤرة (

البؤرة.
H  :Auto selection:45 pt AF)  نقطة٤٥حتديد تلقائي: الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام (

) (املنطقة الكلية للضبط AFيتم استخدام إطار منطقة الضبط التلقائي للبؤرة (
التلقائي للبؤرة) لضبط البؤرة.

طريقة حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة ٩ - ٢الوظيفة اخملصصة 

ميكنك ضبط طريقة تغيري وضع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة.
٠:S  8 زر حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة

> يتغري B> ويف كل مرة تضغط فيها على الزر <B> أو <Sبعد الضغط على الزر<
وضع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة.

١:S  8 القرص الرئيسي
> إىل تغيري وضع حتديد 6> يؤدي تدوير القرص <B> أو <Sبعد الضغط على الزر <

منطقة الضبط التلقائي للبؤرة.

] ال ميكن حذف العالمةX] من اإلعداد [Manual selection:1 pt AF) [ :حتديد تلقائي
).الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام نقطة واحدة

 وإذا كانت العدسة التي مت تركيبها تنتمي إىل اجملموعةH فيمكنك فقط حتديد [١٣١ (ص ،(Manual 
selection:1 pt AF) [حتديد تلقائي: الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام نقطة واحدة.(

> لنقل نقطة الضبط 9)، استخدم <القرص الرئيسي] ( S  8 Main Dial :1  عند الضبط على [
التلقائي للبؤرة بشكل أفقي.
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نقطة الضبط التلقائي للبؤرة املرتبطة باالجتاه ١٠ -٢الوظيفة اخملصصة 

ميكنك ضبط نقطة الضبط التلقائي للبؤرة أو وضع حتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة + 
نقطة الضبط التلقائي للبؤرة بشكل منفصل للتصوير الرأسي والتصوير األفقي.

نفس الوضع لكال االجتاهني الرأسي/األفقي:٠
يتم استخدام نفس وضع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة ونقطة (أو منطقة) 

الضبط التلقائي للبؤرة احملددة يدويًا لكلٍ من التصوير الرأسي واألفقي.
نقاط منفصلة للضبط التلقائي للبؤرة: منطقة+نقطة:١

ميكن ضبط وضع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة ونقطة (أو منطقة) الضبط 
. رأسي بحيث يكون مقبض ٢. أفقي، و١التلقائي للبؤرة بشكل منفصل لكل اجتاه كامريا (

. رأسي بحيث يكون مقبض الكامريا باألسفل).٣الكامريا باألعلى، و
عندما تقوم بتحديد وضع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة يدويًا ونقطة (أو 

منطقة) الضبط التلقائي للبؤرة لكل اجتاهات الكامريا الثالثة، فإنه ميكن تسجيلها 
لالجتاه املعني. ويف أي وقت تقوم فيه بتغيري اجتاه الكامريا أثناء التصوير، ستتحول 

الكامريا إىل وضع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة ويتم ضبط نقطة (أو منطقة) 
الضبط التلقائي للبؤرة احملددة يدويًا على ذلك االجتاه.

نقاط منفصلة للضبط التلقائي للبؤرة: نقطة فقط:٢
. أفقي، ١ميكن ضبط نقطة الضبط التلقائي للبؤرة بشكل منفصل لكل اجتاه للكامريا (

. رأسي بحيث يكون مقبض الكامريا ٣. رأسي بحيث يكون مقبض الكامريا باألعلى، و٢و
باألسفل). أثناء استخدام نفس وضع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة، ستتحول 

نقطة الضبط التلقائي للبؤرة تلقائيًا إىل اجتاه الكامريا املعني.
عندما حتدد يدويًا نقطة الضبط التلقائي للبؤرة لكل اجتاه من اجتاهات الكامريا الثالثة، 

فسيتم تسجيله لكل اجتاه معني. أثناء التصوير، ستتحول نقطة الضبط التلقائي للبؤرة 
إىل نقطة حمددة يدويًا وفقًا الجتاه الكامريا. حتى إذا قمت بتغيري وضع حتديد منطقة 

الضبط التلقائي للبؤرة إىل التحديد اليدوي: الضبط التلقائي للبؤرة لنقطة واحدة، فسيتم 
االحتفاظ بضبط نقطة الضبط التلقائي للبؤرة على االجتاه املعني.

إذا قمت بتغيري وضع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة إىل ضبط البؤرة تلقائيًا 
ملنطقة (التحديد اليدوي للمنطقة) أو ضبط البؤرة تلقائيًا ملنطقة كبرية (التحديد 

اليدوي للمنطقة)، فستتحول املنطقة إىل املنطقة احملددة يدويًا وفقًا الجتاه الكامريا.

 ١٣١-١٢٨ (ص إذا ضبطت هذا وقمت الحقًا برتكيب عدسة من جمموعة خمتلفة للضبط التلقائي للبؤرة
)، فقد يتم مسح الضبط.Hوخاصة اجملموعة 
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 الضبط o نقطة الضبط التلقائي للبؤرة األولية، ١١ -٢الوظيفة اخملصصة 
AI Servoالتلقائي للبؤرة باستخدام 

 AI Servoميكنك ضبط بدء نقطة الضبط التلقائي للبؤرة للضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 
 pt 45 عندما يتم ضبط وضع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة على التحديد التلقائي: 

AF نقطة)٤٥. (الضبط التلقائي باستخدام 
٠:Auto(تلقائي) 

 AIتكون نقطة الضبط التلقائي للبؤرة التي يبدأ بها الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 
Servo.مضبوطة تلقائيًا لتالئم ظروف التصوير 

الضبط التلقائي للبؤرة األولية احملددة oنقطة :١
 باستخدام نقطة الضبط التلقائي AI Servoسيبدأ الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 

للبؤرة احملددة يدويًا عند ضبط تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة على الضبط التلقائي 
 وضبط وضع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة على AI Servoللبؤرة باستخدام 
 نقطة)٤٥. (الضبط التلقائي باستخدام pt AF 45 التحديد التلقائي: 

الضبط التلقائي للبؤرة يدويًا Sنقطة :٢
إذا قمت بالتحويل من التحديد اليدوي: الضبط التلقائي للبؤرة لنقطة واحدة إىل التحديد 

 نقطة، فسيبدأ الضبط التلقائي للبؤرة ٤٥التلقائي: الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 
 بنقطة الضبط التلقائي للبؤرة التي كانت حمددة يدويًا قبل التحويل. AI Servoباستخدام 

 باستخدام AI Servoيعترب ذلك مالئمًا إذا كنت تريد بدء الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 
نقطة الضبط التلقائي للبؤرة التي مت حتديدها قبل حتويل وضع حتديد منطقة الضبط 

 نقطة)٤٥. (الضبط التلقائي باستخدام pt AF 45 التلقائي للبؤرة على التحديد التلقائي: 

C.Fn 2 -12 :تتبع اللونالتحديد التلقائي لنقطة الضبط التلقائي للبؤرة
استخدم هذه الوظيفة للضبط التلقائي للبؤرة عن طريق حتديد ألوان مكافئة لدرجات اجللد. 

تعمل هذه الوظيفة عند ضبط وضع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة على الضبط 
التلقائي للبؤرة ملنطقة (حتديد يدوي للمنطقة)، أو الضبط التلقائي للبؤرة ملنطقة كبرية 

 نقطة.٤٥(حتديد يدوي للمنطقة)، أو الضبط التلقائي للبؤرة مع التحديد التلقائي لـ
متكني:٠

حتدد الكامريا نقاط الضبط التلقائي للبؤرة تلقائيًا حسب معلومات الضبط التلقائي 
للبؤرة ومعلومات األلوان املكافئة لدرجات اجللد.

يف وضع الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة، يصبح ضبط البؤرة على إنسان ثابت 
كهدف يف منطقة الضبط التلقائي للبؤرة أسهل.

، يصبح ضبط البؤرة على إنسان كهدف Al Servoيف وضع الضبط التلقائي للبؤرة باستخدم 
يف منطقة الضبط التلقائي للبؤرة أسهل. يف حالة تعذر اكتشاف درجات ألوان البشرة، فسيتم 
الرتكيز على أقرب هدف. مبجرد ضبط الرتكيز البؤري، يتم حتديد نقاط الضبط التلقائي للبؤرة تلقائيًا 

وبذلك تواصل الكامريا الرتكيز على لون املنطقة التي مت الرتكيز البؤري عليها يف البداية.
١:Disable(تعطيل) 

يتم حتديد نقاط الضبط التلقائي للبؤرة تلقائيًا حسب معلومات الضبط التلقائي للبؤرة فقط.

)، فسيبدأ الضبط نقطة الضبط التلقائي للبؤرة يدويًا] (Manual S AF pt :2 عند الضبط على [
 باملنطقة التي تتوافق مع نقطة الضبط التلقائي للبؤرة احملددة Al Servoالتلقائي للبؤرة باستخدام 

يدويًا، حتى إذا قمت بتحويل وضع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة إىل الضبط التلقائي للبؤرة ملنطقة 
(التحديد اليدوي ملنطقة) أو إىل الضبط التلقائي للبؤرة ملنطقة كبرية (التحديد اليدوي ملنطقة).
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 منوذج التحديد اليدوي لنقطة الضبط التلقائي للبؤرة١٣ -٢الوظيفة اخملصصة 

)، ميكن أن يتوقف التحديد إما عند AFأثناء التحديد اليدوي لنقطة الضبط التلقائي للبؤرة (
احلافة اخلارجية أو ميكنه الدوران حول اجلانب املقابل.

وتعمل هذه الوظيفة يف أي أوضاع حتديد منطقة ضبط البؤرة تلقائيًا باستثناء ضبط البؤرة 
).Al Servo نقطة (مع متكني ضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام ٤٥تلقائيًا مع التحديد التلقائي لـ

التوقف عند حواف منطقة الضبط التلقائي للبؤرة:٠
يعد هذا الوضع مفيدًا عند استخدام نقطة ضبط تلقائي للبؤرة بطول احلافة.

مستمر:١
بدالً من التوقف عند احلافة اخلارجية، يستمر حتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة حتى 

يصل إىل اجلانب املقابل.

عرض نقطة الضبط التلقائي للبؤرة أثناء ضبط البؤرة ١٤ -٢الوظيفة اخملصصة 

ميكنك ضبط ما إذا كنت ترغب يف عرض نقطة (نقاط) الضبط التلقائي للبؤرة يف احلاالت 
. عندما تكون الكامريا جاهزة ٢. عند حتديد نقطة (نقاط) الضبط التلقائي للبؤرة، و١التالية: 

. ٤. أثناء تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة و٣للتصوير (قبل تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة)، و
عندما يتم حتقيق ضبط البؤرة.

حمدد (ثابت):٠
يتم دائمًا عرض نقطة (نقاط) الضبط التلقائي للبؤرة احملددة.

الكل (ثابت):١
يتم دائمًا عرض جميع نقاط الضبط التلقائي للبؤرة.

حمدد (ما قبل الضبط التلقائي للبؤرة، مت ضبط البؤرة عليه):٢
.٤، و٢، و١يتم عرض نقطة (نقاط) الضبط التلقائي للبؤرة احملددة للمستويات 

حمدد (مت ضبط البؤرة عليه):٣
.٤ و١يتم عرض نقطة (نقاط) الضبط التلقائي للبؤرة احملددة للمستويني 

تعطيل العرض:٤
، لن يتم عرض نقطة (نقاط) الضبط التلقائي للبؤرة.٤، و٣، و٢بالنسبة للمستويات 

] 0 باستخدام اإلعداد: Enable سيستغرق ضبط البؤرة وقتًا أطول بقليل من استخدام ،[
].Disable :1 اإلعداد [

] 0 وحتى مع ضبط اإلعداد: Enable فقد ال حتصل على النتيجة املتوقعة حسب ظروف ،[
التصوير والهدف.

) يف ظروف اإلضاءة اخلافتة جدًا بحيث يتم انطالق الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرةAF (
) يتم حتديدها تلقائيًا بناءً على معلومات الضبط التلقائي AFتلقائيًا، فإن نقاط الضبط التلقائي للبؤرة (

). (لن يستخدم الضبط التلقائي للبؤرة معلومات األلوان املكافئة لدرجات اجللد.)AFللبؤرة (

ما قبل ضبط البؤرة تلقائيًا، مت  (حمدد] ()Selected)  pre-AF, focused :2 يف حالة ضبط [
))، لن يتم عرض مت ضبط البؤرة عليه (حمدد] ()focused  (Selected :3 )) أو [ضبط البؤرة عليه

.Al Servoنقطة الضبط التلقائي للبؤرة حتى عند ضبط البؤرة باستخدام 
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 إضاءة شاشة مستكشف املشهد١٥ -٢الوظيفة اخملصصة 

ميكنك تعيني ما إذا كانت نقاط الضبط التلقائي للبؤرة ستضيء يف مستكشف املشهد 
باللون األحمر عند حدوث ضبط البؤرة.

٠:Auto(تلقائي) 
تضيء نقاط الضبط التلقائي للبؤرة تلقائيًا باللون األحمر يف اإلضاءة املنخفضة.

متكني:١
تضيء نقاط الضبط التلقائي للبؤرة باللون األحمر بغض النظر عن مستوى اإلضاءة 

احمليطة.
٢:Disable(تعطيل) 

ال تضيء نقاط الضبط التلقائي للبؤرة باللون األحمر.

] فيمكنك ضبط أيًا من نقاط Enable :1 ] أو [Auto :0 > مع ضبط [Qعند الضغط على زر <
. Al Servoضبط البؤرة يضيء باللون األحمر (يومض) أثناء ضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام 

AI Servoنقطة الضبط التلقائي للبؤرة أثناء الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 
: غري مضئإيقاف التشغيل                                                                       

لن تضئ نقاط الضبط التلقائي للبؤرة خالل الضبط 
.AI Servoالتلقائي للبؤرة باستخدام 

: مضئ                                                                       تشغيل
ستضئ نقاط الضبط التلقائي للبؤرة املستخدمة 

لضبط البؤرة باللون األحمر خالل الضبط التلقائي للبؤرة 
. وستضاء أيضًا أثناء التصوير AI Servoباستخدام 
املتواصل.

 VF displayلن تعمل هذه الوظيفة إذا مت ضبط [
illumination] 2 ] على: Disable.[

 الضبط الدقيق للبؤرة تلقائيًا١٦ -٢الوظيفة اخملصصة 

تستطيع إجراء عمليات ضبط دقيقة لنقطة الضبط التلقائي للبؤرة. للحصول على التفاصيل، 
.٤٢٧انظر صفحة 

> عند الضغط على الزرS> أو <B ستضيء نقاط الضبط التلقائي للبؤرة باللون األحمر بغض <
النظر عن هذا اإلعداد.

واملستوى اإللكرتوين، والشبكة والكشف١٤٦كذلك، ستضيء خطوط نسبة العرض إىل االرتفاع (ص ،( 
] باللون األحمر.Viewfinder display:2 5عن االهتزاز، التي مت ضبطها باستخدام [
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C.Fn IIIالتشغيل/عمليات أخرى :

 يف مستكشف املشهدz حتذيرات ١ -٣الوظيفة اخملصصة 

> يف اجلزء السفلي األمين من zعندما يتم ضبط أيًا من الوظائف التالية، ميكن عرض رمز <
> أيضًا يف عرض إعدادات  وظيفة z). سيظهر الرمز <٢٩مستكشف املشهد (ص

).٥٥التصوير (ص
> إلضافة عالمة 0حدد الوظيفة التي ترغب أن يظهر رمز التحذير لها، ثم اضغط على <

] (موافق).OK]، ثم حدد [Xاختيار [
:V عند ضبط اللون األحادي

)، سوف ١٥٥) (ص أحادي اللون] (Monochromeعندما يتم حتديد منط الصورة [
يظهر رمز التحذير.

عندما يتم تصحيح توازن اللون األبيض:
)، فسيظهر رمز التحذير.١٦٧إذا مت ضبط توازن اللون األبيض (ص 

:M يف حالة ضبط
)  العاليةISOتقليل تشويش سرعة ] (z3: High ISO speed NRيف حالة ضبط [

) تقليل تشويش اللقطات املتعددة] (Multi Shot Noise Reductionعلى [
)، سيظهر رمز التحذير.١٧٠(ص

عند ضبط وضع النطاق الديناميكي العايل:
)، ٢٠٧) (صوضع النطاق الديناميكي العايل] (z3: HDR Modeيف حالة ضبط [

فسيظهر رمز التحذير.

Tv/Avا جتاه القرص يف وضع ٢ -٣الوظيفة اخملصصة 

عادي:٠
اجتاه عكسي:١

ميكن عكس اجتاه تدوير القرص عند ضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة.
>. يف 5> والقرص <6> سيتم عكس اجتاه تدوير القرص <aيف وضع التصوير <

> فقط. يكون اجتاه تدوير 6أوضاع التصوير األخرى، سيتم عكس اجتاه تدوير القرص <
> هو نفس اجتاه التدوير لضبط تعويض درجة اإلضاءة يف a> يف الوضع <5القرص <

>.f> و<s> و<dاألوضاع <
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 سحب العدسة عند إيقاف التشغيل٣ -٣الوظيفة اخملصصة 

 حتركها STMتقوم هذه الوظيفة بضبط آلية سحب العدسة وذلك عند تركيب عدسة 
) بالكامريا. ميكنك ضبطها لسحب العدسة املمتدة EF40mm f/2.8 STMتروس (مثل 

>.2تلقائيًا عند ضبط مفتاح الطاقة اخلاص بالكامريا على <
٠:Enable(متكني) 
١:Disable(تعطيل) 

عناصر التحكم اخملصصة٤ -٣الوظيفة اخملصصة 

ميكنك تعيني الوظائف التي يتم استخدامها بشكل متكرر إىل أزرار الكامريا أو أقراصها وفقًا 
.٤٣٣لتفضيالتك. للحصول على التفاصيل، انظر صفحة 

.يف وضع إيقاف التشغيل التلقائي، لن يتم سحب العدسة بغض النظر عن اإلعداد
.قبل فصل العدسة، تأكد من أنها مسحوبة

] يتم تفعيل هذه الوظيفة بغض النظر عن إعداد حتويل وضع ضبط Enable :0 باستخدام اإلعداد [
بؤرة العدسة (الضبط التلقائي للبؤرة أو الضبط اليدوي للبؤرة).



٤٢٧

ميكن إجراء الضبط الدقيق لنقطة الضبط التلقائي للبؤرة لضبط البؤرة للتصوير باستخدام 
مستكشف العرض. ويعرف ذلك بعملية ”الضبط الدقيق لنقطة الضبط التلقائي للبؤرة“. قبل 

إجراء الضبط، أقرأ "تنبيهات عامة حول الضبط الدقيق لنقطة الضبط التلقائي للبؤرة“ يف 
.٤٣٢الصفحة 

اضبط مقدار الضبط يدويًا عن طريق إجراء عمليات الضبط والتصوير والتحقق من النتائج 
بشكل متكرر حتى تصل إىل النتيجة املرجوة. وأثناء الضبط التلقائي للبؤرة، بصرف النظر عن 

العدسة املستخدمة، سيتم تغيري نقطة ضبط البؤرة دائمًا حسب مقدار الضبط.

].C.Fn II: Autofocusحدد [١
] حدد [8حتت عالمة التبويب [C.Fn II :

Autofocus> 0] ثم اضغط على.<

] AF Microadjustment :6 1 حدد [٢
(الضبط الدقيق للبؤرة تلقائيًا).

: ضبط ١]  (All by same amount :1 حدد [٣
الكل بالقدر نفسه).

>.Qاضغط على الزر <٤
] 1 ستظهر شاشة: All by same amount [

).ضبط الكل بالقدر نفسه(

: الضبط الدقيق لنقطة الضبط التلقائي للبؤرة8

: ضبط الكل بالقدر نفسه١

ال يلزم عادةً إجراء هذا الضبط. لذلك، قم بتنفيذ هذا الضبط فقط عند الضرورة. الحظ أن القيام 
بهذا الضبط قد مينع ضبط البؤرة بشكل دقيق.
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٤٢٨

قم بإجراء الضبط.٥
 اضبط مقدار الضبط. يبلغ النطاق القابل للضبط

 مقدارًا تدريجيًا، على نحو يقل أو يزيد.٢٠
:-” وسيؤدي الضبط جتاهa إىل تغيري نقطة “

ضبط البؤرة أمام النقطة القياسية لضبط البؤرة.
:+” وسيؤدي الضبط جتاهb إىل تغيري نقطة “

ضبط البؤرة خلف النقطة القياسية لضبط البؤرة.
> 0بعد إجراء الضبط، اضغط على.<
] 1 حدد: All by same amount)  [ضبط ١ :

>.0)، ثم اضغط على <الكل بالقدر نفسه
> اضغط على الزرM.للخروج <

حتقق من نتيجة الضبط.٦
للتحقق من ٣٤٦التقط صورة واعرضها (ص (

نتيجة الضبط.
 إذا ظهرت نتيجة التصوير وقد مت فيها الضبط

البؤري أمام النقطة املطلوبة، فاضبطها باجتاه 
“. وإذا ظهرت وقد مت فيها الضبط bاجلانب ”+:

البؤري خلف النقطة املطلوبة، فاضبطها باجتاه 
“.aاجلانب ”-:

.كرر الضبط، إذا لزم األمر

)، فلن يصبح تعديل الضبط ضبط الكل بالقدر نفسه] (All by same amount: ١يف حالة حتديد [
التلقائي للبؤرة املنفصل ممكنًا ألطراف الزاوية العريضة والتصوير عن بُعد اخلاصة بعدسات التكبري 

)، فلن يصبح تعديل الضبط ضبط الكل بالقدر نفسه] (All by same amount: ١يف حالة حتديد [
التلقائي للبؤرة املنفصل ممكنًا ألطراف الزاوية العريضة والتصوير عن بُعد اخلاصة بعدسات التكبري 

والتصغري.
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ميكنك إجراء الضبط لكل عدسة وتسجيل الضبط يف الكامريا. كما ميكنك تسجيل الضبط 
 عدسة. عندما تقوم بالضبط التلقائي للبؤرة باستخدام عدسة مت تسجيل ٤٠لعدد يصل إىل 

ضبطها، سيتم تبديل نقطة ضبط البؤرة دائمًا حسب مقدار الضبط.
اضبط مقدار الضبط يدويًا عن طريق إجراء عمليات الضبط والتصوير والتحقق من النتائج 

بشكل متكرر حتى تصل إىل النتيجة املرجوة. إذا كنت تستخدم إحدى عدسات التكبري والتصغري، 
).T) وأطراف التصوير عن بُعد (Wفقم بإجراء الضبط ألطراف الزاوية العريضة (

: الضبط حسب ٢]  (Adjust by lens: ٢حدد [١
العدسة).

>.Qاضغط على الزر <٢
] 2 ستظهر شاشة: Adjust by lens [

).الضبط حسب العدسة(

قم بالتحقق من معلومات العدسة وتغيريها.٣
التحقق من معلومات العدسة

> اضغط على الزرB.<
 ستعرض الشاشة اسم العدسة والرقم

 أرقام. عندما يتم عرض ١٠التسلسلي املكون من 
] (موافق) وانتقل إىل OKالرقم التسلسلي، حدد [

.٤اخلطوة رقم 
 إذا تعذر تأكيد الرقم التسلسلي للعدسة، فسيتم

“. يف هذه احلالة، أدخل 0000000000 عرض "
الرقم باتباع اإلرشادات الواردة يف الصفحة 

التالية.
 ” التي يتم عرضها *بخصوص عالمة النجمة “ 

أمام بعض األرقام التسلسلية للعدسة، انظر 
الصفحة التالية.

: الضبط حسب العدسة٢

الرقم املسجل
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٤٣٠

إدخال الرقم التسلسلي
 حدد الرقم الذي سيتم إدخاله، ثم اضغط على

>.r> بحيث يتم عرض <0<
> 0أدخل الرقم، ثم اضغط على.<
] بعد إدخال كل األرقام، حددOK.[

الرقم التسلسلي للعدسة
 أمام الرقم التسلسلي للعدسة املكون من *، يف حالة ظهور العالمة ”٣يف اخلطوة “ 

 أرقام، فلن تتمكن إال من تسجيل وحدة واحدة فقط من طراز العدسة نفسه. وحتى ١٠
 “.*إذا ما قمت بإدخال الرقم التسلسلي، فسيستمر عرض ”

 قد يختلف الرقم التسلسلي املكتوب على العدسة عن الرقم التسلسلي املعروض
. وال يشري ذلك إىل وجود عطل.٣على الشاشة يف اخلطوة رقم 

.إذا كان الرقم التسلسلي للعدسة يتضمن حروفًا، فأدخل األرقام فقط
 أرقام فقط.١٠ رقمًا أو أطول، فال تدخل إال آخر ١١إذا كان الرقم التسلسلي للعدسة مكونًا من 
.يختلف مكان الرقم التسلسلي حسب العدسة
 هناك بعض العدسات التي قد ال حتتوي على رقم تسلسلي. ولتسجيل عدسة ال حتتوي

على رقم تسلسلي مدرجًا بها، أدخل أي رقم تسلسلي.

] 2 يف حالة حتديد: Adjust by lens)  [ومت استخدام مضاعف، : ضبط حسب العدسة٢ (
فسيتم تسجيل الضبط اخلاص بكل من العدسة واملضاعف.

 عدسة بالفعل، فستظهر رسالة. بعد حتديد إحدى العدسات التي يُراد ٤٠وإذا مت تسجيل 
مسح تسجيلها (استبداله)، ميكنك تسجيل عدسة أخرى.
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قم بإجراء الضبط.٤
 بالنسبة لعدسة التكبري/التصغري، حدد طرف

). T) أو التصوير عن بُعد (Wالزاوية العريضة (
> إىل غلق اإلطار ويتيح 0ويؤدي الضغط على <

إمكانية الضبط.
> يبلغ 0اضبط مقدار الضبط، ثم اضغط على .<

 مقدارًا تدريجيًا، على نحو ٢٠النطاق القابل للضبط 
يقل أو يزيد.

:-” وسيؤدي الضبط جتاهa إىل تغيري نقطة “
ضبط البؤرة أمام النقطة القياسية لضبط البؤرة.

:+” وسيؤدي الضبط جتاهb إىل تغيري نقطة “
ضبط البؤرة خلف النقطة القياسية لضبط البؤرة.

 بالنسبة لعدسة التكبري والتصغري، كرر هذا اإلجراء
) Wواضبطها على طريف الزاوية العريضة (

).Tوالتصوير عن بُعد (
 بعد االنتهاء من الضبط، اضغط على الزر

>M ١> للعودة إىل الشاشة يف اخلطوة رقم.
] 2 حدد: Adjust by lens)  [ضبط حسب ٢ :

>.0)، ثم اضغط على <العدسة
> اضغط على الزرM.للخروج <

حتقق من نتيجة الضبط.٥
للتحقق من ٣٤٦التقط صورة واعرضها (ص (

نتيجة الضبط.
 إذا ظهرت نتيجة التصوير وقد مت فيها الضبط

البؤري أمام النقطة املطلوبة، فاضبطها باجتاه 
“. وإذا ظهرت وقد مت فيها الضبط bاجلانب ”+:

البؤري خلف النقطة املطلوبة، فاضبطها باجتاه 
“.aاجلانب ”-:

.كرر الضبط، إذا لزم األمر

عدسة الطول البؤري الفردي

عدسات التكبري/التصغري



: الضبط الدقيق لنقطة الضبط التلقائي للبؤرة8

٤٣٢

> L) يف أسفل الشاشة، فإن الضغط على الزر<مسح الكل] (j Clear allعند ظهور [
 All by same :1 سيؤدي إىل مسح جميع عمليات الضبط التي مت إجراؤها لإلعدادين [

amount)  [ضبط الكل بالقدر نفسه١ :] ( 2: Adjust by lens) [الضبط حسب العدسة.(

مسح جميع عمليات الضبط الدقيق مليزة الضبط التلقائي للبؤرة

عند التصوير باستخدام النطاق املتوسط (الطول البؤري) إلحدى عدسات التكبري والتصغري، يتم إجراء 
تصحيح تلقائي لنقطة الضبط اخلاصة بالضبط التلقائي للبؤرة بصورة تتناسب مع عمليات الضبط 

التي مت إجراؤها لطريف الزاوية العريضة والتصوير عن بُعد. وحتى يف حالة أنه قد مت ضبط طرف 
الزاوية العريضة أو طرف التصوير عن بُعد، سيتم إجراء التصحيح تلقائيًا للنطاق املتوسط.

تنبيهات عامة حول الضبط الدقيق للضبط التلقائي للبؤرة
 ستختلف نقطة الضبط التلقائي للبؤرة إىل حد ما حسب ظروف الهدف ودرجة السطوع وموضع

التكبري والتصغري وظروف التصوير األخرى. لذلك، حتى إذا قمت بإجراء ضبط دقيق للبؤرة تلقائيًا، 
فقد يستمر عدم حتقيق ضبط البؤرة يف املوضع املناسب.

 وتتوقف فاعلية الضبط مبقدار درجة واحدة على احلد األقصى لفتحة العدسة. استمر يف
الضبط والتصوير وفحص ضبط البؤرة بشكل متكرر لضبط نقطة الضبط التلقائي للبؤرة تلقائيًا.

 لن يتم تطبيق الضبط على الضبط التلقائي للبؤرة خالل التصوير أثناء العرض املباشر أو تصوير
فيلم.

 فسيتم احلفاظ على الضبط ٤١٠إذا قمت مبسح كل إعدادات الوظائف اخملصصة (ص ،(
].Disable :0 الدقيق للبؤرة تلقائيًا. ومع ذلك، سيصبح اإلعداد [

مالحظات للضبط الدقيق للبؤرة تلقائيًا
 من األفضل إجراء الضبط يف املكان الفعلي الذي ستقوم بالتصوير فيه. وسيؤدي هذا إىل جعل

الضبط أكرث دقة.
.يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم عند إجراء الضبط
 73أما بالنسبة إلجراء الضبط، فيوصى بالتصوير باستخدام جودة تسجيل الصورة. 



٤٣٣

ميكنك تعيني الوظائف التي يتم استخدامها بشكل متكرر إىل أزرار الكامريا أو أقراصها وفقًا 
لتفضيالتك.

] C.Fn III: Operation/Othersحدد [١
: التشغيل/عمليات ٣(الوظيفة اخملصصة 

أخرى).
] حدد [8من عالمة التبويب [C.Fn III :

Operation/Others> 0] ثم اضغط على.<

] (عناصر Custom Controls :4 حدد [٢
التحكم اخملصصة).

.وستظهر شاشة عناصر التحكم اخملصصة

حدد زرًا أو قرصًا بالكامريا.٣
> 0حدد زرًا أو قرصًا بالكامريا، ثم اضغط على.<
 سيتم عرض اسم عنصر التحكم والوظائف القابلة

للتعيني يف الكامريا.
 ميكن التحقق من موقع عناصر التحكم بالكامريا

يف الرسم التوضيحي على اجلانب األيسر من 
الشاشة.

قم بتعيني إحدى الوظائف.٤
> 0حدد وظيفة، ثم اضغط على.<

قم بإنهاء اإلعداد.٥
> للخروج من اإلعداد، ستعاود 0عند الضغط على <

 الظهور مرةً ٣الشاشة التي ظهرت يف اخلطوة رقم 
أخرى.

> اضغط على الزرM.للخروج <

عناصر التحكم اخملصصة: 8

> إللغاء إعدادات L املعروضة، ميكنك الضغط على الزر <٣من الشاشة التي تظهر يف اخلطوة 
] لن يتم 8C.Fn III-4: Custom Controlsعناصر التحكم اخملصصة. الحظ أن إعدادات [

مسح كافة الوظائف ] C.Fn (   . Clear all Custom Func:   8)(إلغاؤها حتى لو قمت بتحديد [
)).C.Fn (اخملصصة
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٤٣٤

الوظائف القابلة للتعيني لعناصر التحكم املوجودة بالكامريا

Vrtالصفحةالوظيفة

الضبط 
التلقائي 

للبؤرة

aضبط كثافة اإلضاءة وبدء الضبط التلقائي للبؤرة

٤٣٦

kkk

bإيقاف الضبط التلقائي للبؤرةkk

c
ONE SHOT (لقطة واحدة) z AI SERVO/

SERVO

S) التحديد املباشر لنقطة الضبط التلقائي للبؤرةAF(

درجة 
اإلضاءة

qبدء ضبط كثافة اإلضاءة

٤٣٧

k

tقفل اإلضاءة التلقائية/قفل درجة إضاءة الفالشkk

A) قفل اإلضاءة التلقائيةAE(kk

A) تثبيت درجة اإلضاءة التلقائيةAE(عند الضغط على الزر) (k

T) تثبيت اإلضاءة التلقائيةAE(ضغط مع االستمرار) (kk

dتثبيت درجة إضاءة الفالش

٤٣٨

kk

e
 ISOضبط سرعة 

)S(الضغط مع االستمرار على الزر، تدوير

fتعويض درجة اإلضاءة (الضغط مع االستمرار، تدويرS(

s إعداد سرعة الغالق يف الوضعM

f إعداد فتحة العدسة يف الوضعM

الفالش
yتعويض درجة إضاءة الفالش

٤٣٨
إعدادات وظائف الفالش0/3

الصور

gجودة الصور

٤٣٩ Aمنط الصورة

Bحتديد توازن اللون األبيض

العملية

hمعاينة عمق اجملال

٤٣٩
iبدء مثبت الصور

Mعرض القائمة

j(تعطيل) بال وظيفةkk
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e0*sSTT

k

kk

kk

k

kk

kk

kk

kk

k

k

kk

kk

k

k

k

k

k

k

kk

k

kkk

 الفائقة للتصوير عن بُعد.IS) فقط يف عدسات 0يتوفر زر إيقاف الضبط التلقائي للبؤرة (*
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٤٣٦

عند الضغط على الزر اخملصص لهذه الوظيفة، يتم تنفيذ ضبط كثافة اإلضاءة وضبط البؤرة 
).AFتلقائيًا (

) عند الضغط باستمرار على الزر اخملصص لهذه AFسيتوقف الضبط التلقائي للبؤرة (
الوظيفة. يكون ذلك مفيدًا يف حالة الرغبة يف إيقاف الضبط التلقائي للبؤرة أثناء الضبط 

.AI Servoالتلقائي للبؤرة باستخدام 

ميكنك التحويل إىل تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة. ففي وضع الضبط التلقائي للبؤرة للقطة 
واحدة، عند الضغط باستمرار على الزر اخملصص لهذه الوظيفة، تنتقل الكامريا إىل وضع 

 Al. ويف وضع الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام AI Servoالضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 
Servo تتحول الكامريا إىل وضع الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة فقط عندما تستمر يف ،

الضغط على الزر. ويعترب هذا الزر مفيدًا عندما حتتاج إىل االستمرار يف االنتقال بني وضع 
 أثناء Al Servoالضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة ووضع الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 

التعامل مع هدف يتحرك ويتوقف بشكل مستمر.
 للتصوير أثناء العرض املباشر.Servoوضع الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام *

> دون الضغط 9نقطة ضبط البؤرة تلقائيًا مباشرةً باستخدام <أثناء الضبط، ميكنك حتديد 
>.B> أو <Sعلى الزر <

aضبط كثافة اإلضاءة وبدء الضبط التلقائي للبؤرة :

bإيقاف الضبط التلقائي للبؤرة :

c  :ONE SHOT (لقطة واحدة) z  AI SERVO/SERVO

S لنقطة الضبط التلقائي للبؤرة: التحديد املباشر

مت تعطيل هذا اإلعداد عند ضبط وضع تقليل تشويش اللقطات املتعددة أثناء التصوير أثناء العرض 
املباشر.
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عند الضغط على زر الغالق حتى منتصف املسافة، يتم تنفيذ قياس كثافة درجة اإلضاءة (ال 
يتم إجراء الضبط التلقائي للبؤرة).

عادي (بدون فالش)
عند الضغط على الزر اخملصص لهذه الوظيفة، ميكنك تثبيت درجة اإلضاءة (تثبيت اإلضاءة 

)) أثناء ضبط كثافة اإلضاءة. ويكون ذلك مفيدًا يف حالة الرغبة يف الرتكيز وضبط AEالتلقائية (
كثافة إضاءة اللقطة يف مناطق خمتلفة أو عندما ترغب يف التقاط لقطات متعددة بنفس 

إعداد اإلضاءة التلقائية.
باستخدام الفالش

أثناء التصوير باستخدام الفالش، سيؤدي الضغط على الزر اخملصص لهذه الوظيفة إىل إطالق 
فالش مسبق وتسجيل خرج الفالش املطلوب (تثبيت درجة إضاءة الفالش).

عند الضغط على الزر اخملصص لهذه الوظيفة، ميكنك تثبيت درجة اإلضاءة (تثبيت اإلضاءة 
)) أثناء ضبط كثافة اإلضاءة. يعترب هذا اإلعداد مفيدًا عندما ترغب يف ضبط AEالتلقائية (

البؤرة وضبط كثافة إضاءة اللقطة بشكل مستقل.

)) عندما تضغط على زر الغالق.AEسيتم تثبيت درجة اإلضاءة (تثبيت اإلضاءة التلقائية (

عند الضغط على الزر اخملصص لهذه الوظيفة، ميكنك تثبيت اإلضاءة (تثبيت اإلضاءة التلقائية 
)AE) سيظل تثبيت اإلضاءة التلقائية .((AE .قيد التشغيل حتى تضغط على الزر مرة أخرى (

ويكون هذا مفيدًا عندما تريد ضبط بؤرة اللقطة وضبط كثافة إضاءتها بشكل منفصل أو 
عندما تريد التقاط لقطات عديدة بنفس إعداد درجة اإلضاءة.

qبدء ضبط كثافة اإلضاءة :

tقفل اإلضاءة التلقائية/قفل درجة إضاءة الفالش :

A) قفل اإلضاءة التلقائية :AE(

A) تثبيت درجة اإلضاءة التلقائية :AE(عند الضغط على الزر) (

T) تثبيت اإلضاءة التلقائية :AE(ضغط مع االستمرار) (
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٤٣٨

للتصوير باستخدام الفالش، سيؤدي الضغط على الزر اخملصص لهذه الوظيفة إىل إطالق 
فالش مسبق وتسجيل خرج الفالش املطلوب (تثبيت درجة إضاءة الفالش).

>. ويف 6> ثم تدوير القرص <0 بالضغط مع االستمرار على <ISOميكنك ضبط سرعة 
 التلقائية، فسوف يتم تفعيل إعداد ISOحالة استخدام عنصر التحكم هذا أثناء ضبط سرعة 

>، فيمكنك تعديل درجة a اليدوية. وإذا كنت تستخدم هذه الوظيفة يف الوضع <ISOسرعة 
 مع احملافظة على السرعة احلالية للغالق وفتحة العدسة.ISOاإلضاءة بسرعة 

> ثم تدوير القرص 0ميكنك ضبط تعويض درجة اإلضاءة بالضغط مع االستمرار على <
> ضبط درجة اإلضاءة a>. ويكون مفيدًا عندما تريد ضبط تعويض درجة اإلضاءة يف <6<

 التلقائية.ISOاليدوية مع ضبط سرعة 

>.5> أو <6>، ميكنك ضبط سرعة الغالق بالقرص <aعند ضبط درجة اإلضاءة اليدوية <

> أو 5>، ميكنك ضبط فتحة العدسة باستخدام القرص <aيف ضبط درجة اإلضاءة يدويًا <
>6.<

) اخلاص بوحدة ٢٣٠> لعرض شاشة إعداد تعويض درجة اإلضاءة (ص0اضغط على <
.LCDالفالش املرفقة (سواءً مدجمة أو خارجية) على شاشة 

.LCD) على شاشة ٢٣٧> لعرض شاشة إعداد وظيفة الفالش (ص0اضغط على <

dتثبيت درجة إضاءة الفالش :

e ضبط سرعة :ISOالضغط مع االستمرار على الزر، تدوير) S(

fالضغط مع االستمرار على الزر، تدوير : تعويض درجة اإلضاءة)S(

s إعداد سرعة الغالق يف الوضع :M

f إعداد فتحة العدسة يف الوضع :M

yتعويض درجة إضاءة الفالش :

: إعدادات وظائف الفالش0/3
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.LCD) على شاشة ١٤٢> لعرض شاشة إعداد جودة تسجيل الصورة (ص0اضغط على <

).١٥٤ (صLCD> لعرض شاشة إعداد حتديد منط الصورة على شاشة 0اضغط على <

.LCD) على شاشة ١٦٢> لعرض شاشة إعداد توازن اللون األبيض (ص0اضغط على <

عند الضغط على زر معاينة عمق اجملال، ستتوقف فتحة العدسة وميكنك التحقق من عمق 
).١٩٥اجملال (ص 

يف حالة الضغط على الزر اخملصص لهذه الوظيفة أثناء ضبط مفتاح مثبت الصور اخلاص 
>، سيعمل مثبت الصورة اخلاص بالعدسة.1بالعدسة على <

.LCD> لعرض القائمة على شاشة 0اضغط على <

استخدم هذا اإلعداد عندما ال ترغب يف تعيني أي وظيفة لهذا الزر.

gجودة الصور :

Aمنط الصورة :

Bحتديد توازن اللون األبيض :

hمعاينة عمق اجملال :

iبدء مثبت الصور :

Mعرض القائمة :

j(تعطيل) بال وظيفة :



٤٤٠

 (قائمتي)، ميكنك تسجيل عناصر القائمة باإلضافة إىل الوظائف My Menuأسفل عالمة التبويب 
اخملصصة التي تقوم بتغيري إعداداتها بشكل متكرر. ميكنك أيضًا تسمية عالمات تبويب القائمة 

 (قائمتي) أوالً.My Menu> لعرض عالمة تبويب Mاملسجلة والضغط على الزر <

] (إضافة عالمة Add My Menu tabحدد [١
تبويب قائمتي).

] حدد [9ضمن عالمة التبويب [Add My 
Menu tab (إضافة عالمة تبويب قائمتي) [

>0.<

] (موافق).OKحدد [٢
] مت إنشاء عالمة التبويبMY MENU1 [

).١(قائمتي
 ميكنك إنشاء حتى خمس عالمات تبويب للقائمة

.٢ و١عن طريق تكرار اخلطوة 

] (تكوين:  *Configure: MY MENUحدد [١
).*قائمتي

> لتحديد [6أدر القرص <Configure: MY 
MENU*) [عالمة تبويب *تكوين: قائمتي) (

>.0لتسجيل عناصر القائمة)، ثم اضغط على <

Nتسجيل قائمتي 3

 (قائمتي) وإضافتهاMy Menuإنشاء عالمة التبويب 

 (قائمتي)My Menuتسجيل عناصر القائمة أسفل عالمة (عالمات) تبويب 



٤٤١

N تسجيل قائمتي3

] (حتديد Select items to registerحدد [٢
عناصر للتسجيل).

قم بتسجيل العناصر املطلوبة.٣
> 0حدد العنصر املطلوب، ثم اضغط على.<
] حددOK) [يف مربع حوار التأكيد.موافق (
 عناصر.٦ميكنك تسجيل ما يصل إىل 
 اضغط ٢للرجوع إىل الشاشة يف اخلطوة رقم ،

>.Mعلى الزر <

ميكنك فرز العناصر وحذفها أسفل عالمة تبويب 
القائمة، باإلضافة إىل إعادة تسمية عالمة تبويب 

القائمة وحذفها.

فرز العناصر املسجلة
] Sort registered itemsميكنك تغيري ترتيب العناصر املسجلة يف قائمتي. حدد [

>. 0(فرز العناصر املسجلة) وحدد العنصر الذي ترغب يف تغيري ترتيبه. ثم اضغط على <
>.0> لتغيري الرتتيب، ثم اضغط على <W>  <X] اضغط على مفتاحي <zأثناء عرض [

حذف العناصر احملددة / حذف كل العناصر بعالمة التبويب
حذف العناصر ] (Delete selected itemsميكنك حذف أي من العناصر املسجلة. [

 Delete all items on) يعمل على حذف عنصر واحد يف املرة، بينما يعمل [احملددة
tab) [على حذف جميع العناصر املسجلة.حذف كل العناصر بعالمة التبويب (

إعدادات عالمة تبويب قائمتي
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حذف عالمة التبويب
] Delete tab) املعروضة حاليًا. حدد [قائمتي (My Menuميكنك حذف عالمة التبويب 

).*قائمتي] ( *MY MENU) حلذف عالمة تبويب [حذف عالمة التبويب(

إعادة تسمية عالمة التبويب
).*قائمتي] ( *MY MENU) من [قائمتي (My Menuميكنك إعادة تسمية عالمة التبويب 

] (إعادة تسمية عالمة Rename tabحدد [١
التبويب).

أدخل النص.٢
> اضغط على الزرL حلذف أي حروف غري <

ضرورية.
>اضغط على الزرQ للتبديل بني منطقتي <

اإلدخال العلوية والسفلية.
> اضغط على مفتاحيW>  <X> أو <Y>  <Z <

 ثم حدد احلرف املطلوب. بعد ذلك nلنقل 
> إلدخاله.0اضغط على <

] من خالل حتديدE> 0] والضغط على ،<
ميكنك تغيري وضع اإلدخال.

> إللغاء إدخال النصوص، اضغط على الزرB <
) على شاشة التأكيد.موافق] (OKثم حدد [

 حرفًا.١٦ميكنك إدخال ما يصل إىل 

قم بإنهاء اإلعداد.٣
> بعد إدخال النص، اضغط على زرM ثم <

).موافق] (OKحدد [
.مت حفظ االسم
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 My Menuميكنك حذف جميع عالمات تبويب 
 (قائمتي) التي My Menu(قائمتي) أو جميع عناصر 

قمت بإنشائها.

 حذف جميع عالمات تبويبMy Menu(قائمتي) 
 (قائمتي) التي قمت بإنشائها. عند حتديد My Menuميكنك حذف جميع عالمات تبويب 

]Delete all My Menu tabs) [سيتم حذف جميع حذف جميع عالمات تبويب قائمتي ،(
) ٥قائمتي ] (MY MENU5) وحتى [١قائمتي ] (MY MENU1عالمات التبويب بدءًا من [

] إىل وضعها االفرتاضي.9كما ستعود عالمة التبويب [

حذف كل العناصر
] MY MENU1ميكنك حذف كل العناصر املسجلة أسفل عالمات التبويب بدءًا من [

) واإلبقاء على عالمات التبويب. ستبقى ٥قائمتي ] (MY MENU5) وحتى [١قائمتي (
)، حذف كل العناصر] (Delete all itemsعالمة (عالمات) تبويب القائمة. عند حتديد [

سيتم حذف كل العناصر املسجلة أسفل عالمات التبويب التي مت إنشاءها.

 (قائمتي) / حذف كل العناصرMy Menuحذف جميع عالمات تبويب 

حذف ] (Delete all My Menu tabs) أو [حذف عالمة التبويب] (Delete tabيف حالة حتديد [
)، سيتم أيضًا حذف جميع أسماء عالمات التبويب التي متت إعادة جميع عالمات تبويب قائمتي

).إعادة تسمية عالمة التبويب] (Rename tabتسميتها  [
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) عرض القائمة] (Menu displayميكنك حتديد [
لضبط شاشة القائمة بحيث تظهر أوالً عند الضغط 

>.Mعلى الزر <

العرض العادي
يعرض آخر شاشة قائمة معروضة.

 العرض من عالمة تبويبMy Menu(قائمتي) 
] احملددة.9يتم العرض باستخدام عالمة التبويب [

 عرض عالمة تبويبMy Menu(قائمتي) فقط 
.)8 و5 و3 وz] فقط. (لن يتم عرض عالمات التبويب 9يتم عرض عالمة التبويب [

إعدادات عرض القائمة
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ميكنك تسجيل إعدادات الكامريا احلالية، مثل وضع التصوير ووظائف القائمة وإعدادات 
> اخلاص x> و<w<الوظيفة اخملصصة، كأوضاع التصوير اخملصصة أسفل أوضاع 

بقرص األوضاع.

، Custom shooting mode  )C1حدد [١
C2() وضع التصوير اخملصص)  [C1و C2.((
] حدد [4 5من عالمة التبويب [Custom 

shooting mode (C1, C2( وضع التصوير) [
>.0))، ثم اضغط على <C2 وC1اخملصص (

] (تسجيل Register settingsحدد [٢
اإلعدادات).

قم بتسجيل وضع التصوير اخملصص.٣
 حدد وضع التصوير اخملصص املراد تسجيله، ثم

>.0اضغط على <
] حددOK) [يف مربع حوار التأكيد.موافق (
 يتم تسجيل اإلعدادات احلالية للكامريا

 اخلاص مبفتاح *C أسفل موضع ٤٤٦(الصفحة
الوضع.

> ، فيمكن حتديث وضع التصوير x> أو <wإذا قمت بتغيري إعداد عند التصوير يف وضع <
اخملصص ذي الصلة تلقائيًا ليعكس التغيريات يف اإلعدادات. لتمكني هذا التحديث التلقائي، 

] Enable) على [ضبط التحديث التلقائي] (.Auto update set، اضبط [٢يف اخلطوة رقم 
).متكني(

، فقد تعود ٢) يف اخلطوة رقم مسح اإلعدادات] (Clear settingsإذا قمت بتحديد [
إعدادات األوضاع ذات الصلة إىل اإلعدادات االفرتاضية بدون تسجيل أوضاع تصوير خمصصة.

w التصوير اخملصصةأوضاع : تسجيلN

التحديث التلقائي لإلعدادات املسجلة

إلغاء أوضاع التصوير اخملصصة املسجلة
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وظائف التصوير
 وتشغيل الضبط التلقائي للبؤرة ISOوضع التصوير وسرعة الغالق وفتحة العدسة وسرعة 

ووضع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة ونقطة الضبط التلقائي للبؤرة ووضع التشغيل 
ووضع ضبط كثافة اإلضاءة ومقدار تعويض درجة اإلضاءة ومقدار تعويض درجة إضاءة الفالش

وظائف القائمة
]z1[ جودة الصورة، ووقت معاينة الصورة، والصفري، وحترير الغالق بدون بطاقة، وتصحيح

، وسرعة E-TTL IIانحراف العدسة، وانطالق الفالش، وقياس كثافة إضاءة الفالش 
، وتقليل العني احلمراءAvمزامنة الفالش يف وضع 

]z2[) تعويض درجة اإلضاءة/مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائيًاAEB وإعدادات سرعة ،(
ISO ومُحسن اإلضاءة التلقائي، وتوازن اللون األبيض، وتغيري/مضاهاة توازن ،

اللون األبيض، ومساحة األلوان
]z3[ منط الصورة، وتقليل تشوش التعرض الطويل لإلضاءة، وتقليل تشويش سرعة

ISO العالية، وأولوية درجة التظليل، ودرجة اإلضاءة املتعددة (إعدادات)، ووضع 
النطاق الديناميكي العايل (إعدادات)

]z4[ موقت الفاصل، وموقت املصباح، والتصوير مضاد االهتزاز، وقفل املرآة، ونسبة
العرض إىل االرتفاع

]z5)  Live View shooting() [التصوير أثناء العرض املباشر(
التصوير أثناء العرض املباشر، وطريقة الضبط التلقائي للبؤرة، والغالق باللمس، 

وعرض الشبكة، وحماكاة درجة اإلضاءة
]z6)  Live View shooting() [التصوير أثناء العرض املباشر(

التصوير الصامت أثناء العرض املباشر، وموقت ضبط كثافة اإلضاءة
]z4)  Movie shooting() [تصوير األفالم(

، وطريقة الضبط التلقائي للبؤرة، وجودة Servoالضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 
تسجيل الفيلم، والتكبري/التصغري الرقمي، وتسجيل الصوت، وسرعة الضبط 

، وحساسية التتبع للضبط التلقائي Servoالتلقائي للبؤرة لألفالم باستخدام 
Servoللبؤرة لألفالم باستخدام 

]z5)  Movie shooting() [تصوير األفالم(
 ولقطة الفيديو، Vموقت ضبط كثافة اإلضاءة، وعرض الشبكة، ووظيفة الزر 

واألفالم ذات الفرتة الزمنية احملددة (اإلعدادات)، والتصوير باستخدام وحدة التحكم 
عن بعد

]x2[> 6عرض الشرائح (اإلعدادات)، والتنقل عرب الصور باستخدام<
]x3[ تنبيه التمييز، عرض نقطة الضبط التلقائي للبؤرة، شبكة التشغيل، عرض شريط

الرتدد الرسومي

اإلعدادات املراد تسجيلها
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wتسجيل أوضاع التصوير اخملصصة :N

ترقيم امللف، والتدوير التلقائي]1 5[
، وزر تشغيل/إيقاف تشغيل LCDإيقاف التشغيل التلقائي، وسطوع شاشة ]2 5[

، وعرض مستكشف املشهدLCDشاشة 
 zالتحكم باللمس، والتنظيف التلقائي، خيارات عرض الزر ]3 5[
]5 4[Multi function lock(قفل متعدد الوظائف) 
، وإلغاء املضاهاة تلقائيًا، ISOزيادات مستوى اإلضاءة، وزيادات إعداد سرعة ]1 8[

وتسلسل املضاهاة، وعدد لقطات املضاهاة، والتغيري اآلمن
حساسية التتبع، وتتبع التسارع/التباطؤ، والتبديل التلقائي لنقطة الضبط التلقائي ]2 8[

، وأولوية الصورة الثانية باستخدام AI Servoللبؤرة، وأولوية الصورة األوىل باستخدام 
AI Servo وإطالق الشعاع املساعد لضبط البؤرة تلقائيًا، وتشغيل العدسة عند ،

تعذر الضبط التلقائي للبؤرة، وحتديد وضع حتديد مساحة الضبط التلقائي للبؤرة، 
وطريقة حتديد مساحة الضبط التلقائي للبؤرة، ونقطة الضبط التلقائي للبؤرة 

 والضبط التلقائي oاملرتبطة باالجتاه، ونقطة الضبط التلقائي للبؤرة األولية 
، والتحديد التلقائي لنقطة الضبط التلقائي AI Servo Autoللبؤرة باستخدام 

للبؤرة: تتبع اللون، ومنط حتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة، وعرض نقطة الضبط 
التلقائي للبؤرة أثناء ضبط البؤرة، وإضاءة شاشة مستكشف العرض، والضبط 

الدقيق للبؤرة تلقائيًا
، وسحب العدسة عند إيقاف التشغيل، Tv/Avاجتاه القرص خالل الوضع ]  3 8[

وعناصر التحكم اخملصصة

 لن يتم تسجيل إعداداتMy Menu.(قائمتي) ضمن أوضاع التصوير اخملصصة 
> عند ضبط قرص األوضاع علىw> أو <x] 4 5>، فال ميكنك حتديد: Clear all camera 

settings) [مسح جميع إعدادات الكامريا] أو ( (C.Fn) .Clear all Custom Func : 8  [
).مسح جميع اإلعدادات اخملصصة(

> حتى عندما يكون قرص األوضاع مضبوطًا علىw> أو <x فما زال بإمكانك تغيري إعدادات ،<
وظيفة التصوير وإعدادات القائمة.

> بالضغط على زرB> ميكنك معرفة أي أوضاع التصوير مت تسجيله حتت ، <w> و <x <
).٤٥١-٤٥٠(ص 



٤٤٨
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١٣
املرجع

يوفر هذا الفصل معلومات مرجعية مليزات الكامريا وملحقات النظام وما 
إىل ذلك.

شعار املصادقة
) واضغط عرض شعار املصادقة] (Certification Logo Display :4 5حدد [

> لعرض بعض الشعارات اخلاصة بشهادات اعتماد الكامريا. ميكن العثور 0على <
على شعارات املصادقة األخرى يف دليل اإلرشادات هذا وعلى جسم الكامريا وعبوتها.
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> يف الوضع الذي Bعندما تضغط على الزر <
تكون فيه الكامريا جاهزة للتصوير، فيمكنك عرض 

]Displays camera settings) [ عرض إعدادات
املستوى ] (Electronic level) و[الكامريا

 Displays shooting)، و[٧٢) (ص اإللكرتوين
functions) [٤٥١) (ص عرض وظائف التصوير.(

 z button]، يتيح لك [3 5ضمن عالمة التبويب [
display options) [ خيارات العرض اخلاصة

) حتديد اخليارات املعروضة عندما يتم z بالزر
>.Bالضغط على الزر <

> 0حدد خيار العرض املطلوب واضغط على <
].Xإلضافة عالمة اختيار [

] بعد إكمال التحديدات، حددOK) [موافق.(

Bوظائف الزر 

إعدادات الكامريا

] الحظ أنه ال ميكنك إزالةX.جلميع خيارات الشاشة الثالثة [
] يتم عرض منوذج لشاشةDisplays camera settings) [باللغة عرض إعدادات الكامريا (

اإلجنليزية لكل اللغات.
] حتى إذا قمت بإلغاء عالمة االختيار املوجودة علىElectronic level) [املستوى اإللكرتوين (

ومل تعد تظهر، فإنه سيبقى ظاهرًا يف التصوير باستخدام العرض املباشر وتصوير الفيلم 
>.Bعندما تضغط على الزر <

)١٨١(ص 

)١٦٨ إىل ١٦٧(الصفحات من 

)١٤٣، ٣٧(ص 

)١٧٢(ص 

)١٧٠(ص 

)٨٨> (ص 8وضع <
)١٠١> (ص vوضع <

)٢٣٠(ص 

)١٦٦(ص 

وضع التصوير املسجل حتت 
يف قرص wxالوضعني 

األوضاع
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Bوظائف الزر 

> يُمكّن الضغط على الزرQ٥٦> التحكم السريع يف إعدادات التصوير (ص.(
> عندما تضغط على الزرf> أو <R> أو <i> أو <D> أو<S> أو <B سوف ،<

> لضبط الوظيفة.B> و<9> و<5> و<6تظهر شاشة اإلعداد وميكنك استخدام <

إعدادات وظائف التصوير

مستوى شحن البطارية

سرعة الغالق

مُحسِّن اإلضاءة التلقائي

جودة تسجيل الصور

وضع التصوير

ISOسرعة 

اللقطات املمكنة

قوة اإلشارة الالسلكية/حالة إرسال بطاقة 
Eye-Fi

 احلد األقصى لعدد اللقطات املستمرة دون
توقف/العدد املتبقي من درجات اإلضاءة املتعددة

تصحيح توازن اللون األبيض

مؤشر مستوى درجة اإلضاءة

فتحة العدسة

أولوية درجة التمييز

رمز التحكم السريع

عناصر التحكم اخملصصة

)AEقفل اإلضاءة التلقائية (

توازن اللون األبيض

وضع ضبط كثافة اإلضاءة

تعويض درجة إضاءة الفالش

درجات اإلضاءة املتعددة/النطاق الديناميكي 
)/تقليل تشويش اللقطات املتعددةHDRالعايل (

وضع التشغيل

تعويض درجة اإلضاءة
Wi-Fiوظيفة 

حتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة

مضاهاة توازن اللون األبيض

GPSحالة اكتساب 

)AFتشغيل الضبط التلقائي للبؤرة (

منط الصورة

“ (عرض Shooting function settings displayإذا قمت بإيقاف التشغيل أثناء عرض شاشة "
إعدادات وظيفة التصوير)، فإن الشاشة نفسها سيتم عرضها أثناء التشغيل مرةً أخرى. وإللغاء 

“ Shooting function settings display> للخروج من شاشة ”Bذلك، اضغط على الزر <
(عرض إعدادات وظيفة التصوير)، ثم أوقف تشغيل الكامريا.
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. حتتوي كل جمموعة بطاريات LCDتستطيع فحص حالة البطارية التي تستخدمها على شاشة 
LP-E6N/LP-E6 .على رقم تسلسلي فريد، وتستطيع تسجيل بطاريات متعددة يف الكامريا 

وعندما تستخدم هذه امليزة، ميكنك فحص تاريخ التشغيل والسعة املتبقية للبطاريات املسجلة.

] (معلومات البطارية)..Battery infoحدد [
] حدد [3 5ضمن عالمة التبويب ،[Battery info. [

>.0(معلومات البطارية)، ثم اضغط على <
.ستظهر شاشة معلومات البطارية

فحص معلومات البطارية 3

طراز البطارية أو مصدر الطاقة املنزيل اجلاري استخدامه.

 ) مع مستوى٤٢ (ص مستوى شحن البطاريةيتم عرض مؤشر 
%.١الشحن املتبقي للبطارية املوضحة بزيادات قدرها 

عدد اللقطات التي مت التقاطها باستخدام البطارية احلالية. 
وتتم إعادة تعيني الرقم عندما تتم إعادة شحن البطارية.

 مستوى من ثالثةإعادة الشحن يف يتم عرض مستوى أداء 
مستويات.

مستوى أداء إعادة شحن البطارية  (اللون األخضر) :   
ممتاز.

مستوى أداء إعادة شحن البطارية  (اللون األخضر) :   
منخفض قليالً.

يوصى بشراء بطارية جديدة. (اللون األحمر) :   

موضع البطارية

. إذا كنت تستخدم أية بطارية Canon أصلية من إنتاج LP-E6N/LP-E6يوصى باستخدام بطارية 
 األصلية، فقد ال حتصل على األداء األمثل من الكامريا أو رمبا حتدث بها أعطال.Canonبخالف منتجات 

.(ال يتم عد األفالم) .عداد الغالق هو عدد الصور الثابتة امللتقطة
 سيتم أيضًا عرض معلومات البطارية عند استخدام بطاريةLP-E6N/LP-E6 مع حامل 

، سيتم عرض AA/R6 (يباع بشكل منفصل). يف حالة استخدام بطاريات BG-E14البطارية 
مستوى شحن البطارية املتبقي فقط.

.إذا مت عرض رسالة خطأ يف اتصال البطارية، فاتبع الرسالة
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 فحص معلومات البطارية3

 يف الكامريا. لتسجيل LP-E6N/LP-E6ميكنك تسجيل ما يصل إىل ست بطاريات من النوع 
عدة بطاريات يف الكامريا، اتبع اإلجراء املذكور أدناه لكل بطارية.

>.B اضغط على الزر <١
 بعد عرض شاشة معلومات البطارية، اضغط

>.Bعلى الزر <
.ستظهر شاشة تاريخ البطارية
 إذا مل يكن قد مت تسجيل البطارية، فسيظهر

اسم البطارية باللون الرمادي.

] (تسجيل).Registerحدد [٢
.سيظهر مربع حوار التأكيد

] (موافق).OKحدد [٣
 سيتم تسجيل البطاريات، كما أن شاشة تاريخ

البطارية ستعاود الظهور مرةً أخرى.
 سيتم اآلن عرض رقم البطارية احملدد باللون

الرمادي، ولكن هذه املرة بأحرف بيضاء اللون.
> اضغط على الزرM ستظهر شاشة .<

.Battery info.(معلومات البطارية) مرةً أخرى 

تسجيل البطاريات يف الكامريا

 ال ميكن تسجيل البطارية يف حالة توصيل حامل البطاريةBG-E14(يباع بشكل منفصل)  
 ACK-E6 أو تشغيل الكامريا باستخدام طقم حمول التيار املرتدد AA/R6باستخدام بطاريات 

(يباع بشكل منفصل).
]  فإذا مت تسجيل ست بطاريات بالفعل، فسوف يتعذر حتديدRegister) [حلذف تسجيل .(

.٤٥٥معلومات البطارية غري الضرورية، انظر صفحة 
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 LP-E6N/LP-E6يكون من املناسب متييز كل جمموعات البطاريات املسجلة من طراز 
بأرقامها التسلسلية، عن طريق استخدام امللصقات املتوفرة باألسواق.

اكتب الرقم التسلسلي على ملصق.١
 اكتب الرقم التسلسلي املعروض على شاشة

تاريخ البطارية على ملصق مبقاس يقدر بحوايل 
 بوصة.٠٫٦ بوصة × ١٫٠ ملم / ١٥ ملم × ٢٥

أخرج البطارية وقم بتثبيت امللصق.٢
> 2اضبط مفتاح التشغيل على.<
.افتح غطاء جتويف البطارية وأخرج البطارية
 قم بتثبيت امللصق على النحو املوضح (على

جانب ليس به أية مناطق تالمس كهربية) يف 
الرسم التوضيحي.

 كرر هذا اإلجراء مع جميع البطاريات اخلاصة بك
حتى تستطيع رؤية الرقم التسلسلي بسهولة.

لصق الرقم التسلسلي على البطارية

الرقم التسلسلي

7c400300

 ٢ال تقم بتثبيت امللصق على أي جزء بخالف ذلك املوضح يف الرسم التوضيحي يف اخلطوة رقم .
وإال، فقد يتسبب امللصق املوضوع يف مكان غري صحيح يف جعل إدخال البطارية صعبًا أو يجعل 

من تشغيل الكامريا مستحيالً.
 إذا كنت تستخدم حامل البطاريةBG-E14 (يباع بشكل منفصل)، فقد يتم نزع امللصق ألنك 

تقوم بإدخال وإزالة البطارية بشكل متكرر. إذا مت نزعه، فضع ملصقًا جديدًا.
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تستطيع فحص السعة املتبقية ألية جمموعة بطاريات (حتى عندما تكون غري مُركّبة) وأيضًا 
عند آخر مرة مت استخدامها فيها.

ابحث عن الرقم التسلسلي.
 طابق بني الرقم التسلسلي للبطارية املوجود

على شاشة تاريخ البطارية وبني ملصق الرقم 
التسلسلي للبطارية.

 ميكنك فحص السعة املتبقية بالبطارية وتاريخ
آخر مرة مت فيها استخدامها.

] (حذف املعلومات)..Delete infoحدد  [١
 لتحديد [٤٥٣ يف الصفحة ٢اتبع اخلطوة رقم Delete info. ) [حذف املعلومات ،(

>.0 <ثم اضغط على

حدد معلومات البطارية املراد حذفها.٢
> 0حدد معلومات البطارية املراد حذفها، ثم اضغط على.<
] سيظهرX.[
.كرر هذا اإلجراء حلذف معلومات بطارية أخرى

>.Lاضغط على الزر <٣
.سيظهر مربع حوار التأكيد

] (موافق).OKحدد [٤
 ستعاود ١يتم حذف معلومات البطارية، كما أن الشاشة التي ظهرت يف اخلطوة رقم 

الظهور مرةً أخرى.

فحص السعة املتبقية من البطارية املسجلة

الرقم التسلسلي آخر تاريخ مستخدم

مستوى الشحن 

حذف معلومات البطارية املسجلة
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ميكنك تزويد الكامريا بالتيار الكهربي من خالل مأخذ تيار كهربي منزيل باستخدام قارنة التيار 
  (يباع االثنان بشكل منفصل).AC-E6N وحمول التيار املرتدد DR-E6املستمر 

ضع السلك يف التجويف.١
 أدخل سلك قارنة التيار املستمر بحذر بدون

إتالفه.

أدخل قارنة التيار املستمر.٢
 افتح غطاء جتويف البطارية وافتح غطاء فتحة

سلك قارنة التيار املستمر.
 أدخل قارنة التيار املستمر بحرص حتى يثبت ثم

ضع السلك من خالل الفتحة.
.أغلق الغطاء

قم بتوصيل قابس قارنة التيار املستمر.٣
 قم بتوصيل قابس قارنة التيار املستمر جيدًا

بطرف التيار املستمر حملول التيار املرتدد.

قم بتوصيل سلك التيار الكهربي.٤
 قم بتوصيل سلك التيار الكهربي على النحو

املبني بالرسم التوضيحي.
 بعد استخدام الكامريا، افصل قابس الطاقة عن

مأخذ التيار الكهربي.

استخدام مأخذ تيار كهربي منزيل

فتحة سلك قارنة التيار املستمر

١

٢

ال تقم بتوصيل أو فصل سلك الطاقة أو قارنة التيار املستمر أثناء بقاء مفتاح تشغيل الكامريا على 
>.1وضع <

 (تباع بشكل منفصل).ACK-E6ميكن أيضًا استخدام جمموعة حمول التيار املرتدد 
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 املتوفرة باألسواق والتي مت إعدادها بالفعل، ميكنك نقل الصور Eye-Fiباستخدام بطاقة 
التي مت التقاطها تلقائيًا إىل جهاز كمبيوتر أو حتميلها إىل إحدى اخلدمات عرب اإلنرتنت عرب شبكة 

LAN.السلكية 
. للحصول على إرشادات حول كيفية إعداد Eye-Fiيُعد نقل الصور وظيفة من وظائف بطاقة 

 واستخدامها أو استكشاف مشكالت نقل أي صورة وحلها، ارجع إىل دليل Eye-Fiبطاقة 
 أو اتصل باجلهة املُصنّعة للبطاقة.Eye-Fiإرشادات بطاقة 

 (مبا يف ذلك النقل الالسلكي) غري Eye-Fiإن دعم هذه الكامريا لوظائف بطاقة 
، يرجى مراجعة اجلهة املصنعة Eye-Fiمضمون. يف حالة وجود مشكلة ببطاقة 

 يف Eye-Fiللبطاقة. الحظ أيضًا أنه يلزم احلصول على موافقة الستخدام بطاقات 
العديد من البلدان أو املناطق. فدون هذه املوافقة، ال يتم السماح باستخدام 

البطاقة. إذا مل يكن من الواضح ما إذا متت املوافقة على استخدام البطاقة يف 
منطقتك أم ال، فريجى مراجعة اجلهة املصنعة للبطاقة.

.)٣٧ (صEye-Fiأدخل بطاقة ١

).Eye-Fi] (إعدادات Eye-Fi settingsحدد [٢
] ،حدد[1 5ضمن عالمة التبويب  [Eye-Fi 

settings) [ إعداداتEye-Fi ثم اضغط على ،(
>0.<
 يتم عرض هذه القائمة عند إدخال بطاقةEye-Fi 

يف الكامريا فقط.

.Eye-Fiقم بتمكني نقل ٣
] حدّدEye-Fi trans.) [ نقلEye-Fi ثم (

>.0اضغط على <
] حددEnable) [0)، ثم اضغط على <متكني.<
] يف حالة ضبطDisable) [لن يحدث تعطيل ،(

 Eye-Fiالنقل التلقائي حتى أثناء إدخال بطاقة 
).I(رمز حالة النقل 

H استخدام بطاقات Eye-Fi
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اعرض معلومات االتصال.٤
] حددConnection info. ) [معلومات االتصال ،(

>.0ثم اضغط على <

] (معرف  :Access point SSIDحتقق من [٥
) لنقطة الوصول:).SSIDجمموعة اخلدمات (

] حتقق من عرض نقطة وصول لإلعدادAccess 
point SSID: ) [ معرف جمموعة اخلدمات

)SSID:لنقطة الوصول (.(
 ميكنك أيضًا التحقق من عنوانMAC اخلاص 

 وإصدار الربنامج الثابت.Eye-Fi cardببطاقة 
> اضغط على الزرM.للخروج من القائمة <

التقط الصورة.٦
> يتم نقل الصورة ويتحول الرمزH من اللون <

الرمادي (غري متصل) إىل واحد من الرموز الواردة 
أدناه.

] بالنسبة للصور املنقولة، يتم عرضO يف [
).٣٤٨عرض معلومات التصوير (ص 

H (رمادي) ال يوجد اتصال بنقطة وصول.:غري متصل

H (وامض) ...يتم االتصال بنقطة وصول.:جارٍ االتصال

H (مضاء) مت إنشاء اتصال بنقطة وصول.:متصل

H)  d (...نقل الصورة إىل نقطة الوصول قيد التقدم.:جارٍ النقل

رمز حالة النقل



٤٥٩

H استخدام بطاقات Eye-Fi

Eye-Fiاحتياطات استخدام بطاقات 
] إذا مت ضبطWi-Fi/NFC] 1 5] حتت: Wireless communication settings على [

]Enable) [فلن يكون نقل الصور باستخدام بطاقة متكني ،(Eye-Fi.ممكنًا 
" إذا مت عرضJ فقد حدث خطأ أثناء اسرتداد معلومات البطاقة. أدر مفتاح تشغيل الكامريا ،“

على إيقاف التشغيل ثم التشغيل مرة أخرى.
] حتى يف حالة ضبطEye-Fi trans. ) [ نقلEye-Fi] على (Disable) [قد تستمر تعطيل ،(

يف إرسال إشارة. يف املستشفيات واملطارات واألماكن األخرى التي يحظر فيها عمليات النقل 
 من الكامريا.Eye-Fiالالسلكية، أخرج بطاقة 

 إذا مل تعمل وظيفة نقل الصور، فتحقق من إعدادات بطاقةEye-Fi والكمبيوتر. للحصول على 
التفاصيل، ارجع إىل دليل إرشادات البطاقة.

 وفقًا لظروف اتصال شبكةLAN.الالسلكية، قد يستغرق نقل الصور وقتًا أطول أو قد تتم مقاطعته 
 قد تصبح بطاقةEye-Fi.ساخنة أثناء النقل 
.سيتم استهالك طاقة بطارية الكامريا بشكل أسرع
.أثناء عملية نقل الصور، لن تعمل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي
 إذا قمت بإدخال بطاقة شبكةLAN السلكية بخالف بطاقة Eye-Fi] فلن تظهر ،Eye-Fi 

settings) [ إعداداتEye-Fi> كذلك، لن يظهر رمز حالة اإلرسال .(H.<



٤٦٠

o يتم ضبطها تلقائيًا :k غري قابلة للتحديد/معطلة: قابلة للتحديد من قِبل املستخدم :

.RAW أو RAW+JPEG: ال ميكن حتديد ١*
: قابل للضبط فقط باستخدام التصوير أثناء مستكشف املشهد.٢*

جدول توفر الوظيفة حسب وضع التصوير

A 7 C 8التقاط الصور الثابتة يف أوضاع املنطقة األساسية: 

A7Cالوظيفة
8

PCx6FG2345

١kkkk* ١k* kkkkkkkkإعدادات جودة الصورة القابلة للتحديد

نسبة العرض إىل االرتفاع

ISOسرعة 
oooooooooooooيتم ضبطه تلقائيًا/تلقائي

يتم الضبط يدويًا

منط الصورة
DDDD DDDDDDDDDيتم الضبط تلقائيًا

حتديد يدوي

kkkkkkkkkkاللقطات التي تستند إىل احمليط

kkkkkاللقطات التي تعتمد على اإلضاءة/املشهد

kتبهيت اخللفية

kkدرجة اللون

توازن اللون األبيض

Auto(تلقائي) QQQQwQQQQQQQQQ

التعيني املسبق

خمصص

التصحيح/املضاهاة

oooooooooooooمُحسِّن اإلضاءة التلقائي

تصحيح انحراف 
العدسة

oooooooooooooتصحيح اإلضاءة الطرفية

oooooooooooooتصحيح االنحراف اللوين

تصحيح التشوه

تقليل تشويش التعرض الطويل لإلضاءة

ooooooooooooo العاليةISOتقليل تشويش سرعة 

أولوية درجة التمييز

٢ooooooooooooo*التصوير مضاد االهتزاز

مساحة األلوان
sRGBooooooooooooo

Adobe RGB

وضع ضبط كثافة 
اإلضاءة

ooooooooooooضبط كثافة اإلضاءة التقديري
ضبط كثافة اإلضاءة متوسط 

oاملركز

حتديد وضع ضبط كثافة 
اإلضاءة



٤٦١

جدول توفر الوظيفة حسب وضع التصوير

: سيتم الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام تتبع األلوان.٣*

A7Cالوظيفة
8

PCx6FG2345
تشغيل الضبط 

التلقائي للبؤرة (تصوير 
باستخدام مستكشف 

املشهد)

٣oo *٣o *oooooالضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة
٣ *٣o *AI Servooالضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 

٣ *٣o *٣o *AI Focusoالضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 

تشغيل الضبط 
التلقائي للبؤرة 

)AF التصوير أثناء) (
العرض املباشر)

ooooooooooالضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة

Servoooضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام وضع 

الضبط التلقائي 
للبؤرة

وضع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة

AF(oooooooooooooنقطة الضبط التلقائي للبؤرة (
oooooooooالشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة

٢*الضبط الدقيق للبؤرة تلقائيًا

درجة اإلضاءة

تغيري الربجمة

تعويض درجة اإلضاءة

AEB

)AEقفل اإلضاءة التلقائية (

معاينة عمق اجملال

تصوير باستخدام النطاق الديناميكي 
)HDRالعايل (

درجة اإلضاءة املتعددة

٢kkkkkkkkkkkkk*موقت الفاصل الزمني

التشغيل

kkkkkkkkkkkkkالتصوير الفردي
kkkkkkkkkkkkkالتصوير املتواصل عايل السرعة

kkkkkkkkkkkkkالتصوير املتواصل منخفض السرعة
٢kkkkkkkkkkkkk*التصوير الفردي الصامت

٢kkkkkkkkkkkkk*التصوير املتواصل الصامت
kkkkkkkkkkkkk ثوانٍ/التحكم عن بُعد١٠املوقت الذاتي: 

kkkkkkkkkkkkkاملوقت الذاتي: ثانيتان/التحكم عن بُعد

الفالش املدمج

kkkokkاالنطالق التلقائي
kkkkkkkتشغيل الفالش (انطالق طوال الوقت)

Flash off(إيقاف تشغيل الفالش) kokkkokokoko
kkkkkkkkتقليل العني احلمراء

٢*) FEتثبيت إضاءة الفالش (

تعويض درجة إضاءة الفالش

التحكم الالسلكي

الفالش اخلارجي

oooooooooooتشغيل الفالش (انطالق طوال الوقت)
Flash off(إيقاف تشغيل الفالش) oo

إعدادات الوظائف

إعدادات الوظائف اخملصصة

kkkkkkkkkkkkالتصوير أثناء العرض املباشر
kkkkkkkkkkkkkالتحكم السريع



جدول توفر الوظيفة حسب وضع التصوير

٤٦٢

o يتم ضبطها تلقائيًا :k غري قابلة للتحديد/معطلة: قابلة للتحديد من قِبل املستخدم :

.RAW أو RAW+JPEG: ال ميكن حتديد ١*
: قابل للضبط فقط باستخدام التصوير أثناء مستكشف املشهد.٢*

vالتقاط الصور الثابتة يف أوضاع املنطقة األساسية: 

الوظيفة
v

GWXHcZABCD

١kkkkkkkkkk*إعدادات جودة الصورة القابلة للتحديد

نسبة العرض إىل االرتفاع

ISOسرعة 
ooooooooooيتم ضبطه تلقائيًا/تلقائي

يتم الضبط يدويًا

منط الصورة
PPPPPPPPPPيتم الضبط تلقائيًا

التحديد اليدوي

اللقطات التي تستند إىل احمليط

اللقطات التي تعتمد على اإلضاءة/املشهد

تبهيت اخللفية

درجة اللون

توازن اللون األبيض

Auto(تلقائي) QQQQQQQQQQ

التعيني املسبق

خمصص

التصحيح/املضاهاة

مُحسِّن اإلضاءة التلقائي

تصحيح انحراف 
العدسة

ooooooooooتصحيح اإلضاءة الطرفية

ooooooooooتصحيح االنحراف اللوين

تصحيح التشوه

تقليل تشويش التعرض الطويل لإلضاءة

oooooooooo العاليةISOتقليل تشويش سرعة 

أولوية درجة التمييز
٢*التصوير مضاد االهتزاز

oooooooooo

مساحة األلوان
sRGBoooooooooo

Adobe RGB

وضع ضبط كثافة 
اإلضاءة

oooooooooضبط كثافة اإلضاءة التقديري

oضبط كثافة اإلضاءة متوسط املركز

حتديد وضع ضبط كثافة اإلضاءة



٤٦٣

جدول توفر الوظيفة حسب وضع التصوير

: سيتم الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام تتبع األلوان.٣*

الوظيفة
v

GWXHcZABCD

 تشغيل الضبط
التلقائي للبؤرة (تصوير 
باستخدام مستكشف 

املشهد)

٣* ٣o* ٣o* ٣o* oالضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة

AI Servoالضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 

٣* ٣oo* ٣oo* ٣o* AI Focusoالضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 

تشغيل الضبط 
التلقائي للبؤرة 

(التصوير يف وضع 
العرض املباشر)

ooooooooooالضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة

Servoضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام وضع 

الضبط التلقائي 
للبؤرة

وضع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة

AF(ooooooooooنقطة الضبط التلقائي للبؤرة (
ooooooooooالشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة

٢*الضبط الدقيق للبؤرة تلقائيًا

درجة اإلضاءة

تغيري الربجمة

تعويض درجة اإلضاءة

AEB

)AEقفل اإلضاءة التلقائية (

معاينة عمق اجملال

تصوير باستخدام النطاق الديناميكي 

درجة اإلضاءة املتعددة

٢kkkkkkkkkk*موقت الفاصل الزمني

التشغيل

kkkkkkkkkkالتصوير الفردي
kkkkالتصوير املتواصل عايل السرعة

kkkkالتصوير املتواصل منخفض السرعة
٢kkkkkkkkkk*التصوير الفردي الصامت

٢kkkk*التصوير املتواصل الصامت
kkkkkkkkkk ثوانٍ/التحكم عن بُعد١٠املوقت الذاتي: 
kkkkkkkkkk ثوانٍ/التحكم عن بُعد٢املوقت الذاتي: 

الفالش املدمج

kkkkkkاالنطالق التلقائي
kkkkkkتشغيل الفالش (انطالق طوال الوقت)

Flash off(إيقاف تشغيل الفالش) kkkkkkoooo
kkkkkkتقليل العني احلمراء

٢*) FEتثبيت إضاءة الفالش (

تعويض درجة إضاءة الفالش

التحكم الالسلكي

الفالش اخلارجي

ooooooتشغيل الفالش (انطالق طوال الوقت)
Flash off(إيقاف تشغيل الفالش) oooo

إعدادات الوظائف

إعدادات الوظائف اخملصصة

kkkkkkkkkkالتصوير أثناء العرض املباشر
kkkkkkkkkkالتحكم السريع



جدول توفر الوظيفة حسب وضع التصوير

٤٦٤

o يتم ضبطها تلقائيًا :k غري قابلة للتحديد/معطلة: قابلة للتحديد من قِبل املستخدم :

.RAW أو RAW+JPEG: ال ميكن حتديد ١*
: قابل للضبط فقط أثناء التصوير يف وضع العرض املباشر.٢*
: تعمل فقط أثناء التصوير باستخدام مستكشف املشهد.٣*

التقاط الصور الثابتة يف أوضاع املنطقة اإلبداعية

dsfaFالوظيفة

kkkkkإعدادات جودة الصورة القابلة للتحديد

kkkkkنسبة العرض إىل االرتفاع

ISOسرعة 
kkkkkيتم ضبطه تلقائيًا/تلقائي

kkkkkيتم الضبط يدويًا

منط الصورة
kkkkkيتم الضبط تلقائيًا

kkkkkالتحديد اليدوي

اللقطات التي تستند إىل احمليط

اللقطات التي تعتمد على اإلضاءة/املشهد

تبهيت اخللفية

درجة اللون

٢kkkkk*١*املرشحات اإلبداعية

توازن اللون األبيض

Auto(تلقائي) kkkkk

kkkkkالتعيني املسبق

kkkkkخمصص

kkkkkالتصحيح/املضاهاة

kkkkkمُحسِّن اإلضاءة التلقائي

تصحيح انحراف العدسة

kkkkkتصحيح اإلضاءة الطرفية

kkkkkتصحيح االنحراف اللوين

kkkkkتصحيح التشوه

kkkkkتقليل تشويش التعرض الطويل لإلضاءة

kkkkk العاليةISOتقليل تشويش سرعة 

kkkkkأولوية درجة التمييز

٣kkkkk*التصوير مضاد االهتزاز

مساحة األلوان
sRGBkkkkk

Adobe RGBkkkkk

وضع ضبط كثافة اإلضاءة
kkkkkضبط كثافة اإلضاءة التقديري

kkkkkحتديد وضع ضبط كثافة اإلضاءة



٤٦٥

جدول توفر الوظيفة حسب وضع التصوير

 تلقائية.ISO: قابل للضبط فقط عند ضبط سرعة ٤*
 ثابتة.ISO التلقائية، ميكنك ضبط سرعة ISO: باستخدام سرعة ٥*

dsfaFالوظيفة

تشغيل الضبط التلقائي 
للبؤرة (تصوير باستخدام 

مستكشف املشهد)

kkkkkالضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة
AI Servokkkkkالضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 
AI Focuskkkkkالضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 

تشغيل الضبط التلقائي 
للبؤرة (التصوير يف وضع 

العرض املباشر)

kkkkkالضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة

Servokkkkkضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام وضع 

الضبط التلقائي للبؤرة

٣kkkkk*وضع حتديد مساحة الضبط التلقائي للبؤرة
AF(kkkkkنقطة الضبط التلقائي للبؤرة (

kkkkkالشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة
٣kkkkk*الضبط الدقيق للبؤرة تلقائيًا

درجة اإلضاءة

kتغيري الربجمة
٤*kkkتعويض درجة اإلضاءة

AEBkkkk
٥*AE(kkkقفل اإلضاءة التلقائية (

kkkkkمعاينة عمق اجملال
تصوير باستخدام النطاق الديناميكي العايل 

)HDR(kkkk

kkkkkدرجة اإلضاءة املتعددة
٣kkkk*موقت الفاصل الزمني

kموقت املصباح

وضع التشغيل

kkkkkالتصوير الفردي
kkkkkالتصوير املتواصل عايل السرعة

kkkkkالتصوير املتواصل منخفض السرعة
٣kkkkk*التصوير الفردي الصامت

٣kkkkk*التصوير املتواصل الصامت
kkkkk ثوانٍ/التحكم عن بُعد١٠املوقت الذاتي: 
kkkkk ثوانٍ/التحكم عن بُعد٢املوقت الذاتي: 

الفالش املدمج

االنطالق التلقائي

kkkkkتشغيل الفالش (انطالق طوال الوقت)
Flash off(إيقاف تشغيل الفالش) kkkkk

kkkkkتقليل العني احلمراء
٣kkkkk*) FEقفل اإلضاءة التلقائية (

kkkkkتعويض درجة إضاءة الفالش
kkkkkالتحكم الالسلكي

الفالش اخلارجي

kkkkkتشغيل الفالش (انطالق طوال الوقت)
Flash off(إيقاف تشغيل الفالش) kkkkk

kkkkkإعدادات الوظائف
kkkkkإعدادات الوظائف اخملصصة

kkkkkالتصوير أثناء العرض املباشر
kkkkkالتحكم السريع



جدول توفر الوظيفة حسب وضع التصوير

٤٦٦

o يتم ضبطها تلقائيًا :k غري قابلة للتحديد/معطلة: قابلة للتحديد من قِبل املستخدم :

تصوير األفالم

الوظيفة
A7C8vdsfFa

ykM

kkkkkkkkkkحجم تسجيل الفيلم القابل للتحديد

kkkkkkkkkالتكبري/التصغري الرقمي

kkkkتصوير األفالم يف وضع النطاق الديناميكي العايل

kkkkkkاملرشحات اإلبداعية

kkkkkkkkkلقطة الفيديو

kkkkkkkkkاألفالم ذات الفرتات الزمنية احملددة

ISOسرعة 
oooooooookيتم ضبطه تلقائيًا/تلقائي

kيتم الضبط يدويًا

منط الصورة
DDDDPkkkkkيتم الضبط تلقائيًا

kkkkkالتحديد اليدوي

توازن اللون 
األبيض

Auto(تلقائي) QQQQQkkkkk

kkkkkالتعيني املسبق

kkkkkخمصص

kkkkkتصحيح

ooookkkkkمُحسِّن اإلضاءة التلقائي

تصحيح انحراف 
العدسة

oooookkkkkتصحيح اإلضاءة الطرفية

oooookkkkkتصحيح االنحراف اللوين

تصحيح التشوه

oooookkkkk العاليةISOتقليل تشويش سرعة 

kkkkkأولوية درجة التمييز



٤٦٧

جدول توفر الوظيفة حسب وضع التصوير

 تلقائية.ISO: قابل للضبط فقط عند ضبط سرعة ١*
 ثابتة.ISO التلقائية، ميكنك ضبط سرعة ISO: باستخدام سرعة ٢*

الوظيفة
A7C8vdsfFa

ykM

ooooooooooوضع ضبط كثافة اإلضاءة

الضبط التلقائي 
للبؤرة

kkkkkkkkkkالوجه+التعقب

FlexiZoneمتعدد - kkkkkkkkkk

FlexiZoneفردي - kkkkkkkkkk

MF(kkkkkkkkkkالضبط اليدوي للبؤرة (

الضبط التلقائي للبؤرة لألفالم 
Servokkkkkkkkkkباستخدام وضع 

درجة اإلضاءة

تغيري الربجمة

١*kkkkتعويض درجة اإلضاءة

٢*AE(kkkkقفل اإلضاءة التلقائية (

معاينة عمق اجملال

نسبة العرض إىل االرتفاع

kkkkkkkkkkتسجيل الصوت

kkkkkkkkkkالتحكم السريع



٤٦٨

خمطط النظام

ميكروفون خارجي

بطاقة ذاكرة
SD/SDHC/SDXC قارئ البطاقة

كابل الواجهة 
IFC-400PCU  (١٫٣ أمتار/٤٫٣ أقدام)

IFC-200U/500U كابل الواجهة
 (١٫٩ أمتار/٦٫٢ أقدام) / (٤٫٧ أمتار/١٥٫٤ أقدام)

USB منفذ

الكمبيوتر

RA-E3 مهايئ وحدة التحكم عن ُبعد

التلفاز/الفيديو

HDMI كابل
طراز HTC-100  (٢٫٩ مQ/٩٫٥ أقدام)

.WFT-E7و  WFT-E7 (Ver.2)  ال ميكن استخدام وحدة إرسال امللفات الالسلكية @

@ جميع أطوال الكابالت هي أرقام تقريبية.        

.ACK-E6 ددQول التيار امل�@٢: ميكن أيًضا استخدام �موعة 
.LP-E6 ١:   ميكن أيًضا استخدام حزمة بطارية@

EF-S عدساتEF عدسات

GPS وحدة استقبال
GP-E2

مفتاح التحكم عن ُبعد
RS-60E3

وحدة التحكم
عن ُبعد
RC-6

�طة التوصيل
CS100

سماعات الرأس وحدة التحكم عن ُبعد

ت  املزودة ُمبَوقِّ

TC-80N3

فتحة البطاقة



٤٦٩

خمطط النظام

حزام عريض

امللحقات املرفقة

البطارية
١@ LP-E6N

حامل البطارية
BG-E14

شاحن البطارية
LC-E6E أو LC-E6

مهايئ تيار مQدد
٢@ AC-E6N

وصلة تيار مستمر
٢@ DR-E6

شاحن بطارية
السيارة

CBC-E6

كابل بطارية
CB-570 السيارة

E2 حزام اليد

حجرة البطارية
BGM-E14A

AA/LR6 اخلاصة للبطاريات طراز
(BG-E14 g عند تركيبها)

حجرة البطارية
BGM-E14L

LP-E6N/LP-E6 للبطاريات طراز
(BG-E14 g عند تركيبها)

حقيبة جلدية
EH21-L

Eb منظار العني

Eb ا�طار املطاطي

موسع العدسة العينية
EP-EX15

مك� 
MG-Eb

C مستكشف الزاوية

عدسات ضبط مستوى
E انكسار الضوء من الفئة

Macro Ring Lite وحدة الفالش
MR-14EX II

ST-E2 Macro Twin Lite وحدة فالش
MT-24EX

270EX II 600EX-RT/
600EX

430EX III-RT/
430EX III

ST-E3-RT



٤٧٠

z الصفحة (للون األحمر)١: التصوير

>.v> و<FG : 8 غري قابل للتحديد يف الوضع <*

القائمةإعدادات  3

التصوير باستخدام مستكشف العرض والتصوير باستخدام العرض املباشر

جودة الصور
1*  /41*  /61*

١٤٢
73 / 83 / 74 / 84 / 7a / 8a / b / c

٦٧ ثوانٍ / تعليق٨ ثوانٍ / ٤إيقاف تشغيل / ثانيتان / معاينة الصورة

٦٦ / تعطيلnمتكني/ ملس من أجل الصافرة

٣٨متكني / تعطيلحترير الغالق بدون بطاقة

تصحيح انحراف العدسة

تصحيح اإلضاءة الطرفية: متكني / تعطيل

١٧٥ تصحيح االنحراف اللوين: متكني / تعطيل

تصحيح التشوه: تعطيل / متكني

التحكم يف الفالش

 / سرعة مزامنة الفالش يف وضع E-TTL IIانطالق الفالش / قياس 
) / إعدادات وحدة الفالش املدجمة / إعدادات Avالصوت والفيديو (

وحدة الفالش اخلارجية / إعداد الوظائف اخملصصة لوحدة الفالش 
اخلارجية / مسح اإلعدادات

٢٣٥

٢٣٠تعطيل / متكنيتقليل العني احلمراء

 ال يتم عرض خيارات القائمة املظللة يف أوضاع املنطقة األساسية.



٤٧١

 إعدادات القائمة3

z الصفحة (للون األحمر)٢: التصوير

 وقفات.٣ أثناء التصوير أثناء العرض املباشر، ميكن ضبط تعويض درجة اإلضاءة حتى ±*

z (اللون األحمر) ٣: التصوير 

تعويض درجة اإلضاءة/املضاهاة 
)AEBالتلقائية لدرجة اإلضاءة (

 *٥- و±١/٢- و١/٣زيادات توقف قدرها 
 درجة)٣(مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائيًا ±

٢٠٠
٢٠١

 / نطاق سرعة الصور الثابتة / النطاق التلقائي / احلد ISOسرعة ISOإعدادات سرعة 
األدنى لسرعة الغالق يف الوضع التلقائي

١٤٨

مُحسِّن اإلضاءة التلقائي
تعطيل / منخفض / قياسي / عالٍ

١٦٩
B أو Mمعطل يف األوضاع 

/ W/ E (أولوية اللون األبيض) / Qw (أولوية احمليط) / Qتوازن اللون األبيض
 R/ Y /U /D /O /P ١٠٠٠٠ - ٢٥٠٠ (حوايل(

١٦٢

١٦٤ضبط يدوي لتوازن اللون األبيضتوازن اللون األبيض اخملصص

مضاهاة/تغيري توازن اللون األبيض

تصحيح توازن اللون األبيض: معدل انحراف اللون األزرق/الكهرماين/
 مستويات لكل لون٩األرجواين/األخضر، 

١٦٧
مضاهاة توازن اللون األبيض: معدل انحراف اللون األزرق/الكهرماين 

 مستويات٣واألرجواين/األخضر، زيادات قدرها مستوى واحد، ± 

sRGB / Adobe RGB١٨١مساحة األلوان

منط الصورة
D / تلقائيP / قياسيQ / طويلR / عرضي
u / تفاصيل دقيقةS / حمايدU / حقيقيV / أحادي اللون
W .٣-١حمدد بواسطة املستخدم

١٥٤

تقليل تشويش التعرض الطويل 
١٧٢تعطيل / تلقائي / متكنيلإلضاءة

١٧٠تعطيل / منخفض / قياسي / عالٍ / تقليل تشويش اللقطات املتعددة العاليةISOتقليل تشويش سرعة 

١٧٤تعطيل / متكنيأولوية درجة التمييز

 Digtal Photo Professionalاحصل على البيانات املستخدمة بواسطة بيانات مسح األتربة
) ملسح مواضع األتربةEOS(برنامج 

٤٠٥

درجة اإلضاءة املتعددة / التحكم يف درجة اإلضاءة املتعددة / عدد درجات درجة اإلضاءة املتعددة
اإلضاءة / استمرار درجة اإلضاءة املتعددة

٢١٢

) املستمر / HDRضبط النطاق الديناميكي / النطاق الديناميكي العايل ()HDRوضع النطاق الديناميكي العايل (
حماذاة الصورة التلقائية

٢٠٧



 إعدادات القائمة3

٤٧٢

z الصفحة (اللون األحمر)*٤: التصوير

].z2 يف أوضاع املنطقة األساسية، تُعرض خيارات القائمة هذه حتت عالمة التبويب [*

z (اللون األحمر) *٥: التصوير 

].z3 يف أوضاع املنطقة األساسية، تُعرض خيارات القائمة هذه حتت عالمة التبويب [*

z (اللون األحمر) ٦: التصوير 

٢٢٣تعطيل / متكني (الفاصل الزمني / عدد اللقطات)موقت الفاصل الزمني

٢٠٥تعطيل / متكني (وقت درجة اإلضاءة)موقت املصباح

١٧٩تعطيل / متكنيالتصوير مضاد االهتزاز

٢١٩تعطيل / متكنيقفل املرآة

١:١١٤٦ / ١٦:٩ / ٤:٣ / ٣:٢نسبة العرض إىل االرتفاع

٢٥٧متكني / تعطيلالتصوير أثناء العرض املباشر

٢٧٦ - فرديFlexiZone - متعدد / FlexiZone+التعقب / uطريقة الضبط التلقائي للبؤرة

٢٨٦تعطيل / متكنيالغالق باللمس

3x3 l  /  6x4 m  /  3x3+diag n٢٧٠ إيقاف تشغيل / عرض الشبكة

٢٧١ / تعطيلeمتكني / أثناء حماكاة درجة اإلضاءة

التصوير الصامت باستخدام العرض 
٢٧٢ / تعطيل٢ / الوضع ١الوضع املباشر

٢٧٣ دقيقة٣٠ دقائق / ١٠ دقيقة / ١ ثانية / ٣٠ ثانية / ١٦ ثوانٍ / ٨ ثوانٍ / ٤موقت ضبط كثافة اإلضاءة



٤٧٣

 إعدادات القائمة3

x الصفحة (أزرق)١: التشغيل

 (أزرق)٢: التشغيل 3

 (أزرق)٣: التشغيل 3

٣٧٦حماية الصورحماية الصور

٣٥٨تدوير الصورتدوير الصورة

٣٧٨مسح الصورمسح الصور

٣٨٠)DPOFحتديد الصور املراد طباعتها (ترتيب الطباعة

٣٨٤تخصيص الصور لدليل صورإعداد دليل الصور

أبيض/أسود حمبب / الضبط البؤري غري الدقيق / تأثري عني السمكة / التأثري املرشحات اإلبداعية
الواضح الفني / تأثري األلوان املائية / تأثري الكامريا اللعبة / تأثري الشكل املصغر 

٣٩٩

1٣٩٠معاجلة صورة RAWمعاجلة صور بتنسيق 

٣٩٧ جزئيًاJPEGاقتصاص صور االقتصاص

JPEG٣٩٥تقليل عدد وحدات بكسل صورة تغيري احلجم

l  /  m  / n  / o  / p٣٥٩] (إيقاف تشغيل) / OFF[التصنيف

٣٦٩وصف العرض / عرض الوقت / التكرار / تأثري االنتقال / موسيقى اخللفيةعرض الشرائح

 التنقل السريع عرب الصور
 6 باستخدام

 صورة / التاريخ / اجمللد / األفالم / الصور ١٠٠ صور / ١٠صورة واحدة / 
الثابتة / التصنيف

٣٥٤

٣٥١تعطيل / متكنيتنبيه التمييز

٣٥٢تعطيل / متكنيعرض نقطة الضبط التلقائي للبؤرة

3x3 l /   6x4 m  /  3x3+diag n٣٤٧ إيقاف تشغيل / شبكة العرض

RGB٣٥٢السطوع / عرض شريط الرتدد الرسومي

٣٧٤تعطيل / متكنيHDMIالتحكم عرب واجهة 



 إعدادات القائمة3

٤٧٤

الصفحة (أصفر)١: اإلعداد 5

 للحصول على التفاصيل، يرجى الرجوع إىل دليل إرشادات الوظيفة الالسلكية.*

 (أصفر)٢: اإلعداد 5

١٨٢إنشاء جملد وحتديدهحتديد جملد

١٨٤مستمر / إعادة ضبط تلقائي / إعادة ضبط يدويرقم امللف

٣٨٧ / إيقافD / تشغيلzDتشغيلالتدوير التلقائي

٦٤تهيئة البيانات املوجودة على البطاقة ومسحهاتهيئة البطاقة

 Eye-Fiتظهر عند إدخال بطاقة Eye-Fiإعدادات 
متوفرة باألسواق

٤٥٧

إعدادات االتصال الالسلكي

Wi-Fi/NFCتعطيل / متكني :
NFCالسماح بتوصيالت 

-*

:Wi-Fiوظيفة 
نقل الصور بني الكامريات / االتصال بهاتف ذكي / التحكم عن بُعد 

)EOS Utility طباعة من طابعة / (Wi-Fi عرض صور على أجهزة / 
DLNAحتميل إىل خدمة ويب / 

إرسال الصور إىل هاتف ذكي

لقب

مسح اإلعدادات

٦٦ دقيقة / تعطيل٣٠ دقيقة / ١٥ دقائق / ٨ دقائق / ٤دقيقة / دقيقتني / إيقاف التشغيل التلقائي

٣٨٦تعديل السطوع (سبع مستويات)LCDدرجة سطوع شاشة 

٦٧تشغيل دائم / زر الغالقLCDزر تشغيل/إيقاف تشغيل شاشة 

التاريخ (السنة، الشهر، اليوم) / الوقت (الساعة، الدقيقة، الثانية) / التوقيت التاريخ/الوقت/املنطقة
الصيفي / املنطقة الزمنية

٤٣

٤٦حتديد لغة الواجهةKاللغة

عرض مستكشف العرض

٧٢املستوى اإللكرتوين: إخفاء / إظهار

٧١عرض الشبكة: إخفاء / إظهار

٧٤الكشف عن االهتزاز: إظهار / إخفاء

 (يُباع GP-E2 طراز GPSتتوفر اإلعدادات يف حالة تركيب مستقبل GPSإعدادات جهاز 
بشكل منفصل)

-



٤٧٥

 إعدادات القائمة3

الصفحة (أصفر)٣: اإلعداد 5

NTSC / PALنظام الفيديو
٣٠٧

٣٧٣

٧٥متكني / تعطيلدليل امليزات

٦٣قياسي / حساس / تعطيلالتحكم باللمس

الطاقة / السعة املتبقية / عداد الغالق / أداء إعادة الشحن / تسجيل التحقق من معلومات 
البطاقة / الرقم التسلسلي / تاريخ البطارية

٤٥٢

تنظيف املستشعر
: متكني / تعطيلfتنظيف تلقائي

٤٠٤
fتنظيف اآلن

٤٠٧تنظيف يدوي

z٤٥٠لعرض إعدادات الكامريا / املستوى اإللكرتوين / لعرض وظائف التصوير خيارات عرض الزر

z خيارات عرض الزر أثناء العرض 
املباشر

٤٢٦٢ / ٣ / ٢ / ١إعداد مفتاح معلومات العرض املباشر: 

 / حجم العرضRGBعرض شريط الرتدد الرسومي: السطوع / 
٢٦٣

إعادة الضبط

 عند استخدام وظيفة ال سلكية أو جهازGPS حتقق من بلدان ومناطق االستخدام وعليك ،
مبراعاة قوانني ولوائح البلد أو املنطقة.

 عند توصيل وحدة استقبال الحظ أن التحضريات تكون ضرورية كما هي موضحة أدناهGPS من 
 (تباع منفصلة) مع كابل.GP-E2طراز 

 أو أحدث. (من غري املمكن استخدام الكابل ٢٫٠٫٠ الثابت إىل اإلصدار GP-E2قم بتحديث برنامج -
.)٢٫٠٫٠للتوصيل مع إصدار برنامج ثابت قبل اإلصدار 

).٤٦٩يجب استخدام كابل واجهة (يباع بشكل منفصل، ص -
، فتكون اإلعدادات املوضحة  املرفق مع قاعدة تركيب وحدة الفالشGP-E2عند استخدام 

، ارجع إىل املوقع GP-E2أعاله غري ضرورية. ملعرفة كيفية حتديث الربنامج الثابت اخلاص بـ 
.Canonاإللكرتوين لشركة 

 ال ميكن ضبط الوظائف الالسلكية إذا كانت الكامريا متصلة بجهاز كمبيوتر أو جهاز استقبال
GPS.أو أي جهاز آخر باستخدام كابل واجهة التوصيل 
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٤٧٦

الصفحة (أصفر)٤: اإلعداد 5

 أثناء حتديثات الربنامج الثابت، سيتم تعطيل شاشة اللمس ملنع عمليات التشغيل غري املقصودة.*

 (اللون برتقايل): الوظائف اخملصصة8

 (اللون األخضر): قائمتي9

قفل الوظائف املتعددة

القرص الرئيسي

٥٤
قرص التحكم السريع

مفتاح التحكم متعدد االجتاهات

التحكم باللمس

 من أوضاع قرص x و wلتسجيل اإلعدادات احلالية للكامريا إىل املوضع )C2 وC1وضع التصوير اخملصص (
األوضاع

٤٤٥

٦٨إلعادة ضبط الكامريا على اإلعدادات االفرتاضيةمسح جميع إعدادات الكامريا

معلومات حقوق النشر

عرض معلومات حقوق النشر / 
إدخال اسم املؤلف / 

إدخال تفاصيل حقوق النشر / 
مسح معلومات حقوق النشر

١٨٦

٤٤٩لعرض بعض شعارات مصادقة الكامرياعرض شعار املصادقة

zلتحديث الربنامج الثابت*إصدار الربنامج الثابت-

C.Fn Iدرجة اإلضاءة :
تخصيص وظائف الكامريا على النحو املطلوب

٤١٣

C.Fn II٤١٦: الضبط التلقائي للبؤرة

C.Fn III٤٢٥: التشغيل/عمليات أخرى

مسح كافة الوظائف اخملصصة 
)C.Fn(٤١٠مسح جميع إعدادات الوظائف اخملصصة

 My Menuإضافة عالمة التبويب 
٥٤٤٠ إىل ١ (قائمتي) من My Menuإضافة عالمات التبويب (قائمتي)

 My Menuحذف جميع عالمات تبويب 
٤٤٣ (قائمتي)My Menuحذف جميع عالمات تبويب (قائمتي)

٥٤٤٣ إىل ١ (قائمتي) من My Menuحذف كل العناصر ضمن عالمات التبويب حذف كل العناصر

 (قائمتي) / عرض My Menuالعرض العادي / العرض من عالمة التبويب عرض القائمة
 (قائمتي) فقطMy Menuعالمة التبويب 

٤٤٤



٤٧٧

 إعدادات القائمة3

z الصفحة (للون األحمر)١: التصوير

) أثناء جودة الصورة] (Image qualityال ميكن التقاط الصور الثابتة أثناء تصوير األفالم حتى لو مت عرض قائمة [ *
تصوير الفيلم.

تصوير األفالم

*جودة الصورة
1 / 41 / 61

١٤٢
73 / 83 / 74 / 84 / 7a / 8a / b / c

٦٧ ثوانٍ / تعليق٨ ثوانٍ / ٤إيقاف تشغيل / ثانيتان / معاينة الصورة

٦٦ / تعطيلnمتكني/ ملس من أجل الصافرة

٣٨متكني / تعطيلحترير الغالق بدون بطاقة

تصحيح انحراف العدسة
تصحيح اإلضاءة الطرفية: متكني / تعطيل

١٧٥
تصحيح االنحراف اللوين: متكني / تعطيل

.ال يتم عرض خيارات القائمة املظللة يف أوضاع املنطقة األساسية 
 ستختلف عالمات تبويب وخيارات القائمة بني التصوير باستخدام مستكشف املشهد والتصوير

أثناء العرض املباشر وتصوير األفالم. والحظ أن عالمات تبويب وخيارات القائمة املعروضة يف 
]x1 إىل [١] التشغيل x3 والوظائف 8، [٤] اإلعداد 4 5 إىل [١] واإلعداد 1 5، [٣] التشغيل [

] وقائمتي هي نفسها املعروضة يف التصوير باستخدام مستكشف 9اخملصصة،[
).٤٧٦-٤٧٣املشهد/التصوير أثناء العرض املباشر (ص



 إعدادات القائمة3

٤٧٨

z الصفحة (للون األحمر)٢: التصوير

 قابل للضبط فقط لدرجات اإلضاءة اليدوية.*

z (اللون األحمر) ٣: التصوير 

٢٠٠ درجة توقف٣ درجة توقف، و±١/٢ درجة توقف و١ /٣زيادات مبقدار تعويض درجة اإلضاءة

 / النطاق اخلاص باألفالم* ISOسرعة ISOإعدادات سرعة 
١٤٨

٣٣٢

مُحسِّن اإلضاءة التلقائي
تعطيل / منخفض / قياسي / عالٍ

١٦٩
B أو Mمعطل يف األوضاع 

/W /E (أولوية اللون األبيض) / Qw (أولوية احمليط) / Qتوازن اللون األبيض
R /Y/  U/ D /O/ P ١٠٠٠٠ - ٢٥٠٠ (حوايل(

١٦٢

١٦٤ضبط يدوي لتوازن اللون األبيضتوازن اللون األبيض اخملصص

 مستويات ٩معدل انحراف اللون األزرق/الكهرماين/األرجواين/األخضر، تصحيح توازن اللون األبيض
لكل لون

١٦٧

منط الصورة
D / تلقائيP / قياسيQ / طويلR / عرضيu تفاصيل

حمدد من Wلون أحادي / Vحقيقي / Uمعتدل / Sدقيقة / 
٣-١قِبل املستخدم 

١٥٤

١٧٠تعطيل / منخفض / قياسي / عالٍ العاليةISOتقليل تشويش سرعة 

١٧٤تعطيل / متكنيأولوية درجة التمييز

 Digtal Photo Professionalاحصل على البيانات املستخدمة بواسطة بيانات مسح األتربة
) ملسح مواضع األتربةEOS(برنامج 

٤٠٥



٤٧٩

 إعدادات القائمة3

z الصفحة (اللون األحمر)١*٤: التصوير

].z2يف أوضاع املنطقة األساسية، تُعرض خيارات القائمة هذه حتت عالمة التبويب [: ١*
] On/Off) على [تسجيل الصوت] (Sound recordingيف أوضاع املنطقة األساسية، سيتم ضبط [: ٢*

).تشغيل/إيقاف التشغيل(

الضبط التلقائي للبؤرة لألفالم 
٣٢٦متكني / تعطيلServoباستخدام وضع 

٣٢٧ - فرديFlexiZone - متعدد / FlexiZone+التعقب / uطريقة الضبط التلقائي للبؤرة

جودة تسجيل األفالم

MOV / MP4٣٠٦

):MOVحجم تسجيل الفيلم (تنسيق 
•١٩٢٠ x ١٠٨٠
•NTSC: 29.97p / 23.98p

PAL: 25.00p
•ALL-I(للتحرير) 

):MP4حجم تسجيل الفيلم (تنسيق 
•١٩٢٠ x ١٢٨٠ /  ١٠٨٠ x ٧٢٠
•NTSC: 59.94p / 29.97p / 23.98p

PAL: 50.00p / 25.00p
•IPB / (قياسي) IPB(خفيف) 

٣٠٧

٣١١ أضعاف تقريبًا١٠ إىل ٣تعطيل / تكبري/تصغري مبقدار التكبري/التصغري الرقمي

٢*تسجيل الصوت

تسجيل الصوت: تلقائي / يدوي / تعطيل

٣١٢
مستوى التسجيل

مرشح صوت الرياح: تلقائي / تعطيل

خمفض الصوت: تعطيل / متكني

سرعة الضبط التلقائي للبؤرة لألفالم 
 Servoباستخدام وضع 

عندما يكون نشطًا: التشغيل دائمًا / أثناء التصوير

٣٢٩ ) / ١/-٢/-٣/-٤/-٥/-٦/-٧سرعة الضبط التلقائي للبؤرة: بطيئة (-
)٢/+١قياسية / سريعة (+

حساسية التتبع للضبط التلقائي للبؤرة 
٣٣٠)٣/+٢/+١ / سريع االستجابة (+٠) / ١/-٢/-٣مُقفل على (-Servoلألفالم باستخدام وضع 



 إعدادات القائمة3

٤٨٠

z الصفحة (اللون األحمر)١*٥: التصوير

].z3: يف أوضاع املنطقة األساسية، تُعرض خيارات القائمة هذه حتت عالمة التبويب [١*

٣٣١ دقيقة٣٠ دقائق/١٠ دقيقة / ١ ثانية / ٣٠ ثانية / ١٦ ثوانٍ / ٨ ثوانٍ / ٤موقت ضبط كثافة اإلضاءة

3x3 l / 6x4 m / 3x3+diag n٣٣١ إيقاف تشغيل / عرض الشبكة

V button function(وظيفة الزر) a /-/q/ -/a /k /q /k٣٣١

لقطة الفيديو
لقطة الفيديو: متكني / تعطيل

٣٣٣ إعدادات األلبوم: إنشاء ألبوم جديد / إضافة إىل األلبوم احلايل

إظهار رسالة التأكيد: متكني/تعطيل

تعطيل / متكني (الفاصل الزمني / عدد اللقطات / الوقت املطلوب / األفالم ذات الفرتات الزمنية احملددة
وقت التشغيل / وقت البطاقة املتبقي)

٣١٩

التصوير باستخدام وحدة التحكم عن 
٣٣٢تعطيل / متكنيبُعد



٤٨١

يف حالة حدوث مشكلة بالكامريا، ارجع أوالً إىل دليل استكشاف املشكالت وحلها هذا. وإذا مل 
يتم حل املشكلة باالستعانة بدليل استكشاف املشكالت وحلها هذا، فاتصل باملوزِّع أو 

.Canonبأقرب مركز خدمة 

 ٤٥٢% أو أعلى، فلن تتم إعادة شحن البطارية (ص ٩٤إذا كانت السعة املتبقية يف البطارية تبلغ.(

 ال تستخدم أي بطارية غري بطاريةLP-E6N/LP-E6.األصلية 

) تعذر االتصال بالبطارية ٢) كانت هناك مشكلة تتعلق بشاحن البطارية أو بالبطارية، أو (١إذا (
)، فإن الدائرة الواقية ستوقف الشحن وسيومض مصباح Canon(بطارية ليست من إنتاج 

)، افصل قابس الشاحن عن مأخذ ١الشحن بضوء برتقايل اللون بسرعة عالية. يف احلالة (
الطاقة. افصل البطارية عن الشاحن وأعد توصيلها به. انتظر دقائق قليلة، ثم أعد توصيل 

.Canonالقابس مبأخذ الطاقة. إذا استمرت املشكلة، فاتصل باملوزِّع أو بأقرب مركز خدمة 

 إذا كانت درجة احلرارة الداخلية للبطارية املوصلة بالشاحن مرتفعة، فإن الشاحن لن يشحن
البطارية ألسباب تتعلق بالسالمة (لن تتم إضاءة املصباح). إذا ارتفعت درجة حرارة البطارية 

ألي سبب أثناء الشحن، فسيتوقف الشحن تلقائيًا (سيومض املصباح). وعندما تنخفض درجة 
حرارة البطارية، يتم استئناف عملية الشحن تلقائيًا.

 ٣٦تأكد من أن البطارية قد مت تركيبها بشكل سليم داخل الكامريا (ص.(

 ٣٦تأكد من إغالق غطاء جتويف البطارية (ص.(

 ٣٧تأكد من إغالق غطاء فتحة البطاقة (ص.(

 ٣٤أعد شحن البطارية (ص.(

دليل استكشاف املشكالت وحلها

املشكالت املتعلقة بالطاقة

ال تتم إعادة شحن البطارية.

مصباح الشاحن يومض بسرعة عالية.

مصباح الشاحن ال يومض.

>.1عدم تشغيل الكامريا عندما يتم ضبط مفتاح التشغيل على <



دليل استكشاف املشكالت وحلها

٤٨٢

 إذا انقطعت الطاقة أثناء تسجيل الصورة على البطاقة، فسيظل مصباح الوصول قيد
التشغيل/مستمرًا يف الوميض لبضع ثوانٍ. وبعد انتهاء تسجيل الصورة، فإن الطاقة ستنقطع 

بشكل تلقائي.

 ال تستخدم أي بطارية غري بطاريةLP-E6N/LP-E6.األصلية 

 ٣٦انزع البطارية وقم برتكيبها مرة أخرى (ص.(

.إذا كانت نقاط االتصال الكهربية متسخة، فاستخدم قطعة قماش ناعمة لتنظيفها

٣٤استخدم بطارية مشحونة بالكامل (الصفحة.(

] 3 5قد ينخفض مستوى أداء البطارية. انظر: Battery info. ) [معلومات البطارية (
). وإذا كان أداء البطارية ضعيفًا، ٤٥٢لفحص مستوى أداء إعادة شحن البطارية (ص 

فاستبدلها بأخرى جديدة.

:سيقل عدد اللقطات املمكنة مع أي من عمليات التشغيل التالية

الضغط على زر الغالق حتى املنتصف لفرتة زمنية طويلة.•
تنشيط الضبط التلقائي للبؤرة بشكل متكرر بدون التقاط صورة.•
استخدام ميزة مُثبت الصور اخلاص بالعدسة.•
 بشكل متكرر.LCDاستخدام شاشة •
استمرار التصوير خالل العرض املباشر أو تصوير الفيلم لفرتة طويلة.•
.Eye-Fiمت متكني تشغيل وظيفة االتصال اخلاصة ببطاقة •

 مت تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي. إذا كنت ال ترغب يف تنشيط وظيفة إيقاف
) على إيقاف التشغيل التلقائي] (Auto power off :2 5التشغيل التلقائي، فاضبط [

]Disable) [٦٦) (ص تعطيل.(

] 2 5حتى إذا مت ضبط: Auto power off) [إيقاف التشغيل التلقائي] على (Disable [
 بعد ترك الكامريا يف وضع اخلمول ملدة LCD)، فسيتم إيقاف تشغيل شاشة تعطيل(

 دقيقة تقريبًا. (ال يتم إيقاف تشغيل الكامريا نفسها.)٣٠

>.2تستمر إضاءة أو وميض مصباح الوصول حتى يف حالة ضبط مفتاح التشغيل على <

]Does this battery/do these batteries display the Canon logo ?  [
؟) معروضة.Canon(هل حتمل هذه البطارية/البطاريات شعار 

ينفد شحن البطارية بسرعة.

تتوقف الكامريا عن العمل من تلقاء نفسها.



٤٨٣

دليل استكشاف املشكالت وحلها

 يتعذر استخدام الكامريا مع عدساتEF-M٤٧ (ص.(

 ٣٤قم برتكيب بطارية متت إعادة شحنها يف الكامريا (ص.(

٣٧تأكد من إدخال البطاقة بشكل سليم (ص.(

 ٣٧حرك مفتاح احلماية من الكتابة بالبطاقة إىل موضع الكتابة/املسح (ص.(

 إذا كانت البطاقة ممتلئة، فاستبدل البطاقة أو احذف الصور غري الضرورية إلفراغ مساحة
).٣٧٨، ٣٧(ص 

 إذا حاولت ضبط بؤرة الكامريا على وضع الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة وكان مؤشر
> يومض يف مستكشف العرض، فال ميكن التقاط الصورة. اضغط على زر oضبط البؤرة <

).١٣٧ و٥٠الغالق حتى املنتصف مرةً أخرى إلعادة ضبط البؤرة تلقائيًا أو يدويًا (ص 

 ٤٩٦ أو ٣٩إذا مت عرض رسالة خطأ بالبطاقة، فانظر الصفحة.

) اضبط تشغيل الضبط التلقائي للبؤرةAF على الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة. يتعذر (
، أو عندما يتم تفعيل AI Servoتثبيت ضبط البؤرة يف وضع الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 

).١١٨ (صAI يف وضع الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام servoوضع 

املشكالت املتعلقة بالتصوير

ال ميكن تركيب عدسة الكامريا.

مستكشف املشهد يبدو داكنًا.

ال ميكن التقاط الصور أو تسجيلها.

ال ميكن استخدام البطاقة.

ال ميكنني تثبيت ضبط البؤرة وإعادة تكوين اللقطة.



دليل استكشاف املشكالت وحلها

٤٨٤

> اضبط مفتاح وضع بؤرة العدسة علىAF ٤٧> (الضبط التلقائي للبؤرة)  (ص.(

 ٥٠-٤٩للحيلولة دون اهتزاز الكامريا، اضغط على زر الغالق برفق (ص.(

> 1إذا كانت العدسة بها مُثبت للصور، فاضبط مفتاح مثبت الصور على.<

١٩٢يف اإلضاءة اخلافتة، قد تصبح سرعة الغالق منحفضة. استخدم سرعة غالق أسرع (ص ،(
)، أو استخدم حامالً ٢٣٣، ٢٢٨)، أو استخدم الفالش (ص ١٤٨ أعلى (ص ISOأو اضبط سرعة 

ثالثي القوائم.

 يختلف عدد نقاط ضبط البؤرة تلقائياً واألمناط القابلة لالستخدام وفقًا للعدسة املركبة. يتم
تصنيف العدسة يف ثمان جمموعات من أ إىل ح. حتقق من اجملموعة التي تنتمي إليها عدستك. 

، تكون نقاط الضبط التلقائي للبؤرة أقل H إىل اجملموعة Eعند استخدام العدسة من اجملموعة 
).١٣١-١٣٠(ص

> فيما يخص إضاءة أو وميض نقاط الضبط التلقائي للبؤرة عند الضغط على زرS انظر ،<
.١٢٣الصفحة 

 تضيء نقاط الضبط التلقائي للبؤرة باللون األحمر فقط عندما يحدث ضبط البؤرة يف ظروف
ذات إضاءة منخفضة.

 يف أوضاع املنطقة اإلبداعية، ميكنك ضبط ما إذا كنت تريد إضاءة نقاط الضبط التلقائي
).٤٢٤للبؤرة باللون األحمر عند حدوث ضبط البؤرة أم ال (ص 

الصورة خارج نطاق البؤرة أو باهتة.

توجد إعدادات ضبط البؤرة تلقائيًا بشكل أقل.

يومض إعداد ضبط البؤرة تلقائيًا.

ال تضيء نقاط الضبط التلقائي للبؤرة باللون األحمر.



٤٨٥

دليل استكشاف املشكالت وحلها

 قد تقل سرعة التصوير املتواصل حسب سرعة الغالق، وفتحة العدسة، وظروف الهدف، ودرجة
السطوع، ونوع العدسة، واستخدام الفالش، ودرجة احلرارة، ونوع البطارية واملستوى املتبقي 

.١٣٩للبطارية، وإعدادات وظيفة التصوير، وما إىل ذلك. وملعرفة التفاصيل، راجع الصفحة 

 وفقًا لظروف التصوير، قد يستغرق ضبط البؤرة على الهدف وقتًا أطول. استخدمFlexiZone 
- فردي أو اضبط البؤرة يدويًا.

 يف حالة تصوير شيء ذي تفاصيل دقيقة مثل حقل عشبي، سيكون حجم امللف أكرب كما
سيقل احلد األقصى الفعلي لعدد اللقطات املستمرة دون توقف عن العدد املذكور يف 

.١٤٣الصفحة 

] عند ضبطz3: Highlight tone priority) [أولوية درجة التظليل] على (Disable [
).١٧٤ (صISO100/125/160)، فيمكن ضبط تعطيل(

] يف حالة ضبطz3: Highlight tone priority) [أولوية درجة التمييز] على (Enable [
 (أو يصل ISO 200 - ISO 16000 القابل للضبط هو ISO)، فسيكون نطاق سرعة متكني(

 القابل للضبط يف ISO لتصوير األفالم). حتى إذا مت توسيع نطاق سرعة ISO 12800إىل 
]Range for stills) [النطاق اخلاص بالصور الثابتة] أو (Range for movies) [ النطاق

).H موسعة (ISO)، فال ميكنك ضبط سرعات اخلاص باألفالم

سرعة التصوير املستمر منخفضة.

 - متعدد، يستغرق ضبط البؤرة تلقائيًا وقتًا طويالً.FlexiZoneمع 

انخفاض احلد األقصى لعدد اللقطات املستمرة دون توقف أثناء التصوير املستمر.

.ISO. ال ميكن حتديد توسيع سرعة ISO 100ال ميكن ضبط سرعة 



دليل استكشاف املشكالت وحلها

٤٨٦

] اضبطz2: Auto Lighting Optimizer) [مُحسن اإلضاءة التلقائي] على (Disable [
)، حتى إذا عالٍ] (High) أو [قياسي] (Standard) أو [منخفض] (Low). عند ضبط [تعطيل(

قمت بضبط تعويض درجة إضاءة أو تعويض درجة إضاءة فالش منخفض، ميكن أن تخرج 
).١٦٩الصورة ساطعة (ص 

 فسيتم تسجيل الصورة 61 أو 41عندما يتم ضبط جودة تسجيل الصورة على ،
).٢١٨ (ص 1بدرجة إضاءة متعددة بجودة 

 إذا قمت بالتصوير ليالً واخللفية مظلمة، فستقل سرعة الغالق تلقائيًا (تصوير بسرعة
مزامنة بطيئة) وذلك حتى تتم إضاءة كل من الهدف واخللفية بشكل سليم. ملنع سرعة 

 Flash) اضبط [التحكم يف الفالش] (z1: Flash controlالغالق البطيئة، ضمن [
sync. speed in Av mode) [على سرعة مزامنة الفالش يف وضع الصوت/الفيديو (

).٢٣٦] (ص  ثانية (ثابت))١/٢٥٠(] أو [ ثانية١/٦٠-١/٢٥٠تلقائي من [

>) يف أوضاع التصويرA>  <C>  <8 : C624>  <v: GWXHcZ (<
> (إطالق تلقائي للفالش املدمج)، سريتفع الفالش aالتي يكون إعدادها االفرتاضي هو <

املدمج تلقائيًا عند الضرورة.

> 8يف الوضعني : xG>و <v: ABCD عند الضغط على زر الغالق حتى <
منتصفه يف ظروف اإلضاءة املنخفضة، قد يرتفع الفالش املدمج تلقائيًا ويطلق الشعاع 

املساعد للضبط التلقائي للبؤرة.

تخرج الصورة ساطعة على الرغم من قيامي بضبط تعويض درجة إضاءة منخفض.

.1يتم التقاط الصورة بدرجة إضاءة متعددة بجودة 

> (الضبط التلقائي للبؤرة) مع الفالش.fبطء سرعة الغالق عند استخدام الوضع <

ينطلق الفالش املدمج من نفسه.



٤٨٧

دليل استكشاف املشكالت وحلها

 إذا استخدمت الفالش املدمج كثريًا خالل فرتة قصرية من الوقت، فقد يتوقف الفالش عن
االنطالق لفرتة حلماية وحدة إطالق الضوء.

 عند استخدام وحدة فالش ليست من إنتاجCanon للتصوير أثناء العرض املباشر، اضبط 
]z6: Silent LV shoot. ) [التصوير الصامت باستخدام العرض املباشر] على (Disable [
).٢٧٢) (ص تعطيل(

 يف حالة استخدام وحدة فالش بخالف وحدة فالشSpeedlite من الفئة EX سينبعث ،
).٢٣٤الفالش بأقصى خرج له دائمًا (ص 

] عندما يتم ضبط وظيفة الفالش اخملصصةFlash metering mode) [ وضع قياس
) فإن فالش تلقائي] (TTL اخلارجية على [Speedlite) يف وحدة كثافة إضاءة الفالش

).٢٤٣الفالش سينطلق دائمًا بأقصى خرج (ص

 إذا كان تعويض درجة إضاءة الفالش قد مت ضبطه بالفعل باستخدام وحدة فالشSpeedlite 
اخلارجية، فإن تعويض درجة إضاءة الفالش ال ميكن ضبطه باستخدام الكامريا. وعندما يتم 

 خارجية (على اإلعداد Speedliteإلغاء تعويض درجة إضاءة الفالش اخلاصة بوحدة فالش 
)، فإن تعويض درجة إضاءة الفالش ميكن ضبطه باستخدام الكامريا.٠رقم 

] منz1: Flash control) [التحكم يف الفالش] اضبط ،(Flash sync. speed in Av 
mode) [ سرعة مزامنة الفالش يف وضعAvالصوت/الفيديو) ]على ((Auto) [تلقائي (

).٢٣٦(ص 

الفالش املدمج ال ينطلق.

عدم انبعاث ضوء الفالش اخلارجي.

ينطلق الفالش بأقصى خرج له دائمًا.

 اخلارجية.Speedliteال ميكن ضبط تعويض درجة إضاءة الفالش لوحدة 

>.fال ميكن ضبط املزامنة عالية السرعة يف الوضع <



دليل استكشاف املشكالت وحلها

٤٨٨

.ًتتحرك آلية انبثاق الفالش املدمج قليالً. وهذا أمر طبيعي وال يشكل عطال

 إذا كنت تستخدم الفالش، فسيصدر الغالق صوتي حترير يف كل مرة تقوم فيها بالتصوير
).٢٥٧(ص 

> يشري ذلك إىل ارتفاع درجة احلرارة الداخلية للكامريا. يف حالة عرض رمزs األبيض، قد <
> األحمر، فيشري ذلك إىل أنه سيتم Eتتدهور جودة الصور الثابتة. أما يف حالة عرض رمز <

).٢٩٠إيقاف التصوير أثناء العرض املباشر قريبًا بشكل تلقائي (ص 

> يشري ذلك إىل ارتفاع درجة احلرارة الداخلية للكامريا. إما يف حالة عرض رمزE ،األحمر <
).٣٤٣فيشري ذلك إىل أنه سيتم إيقاف تصوير األفالم قريبًا بشكل تلقائي (ص 

 إذا كانت سرعة كتابة البطاقة منخفضة، فرمبا يتم إيقاف تصوير الفيلم تلقائيًا. بالنسبة للبطاقات
. ملعرفة سرعة الكتابة اخلاصة بالبطاقة، ارجع إىل ٥التي ميكنها تسجيل أفالم، انظر صفحة 

املوقع اإللكرتوين اخلاص بجهة تصنيع البطاقة.

 ثانية، فسيتم إيقاف تصوير الفيلم تلقائيًا.٥٩ دقيقة و٢٩إذا وصل وقت تصوير الفيلم إىل 

يحدث تشوش بالكامريا عند اهتزازها.

يصدر الغالق صوتني لتحرير الغالق خالل التصوير أثناء العرض املباشر.

> أحمر.E> أبيض أو <sخالل التصوير أثناء العرض املباشر، يتم عرض رمز <

 أحمر.Eأثناء تصوير الفيلم، يتم عرض رمز 

يتم إيقاف تصوير الفيلم من تلقاء نفسه.



٤٨٩

دليل استكشاف املشكالت وحلها

> يف أوضاع التصوير األخرى بخالفa يتم ضبط سرعة ،<ISO> تلقائيًا. يف الوضع a ،<
).٢٩٩ كيفما تشاء (ص ISOميكنك ضبط سرعة 

 سيتم ضبط سرعةISO] وفقًا لإلعداد اخلاص بـ Range for stills) [ النطاق اخلاص
) أثناء التصوير باستخدام مستكشف املشهد والتصوير أثناء العرض املباشر، بالصور الثابتة

) أثناء تصوير النطاق اخلاص باألفالم] (Range for moviesأو وفقًا لإلعداد اخلاص بـ [
األفالم باستخدام اإلضاءة اليدوية.

 إذا قمت بتغيري سرعة الغالق أو قيمة فتحة العدسة أثناء تصوير الفيلم، فقد يتم تسجيل
التغيريات يف درجة اإلضاءة.

 قد يتسبب تكبري/تصغري العدسة أثناء تصوير الفيلم يف تغيريات بدرجة اإلضاءة بغض النظر
عن تغري احلد األقصى لقيمة فتحة العدسة من عدمه. وقد يتم تسجيل التغيريات يف درجة 

اإلضاءة كنتيجة لذلك.

 إذا قمت بتحريك الكامريا بسرعة نحو اليسار أو اليمني أو تصوير هدف متحرك، فقد تبدو
الصورة مشوهة. قد تكون املشكلة ملحوظة بشكل أكرب يف تصوير األفالم ذات الفرتات 

الزمنية احملددة.

 ميكن أن يكون االهتزاز أو اخلطوط األفقية (التشويش) أو درجات اإلضاءة غري العادية ناجتًا
 أو غريها من مصادر اإلضاءة أثناء تصوير الفيلم. LEDعن إضاءة الفلورسنت أو مصابيح 

> aأيضًا، قد يتم تسجيل التغريات يف درجة اإلضاءة (السطوع) أو درجة اللون. يف الوضع <
قد تساعد سرعة الغالق البطيئة يف احلد من املشكلة. قد تكون املشكلة ملحوظة بشكل 

أكرب يف تصوير األفالم ذات الفرتات الزمنية احملددة.

 لتصوير فيلم.ISOال ميكن ضبط سرعة 

 يدويًا عند االنتقال إىل تصوير فيلم.ISOيتغري ضبط سرعة 

تتغري درجة اإلضاءة أثناء تصوير الفيلم.

يبدو الهدف مشوهًا أثناء تصوير الفيلم.

يحدث اهتزاز للصورة أو تظهر خطوط أفقية أثناء تصوير الفيلم.



دليل استكشاف املشكالت وحلها

٤٩٠

 إذا كانت الكامريا متصلة بجهاز كمبيوتر أو جهازGPS ،أو بجهاز آخر باستخدام كابل واجهة 
 Wireless communicationوستصبح: 1 5فال ميكن ضبط الوظائف الالسلكية ([

settings)) [فافصل كابل الواجهة قبل باللون الرمادي) إعدادات االتصال الالسلكي .(
تغيري أية إعدادات.

.ارجع إىل دليل إرشادات الوظيفة الالسلكية

> اضبط مفتاحR٥٤> باجتاه األسفل (حترير القفل، ص.(

] 4 5حتقق من ضبط: Multi function lock) [٥٤) (صقفل متعدد الوظائف.(

] 8حتقق من ضبطC.Fn III -4: Custom Controls) [عناصر التحكم اخملصصة (
).٤٣٣(ص 

 ٢٦حتقق مما إذا كان إصبعك يغطي السماعة (ص.(

] 3 5حتقق من ضبط: Touch control) [التحكم باللمس] على (Standard) [قياسي (
).٦٣) (صحساس] (Sensitiveأو [

الوظائف الالسلكية

ال ميكن ضبط الوظائف الالسلكية.

مشكالت التشغيل

>، أو شاشة اللمس.9>، أو <5>، أو <6ال ميكن تغيري اإلعداد باستخدام <

زر الكامريا أو القرص ال يعمل على النحو املتوقع.

أثناء عمليات تشغيل شاشة اللمس، تصدر الصافرة صوتًا خافتًا بشكل مفاجئ.

ال ميكن تشغيل شاشة اللمس.



٤٩١

دليل استكشاف املشكالت وحلها

 ال يتم عرض خيارات قائمة وعالمات تبويب معينة يف أوضاع املنطقة األساسية. اضبط وضع
).٥٨التصوير على أحد أوضاع املنطقة اإلبداعية (ص 

] يتم ضبط [9حتت عالمة التبويب [Menu display) [عرض القائمة] على (Display 
only My Menu tab) [٤٤٤) (صعرض قائمتي فقط.(

 اضبط مساحة األلوان علىsRGB إذا مت ضبط .Adobe RGB فسيكون احلرف األول ،
).١٨١عبارة عن شرطة سفلية (ص 

 ١٨٥إنه ملف فيلم (ص.(

 ١٨٤ (ص ٠٠٠١إذا كانت البطاقة تشتمل على صور مسجلة بالفعل، فقد ال يبدأ رقم الصور من.(

 ٤٣تأكد من ضبط التاريخ والوقت الصحيحني (ص.(

 ٤٣حتقق من املنطقة الزمنية والتوقيت الصيفي (ص.(

 ال يظهر تاريخ ووقت التصوير على الصورة. يتم تسجيل التاريخ والوقت يف بيانات الصورة
كمعلومات تصوير بدالً من ذلك. عند الطباعة، ميكنك طباعة التاريخ والوقت على الصورة، 

).٣٨٠باستخدام التاريخ والوقت املسجلني يف معلومات التصوير (ص 

مشكالت العرض

تعرض شاشة القائمة عالمات تبويب وخيارات أقل.

احلرف األول من اسم امللف عبارة عن شرطة سفلية ("_“).

“. _MVIيبدأ اسم امللف بـ "

.٠٠٠١ال يبدأ ترقيم امللفات من 

تاريخ ووقت التصوير املعروضان غري صحيحني.

ال يظهر التاريخ والوقت على الصورة.



دليل استكشاف املشكالت وحلها

٤٩٢

 إذا جتاوز عدد الصور املسجلة على البطاقة احلد الذي ميكن للكامريا عرضه، فسيتم عرض
).٣٦٠] (ص ###[

) قد تنخفض سرعة عرض نقاط ضبط البؤرة تلقائيًاAF ،يف درجات احلرارة املنخفضة (
). وتعود سرعة العرض إىل AFوذلك بسبب خصائص جهاز عرض نقاط ضبط البؤرة تلقائيًا (

الوضع الطبيعي لها يف درجة حرارة الغرفة.

 إذا كانت شاشةLCD.متسخة، فاستخدم قطعة قماش ناعمة لتنظيفها 

 يف درجات احلرارة املنخفضة أو املرتفعة، قد يبدو عرض شاشةLCD بطيئًا أو داكنًا. وتعود 
 إىل الوضع الطبيعي لها يف درجة حرارة الغرفة.LCDشاشة 

] ستظهرEye-Fi settings) [ إعداداتEye-Fi فقط عند إدخال بطاقة (Eye-Fi يف 
 تشتمل على مفتاح حماية ضد الكتابة مضبوط على Eye-Fiالكامريا. وإذا كانت بطاقة 

)، فلن تتمكن من التحقق من حالة اتصال البطاقة أو تعطيل نقل قفل> (LOCKالوضع <
).٤٥٧ (ص Eye-Fiبطاقة 

]3 3: Highlight alert) [تنبيه التمييز] مضبوط على (Enable) [٣٥١) (ص متكني.(

]3 3: AF point disp. ) [عرض نقطة الضبط التلقائي للبؤرة] مضبوط على (Enable [
).٣٥٢(متكني) (ص 

].###يتم عرض [

) يف مستكشف العرض.AFانخفاض سرعة عرض مستوى ضبط البؤرة تلقائيًا (

 صورة واضحة.LCDال تعرض شاشة 

).Eye-Fi] (إعدادات Eye-Fi settingsال تظهر [

مشكالت التشغيل

يومض جزء من الصورة باللون األسود.

ظهور مربع أحمر فوق الصورة.



٤٩٣

دليل استكشاف املشكالت وحلها

 ٣٧٦إذا كانت الصورة حممية، فلن ميكن مسحها (ص.(

.ال ميكن تشغيل األفالم التي مت حتريرها بواسطة كمبيوتر على الكامريا

 يف حالة تشغيل أقراص الكامريا أو العدسة أثناء تصوير الفيلم، سيتم تسجيل صوت التشغيل
).٣١٣أيضًا. ويوصى باستخدام ميكروفون خارجي من املتوفر باألسواق (ص 

 إذا كان هناك تغيري كبري يف مستوى درجة اإلضاءة أثناء تصوير األفالم باإلضاءة التلقائية، فسيتوقف
> aالتسجيل للحظات حتى تستقر درجة السطوع. يف مثل هذه احلالة، قم بالتصوير يف وضع <

).٢٩٨(ص 

] 3 5تأكد من ضبط: Video system] (نظام الفيديو) بشكل صحيح على [For NTSC [
) (حسب نظام الفيديو يف جهاز التلفاز اخلاص بك).PALلـ] (For PAL) أو [NTSCلـ(

 تأكد من أن قابس كابلHDMI ٣٧٣ مت إدخاله حتى نهايته (ص.(

 ٣٠٩ جيجابايت، فسيتم إنشاء ملف فيلم آخر تلقائيًا (ص ٤إذا وصل حجم ملف الفيلم إىل.(

 وفقًا لقارئ البطاقة ونظام تشغيل الكمبيوتر املستخدم، قد ال يتم التعرف على بطاقات
SDXC ،بشكل صحيح. ويف هذه احلالة، وصل الكامريا بالكمبيوتر باستخدام كابل التوصيل 

).٥١٢، ص EOS (الربنامج EOS Utilityثم انقل الصور على الكمبيوتر باستخدام 

ال ميكن مسح الصورة.

ال ميكن تشغيل الفيلم.

ميكن سماع صوت التشغيل والصوت امليكانيكي أثناء تشغيل الفيلم.

يبدو الفيلم وكأنه يتوقف للحظات.

ال توجد صورة على جهاز التلفاز.

توجد ملفات أفالم متعددة للقطة فيلم واحدة.

ال يتعرف قارئ البطاقات على البطاقة.



دليل استكشاف املشكالت وحلها

٤٩٤

 بالكامريا. استخدم برنامج 61 و41ال ميكن معاجلة صورتي Digital Photo 
Professional برنامج) EOS٥١٢) ملعاجلة الصورة (ص.(

 ال ميكن تغيري حجم الصور بتنسيقJPEG cأو اقتصاصها 61 و41 و1 و 
).٣٩٥باستخدام الكامريا (ص 

] إذا قمت بتحديدClean nowf) [فسيصدر الغالق صوتًا، ولكن لن يتم تنظيف اآلن ،(
).٤٠٤التقاط صورة (ص 

> بشكل متكرر، وبفاصل زمني قصري، 2> / <1يف حالة إدارة مفتاح التشغيل على <
).٤١> (ص fفقد ال يُعرض الرمز <

.RAWال أستطيع معاجلة الصور بتنسيق 

ال ميكنني تغيري حجم الصورة أو اقتصاصها.

مشكالت تنظيف املستشعر

يصدر الغالق ضوضاء أثناء تنظيف املستشعر.

ال يعمل التنظيف التلقائي للمستشعر.



٤٩٥

دليل استكشاف املشكالت وحلها

 عند استخدام برنامجEOS Utility برنامج) EOS] اضبط ،(z5: Time-lapse movie [
).٣١٩) (ص تعطيل] (Disable) على [األفالم ذات الفرتات الزمنية احملددة(

 قم بتثبيت برنامجEOS ٥١٣ على جهاز الكمبيوتر (ص.(

.ال ميكن توصيل الكامريا بجهاز كمبيوتر عن طريق كابل واجهة أثناء االتصال الالسلكي

مشاكل توصيل الكمبيوتر

ال يعمل االتصال بني الكامريا املتصلة والكمبيوتر.

ال ميكنني تنزيل الصور على جهاز كمبيوتر.
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إذا حدثت مشكلة بالكامريا، فستظهر رسالة خطأ. اتبع 
اإلرشادات التي تظهر على الشاشة.

.Canonإذا استمر اخلطأ، فسجل رقم اخلطأ واتصل بأقرب مركز خدمة تابع لشركة *

رموز األخطاء

رسالة اخلطأ واحللالرقم

٠١

Communications between the camera and lens is faulty. Clean the lens 
contacts(.التوصيالت القائمة بني الكامريا والعدسة معيبة. قم بتنظيف مناطق تالمس العدسة) .

 قم بتنظيف مناطق التالمس الكهربية على كل من الكامريا والعدسة، أو استخدم عدسةCanon أو قم 
).٣٦ و٢٦ و٢٥بإخراج البطارية وتركيبها مرة أخرى (ص 

٠٢
ال ميكن قراءة البطاقة. أعد إدخال/غيِّر البطاقة أو قم بتهيئتها باستخدام الكامريا.

 ٦٤ و٣٧أخرج البطاقة وأدخلها مرة أخرى، أو استبدل البطاقة، أو قم بتهيئتها (ص.(

٠٤
ال ميكن حفظ الصور المتالء البطاقة. استبدل البطاقة.

 ٣٧٨ و٦٤ و٣٧استبدل البطاقة، أو امسح الصور غري الضرورية، أو قم بتهيئة البطاقة (ص.(

٠٥
ال ميكن رفع الفالش املدمج. قم بإيقاف تشغيل الكامريا، ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.

 ٤١قم بتشغيل مفتاح التشغيل (ص.(

٠٦
Sensor cleaning could not be performed.قم بإيقاف تشغيل الكامريا، ثم أعد تشغيلها مرة أخرى .

 ٤١قم بتشغيل مفتاح التشغيل (ص.(

٢٠، ١٠
٤٠، ٣٠
٦٠، ٥٠
٨٠، ٧٠
٩٩

An error prevented shooting. Turn the camera off and on again or re-install the 
battery حال خطأ دون إجراء التصوير. أوقف تشغيل الكامريا وأعد تشغيلها مرة أخرى أو قم بإعادة) .

تركيب البطارية.)

 قم بتشغيل مفتاح التشغيل أو أخرج البطارية وأعد تركيبها مرة أخرى أو استخدم عدسة من إنتاجCanon 
).٤١ و٣٦(ص 

رقم اخلطأ

السبب واإلجراءات املضادة
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النوع•
كامريا رقمية بعدسة أحادية عاكسة مزودة مبيزة الضبط التلقائي للبؤرة/النوع:

) مع فالش مدمجAF/AEدرجة اإلضاءة (
*SD/SDHC*/ SDXCبطاقات ذاكرة وسائط التسجيل:

 مدعومة.UHS-Iبطاقات @
 ملم تقريبًا١٤٫٩ × ٢٢٫٣حجم مستشعر الصور:

)EF-S (مبا يف ذلك عدسات Canon من إنتاج EFعدسات العدسات املتوافقة:
EF-Mمع استثناء عدسات @

 ملم موجودة يف عدسة ذات بعد بؤري ٣٥(زاوية رؤية العدسة املساوية لـ
 تقريبًا بالنسبة للبعد البؤري املشار إليه.)1.6x بقيمة 

Canon من إنتاج EFحامل موضع تركيب العدسة:

مستشعر الصور•
CMOSمستشعر النوع:

 ميجابكسل تقريبًا٢٤٬٢وحدات البكسل الفعالة:
 وحدة.١٠٠٠٠التقريب إىل أقرب @

٣:٢نسبة العرض إىل االرتفاع:
تلقائية، يدوية، إحلاق بيانات مسح األتربةميزة مسح األتربة:

نظام التسجيل•
٢٫٠) اإلصدار DCFقاعدة التصميم لنظام ملفات الكامريا (تنسيق التسجيل:

 بت)،١٤ األصلي بنظام Canon (تنسيق JPEG، RAWنوع الصور:
 يف نفس الوقتRAW+JPEGإمكانية تسجيل الصور بتنسيقي 

)٤٠٠٠ × ٦٠٠٠ ميجابكسل (٢٤٫٠ (كبرية) : Lوحدات البكسل املسجلة:
M(متوسطة)  ٣٩٨٤ × ٢٦٥٦ ميجابكسل (١٠٫٦: حوايل(

S1 ٢٩٧٦ × ١٩٨٤ ميجابكسل (٥٫٩: حوايل )١ (صغرية(
S2 ١٩٢٠ × ١٢٨٠ ميجابكسل (٢٫٥: حوايل )٢ (صغرية(
S3 ٤٨٠ × ٧٢٠ بكسل تقريبًا (٣٥٠٫٠٠٠: )٣ (صغرية(

RAW :٤٠٠٠ × ٦٠٠٠ ميجابكسل (٢٤٫٠(
M-RAW :٣٠٠٠ × ٤٥٠٠ ميجابكسل (١٣٫٥(
S-RAW :٢٠٠٠ × ٣٠٠٠ ميجابكسل (٦٫٠(

١:١، ١٦:٩، ٤:٣، ٣:٢نسبة العرض إىل االرتفاع:
ممكنإنشاء/حتديد جملد:

مستمر / إعادة ضبط تلقائية / إعادة ضبط يدويةترقيم امللفات:

معاجلة الصور أثناء التصوير•
تلقائي، قياسي، صورة شخصية، منظر طبيعي، تفاصيل دقيقة، معتدل، منط الصورة:

٣ - ١حقيقي، أحادي اللون، حمدد بواسطة املستخدم 

املواصفات
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تلقائي (أولوية احمليط)، تلقائي (أولوية اللون األبيض)، مسبق الضبط (ضوء توازن اللون األبيض:
النهار، ظل، غائم، ضوء التنجستني، ضوء فلورسنت أبيض، فالش)، 

 كلفن تقريبًا)، تتوفر مزايا تصحيح ١٠٠٠٠-٢٥٠٠خمصص، إعداد حرارة اللون (
توازن اللون األبيض ومضاهاة توازن اللون األبيض.

مت متكني نقل معلومات درجة حرارة لون الفالش@
قابل للتطبيق على التعرض الطويل لإلضاءة وكذلك على الصور التي يتم تقليل التشويش:

 عاليةISOالتقاطها بسرعة 
تصحيح السطوع التلقائي 

للصورة:
يتوفر مُحسِّن اإلضاءة التلقائي

متوفرأولوية درجة التمييز:
تصحيح اإلضاءة الطرفية وتصحيح االنحراف اللوين وتصحيح التشويهتصحيح انحراف العدسة:

مستكشف العرض•
منشور خماسي على مستوى العنيالنوع:

التغطية 
(وفقًا لنسبة العرض إىل االرتفاع):

%)، ١٠٠%، أفقي: حوايل ١٠٠ (رأسي: حوايل ٣:٢
%)، ٩٧%، أفقي: حوايل ١٠٠ (رأسي: حوايل ٤:٣
%)، ١٠٠%، أفقي: حوايل ٩٧ (رأسي: حوايل ١٦:٩

%)٩٦%، أفقي: حوايل ١٠٠ (رأسي: حوايل ١:١
 ملم تقريبًا.٢٢بنقطة العني عند @

 ملم عند الضبط على وضع ما ال نهاية)٥٠ مع عدسة ١- م١ (- ٠٫٩٥xحوايل التكبري:
)١- م١ ملم تقريبًا (من مركز العدسة العينية على بعد -٢٢نقطة العني:

 (نقطة لكل بوصة)١- م١٫٠ - +٣٫٠حوايل -نطاق ضبط االنكسار:
ثابتةشاشة ضبط البؤرة:

متوفرعرض الشبكة:
متوفراملستوى اإللكرتوين:

نوع يسمح بالرجوع السريعاملرآة:
متوفرمعاينة عمق اجملال:

 (للتصوير باستخدام مستكشف املشهد)الضبط التلقائي للبؤرة•
، واكتشاف اختالف املرحلة باستخدام TTLالتسجيل الثانوي لصور النوع:

) اخملصصAFمستشعر الضبط التلقائي للبؤرة (
 نقطة حد أقصى)٤٥ (النوع املتداخل من الضبط التلقائي للبؤرة: ٤٥):AFنقاط الضبط التلقائي للبؤرة (

يتنوع عدد نقاط الضبط التلقائي للبؤرة املتاحة ونقاط من النوع املتداخل @
املزدوج من الضبط التلقائي للبؤرة ونقاط من النوع املتداخل من الضبط 

التلقائي للبؤرة وفقًا للعدسة املستخدمة وإعدادات نسبة العرض إىل 
االرتفاع.

 مع نقطة الضبط f/2.8ضبط بؤرة من النوع املتداخل املزدوج عند @
التلقائي للبؤرة باملنتصف.

(جمموعة الضبط التلقائي للبؤرة: عند استخدام عدسات اجملموعة أ)
، f/2.8 (بوجود نقطة مركزية للضبط تلقائي للبؤرة مركزية تدعم EV  -3 - 18نطاق سطوع ضبط البؤرة:

)ISO 100وضبط تلقائي للبؤرة للقطة واحدة، يف درجة حرارة الغرفة، 



٤٩٩

املواصفات

، AI Servoضبط البؤرة تلقائيًا للقطة واحدة، وضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام تشغيل ضبط البؤرة:
)MF، وضبط البؤرة يدويًا (AI Focusوضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام 

وضع حتديد منطقة الضبط 
التلقائي للبؤرة:

الضبط التلقائي للبؤرة لنقطة واحدة (حتديد يدوي)، والضبط التلقائي 
للبؤرة ملنطقة (حتديد يدوي للمنطقة)، والضبط التلقائي للبؤرة ملنطقة 

كبرية (حتديد يدوي للمنطقة)، والضبط التلقائي للبؤرة مع التحديد التلقائي 
 نقطة٤٥لـ

شروط التحديد التلقائي لنقطة 
الضبط التلقائي للبؤرة:

ميكن حتديد نقاط الضبط التلقائي للبؤرة تلقائيًا باستخدام معلومات عن 
األلوان املكافئة لدرجات اجللد.

خصائص الضبط التلقائي للبؤرة 
:AI Servoباستخدام 

تتبع التسارع/التباطؤ، التبديل التلقائي للضبط التلقائي للبؤرة

الضبط الدقيق ملستويات 
الضبط التلقائي للبؤرة:

) (لكل العدسات بالقدر نفسه أو الضبط AFالضبط الدقيق للبؤرة تلقائيًا (
حسب العدسة)

الشعاع املساعد للضبط 
التلقائي للبؤرة:

سلسلة صغرية من الفالشات تنطلق بواسطة الفالش املدمج

التحكم يف درجة اإلضاءة•
 منطقة باستخدام ٦٤ من خالل TTLقياس فتحة العدسة املفتوحة وضع ضبط كثافة اإلضاءة:

 بكسلRGB plus IR-7560مستشعر ضبط كثافة اإلضاءة 
))AFضبط كثافة اإلضاءة التقديري (موصولة بكافة نقاط ضبط البؤرة تلقائيًا (•
% تقريبًا من مستكشف املشهد يف املنتصف)٦٫٠ضبط جزئي (•
% تقريبًا من مستكشف املشهد يف املنتصف)٣٫٨ضبط موضعي (•
ضبط كثافة اإلضاءة متوسط املركز•

نطاق سطوع قياس كثافة 
اإلضاءة:

 1  - 20  EV عند درجة حرارة الغرفة، سرعة) ISO 100(

أوضاع املنطقة األساسية:وضع التصوير:
 املشهد الذكي التلقائي، إيقاف تشغيل الفالش، اإلبداعي التلقائي، أوضاع

املشهد اخلاص (طعام، أطفال، إضاءة شموع، طويل ليلي، مشهد ليلي بكامريا 
حممولة يدويًا، التحكم يف اإلضاءة اخللفية لوضع النطاق الديناميكي العايل، طويل، 
عرضي، تقريب، رياضة) مرشحات إبداعية (أبيض/أسود حمبب، الضبط البؤري غري 

الدقيق، تأثري الكامريا اللعبة، تأثري الشكل املصغر، تأثري األلوان املائية، النطاق 
الديناميكي العايل القياسي الفني، النطاق الديناميكي العايل الزاهي الفني، النطاق 

الديناميكي العايل الواضح الفني، النطاق الديناميكي العايل البارز الفني)

أوضاع املنطقة اإلبداعية:
اإلضاءة التلقائية املربجمة، اإلضاءة التلقائية مع أولوية الغالق، اإلضاءة 
التلقائية مع أولوية فتحة العدسة، درجة اإلضاءة اليدوية، درجة إضاءة 

املصباح، وضع التصوير اخملصص
ISOسرعة 

(مؤشر اإلضاءة املوصى به)
 تلقائيًاISO 100 - ISO 6400: يتم ضبط سرعة *أوضاع املنطقة األساسية

 ISO  12800 إىل ISO 100مشهد ليلي بكامريا حممولة يدويًا يتم ضبط سرعة @ 
 تلقائيًاISO 100 - ISO 1600تلقائيًا، عرضي: يتم ضبط سرعة 

P، Tv، Av، M، B: ISO ،تلقائية ISO 100 - ISO 16000 مضبوطة 
 توقف بدرجة توقف كاملة)، أو توسعة سرعة ١/٣يدويًأ (بزيادات قدرها 

ISO إىل H مكافئة لسرعة) ISO 25600(
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النطاق اخلاص بالصور الثابتة، النطاق التلقائي، احلد األدنى لسرعة الغالق ):ISO(إعدادات سرعة 
للوضع التلقائي القابل للضبط

 درجة توقف١/٢ أو ١/٣ درجات توقف بزيادات قدرها ٥±  (يدوي):Manualتعويض درجة اإلضاءة:
مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائيًا 

)AEB:( ±ميكن ضمه ١/٢ أو ١/٣ توقفات بزيادة قدرها ٣) توقف 
مع تعويض اإلضاءة يدويًا)

يتم تطبيقه يف وضع ضبط البؤرة تلقائيًا للقطة واحدة تلقائي:):AEتثبيت اإلضاءة التلقائية (
باستخدام ضبط تقديري عندما يتم ضبط البؤرة

Manual:(يدوي) مع زر قفل اإلضاءة التلقائية
ممكنمضاد االهتزاز:

الفاصل الزمني للتصوير وعدد اللقطات القابلة للضبطموقت الفاصل الزمني:
زمن إضاءة املصباح القابل للضبطموقت املصباح:

)HDRالتصوير يف وضع النطاق الديناميكي العايل (•
٣، ±٢، ±١تلقائي، ±ضبط النطاق الديناميكي:

طبيعي، قياسي فني، زاهي فني، واضح فني، بارز فنيالتأثريات:
متوفرحماذاة الصورة التلقائية:

درجات اإلضاءة املتعددة•
 درجات إضاءة٩ إىل ٢من عدد درجات اإلضاءة املتعددة:

التحكم يف درجة اإلضاءة 
املتعددة:

إضايف، متوسط

الغالق•
غالق بؤري إلكرتوين التحكمالنوع:

 ثانية (نطاق إجمايل سرعة الغالق، يختلف النطاق املتاح ٣٠ ثانية إىل ١/٨٠٠٠سرعة الغالق:
 ثانية١/٢٥٠ عند Xحسب وضع التصوير)، املصباح، مزامنة 

نظام التشغيل•
التصوير الفردي/التصوير املتواصل عايل السرعة: وضع التشغيل:

التصوير املتواصل منخفض السرعة، التصوير الفردي الصامت، التصوير 
 ثوان/التحكم عن بُعد، املوقت ١٠املتواصل الفردي، املوقت الذاتي ملدة 

الذاتي ملدة ثانيتني/التحكم عن بُعد
* لقطات/ثانية تقريبًا كحد أقصى٧٫٠التصوير املتواصل عايل السرعة: سرعة التصوير املتواصل:

 لقطات/ثانية تقريبًا كحد أقصى أثناء التصوير أثناء العرض املباشر أو ٥٫٠@
).Servo] (الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام Servo AFحني ضبط [

 لقطات/ثانية تقريبًا كحد أقصى٣٫٠التصوير املتواصل منخفض السرعة: 
 لقطات/ثانية تقريبًا كحد أقصى٣٫٠التصوير املتواصل الصامت: 
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احلد األقصى لعدد اللقطات 
املستمرة دون توقف:

 لقطة تقريبًا)١١٠ لقطة تقريبًا (٧٧ بدقة كبرية/دقيقة: JPEGتنسيق 
 لقطة تقريبًا)٢٥ لقطة تقريبًا (RAW: 20تنسيق 

RAW+JPEG :لقطة تقريبًا)٢٢ لقطة تقريبًا (٢٠ كبرية/دقيقة 
 االختبارية (نسبة العرض إىل االرتفاع Canonتستند األرقام إىل معايري @

 ومنط الصورة القياسي) باستخدام بطاقة ISO 100، بسرعة ٢ :٣
 جيجابايت.٨سعتها 

تنطبق األرقام املوضحة داخل األقواس على العدسة فائقة السرعة @
UHS-I املتوافقة 

 االختبارية.Canon جيجابايت إىل معايري ١٦تستند البطاقة سعة 

الفالش•
فالش قابل للسحب ينبثق تلقائيًاوحدة الفالش املدجمة:

، باألمتار/القدم)ISO 100 (١٢/٣٩٫٤رقم الدليل: تقريبًا 
 ملم تقريبًا١٧تغطية الفالش: زاوية رؤية عدسة مقاس 

 ثوانٍ تقريبًا٣مدة إعادة الشحن: 
EX من الفئة Speedliteمتوافق مع وحدات فالش  اخلارجي:Speedliteفالش 

E-TTL IIالفالش التلقائي قياس كثافة إضاءة الفالش:
 درجة توقف١/٢ أو ١/٣ درجات توقف بزيادات قدرها ٣± تعويض درجة إضاءة الفالش:

تثبيت درجة إضاءة الفالش 
)FE:(

متوفر

بالطرف التوصيل بالكمبيوتر:
 Speedliteإعدادات وظيفة الفالش املدمج، إعدادات وظيفة فالش التحكم يف الفالش:

 اخلارجيSpeedliteاخلارجي، إعدادات الوظيفة اخملصصة لفالش 
ميكن التحكم يف الفالش الالسلكي عرب اإلرسال البصري

التصوير أثناء العرض املباشر•
 مزدوج البكسالت لضبط البؤرة تلقائيًاCMOSنظام طريقة ضبط البؤرة:

-فرديFlexiZone-متعدد، FlexiZoneالوجه+التعقب، طريقة الضبط التلقائي للبؤرة:
 أضعاف تقريبًا)٥/١٠ضبط البؤرة يدويًا (إمكانية التكبري مبعدل 

تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة 
)AF:(

ضبط البؤرة تلقائيًا للقطة واحدة، ضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام وضع 
Servo

)ISO 100 (عند درجة حرارة الغرفة، سرعة EV  18 - 0 نطاق سطوع ضبط البؤرة:
 منطقة)، قياس كثافة اإلضاءة اجلزئي ٣١٥قياس كثافة اإلضاءة التقديري (وضع ضبط كثافة اإلضاءة:

% من شاشة العرض املباشر)، قياس كثافة اإلضاءة املوضعية ٦٫١(حوايل 
% من شاشة العرض املباشر)، قياس كثافة اإلضاءة املقدّر ٢٫٦(حوايل 

عند املركز
نطاق سطوع قياس كثافة 

اإلضاءة:
 0 - 20  EV عند درجة حرارة الغرفة، سرعة) ISO 100(

 درجة توقف١/٢ درجة توقف أو ١ /٣ درجة توقف يف زيادات مبقدار ٣± تعويض درجة اإلضاءة:
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متوفراملرشحات اإلبداعية:
التصوير الصامت باستخدام 

العرض املباشر:
)٢ و١متوفر (الوضع 

متوفرالغالق باللمس:
ثالثة أنواععرض الشبكة:

تصوير األفالم•
MOV/MP4تنسيق التسجيل:

MPEG-4 AVC / H.264األفالم:
معدل نقل بيانات متغري (متوسط)

MP4: AAC خطي، MOV: PCMالصوت:
معدل اإلطارات وحجم 

]MOVتنسيق [التسجيل:
29.97p/25.00p/23.98p  :)١٠٨٠ x ١٩٢٠وضوح عالٍ كامل (

]MP4تنسيق [
59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/ 23.98p :)١٠٨٠ x ١٩٢٠وضوح عالٍ كامل (

 59.94p/50.00p/29.97p/25.00p : )٧٢٠ x ١٢٨٠وضوح عالٍ (
-فقط)I (للتحرير/MOV[:ALL-Iتنسيق [طريقة الضغط:

 (خفيف)IPB (قياسي)، MP4[:IPBتنسيق [
]MOVتنسيق [معدل البت:

 ميجابت٩٠ حوايل :29.97p/25.00p/23.98p/ (ALL-I  ( وضوح عالٍ كامل 
]MP4تنسيق [

 ميجابت٦٠: حوايل  (قياسي)59.94p/50.00p/ (IPB وضوح عالٍ كامل (
 (قياسي)29.97p/25.00p/23.98p / (IPB وضوح عالٍ كامل (

 ميجابت٣٠: حوايل 
 ميجابت١٢: حوايل  (خفيف)29.97p/25.00p/ (IPB وضوح عالٍ كامل (

 ميجابت٢٦: حوايل   (قياسي)59.94p/50.00p/ (IPB وضوح عالٍ (
 ميجابت٤: حوايل  (خفيف)29.97p/25.00p/ (IPB وضوح عالٍ كامل (

 ميجابت٣٠: حوايل تصوير األفالم يف وضع النطاق الديناميكي العايل
 مزدوج البكسالت لضبط البؤرة تلقائيًاCMOSنظام طريقة ضبط البؤرة:

-فرديFlexiZone-متعدد، FlexiZoneالوجه+التعقب، طريقة الضبط التلقائي للبؤرة:
 أضعاف تقريبًا)٥/١٠ضبط البؤرة يدويًا (إمكانية التكبري مبعدل 

الضبط التلقائي للبؤرة لألفالم 
:Servoباستخدام وضع 

متوفر
Servoالضبط التلقائي اخملصص لألفالم اخملصص باستخدام وضع @

 أضعاف تقريبًا١٠ إىل ٣التكبري/التصغري الرقمي:
)ISO 100 (عند درجة حرارة الغرفة، سرعة EV  18 - 0 نطاق سطوع ضبط البؤرة:
ضبط كثافة اإلضاءة متوسط املركز أو قياس كثافة اإلضاءة التقديريوضع ضبط كثافة اإلضاءة:
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نطاق سطوع قياس كثافة 
اإلضاءة:

 0 - 20  EV عند درجة حرارة الغرفة، سرعة) ISO 100(

التصوير باستخدام اإلضاءة التلقائية (برجمة اإلضاءة التلقائية لألفالم) التحكم يف درجة اإلضاءة:
واإلضاءة اليدوية

 درجة توقف١/٢ أو ١/٣ درجات توقف بزيادات قدرها ٣± تعويض درجة اإلضاءة:
ISOسرعة 

(مؤشر اإلضاءة املوصى به):
 - ISO 100أثناء التصوير باستخدام اإلضاءة التلقائية: يتم ضبط سرعة 

ISO 12800 تلقائيًا. يف أوضاع املنطقة اإلبداعية، ميكن توسعة احلد 
).ISO 25600 (مكافئة لسرعة Hاألعلى إىل 

 التلقائية (يتم الضبط تلقائيًا ISOأثناء التصوير باستخدام اإلضاءة اليدوية: 
 ISO 100 - ISO 12800)، يتم ضبط ISO 100 - ISO 12800على 

 درجة- أو زيادات توقف كاملة)، قابلة للتوسعة ١/٣يدويًا (بزيادات قدرها 
)ISO 25600 (مكافئ لسرعة Hحتى تصل إىل 

النطاق اخلاص بتصوير األفالم القابلة للضبط):ISO(إعدادات سرعة 
تصوير األفالم يف وضع النطاق 

الديناميكي العايل:
ممكن

 (أفالم قدمية)، Old Movies (حلم)، Dream (ذكرى)، Memoryاملرشحات اإلبداعية لألفالم:
Dramatic B&W(أبيض وأسود درامي) Miniature effect  movie 

(فيلم تأثري الشكل املصغر)
 ثوان٨ٍ ثوانٍ/٤قابلة للضبط على ثانيتني/لقطات الفيديو:

ميكروفونات اسرتيو مدجمة، يتوفر طرف توصيل ميكروفون اسرتيو خارجيتسجيل الصوت:
مستوى تسجيل الصوت القابل للضبط، مرشح صوت الرياح متوفر، خمفض 

الصوت متوفر
طرف توصيل سماعات الرأس مرفق، مستوى الصوت قابل للضبطسماعات الرأس:

ثالثة أنواععرض الشبكة:
األفالم ذات الفرتات الزمنية 

احملددة:
الفاصل الزمني للتصوير وعدد اللقطات القابلة للضبط

فرتة وقت التصوير املطلوبة، وطول فرتة التشغيل، وسعة البطاقة 
املتبقية والقابلة للعرض.

غري ممكن أثناء تصوير األفالمالتقاط الصور الثابتة:

LCDشاشة •
TFTشاشة بللورية سائلة باأللوان تعمل بتقنية النوع:

) مع ٣:٢ بوصات) (نسبة عرض إىل ارتفاع تبلغ ٣٫٠ سم (٧٫٧العرض، حجم الشاشة والنقاط:
 مليون نقطة تقريبًا١٫٠٤

 مستويات)٧يدوي (ضبط السطوع:
متوفراملستوى اإللكرتوين:

٢٥لغات الواجهة:
االستشعار السعويتقنية شاشة اللمس:

قابل للعرضدليل امليزات / التعليمات:
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التشغيل•
عرض صورة واحدة (دون معلومات التصوير)، وعرض صورة واحدة (مع تنسيق عرض الصور:

معلومات أساسية) وعرض صورة واحدة (مع عرض معلومات التصوير: 
معلومات مفصلة، العدسة/شريط الرتدد الرسومي، توازن اللون األبيض، 

، تقليل مساحة اللون/التشويش، تصحيح ٢، منط الصورة ١منط الصورة 
 صورة)٤/٩/٣٦/١٠٠انحراف العدسة)، عرض الفهرس (

وميض التمييزات ذات اإلضاءة الزائدةتنبيه التمييز:
عرض نقطة الضبط التلقائي 

للبؤرة:
يتوفر (قد ال يتم العرض حسب ظروف التصوير)

ثالثة أنواععرض الشبكة:
 مرات تقريبًا١٠ - ١٫٥قوة التكبري/التصغري:

 صورة، حسب تاريخ التصوير، ١٠٠ أو ١٠صورة واحدة، التنقل السريع مبعدل طرق استعراض الصور:
حسب اجمللد، حسب األفالم، حسب الصور الثابتة، حسب التصنيف

ممكنتدوير الصورة:
Image protection حماية) 

الصور):
ممكن

متوفرالتصنيف:
)، مكرب صوت مدمج متوفرLCD، HDMIمتكني (شاشة تشغيل األفالم:
جميع الصور، حسب التاريخ، حسب اجمللد، حسب األفالم، حسب الصور عرض الشرائح:

الثابتة، حسب التصنيف
قابلة للتحديد لعروض الشرائح وتشغيل األفالمموسيقى اخللفية:

املعاجلة الالحقة للصور•
 املوجودة RAWمعاجلة صور 

يف الكامريا:
ضبط السطوع وتوازن اللون األبيض ومنط الصورة ومُحسن اإلضاءة 

 العالية وجودة تسجيل الصورة ISOالتلقائي وتقليل تشويش سرعة 
 ومساحة األلوان وتصحيح اإلضاءة الطرفية وتصحيح JPEGبتنسيق 

التشوه وتصحيح االنحراف اللوين
متوفرتغيري احلجم:

أبيض/أسود حمبب، الضبط البؤري غري الدقيق، تأثري عني السمكة، التأثري املرشحات اإلبداعية:
الفني الواضح، تأثري الرسم باأللوان املائية، تأثري الكامريا البسيطة، تأثري 

الشكل املصغر

ترتيب الطباعة•
DPOF: متوافق مع املعيارVersion 1.1

ميزات التخصيص•
٢٦الوظائف اخملصصة:

 شاشات٥ميكن تسجيل حتى قائمتي:
 يف قرص األوضاعC2 أو C1التسجيل ضمن وضع التصوير اخملصص:

ميكن اإلدخال والتضمنيمعلومات حقوق النشر:
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واجهة التوصيل•
 عايل السرعة)، جهاز استقبال USBتوصيل الكمبيوتر (مساوٍ لتوصيل طرف التوصيل الرقمي:

GPS فئة GP-E2 توصيل حمطة توصيل ،CS100
CEC (تبديل تلقائي للدقة) متوافق مع Cمن النوع  صغري:HDMIطرف خرج 

طرف توصيل دخل ميكروفون 
خارجي:

 ملم٣٫٥طرف توصيل قابس اسرتيو دقيق مقاس 

طرف توصيل وحدة التحكم عن 
بُعد:

RS-60E3لتوصيل مفتاح التحكم عن بُعد طراز 

RC-6متوافق مع وحدة التحكم عن بعد طراز التحكم الالسلكي عن بُعد:
متوافقة:Eye-Fiبطاقة 

الطاقة•
١، الكمية LP-E6N/LP-E6حزمة بطارية البطارية:

طاقة التيار املرتدد القابلة لالستخدام مع ملحقات مأخذ تيار كهربي @
منزيل.

 مركبة، فيمكن استخدام بطاريات BG-E14باستخدام مقبض بطارية @
AA/R6.

ميكن عرض السعة املتبقية وعداد الغالق وأداء إعادة الشحن وتسجيل معلومات البطارية:
البطارية

عدد اللقطات املمكنة:
، مع CIPA(بناءً على معايري اختبار 

%)٥٠استخدام الفالش بنسبة 

عند التصوير باستخدام مستكشف العرض:
 درجة ٧٣ درجة مئوية/٢٣ لقطة تقريبًا يف درجة حرارة الغرفة (٩٦٠

 درجة مئوية/٠ لقطة تقريبًا يف درجة حرارة الغرفة (٨٦٠فهرنهايت)، 
 درجة فهرنهايت)٣٢

عند التصوير أثناء العرض املباشر:
 درجة ٧٣ درجة مئوية/٢٣ لقطة تقريبًا يف درجة حرارة الغرفة (٣٠٠

 درجة مئوية/٠ لقطة تقريبًا يف درجة حرارة الغرفة (٢٧٠فهرنهايت)، 
 درجة فهرنهايت)٣٢

 درجة مئوية/٢٣ دقيقة تقريبًا يف درجة حرارة الغرفة (٥٠إجمايل ساعة واحدة ومدة تصوير الفيلم:
 درجة فهرنهايت)٧٣

 دقيقة تقريبًا عند درجات احلرارة املنخفضة ٤٠إجمايل ساعة واحدة و
 درجة فهرنهايت)٣٢ درجة مئوية/٠(
 كاملة الشحن.LP-E6Nباستخدام بطارية @

األبعاد والوزن•
 بوصات٣٫٠٩ × ٤٫١٤ × ٥٫٤٧ ملم / ٧٨٫٥ × ١٠٥٫٢ × ١٣٩٫٠حوايل األبعاد (العرض × االرتفاع × العمق):

)CIPA أوقية (وفقًا لتوجيهات ٢٥٫٧٥ جرامًا / ٧٣٠حوايل الوزن:
 أوقية (اجلسم فقط)٢٢٫٩٣ جرامًا / ٦٥٠حوايل 

بيئة التشغيل•
نطاق درجة احلرارة أثناء 

التشغيل:
 درجات فهرنهايت١٠٤ درجة فهرنهايت إىل ٣٢ درجة مئوية / ٤٠ درجة مئوية إىل ٠

 % أو أقل٨٥نسبة الرطوبة أثناء التشغيل:
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LP-E6Nحزمة البطارية طراز •
بطارية ليثيوم أيون قابلة إلعادة الشحنالنوع:

 فولت من التيار املستمر٧٫٢اجلهد الكهربي املقدر:
 مللي أمبري لكل ساعة١٨٦٥سعة البطارية:

نطاق درجة احلرارة أثناء 
التشغيل:

 درجات ١٠٤ درجة فهرنهايت إىل ٣٢ درجة مئوية / ٤٠ درجة مئوية إىل ٠
فهرنهايت

 % أو أقل٨٥نسبة الرطوبة أثناء التشغيل:
األبعاد (العرض × االرتفاع × 

العمق):
 بوصة٢٫٢ × ٠٫٨ × ١٫٥ ملم / ٥٦٫٨ × ٢١٫٠ × ٣٨٫٤حوايل 

 أوقية (يشمل الغطاء الواقي)٢٫٨٢ جرام / ٨٠حوايل الوزن:

LC-E6شاحن البطارية من نوع •
LP-E6N/LP-E6بطارية البطارية املتوافقة:
 دقيقة.٣٠حوايل ساعتان مدة إعادة الشحن:

 هرتز)٥٠/٦٠ فولت من التيار املرتدد (٢٤٠ - ١٠٠الدخل املُقدر:
 ملي أمبري١٫٢ فولت من التيار املستمر / ٨٫٤اإلخراج املقدر:

نطاق درجة احلرارة أثناء 
التشغيل:

 درجات ١٠٤ درجة فهرنهايت إىل ٤١ درجة مئوية / ٤٠ درجات مئوية إىل ٥
فهرنهايت

 % أو أقل٨٥نسبة الرطوبة أثناء التشغيل:
 بوصات٣٫٧ × ١٫٣ × ٢٫٧ ملم / ٩٣٫٠ × ٣٣٫٠ × ٦٩٫٠حوايل األبعاد (العرض × االرتفاع × العمق):

 أوقية٤٫١ جرام / ١١٥حوايل الوزن:

LC-E6Eشاحن البطارية من نوع •
LP-E6N/LP-E6بطارية البطارية املتوافقة:
 قدم٣٫٣ م/ ١حوايل طول سلك الطاقة:
 دقيقة.٣٠حوايل ساعتان مدة إعادة الشحن:

 هرتز)٥٠/٦٠ فولت من التيار املرتدد (٢٤٠ - ١٠٠الدخل املُقدر:
 أمبري١٫٢ فولت من التيار املستمر/٨٫٤اإلخراج املقدر:

نطاق درجة احلرارة أثناء 
التشغيل:

 درجات ١٠٤ درجة فهرنهايت إىل ٤١ درجة مئوية / ٤٠ درجات مئوية إىل ٥
فهرنهايت

 % أو أقل٨٥نسبة الرطوبة أثناء التشغيل:
 بوصات٣٫٧ × ١٫٣ × ٢٫٧ ملم / ٩٣٫٠ × ٣٣٫٠ × ٦٩٫٠حوايل األبعاد (العرض × االرتفاع × العمق):

 أوقية (باستثناء سلك الطاقة)٣٫٩ جرام / ١١٠حوايل الوزن:

 تستند جميع البيانات الواردة أعاله إىل معايريCanon االختبارية وإرشادات ومعايري اختبار CIPA احتاد) 
الكامريات ومنتجات التصوير).

 كما تستند األبعاد والوزن املذكورة أعاله على إرشاداتCIPA.(باستثناء وزن جسم الكامريا فقط) 
.مواصفات املنتج واألجزاء اخلارجية عرضة للتغيري دون إشعار
 يف حالة حدوث مشكلة بعدسة ليست من إنتاجCanon مت تركيبها بالكامريا، استشر اجلهة 

املصنعة لهذه العدسة.
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العالمات التجارية
Adobe هي عالمة جتارية لشركة Adobe Systems Incorporated.

 إنMicrosoftو Windows هما عالمتان جتاريتان أو عالمتان جتاريتان مسجلتان لشركة Microsoft 

Corporation.يف الواليات املتحدة و/أو الدول األخرى 

 إنMacintoshو Mac OS. هما عالمتان جتاريتان لشركة Apple Inc مسجلتان يف الواليات املتحدة 

والدول األخرى.

 شعارSDXC. هو عالمة جتارية مسجلة لشركة SD-3C, LLC.

 يعد كل منHDMI وشعار HDMIو High-Definition Multimedia Interface عالمات جتارية أو 

 .HDMI Licensing LLCعالمات جتارية مسجلة لشركة .

.أما جميع العالمات التجارية األخرى فهي ملكية خاصة ألصحابها املعنيني

MPEG-4حول ترخيص 
 وقد يستخدم لتشفري MPEG-4 للمعيار AT&T"هذا املنتج مرخص مبوجب براءات االخرتاع 

 MPEG-4 و/أو فك تشفري الفيديو املتوافق مع املعيار MPEG-4الفيديو املتوافق مع املعيار 
) من قِبل موفر فيديو مرخص ٢) لألغراض الشخصية وغري التجارية أو (١والذي مت تشفريه فقط (

. ومل يتم منح أي MPEG-4 لتقدمي فيديو متوافق مع املعيار AT&Tمبوجب براءات االخرتاع 
.“MPEG-4ترخيص صريحًا كان أم ضمنيًا ألي استخدام آخر ملعيار 

اإلشعار معروض بالعربية على النحو املطلوب. *
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 األصليةCanonيوصى باستخدام ملحقات 
 األصلية معه.Canonهذا املنتج مصمم لتحقيق أداء فائق إذا مت استخدام ملحقات 

 املسؤولية عن أي تلف يحدث لهذا املنتج و/أو أية حوادث، مثل نشوب احلرائق وما Canonال تتحمل شركة 
 (على سبيل Canonشابه ذلك، حتدث نتيجة حلدوث أعطال يف ملحقات غري أصلية ليست من إنتاج شركة 

املثال حدوث تسرب من جمموعة البطارية و/أو انفجارها). يُرجى االنتباه إىل أن هذا الضمان ال يسري على 
، بالرغم من Canonأعمال اإلصالح الناجمة عن عيوب امللحقات غري األصلية التي ليست من إنتاج شركة 

إمكانية طلب إجراء مثل أعمال اإلصالح هذه ولكن اخلدمة يف هذه احلالة ستكون مدفوعة األجر.

 فقط. قد يؤدي استخدامها مع منتج أو شاحن Canon مُصممة ملنتجات LP-E6N/LP-E6البطارية 
.Canonبطارية غري متوافق إىل التسبب يف حدوث أعطال أو حوادث لن تتحمل مسؤوليتها شركة 
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لالحتاد األوروبي ودول املنطقة االقتصادية األوروبية (الرنويج وأيسلندا وليشتنشتاين) 
فقط

تشري هذه الرموز إىل ضرورة عدم التخلص من هذا املنتج مع النفايات املنزلية، 
) WEEEوفقًا للتوجيه اخلاص بنفايات األجهزة الكهربية واإللكرتونية (

) EC/2006/66  و/أو التوجيه اخلاص بالبطاريات (رقم )EU/19 /2012 (رقم 
و/أو التشريعات الوطنية املنفِذة لهذه التوجيهات. 

إذا كان هناك رمز كيميائي مطبوعًا أسفل الرمز املوضح أعاله، ومبا يتوافق 
 = الكادميوم Cd = الزئبق وHgمع التوجيه اخلاص بالبطاريات، فهذا يشري إىل وجود أحد املعادن الثقيلة (

 = الرصاص) يف هذه البطارية أو املراكم برتكيز أعلى من احلد املسموح به املُحدد يف التوجيه Pbو
اخلاص بالبطاريات.

يجب تسليم هذا املنتج إىل نقطة جتميع حمددة، مثل تلك التي تقوم على أساس االستبدال املعتمد 
ملنتج مقابل آخر عند شراء منتج جديد من نفس النوع أو تسليمه ملوقع جتميع معتمد إلعادة تدوير 

) والبطاريات واملراكمات. قد يكون للتعامل غري املالئم مع EEEنفايات األجهزة الكهربية واإللكرتونية (
هذا النوع من النفايات أثر حمتمل على البيئة وصحة اإلنسان بسبب املواد اخلطرة احملتملة التي يرتبط 

). وسيسهم تعاونك يف التخلص من هذا املنتج EEEوجودها عامة باألجهزة الكهربية واإللكرتونية (
على نحو سليم يف االستخدام الفعال للموارد الطبيعية. 

ملزيد من املعلومات حول إعادة تدوير هذا املنتج، يرجى االتصال مبكتب املدينة احمللي أو هيئة 
التخلص من النفايات أو نظام معتمد للتخلص من النفايات أو خدمة التخلص من النفايات املنزلية لديك 

، www.canon-europe.com/weeeأو تفضل بزيارة املوقع اإللكرتوين 
.www.canon-europe.com/batteryأو 
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تنبيه
هناك خطر االنفجار يف حالة استبدال البطارية بنوع غري صحيح. 

تخلص من البطاريات املستعملة وفقًا للوائح احمللية.
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١٤
دليل بدء تشغيل الربنامج /
تنزيل الصور على كمبيوتر

يشرح هذا الفصل ما يلي:

 نظرة عامة على الربنامج اخلاص بكامرياتEOS
كيفية تنزيل الربنامج على جهاز الكمبيوتر وتثبيته
 كيفية تنزيل أدلة إرشادات الربنامج (ملفاتPDFواستعراضها (
كيفية تنزيل الصور من الكامريا إىل جهاز الكمبيوتر
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. EOSيعطي هذا القسم نظرة عامة على تطبيقات الربنامج املتعددة فيما يخص كامريات 
لتنزيل الربنامج وتثبيته، يجب توفر اتصال باإلنرتنت. فال ميكن تنزيل الربنامج وتثبيته يف أماكن ال 

يوجد فيها اتصال باإلنرتنت.

EOS Utility
 إمكانية نقل الصور الثابتة EOS Utilityأثناء توصيل الكامريا بالكمبيوتر، يتيح لك برنامج 

واألفالم املصورة باستخدام الكامريا إىل الكمبيوتر. وميكنك أيضًا استخدام هذا الربنامج لضبط 
العديد من إعدادات الكامريا والتصوير عن بُعد من خالل توصيل الكمبيوتر بالكامريا. كما ميكنك 

، إىل البطاقة.*EOS Sample Musicكذلك نسخ مقاطع موسيقى اخللفية، مثل 
ميكنك استخدام موسيقى اخللفية كمسار صوتي يف ألبوم لقطات فيديو أو فيلم أو عرض شرائح يتم *

تشغيله على الكامريا.

Digital Photo Professional
. حيث ميكنك RAWيوصى باستخدام هذا الربنامج للمستخدمني الذين يقومون بتصوير صور 

 بسهولة.JPEG وRAWعرض وحترير وطباعة صور بتنسيق 
 بت وبني تلك التي ستُثبت على ٦٤تختلف بعض الوظائف بني النسخة التي ستُثبت على جهاز كمبيوتر *

 بت.٣٢جهاز كمبيوتر 

Picture Style Editor
ميكنك حترير أمناط الصور وإنشاء ملفات منط الصورة األصلية وحفظها. يستهدف هذا 

الربنامج املستخدمني املتقدمني ذوي اخلربة يف معاجلة الصور.

دليل بدء تشغيل الربنامج

نظرة عامة على الربامج
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دليل بدء تشغيل الربنامج

 تنزيل الربنامج.١
 اتصل باإلنرتنت من أي جهاز كمبيوتر وادخل إىل عنوان املوقع اإللكرتوين التايل التابع لـCanon.

www.canon.com/icpd
.حدد بلدك أو منطقة سكنك وقم بتنزيل الربنامج
.فك ضغط الربنامج على جهاز الكمبيوتر

انقر فوق ملف التثبيت املعروض لبدء تشغيل املُثبّت.:Windowsألنظمة تشغيل 
 ثم يتم عرضه. اتبع اخلطوات   dmgسيتم إنشاء ملف :Macintoshلنظام 

 التالية لبدء تشغيل املُثبّت.
.dmg) انقر نقرًا مزدوجًا فوق ملف ١(

.سيظهر رمز تشغيل وملف املُثبّت على سطح املكتب
وإذا مل يظهر ملف املثبت، فانقر نقرًا مزدوجًا على رمز التشغيل لعرضه.

) انقر نقرًا مزدوجًا فوق ملف املثبت.٢(
.يبدأ تشغيل املثبت

] (التثبيت السهل) واتبع اإلرشادات التي Easy Installation انقر فوق [٢
تظهر على الشاشة للتثبيت.

 بالنسبة لنظام التشغيلMacintosh] انقر فوق ،Install.[

تنزيل الربنامج وتثبيته

 ال تقم بتوصيل الكامريا بالكمبيوتر قبل تثبيت الربنامج. وإال، فلن يتم تثبيت الربنامج بشكل
صحيح.

 حتى لو كانت هناك نسخة أقدم من الربنامج مثبتة على جهاز الكمبيوتر اخلاص بك، فاتبع
اإلجراءات التالية لتثبيت النسخة األحدث. (سيتم استبدال النسخة األقدم.)
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). فال ميكن تنزيل الربنامج PDFاتصال اإلنرتنت مطلوب لتنزيل أدلة إرشادات الربنامج (ملفات 
يف أماكن ال يوجد فيها اتصال باإلنرتنت.

).PDF قم بتنزيل أدلة إرشادات الربنامج (ملفات ١
 اتصل باإلنرتنت وادخل إىل موقعCanon.على الويب 

www.canon.com/icpd
.حدد بلدك أو منطقة سكنك وقم بتنزيل أدلة اإلرشادات

).PDF استعرض أدلة إرشادات الربنامج (ملفات ٢
 انقر نقرًا مزدوجًا على دليل إرشادات (ملفPDF.مت تنزيله لفتحه (
 الستعراض أدلة اإلرشادات (ملفاتPDF يلزم توفر برنامج ،(Adobe Acrobat 

Reader DC أو أي مستعرض آخر مللفات PDF من Adobe يوصى باستخدام) 
أحدث إصدار).

 ميكن تنزيل برنامجAdobe Acrobat Reader DC.جمانًا من اإلنرتنت 
 ملعرفة كيفية استخدام مستعرض مللفاتPDF.انظر قسم التعليمات بهذا الربنامج ،

)PDFتنزيل الربنامج وعرضه أدلة اإلرشادات (ملفات 
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 لتنزيل الصور املوجودة يف الكامريا على الكمبيوتر. وهناك EOSميكنك استخدام برنامج 
طريقتان للقيام بذلك.

.)٥١٣(ص قم بتثبيت الربنامج ١

استخدم كابل واجهة لتوصيل الكامريا بجهاز ٢
الكمبيوتر.

 الرقمي اخلاص قم بتوصيل الكابل بطرف التوصيل
> Dبالكامريا بحيث يكون رمز قابس الكابل <

مواجهًا للجزء األمامي للكامريا.
 قم بتوصيل القابس بطرف توصيلUSB اخلاص 

بالكمبيوتر.

 لتنزيل الصور.EOS Utilityاستخدم برنامج ٣
 ارجع إىل دليل إرشاداتEOS Utility.

تنزيل الصور على كمبيوتر

التنزيل من خالل توصيل الكامريا بالكمبيوتر

ال ميكن توصيل الكامريا بجهاز كمبيوتر عن طريق كابل واجهة أثناء االتصال الالسلكي.



تنزيل الصور على كمبيوتر
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ميكنك استخدام قارئ البطاقات لتنزيل الصور على الكمبيوتر.

.)٥١٣(ص قم بتثبيت الربنامج ١

أدخل البطاقة يف قارئ البطاقات.٢

 Digital Photoاستخدم برنامج ٣
Professional.لتنزيل الصور 

 ارجع إىل دليل إرشاداتDigital Photo 
Professional.

تنزيل الصور باستخدام قارئ البطاقات

، EOSعند تنزيل الصور من الكامريا إىل الكمبيوتر، باستخدام قارئ بطاقات دون استخدام برنامج 
 املوجود على البطاقة إىل الكمبيوتر.DCIMفانسخ جملد 
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AEB(املضاهاة التلقائية لشدة اإلضاءة) ............٤١٣

AF
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٤٧٠.............................................................القوائم
٤٧٤.....................................إعدادات االتصال الالسلكي

٤٥١، ٥٥...................................إعدادات وظائف التصوير

١٨٢...........................................إنشاء/حتديد اجمللدات

٦٦، ٤١.......................................إيقاف التشغيل التلقائي

٢٦١، ٢٥٦، ١٩٥................................إيقاف فتحة العدسة

٢٠.......................................................احتياطات السالمة

٤٨١..................................استكشاف املشكالت وحلها

١٨٤................................................................اسم امللف

٣٩٧...................................................اقتصاص (الصور)

٩٠........................................................................األطفال

األفالم

٣٣٣.....................................ألبوم لقطات الفيديو
٣١٩..............األفالم ذات الفرتات الزمنية احملددة

٣٦٣.........................................االستمتاع باألفالم
٣٠٥...............................................التحكم السريع

٣٦٥، ٣٦٣.............................................التشغيل
٢٩٤.................التصوير باستخدام اإلضاء التلقائية
٢٩٨.................التصوير باستخدام اإلضاءة اليدوية

٣١١.......................التكبري/التصغري الرقمي لألفالم
٣٧٣، ٣٦٣...................العرض على جهاز التلفاز

٣١٦.......................................املرشحات اإلبداعية
٣١٣، ٢٩٤...........................................امليكروفون

٣١٣.....................................امليكروفون اخلارجي
٢٩٥...................................تثبيت اإلضاءة التلقائية

٣٦٧.............حترير املشهدين األول واألخريبفيلم
تصوير األفالم يف وضع النطاق الديناميكي 

٣١٤...............................................................العايل
٣٠٩.....................................................حجم امللف

٣٠٦........................................حجم تسجيل الفيلم
ضبط بؤرة األفالم تلقائيًا باستخدام 

Servo...................................................٣٢٦
٣٢٧، ٣٠٤..............طريقة الضبط التلقائي للبؤرة

٣٣١................................................عرض الشبكة
٣٠٠.............................................عرض املعلومات

٣٣٣.............................................لقطات الفيديو
٣١٢..............................................خمفض الصوت

٣١٢........................................مرشح صوت الرياح
٣٠٧...............................................معدل اإلطارات
٣٠٨................................................معدل الضغط

٣٣١...........................موقت ضبط كثافة اإلضاءة
٣٠٩................................................وقت التسجيل

٣١٩.......................األفالم ذات الفرتات الزمنية احملددة

األقراص

٥١................................................القرص الرئيسي
٥١....................................................قرص األوضاع

٥٢........................................قرص التحكم السريع
٥٥...............................................)LCDاإلضاءة (لوحة 
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١٩٢.............................اإلضاءة التلقائية مع أولوية الغالق

١٩٤...............اإلضاءة التلقائية مع أولوية فتحة العدسة

٩٤...)HDRاإلضاءة اخللفية للنطاق الديناميكي العايل (

٢٩٨، ١٩٦.................................................اإلضاءة اليدوية

٦٨..................................................اإلعدادات االفرتاضية

٥١٢......................................................................الربنامج

٤٧٦..........................................................الربنامج الثابت

٤٢، ٣٦، ٣٤........................................................البطارية

٦٤، ٣٧، ٢٥، ٥.................................................البطاقات

٦٥، ٣٩..................استكشاف املشكالت وحلها
٣٨...............................................التذكري بالبطاقة

٦٥...........................التهيئة املنخفضة املستوى
٤٠١، ٢٦٨...........................................التأثري الواضح الفني

٤٣............................................................التاريخ/الوقت

١٥٨........................................................................التباين

٤٣٦......التحديد املباشر لنقطة الضبط التلقائي للبؤرة

١٢٢..........التحديد اليدوي(نقطة الضبط التلقائي للبؤرة)

٣٨٧...............................التدوير التلقائي للصور الرأسية

١٨٤........................................الرتقيم املستمر للملفات

٣٤٥.................................................................التشغيل

٦٦...................................إيقاف التشغيل التلقائي
٣٦٩....................................................التشغيل التلقائي

٣٥٩..................................................................التصنيف

٢٥٥، ٨٢...........................التصوير أثناء العرض املباشر

FlexiZone٢٨١....................................... - فردي
FlexiZone٢٧٩.................................... - متعدد

٢٦٥...............................................التحكم السريع
٢٧٢.............................................التصوير الصامت

٢٨٨...........................)MFالضبط اليدوي للبؤرة (
٢٦٦.......................................املرشحات اإلبداعية

٢٧٧...............................................الوجه+التعقب
٢٧٤، ١١٦.................تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة

٢٧٠..................................................عرض الشبكة
٢٥٨...........................................عرض املعلومات

٢٧١......................................حماكاة درجة اإلضاءة
٢٧٣...........................موقت ضبط كثافة اإلضاءة

١٤٦.................................نسبة العرض إىل االرتفاع

التصوير الصامت

٢٧٢...التصوير الصامت باستخدام العرض املباشر
١٣٨............................التصوير املتواصل الصامت
١٣٨.............................التصوير املستمر الصامت

٩٧.......................................التصوير الفوتوغرايف املكرب

١٣٨....................................................التصوير املتواصل

١٣٨...............................التصوير املستمر عايل السرعة

١٣٨......................التصوير املستمر منخفض السرعة

١٧٩...........................................التصوير املضاد لالهتزاز

التصوير باستخدام العرض املباشر

٢٥٧..........................................اللقطات املمكنة
٢٤٤.....................التصوير باستخدام الفالش الالسلكي

٢٢١..................التصوير باستخدام وحدة التحكم عن بُعد

١١٢................التصوير من خالل نوع اإلضاءة أو املشهد

٢٠٤..........................................التعرض الطويل لإلضاءة

٤١٥...............................................................التغيري اآلمن

٨٤........................................................التلقائي اإلبداعي

٦٤......................................................................التنسيق

٤٤........................................................التوقيت الصيفي

 احلد األقصى لعدد اللقطات املستمرة

١٤٥، ١٤٣............................................دون توقف

٣٣.........................................................................احلزام

ISO سرعة 8احلساسية 

٩٨.......................................................................الرياضة

AFالزر 

AF-ON(تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة) ......٥٠
٦٢.......................................................................السحب

٣٦٥.................................................................السماعة

٣٤، ٣٢..............................................................الشاحن

٦٦.......................................................الصفري (الصافرة)

٦٢....................................................الصفري أثناء اللمس

الصور

٣٨٧..............................................التدوير التلقائي
٣٥٨................................................التدوير اليدوي

٣٤٥......................................................التشغيل
٣٦٩..........................................التشغيل التلقائي

٣٥٩.......................................................التصنيف
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٣٧٣، ٣٦٣...................العرض على جهاز التلفاز
٣٧٨.........................................................املسح

١٨٤..................................................ترقيم امللفات
٣٥١.....................................................تنبيه التمييز

٣٧٦............................................................حماية
٣٥٢................................شريط الرتدد الرسومي

٣٦٩...............................................عرض الشرائح
٣٥٣...........................................عرض الفهرس

٣٥٤.................عرض مصغر (استعراض الصور)
٣٥٢..............عرض نقطة الضبط التلقائي للبؤرة

٣٤٨..........................................معلومات التصوير
٦٧..................................................وقت املراجعة
١٥٩، ١٥٥، ١٠٨......................................الصور أحادية اللون

٩٧..............................................................الصور القريبة

٤٠٠، ٢٦٨، ١٠٣...........................الضبط البؤري املتجانس

١٩٨...............................الضبط التقديري لكثافة اإلضاءة

الضبط التلقائي للبؤرة

١٢٥، ١٢٠.............إطار ضبط البؤرة تلقائيًا للمنطقة
٨١......................................................إعادة التكوين

األهداف الصعبة للضبط التلقائي 
٢٨٤، ١٣٦..............................................للبؤرة

الشعاع املساعد للضبط التلقائي 
٤١٩، ١١٩..................................................للبؤرة

٦٦............................................الصفري (الصافرة)
٤٢٧...........................الضبط الدقيق للبؤرة تلقائيًا

٢٨٨............................)MFالضبط اليدوي للبؤرة (
٤٢٢، ١٢٦.............باستخدام ميزة تتبع درجة اللون

٤٣٦، ١٢٢.......حتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة
٢٧٤، ١١٦.................تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة

٢٨٤، ٤٩.....................................خارج نطاق البؤرة
١٢٧.......................ضبط البؤرة من النوع املتداخل

١٢٧........ضبط البؤرة من النوع املتداخل املزدوج
٣٢٧، ٢٧٦..............طريقة الضبط التلقائي للبؤرة

١٢٨....................جمموعات الضبط التلقائي للبؤرة
١٢٧....................مستشعر الضبط التلقائي للبؤرة

نقاط الضبط التلقائي للبؤرة تضيء باللون 
١١٩.................................................................األحمر

١٢٠............................نقطة الضبط التلقائي للبؤرة

وضع حتديد منطقة الضبط التلقائي 
١٢٤، ١٢١، ١٢٠...................................................للبؤرة

 الضبط التلقائي للبؤرة8الضبط التلقائي للبؤرة 

١٢٠.........................الضبط التلقائي للبؤرة أحادي النقطة

٢٧٥.....Servoالضبط التلقائي للبؤرة باستخدام وضع 

١٩٨...................................الضبط اجلزئي لكثافة اإلضاءة

٤٢٧..........................................................الضبط الدقيق

١٩٨.............................الضبط املوضعي لكثافة اإلضاءة

٢٨٨، ١٣٧............................)MFالضبط اليدوي للبؤرة (

٥٠..........................................................الضغط بالكامل

٥٠..............................................الضغط حتى املنتصف

الطاقة

٤٥٢..........................................أداء إعادة الشحن
٤٥٦............................................تيار كهربي منزيل

٤٥٢، ٤٢..........................مستوى شحن البطارية
٤٥٢.........................................معلومات البطارية

٨٩.........................................................................الطعام

٤٧، ٢٥...............................................................العدسة

٤٨......................................................حترير القفل
١٧٥...............................تصحيح اإلضاءة الطرفية

١٧٦.....................................تصحيح االنحراف اللوين
٣٥٣.....................................................العرض املصغر

٣٧٣، ٣٦٣............................العرض على جهاز التلفاز

٢٨٦.........................................................الغالق باللمس

)Speedliteالفالش (

٢٤٠...................................................وضع الفالش
١٠٧، ٨٣..............................إيقاف تشغيل الفالش

٢٣٣...........................................الفالش اخلارجي
٢٢٨.............................................الفالش املدمج

٢٥٤، ٢٤٠.......................................الفالش اليدوي
٢٤٣.....................................الوظائف اخملصصة

٢٣٣، ٢٣٢........) FEتثبيت درجة إضاءة الفالش (
٢٤٢، ٢٣٣، ٢٣٠.......تعويض درجة إضاءةالفالش

٢٣٤..................................سرعة مزامنة الفالش
٢٤١..............مزامنة الغالق (الستارة األوىل/الثانية)

)Speedliteالفالش(

٢٣٥.......................................التحكم يف الفالش
٢٢٨......................................................الفالش املدمج
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)Speedliteالفالش(

٢٣٠.......................................تقليل العني احلمراء
٥٨.......................................................................القائمة

٤٤٠...........................................................قائمتي
٥١..........................................................القرص الرئيسي

الكامريا

٤٩.............................................اإلمساك بالكامريا
٢١٩................البهتان الناجت عن اهتزاز ات الكامريا

٤٩...................................................اهتزاز الكامريا
٤٥٠..............................................عرض اإلعدادات

٦٨.....................................مسح إعدادات الكامريا
٤٦............................................................................اللغة

١٠٨................................اللقطات التي تستند إىل احمليط

٢٥٧، ١٤٣، ٤٢.....................................اللقطات املمكنة

٣٩٩، ٣١٦، ٢٦٦، ١٠١..........................املرشحات اإلبداعية

٣١٦.....................................املرشحات اإلبداعية لألفالم

٣١٨.......................................أبيض وأسود درامي
٣١٧....................................................أفالم قدمية

٣١٧.................................................................حلم
٣١٧...............................................................ذكرى

٣١٨..............................فيلم تأثري الشكل املصغر
٧٢.....................................................املستوى اإللكرتوين

٩٣، ٩٢..................................................املشاهد الليلية

٧٨............................................املشهد التلقائي الذكي

٩٣.....................املشهد الليلي مع حمل الكامريا باليد

٢٠١، ١٦٨............................................................املضاهاة

٣......................................................................امللحقات

٤٣........................................................املنطقة الزمنية

٢٢٢، ١٤٠...................................................املوقت الذاتي

٣١٣، ٢٩٤....................................................امليكروفون

٢٠٧.............................)HDRالنطاق الديناميكي العايل (

٦١...............................................................................النقر

١٥٨.....................................................................الوضوح

٤١٠..................................................الوظائف اخملصصة

١٨٥.............................................................امتداد امللف

ب
١٠٥...............)HDRبارز فني للنطاق الديناميكي العايل (

١٩٠..............................................برجمة اإلضاءة التلقائية

٤٥٧....................................................Eye-Fiبطاقات 

 البطاقات SDXC  8 وSDHC وSDبطاقات 

 البطاقات8بطاقات الذاكرة 

١٥٩، ١٠٨........................................بني داكن (لون أحادي)

٤٠٥...................................................بيانات مسح األتربة

ت
٤٠١، ٢٦٨، ١٠٤........................................تأثري األلوان املائية

١٥٩.............................................تأثري التدرج (لون أحادي)

٤٠١، ٢٦٩، ١٠٤...................................تأثري الشكل املصغر

٤٠١، ٢٦٩، ١٠٤.......................................تأثري الكامريا اللعبة

٤٠١، ٢٦٨، ١٠٤.......................................تأثري عني السمكة

١٥٦........................................................تأثريات املرشح

٨٦...........................................................تبهيت اخللفية

٢٣٣، ٢٣٢.................) FEتثبيت درجة إضاءة الفالش (

٨١.........................................................تثبيت ضبط البؤرة

١٢٥، ١٢٠.....حتديد تلقائي (نقطة الضبط التلقائي للبؤرة)

٣٤٣، ٢٩٠........................................حتذير درجة احلرارة

٣٨..........................................حترير الغالق بدون بطاقة

٣٨٧، ٣٥٨.................................................تدور (الصور)

٣٨٠.........................................)DPOFترتيب الطباعة (

تسجيل

٣١٢....................................................صوت األفالم
١٥٨................................................................تشبع اللون

تشغيل

٢٥٧، ٤٢....................................اللقطات املمكنة
تصحيح

١٦٧...........................................توازن اللون األبيض
١٧٥..........................................تصحيح اإلضاءة الطرفية

١٧٦...............................................تصحيح االنحراف اللوين

تصحيح تشويه

١٧٦...........................................................العدسة
٧٦......................................................................تعليمات
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٢٠٠................................................تعويض درجة اإلضاءة

١٩١..............................................................تغيري الربجمة

٣٩٥............................................................تغيري احلجم

٢٣٠.................................................تقليل العني احلمراء

تقليل تشويش

١٧٢.................................التعرض الطويل لإلضاءة
١٧٠........................................... العاليةISOسرعة 

١٧٢................تقليل تشويش التعرض الطويل لإلضاءة

١٧٠...........................تقليل تشويش اللقطات املتعددة

١٧٠.......................... العاليةISOتقليل تشويش سرعة 

تكبري

٣٥٥...........................................................الصور
C(التلقائي اإلبداعي) .............................................٨٤

٣٥١.....................................................متييزات املقاطع

٣٥١...............................................................تنبيه التمييز

٤٠٣......................................تنظيف (مستشعر الصور)

٤٠٣.................................................تنظيف املستشعر

تهيئة

٦٤...........................................................البطاقات
٦٤..........................................تهيئة البطاقة (التنسيق)

توازن اللون األبيض

١٦٦...................................ضبط درجة حرارة اللون
١٦٢..........................................)WBتوازن اللون األبيض (

١٦٣..............................)Qأولوية اللون األبيض (
١٦٣.....................................)Qأولوية احمليط (

١٦٥، ١٦٤...............................................اخملصص
١٦٦.......................) اخملصصWBتوازن اللون األبيض (

١٦٥..................................توازن اللون األبيض اخملصص

٤٥٦......................................................تيار كهربي منزيل

ج
٣٠٦، ١٤٢.........................................جودة تسجيل الصور

٣٩٥، ١٤٣......................صغرية (جودة تسجيل الصور)

١٤٤، ١٤٣...........................عادية (جودة تسجيل الصور)

٣٩٥، ١٤٣.........................كبرية (جودة تسجيل الصور)

٣٩٥، ١٤٣..................متوسطة (جودة تسجيل الصور)

ح
٤٦٨، ٤٢...................................................حامل البطارية

٣٤٩، ٣٠٩، ١٤٣............................................حجم امللف

حماية

٣٧.......................................الكتابة على البطاقات
٣٧٦............................................................حماية الصور

د
٢٠٤............................................درجات إضاءة املصباح

٢١٢..........................................درجات اإلضاءة املتعددة

١٥٨، ٩١، ٨٩....................................................درجة اللون

١٦٢.......................................................درجة حرارة اللون

١٦٦.............................درجة حرارة اللوندرجة حرارة اللون

٧٥..............................................................دليل امليزات

ر
٤٢٥...............................................................رمز التحذير

٨...................................................................3رمز 

J(املنطقة اإلبداعية) ٨....................................... رمز

٤٩٦............................................................رموز األخطاء

٢٩٧، ٢٦٠.................................................رموز املشهد

ز
١٠٥...............) HDRزاهٍ فني للنطاق الديناميكي العايل (

٤٨.................................................................زاوية الرؤية

٤٥٠، ٣٤٦، ٣٠٠، ٢٦٢، ٢٥٨............................. .INFOزر 

٥٠......................................................................زر الغالق

زيادات إعداد

٤١٣....................................................ISOسرعة 
٤١٣............................................زيادات مستوى اإلضاءة

س
٢٩٩، ٢٩٦، ١٤٨.............................................ISOسرعة 

١٥٠.......................................إعداد تلقائي (تلقائي)
١٥٣..............................احلد األدنى لسرعة الغالق

١٥١.............................................ISOزيادة سرعة 
١٥٢......................................نطاق الضبط التلقائي

١٥١.........................................نطاق الضبط اليدوي



٥٢٣

الفهرس

ش
٤٠، ٢٨، ٢٤................................................LCDشاشة 

٤٥١، ٥٥..........................إعدادات وظائف التصوير
٧٢...........................................املستوى اإللكرتوين

٣٤٥..............................................تشغيل الصور
٤٧٠، ٥٨........................................شاشة القائمة
٣٨٦..............................................ضبط السطوع

٨٢، ٤٠.............................................متغرية الزاوية
٨٢، ٤٠............................... متغرية الزاويةLCDشاشة 

٣٥٦، ٦١..................................................شاشة اللمس

٣٥٢.........)RGBشريط الرتدد الرسومي (السطوع/

ص
١٥٩، ١٥٥، ١٠٨................................صور باألبيض واألسود

٩٥.........................................................صورة شخصية

٩٢.................................................صورة شخصية ليلية

ض
 الضبط التلقائي للبؤرة8ضبط البؤرة 

١٢٠......................................ضبط البؤرة تلقائيًا للمنطقة

١٢٠.............................ضبط البؤرة تلقائيًا ملنطقة كبرية

ـ  ١٢٠... نقطة٤٥ضبط البؤرة تلقائيًا مع التحديد التلقائي ل

١٢٧................................ضبط البؤرة من النوع املتداخل

١٢٧.................ضبط البؤرة من النوع املتداخل املزدوج

١٩٩........................ضبط كثافة اإلضاءة متوسطاملركز

٤٩.....................................ضبط مستوى انكسار الضوء

٩١...............................................................ضوء الشموع

ط
٥١٥................................... (رقمي)USBطرف توصيل 

٥١٥، ٢٦...........................................طرف توصيل رقمي

ع
٣٠٧.................................................عايل الوضوح (فيلم)

١٤٢....................................................عدد وحدات بكسل

٣٥٤..............................................عرض التنقل السريع

٣٤٧، ٣٣١، ٢٧٠، ٧١..................................عرض الشبكة

٣٦٩........................................................عرض الشرائح

٣٤٦.............................................عرض الصورة الواحدة

٣٥٣....................................................عرض الفهرس

٣٤٨.........................................عرض معلومات التصوير

٣٥٥، ٢٨٨...................................................عرض مكرب

٣٥٩......................................................عالمة التصنيف

٤٣٣، ٥٧.............................عناصر التحكم اخملصصة

غ
٣٣...............................................غطاء العدسة العينية

ف
٢٧.........................................فتحة احلامل ثالثي القوائم

)Speedliteفالش (

٢٤١.........................................................الالسلكي
١٠٥..........)HDRفني واضح للنطاق الديناميكي العايل (

ق
٤٤٠......................................................................قائمتي

٤٥٦...............................................قارنة التيار املستمر

٢٣٣، ٢٦..................................................قاعدة الرتكيب

٥١، ٣٠.......................................................قرص األوضاع

٥٢.................................................قرص التحكم السريع

٥٤............................................................................قفل

٢٠٣..............................................قفل اإلضاءة التلقائية

٢١٩.................................................................قفل املرآة

١٠٤.......)HDRقياسي فني للنطاق الديناميكي العايل (

ك
٤٦٨، ٣٧٣..............................................................كابل

ل
٣٣٣.......................................................لقطات الفيديو

لقطة واحدة (الضبط التلقائي للبؤرة 

٢٧٤، ١١٧........................................للقطة واحدة)

م
٢٩٨...................................................م (اإلضاءة اليدوية)

٧٨.....................................................مؤشر ضبط البؤرة



٥٢٤

الفهرس

٤٥١، ٢٩............................مؤشر مستوى درجة اإلضاءة

٢٦...............................................جمموعة املصطلحات

٣٠١، ٢٦١.....................................حماكاة الصورة النهائية

٢٧١...............................................حماكاة درجة اإلضاءة

١٦٩...........................................حمسن اإلضاءة التلقائي

٤٦٨.........................................................خمطط النظام

٣١٢........................................................خمفض الصوت

٦٧....................................................مدة معاينة الصورة

٣١٢..................................................مرشح صوت الرياح

٢٤١.................................................مزامنة الستارة األوىل

٢٤١...............................................مزامنة الستارة الثانية

٢٤١.......................مزامنة الغالق (الستارة األوىل/الثانية)

١٨١.............................................................مساحة األلوان

مستكشف العرض

٧٤.........................................الكشف عن االهتزاز
٧٢............................................املستوى اإللكرتوين

٤٩............................ضبط مستوى انكسار الضوء
٧١....................................................عرض الشبكة

٢٩................................................مستكشف املشهد

٣٦٦...........................مستوى الصوت (تشغيل الفيلم)

٣١٢...........................................مستوى تسجيل الصوت

٦٨..............................................مسح إعدادات الكامريا

٣٧٨...........................................................مسح الصور

٣٨.........................................................مصباح الوصول

مضاهاة

١٦٨............................................توازن اللون األبيض
٣٩٠..................................RAWمعاجلة صور بتنسيق 

٢٦١، ٢٥٦، ١٩٥................................معاينة عمق اجملال

٣٠٧.........................................................معدل اإلطارات

١٤٦...........................................................معدل الصورة

١٨٦.............................................معلومات حقوق النشر

٢٢١................................................مفتاح التحكم عن بُعد

٥٣................................مفتاح التحكم متعدد االجتاهات

٥٤................................مفتاح قفل الوظائف املتعددة

٢٨٨، ١٣٧، ٤٧.............مفتاح وضع ضبط بؤرة العدسة

١٨١......................................................ICCملف التعريف 

١٤٤، ١٤٣........................ممتازة (جودة تسجيل الصور)

٢٢٠...............................................................منظار العني

٩٦..............................................................منظر طبيعي

٤٠٣..................................منع ظهور األتربة على الصور

٣٧٢...................................................موسيقى اخللفية

٢٢٣.............................................موقت الفاصل الزمني

١٤٠.............................. ثوانٍ أو ثانيتني١٠موقت ذاتي ملدة 

٢٧٣....................................موقت ضبط كثافة اإلضاءة

ن
)Speedliteنطاق الفالش (

٢٢٩.............................................................الفعال
٤٧٥، ٣٧٣، ٣٠٧........................................نظام الفيديو

٤٢١........نقطة الضبط التلقائي للبؤرة املرتبطة باالجتاه

١٢٠....نقطة ضبط البؤرة (نقطة الضبط التلقائي للبؤرة)

١٥٤..............................................................منط الصورة

١٦٠، ١٥٧..................................منط الصورةمنط الصورة

و
٢٣٤......Canonوحدات الفالش التي ليست من إنتاج 

)Speedliteوحدة الفالش (

٢٦........................مناطق تالمس مزامنة الفالش
١٣٨.........................................................وضع التشغيل

٨٨...............................)SCNوضع املشهد اخلاص (

١٩٨.........................................وضع ضبط كثافة اإلضاءة

٢٩٣، ٣٠٧........................)Full HDوضوح عال كامل (

٤٦٠........وظائف قابلة للضبط باستخدام وضع التصوير
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