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۲

عملکردھا و جدول ھای منوعملکردھا و جدول ھای منو

 عملکردھای موجود در ھر حالت تصویربرداری

حالت تصویربرداری
عملکرد

۰OOOO––––––––––––––––O – ±۳جبران نوردھی

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOضبط صدای فیلم

فلش زدن

––OOO–––OO–OOOOOOO–––فلش خودکار

––OOOOOOOO–OOOOOOOOOOفلش روشن

–––––––––––––––––O–O–سرعت کم شاتر

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOفلش خاموش

Av/TV تنظیمات
(f/4.0 :پیش فرض) AvOO–––––––––––––––––––

––––––––––––––––––TvO–O (پیش فرض: 1/125)

–––––––––––––––––O–––تغییر برنامھ

OOOO––––––––––––––––Oقفل AE/قفل FE (پیوند شده بھ تایمر نورسنجی)

محدوده فوکوس

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOعادی

OOOO––O––OOOOOOOOOO–Oماکرو

OOOO––O––OOOOOOOOOO–Oفوکوس دستی

اطالعات روی صفحھ

OOOOOOO–OOOOOOOOOO–OOنمایش ۱ (پیش فرض: اطالعات اولیھ)

OOOOOOO–OOOOOOOOOO–OOنمایش ۲ (پیش فرض: اولیھ + جزئیات)

OOOOOOO–OOOOOOOOOO–OOبدون نمایش اطالعات

O در دسترس است یا بھ طور خودکار تنظیم می شود. – موجود نیست.



۳

 تنظیمات صفحھ کنترل سریع

حالت تصویربرداری
عملکرد

AF روش

OOOOOOOO–OOOOO–OOO––O+ردیابی

–––AFOOOO––O––OOOOO–OOO ردیابی

OOOO––O–OOOOOOOOOOOOOمرکز

AF عملکرد
AFOOOOOOOO–OOOOOOOOOOOO وان شات

Servo AFOOOO––––O––––––––––––

حالت رانندگی

–OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOعکسبرداری تکی

–––––––––OOOO–OO–OO–Oمتوالی با سرعت زیاد

–––––––––OOOO–OO–OO–Oمتوالی با سرعت کم

–OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOتایمر خودکار:10 ثانیھ

–OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOتایمر خودکار:2 ثانیھ

–۲OOOO–OO–OOOOOOOOOOOO – ۱۰تایمر خودکار: متوالی

حالت نورسنجی

–OOOOOOOOOOOOOO–OOOOOنورسنجی ارزیابی

–––––––––––––––––OOOOنورسنجی نقطھ ای

––––––OOOO––––––––––Oتمرکز نور در مرکز

کیفیت تصویر

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO–

OOOO–OOOOOOOOOOOOOOO–

OOOO–OOOOOOOOOOOOOOO–

OOOO–OOOOOOOOOOOOOOO–

OOOO–OOOOOOOOOOOOOOO–

O در دسترس است یا بھ طور خودکار تنظیم می شود. – موجود نیست.



۴

حالت تصویربرداری
عملکرد

اندازه ضبط فیلم

NTSC ھنگام تنظیم روی

(4K) 3840 ۲۹٫۹۷ کادردرثانیھx2160––––––––––––––––––––O

(Full HD) 1920 ۵۹٫۹۴ کادردرثانیھx1080OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

(Full HD) 1920 ۲۹٫۹۷ کادردرثانیھx1080OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

(HD) 1280 ۵۹٫۹۴ کادردرثانیھx720OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

PAL ھنگام تنظیم روی

(4K) 3840 ۲۵٫۰۰ کادردرثانیھx2160––––––––––––––––––––O

(Full HD) 1920 ۵۰٫۰۰ کادردرثانیھx1080OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

(Full HD) 1920 ۲۵٫۰۰ کادردرثانیھx1080OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

(HD) 1280 ۵۰٫۰۰ کادردرثانیھx720OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

ISO سرعت
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOخودکار

–––––––––––––––––OOOOسایر

تعادل سفیدی

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOخودکار

OOOO––––––––––––––––Oنور روز

OOOO––––––––––––––––Oسایھ

OOOO––––––––––––––––Oابری

OOOO––––––––––––––––Oنور تنگستن

OOOO––––––––––––––––Oنور فلورسنت سفید

OOOO––––––––––––––––Oسفارشی

B9 – 0 – A9/G9 – 0 – M9OOOO––––––––––––––––Oاصالح تعادل سفیدی

O در دسترس است یا بھ طور خودکار تنظیم می شود. – موجود نیست.



۵

حالت تصویربرداری
عملکرد

تنظیمات سبک

OOOOOOOOOOOO––O––––OOخودکار

OOOO––––––––OO–OOOO–Oاستاندارد

OOOO––––––––––––––––Oواضح

OOOO––––––––––––––––Oعادی

OOOO––––––––––––––––Oسیاه/سفید

OOOO––––––––––––––––Oقرمزقھوه ای

بھینھ ساز نور خودکار

OOOO––––––––OOOOOOOOOغیرفعال

OOOO––––––––––––––––Oکم

OOOOOOOOOOOO––––––––Oاستاندارد

OOOO––––––––––––––––Oزیاد

غیرفعال در حین نوردھی دستی
] روشن ]OOOO–––––––––––––––––

] خاموش ]OOOO–––––––––––––––––

نسبت ابعادی تصویر ثابت

OOOO–OOOOOOOOOOOOOOO–

OOOO–OOOOOOOOOOOOOOO–

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO–

OOOO–OOOOOOOOOOOOOOO–

فیلم با جلوه مینیاتور

O––––––––––––––––––––غیرفعال

5x––––––––––––––––––––O

10x––––––––––––––––––––O

20x––––––––––––––––––––O

ویدیوھای مختصرویدیوھای مختصر
O––––––––––––––––––––غیرفعال

O––––––––––––––––––––فعال

O در دسترس است یا بھ طور خودکار تنظیم می شود. – موجود نیست.



۶

حالت تصویربرداری
عملکرد

روشنایی
–––––––––––––O–––––––محدوده: ۲±

–O–OOOO–––––––O––––––محدوده: ۳±

–OOOOOOOOOOO–––––––––حالت عکسبرداری

سطح جلوه فیلتر

جلوه پوست صافھنگام تنظیم روی [پوست صاف]

––––––––––O––O–––––––کم

––––––––––O––O–––––––متوسط

––––––––––O––O–––––––زیاد

تاری پس زمینھھنگام تنظیم روی [تاری پس زمینھ]
–––––––––––––O–––––––خودکار

–––––––––––––O–––––––خاموش

رنگ مایھھنگام تنظیم روی [غذا]
––––––––––––––O––––––استاندارد

––––––––––––––O––––––۲ سطح خنک/۲ سطح گرم

کنتراستھنگام تنظیم روی [سیاه/سفید دانھ دانھ]

––––––––O––––––––––––کم

––––––––O––––––––––––استاندارد

––––––––O––––––––––––زیاد

فوکوس مالیمھنگام تنظیم روی [فوکوس مالیم]

–––––––O–––––––––––––کم

–––––––O–––––––––––––استاندارد

–––––––O–––––––––––––زیاد

O در دسترس است یا بھ طور خودکار تنظیم می شود. – موجود نیست.



۷

حالت تصویربرداری
عملکرد

سطح جلوه فیلتر

جلوهھنگام تنظیم روی [جلوه چشم ماھی]

––––––O––––––––––––––کم

––––––O––––––––––––––استاندارد

––––––O––––––––––––––زیاد

جلوهھنگام تنظیم روی [جلوه ھنری جسورانھ]

–––––O–––––––––––––––کم

–––––O–––––––––––––––استاندارد

–––––O–––––––––––––––زیاد

شدت رنگھنگام تنظیم روی [جلوه آبرنگ]

––––O––––––––––––––––کم

––––O––––––––––––––––استاندارد

––––O––––––––––––––––زیاد

رنگ مایھھنگام تنظیم روی [جلوه دوربین كوچک]

–––O–––––––––––––––––رنگ سرد

–––O–––––––––––––––––استاندارد

–––O–––––––––––––––––رنگ گرم

O در دسترس است یا بھ طور خودکار تنظیم می شود. – موجود نیست.



۸

تنظیمات منوی تصویربرداری

حالت تصویربرداری
عملکرد

بھ "تنظیمات صفحھ کنترل سریع" (= ۳) مراجعھ کنید.کیفیت تصویر

بھ "تنظیمات صفحھ کنترل سریع" (= ۳) مراجعھ کنید.نسبت ابعادی تصویر ثابت

مرور تصویر

–OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOخاموش

–۲OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ثانیھ

–۴OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ثانیھ

–۸OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ثانیھ

–OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOنگھداشتن

تنظیمات فلش

حالت فلش
––OOOOOOOO–OOOOOOOOOOخودکار

––––––––––––––––––OOOدستی

جبران نوردھی فلش
۰OOOOOOO––OOOOOOOOOO––

±2OOOO–––––––––––––––––

خروجی فلش

––––––––––––––––––OOOحداقل

––––––––––––––––––OOOمتوسط

––––––––––––––––––OOOحداکثر

چراغ قرمزی چشم
––OOOOOOOO–OOOOOOOOOOروشن

––OOOOOOOO–OOOOOOOOOOخاموش

FE مناسب
––OOOOOOOO–OOOOOOOOOOروشن

–––––––––––––––––OOOOخاموش

بھ "تنظیمات صفحھ کنترل سریع" (= ۳) مراجعھ کنید.حالت رانندگی

O در دسترس است یا بھ طور خودکار تنظیم می شود. – موجود نیست.



۹

حالت تصویربرداری
عملکرد

مھر تاریخ

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOخاموش

–OOOOOOO–OO–––––––––Oتاریخ

–OOOOOOO–OO–––––––––Oتاریخ و زمان

بھ "عملکردھای موجود در ھر حالت تصویربرداری" (= ۲) مراجعھ کنید.جبران نوردھی

ISO بھ "تنظیمات صفحھ کنترل سریع" (= ۳) مراجعھ کنید.سرعت

بھ "تنظیمات صفحھ کنترل سریع" (= ۳) مراجعھ کنید.بھینھ ساز نور خودکار

بھ "تنظیمات صفحھ کنترل سریع" (= ۳) مراجعھ کنید.حالت نورسنجی

تایمر نورسنجی

۴OOOO––––––––––––––––O ثانیھ

۸OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ثانیھ

۱۶OOOO––––––––––––––––O ثانیھ

۳۰OOOO––––––––––––––––O ثانیھ

۱OOOO––––––––––––––––O دقیقھ

۳OOOO––––––––––––––––O دقیقھ

تغییر مناسب
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOغیرفعال

––––––––––––––––––OO–فعال

بھ "تنظیمات صفحھ کنترل سریع" (= ۳) مراجعھ کنید.تعادل سفیدی

OOOO––––––––––––––––Oتعادل سفیدی سفارشی

بھ "تنظیمات صفحھ کنترل سریع" (= ۳) مراجعھ کنید.اصالح تعادل سفیدی

بھ "تنظیمات صفحھ کنترل سریع" (= ۳) مراجعھ کنید.تنظیمات سبک

AF بھ "تنظیمات صفحھ کنترل سریع" (= ۳) مراجعھ کنید.عملکرد

AF بھ "تنظیمات صفحھ کنترل سریع" (= ۳) مراجعھ کنید.روش

O در دسترس است یا بھ طور خودکار تنظیم می شود. – موجود نیست.



۱۰

حالت تصویربرداری
عملکرد

AF اندازه كادر
OOOO––O–OOOOOOOOOOO–Oعادی

–––OOOO––O––OOOOO–OOOکوچک

AF متوالی
––OOOOOOOOOOOOOOOOOOOفعال

–OOOO––OO–OOOOOOOOOOOغیرفعال

AF فلش نور کمکی
––OOOOOOOO–OOOOOOOOOOفعال

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOغیرفعال

MF تنظیمات اوج

اوج
OOOO––O––OOOOOOOOOO–Oروشن

OOOO––O––OOOOOOOOOO–Oخاموش

سطح
OOOO––O––OOOOOOOOOO–Oکم

OOOO––O––OOOOOOOOOO–Oزیاد

رنگ

OOOO––O––OOOOOOOOOO–Oقرمز

OOOO––O––OOOOOOOOOO–Oزرد

OOOO––O––OOOOOOOOOO–Oآبی

MF مناسب
OOOO––O––OOOOOOOOOO–Oروشن

OOOO––O––OOOOOOOOOO–Oخاموش

نمایش جدولی

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOخاموش

3×3OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

3OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO×3+نمودار

O در دسترس است یا بھ طور خودکار تنظیم می شود. – موجود نیست.



۱۱

حالت تصویربرداری
عملکرد

IS تنظیمات

IS حالت

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOخاموش

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOروشن

–OOOO––OOOOOOOOOOOOOOفقط عکس

IS پویا

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOکم

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOاستاندارد

O––––––––––––––––––––زیاد

  ترازبندی خودکار
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOفعال

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOغیرفعال

زوم دیجیتال

OOOOOO––OO–––––––––OOاستاندارد

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOخاموش

1.6xOOOO–––––––––––––––––

2.0xOOOO–––––––––––––––––

نوع فیلم کوتاه
––––––––––––––––O––––حاوی عکس

––––––––––––––––O––––بدون عکس

 قسمت نمایش

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOبزرگ

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOمتوسط

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOکوچک

 زوم خودکار

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOخاموش

OOOOOOOOOOOOO–OOO––O–خودکار

OOOOOOOOOOOOO–OOO––O–چھره

OOOOOOOOOOOOO–OOO––O–باالتنھ

OOOOOOOOOOOOO–OOO––O–کل بدن

OOOOOOOOOOOOO–OOO––O–دستی

O در دسترس است یا بھ طور خودکار تنظیم می شود. – موجود نیست.



۱۲

حالت تصویربرداری
عملکرد

بھ "تنظیمات صفحھ کنترل سریع" (= ۳) مراجعھ کنید.اندازه ضبط فیلم

فیلتر باد
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOخودکار

OOOO––––––––––––––––Oخاموش

تضعیف کننده

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOخودکار

OOOO––––––––––––––––Oروشن

OOOO––––––––––––––––Oخاموش

 شاتر کند خودکار
OOOO––––––––––––––––Oغیرفعال

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOفعال

ویدیوھای مختصر

ویدیوھای مختصر
غیرفعال

بھ "تنظیمات صفحھ کنترل سریع" (= ۳) مراجعھ کنید.
فعال

تنظیمات آلبوم
O––––––––––––––––––––ایجاد آلبوم جدید

O––––––––––––––––––––افزودن بھ آلبوم موجود

زمان پخش

O––––––––––––––––––––4 ثانیھ

O––––––––––––––––––––6 ثانیھ

O––––––––––––––––––––8 ثانیھ

جلوه پخش

1/2x سرعت––––––––––––––––––––O

1x سرعت––––––––––––––––––––O

2x سرعت––––––––––––––––––––O

نمایش پیام تأیید
O––––––––––––––––––––فعال

O––––––––––––––––––––غیرفعال

O در دسترس است یا بھ طور خودکار تنظیم می شود. – موجود نیست.



۱۳

حالت تصویربرداری
عملکرد

ایجاد فیلم از تصاویر

گذشت زمان

O––––––––––––––––––––غیرفعال

O––––––––––––––––––––صحنھ 1

O––––––––––––––––––––صحنھ 2

O––––––––––––––––––––صحنھ 3

O––––––––––––––––––––فاصلھ زمانی/عکس

اندازه ضبط فیلم
––––––––––––––––––––O

––––––––––––––––––––O

نوردھی خودکار
O––––––––––––––––––––اولین کادر ثابت

O––––––––––––––––––––ھر کادر

خاموشی خودکار صفحھ
O––––––––––––––––––––غیرفعال

O––––––––––––––––––––فعال

بیپ با گرفتن تصویر
O––––––––––––––––––––فعال

O––––––––––––––––––––غیرفعال

O در دسترس است یا بھ طور خودکار تنظیم می شود. – موجود نیست.


