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تعد EOS 5D IV كامريا رقمية عاكسة ذات عدسة أحادية عالية األداء تتسم باشتمالها على 
إطار كامل )٢٤،٠ X ٣٦،٠ مم تقريًبا( ومبستشعر CMOS ذا التفاصيل الدقيقة ودقة تبلغ 

٣٠،٤ ميجابكسل فعالة تقريًبا، ووحدة +DIGIC 6، نطاق حساسية الضوء ISO ذات سرعة 
عادية تبلغ ISO 100- ISO 32000، تقريًبا. وتغطية ١٠٠ ٪ ملستكشف العرض، وميزة الضبط 

التلقائي للبؤرة -٦١ اذ AF نقطة )مبعدل ١٤ طريقة متقاطعة لنقاط الرتكيز( بسرعة ودقة 
عاليتني، مع إمكانية التصوير املستمر بسرعة ٧،٠ إطارات يف الثانية تقريًبا، وشاشة عرض 

متحركة LCD تبلغ ٢،٣ بوصة، وتقنية البيكسل املزدوج والتصوير بصيغة RAW، التصوير 
 )١١٩،٩p/ ١٠٠،٠p( 4، معدل إطارات عايلK باستخدام العرض املباشر، تصوير مقاطع أفالم

ومقاطع أفالم فائقة الدقة HD، تقنية البيكسل املزدوج CMOS AF، ووظائف الالسلكية 
  .GPS االتصاالت الالسلكية(، ووظيفة حتديد املوقع( Wi-Fi/NFC

قبل البدء بالتصوير، تأكد من قراءتك ملا يلي
لتجنب الصور الرديئة واحلوادث، يرجى قراءة” حتذيرات السالمة” )ص. ٢٤ -٢٢( و”احتياطات 

التعامل مع الكامريا” )ص. ٢٧ -٢٥(. وكذلك قم بقراءة هذا الدليل بدقة لتضمن استخدامك 
الصحيح للكامريا. 

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

وبذلك، ميكنك التعرف على إمكانات الكامريا بشكل أفضل. وتأكد من حفظ هذا الدليل يف 
مكان آمن، لتعود عليه عندما تقتضي احلاجة لذلك.

  
اختبار الكامريا قبل االستخدام واملسؤولية القانونية 

بعد التصوير، قم بعرض الصور وحتقق من تسجيلها على نحو سليم. اذا كانت الكامريا أو 
 Canon بطاقة الذاكرة معيبة وتعذر تسجيل الصور أو تنزيلها على الكمبيوتر، فال تتحمل

املسؤولية عن أي خسارة أو إزعاج ينجم عن ذلك. 

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

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

الفوتوغرايف حتى لو كان بغرض التسلية اخلاصة.  

مقدمة



3

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

الكامريا
)مزودة بغطاء جسم(

حزمة البطاريات 
LP-E6E  

)مزودة بغطاء حماية(

شاحن البطارية
LC-E6/LC-E6E*

Eg الكأس العينية

شاحن البطارية LC-E6 أو LC-E6E  مرفق )يأتي الشاحن من نوع LC-E6E مزود بسلك طاقة(. ●
يرد سرد دليل االرشادات والقرص املضغوط املدمج CD ROM املرفقة بالكامريا يف الصفحة التالية.  ●
قم بتوصيل الكأس العينية )Eyecup Eg( بالعدسة العينية اخلاصة مبستكشف العرض.  ●
يف حال شراء طقم العدسات، حتقق من أّن العدسات مضمنة ●
وفًقا لنوع طقم العدسات، قد تكون أدلة إرشادات العدسة مضمنة كذلك.  ●
احرص على أال تفقد أًيا من العناصر املذكورة أعاله ●

حامي الكابل

عندما تريد دليل إرشادات خاصة بالعدسة، قم بتحميلها عن موقع Canon )ص.٤(. 
إن هذا الدليل )بتنسيق PDF( هو فقط للعدسات التي يتم بيعها بشكل فردي. الحظ 
عند شراءك لطقم العدسات، إن بعض العناصر املضمنة قد ال توافق تلك املوجودة 

على دليل اإلرشادات اخلاص بالعدسات. 

التوصيل باألجهزة الطرفية
 .Canon عند توصيل الكامريا بجهاز كمبيوتر إلخ، قم باستخدام كابل التوصيل املزود أو كابل من

عند توصيل كابل التوصيل، قم أيًضا باستخدام كابل احلماية املرفق )ص. ٣٨(. 

كابل الواجهة
IFC- 150U

حزام عريض

قائمة فحص العناصر
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 CD ROM دليل االرشادات والقرص املضغوط املدمج

دليل إرشادات الكامريا األساسية
الكتيب هو دليل إرشادات الكامريا األساسي ووظائف الشبكات 

الالسلكية. 
ميكن حتميل اإلرشادات التفصيلية )بتنسيق PDF( اخلاصة بالكامريا 

والوظائف الالسلكية Wi-Fi/ NFC عن الصفحة اإللكرتونية اخلاصة 
 .Canon بشركة

برنامج حلول EOS الرقمي )برنامج القرص املضغوط املدمج(
يحتوي على برامج متعددة. للمزيد من املعلومات عنه وعن عملية 

التثبيت، يرجى الرجوع إىل ص. 596- 597. 

 ميكن حتميل دليل اإلرشادات )ملفات بتنسيق PDF( إىل حاسوبك اخلاص عن موقع 
 .Canon

● :)PDF موقع دليل اإلرشادات )ملفات بتنسيق

دليل إرشادات الكامريا ووظائف الشبكات الالسلكية األساسية •
دليل إرشادات الوظائف الالسلكية •
دليل إرشادات العدسة •
دليل إرشادات الربامج •

www.canon-europe.com/5dmarkiv-downloads

EOS Solution Disk XXX 

CEL-XXX XXX

                                                                                                                                                                                                       © CANON INC. 20XX. Made in the EU.

Windows XXX XXX
Mac OS X XXX XXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
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البطاقات املتوافقة 

ميكن للكامريا استخدام البطاقات التالية بغض النظر عن سعتها. إذا كانت البطاقة جديدة أو 
متت تهيئتها من قبل بواسطة كامريا أو كمبيوتر، فيوصى بتهيئة البطاقة باستخدام هذه 

الكامريا )ص. 73(. 

بطاقات CF )بطاقة فالش املدجمة( ●
 .UDMA Mode 7 يدعم تنسيق ،I نوع *

●  SD/ SDHC*/ SDXC* بطاقات الذاكرة
 UHS-I يدعم بطاقات بتنسيق *

البطاقات التي ميكنها تسجيل أفالم
 

عند تصوير األفالم، استخدم بطاقة كبرية السعة ذات سرعة كتابة وقراءة سريعة وذات أداء 
فعال ليتم تسجيل الفيلم بشكل صحيح وبنوعية جيدة.  للمزيد من املعلومات، ارجع إىل ص. 

 .٣٥٦

البطاقات املتوافقة

يتطلب عرض دليل اإلرشادات )ملفات بتنسيق PDF(، برنامج أدوب أكروبات ري  ●
DC أو برنامج أدوبي فيوير آخر لقراءة امللفات بتنسيق PDF )اإلصدار األحدث 

مستحسن(
ميكن حتميل برنامج أدوب أكروبات ريدر CD جماًنا عن شبكة اإلنرتنت.  ●
أنقر مرتني على دليل إرشادات مت حتميله مسبًقا )بتنسيق PDF( لفتحه.   ●
للمزيد من املعلومات عن كيفية استخدام برنامج فتح امللفات، ارجع إىل قسم  ●

املساعدة اخلاص به. 
ميكن أيًضا الدخول إىل موقع التحميل للحصول على دليل اإلرشادات اخلاصة  ●

بالربنامج عرب شاشة حتميل الربنامج )ص. ٥٩٧(. 

 ”SD card“ يف هذا الدليل إىل بطاقة فالش املدجمة و ”CF تشري الكلمة “بطاقة
إىل بطاقات الذاكرة SD/ SDHC/ SDXC. وتشري الكلمة “ بطاقة” إىل جميع بطاقات 

الذاكرة املستخدمة لتسجيل الصور واألفالم. 
* ال تأتي الكامريا مع أية بطاقة لتسجيل الصور/ األفالم. لذا يرجى شراؤها بشكل 

منفصل. 
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قم برتكيب العدسة )ص. 55(
قم مبحاذاة عالمة العدسة البيضاء  ●

أو احلمراء مع عالمة اللون املطابق 
املوجودة بالكامريا.

دليل البدء السريع 





١

٢

٣

٤

٥

أدخل البطارية )ص. 44(.
لشحن البطارية، أنظر صفحة 42

أدخل البطاقة )ص. ٤٥(.
الفتحة األمامية للكامريا  ●

 ،CF خمصصة لبطاقة الذاكرة
وفتحة الكامريا اخللفية خمصصة 

 .SD لبطاقة الذاكرة

اضبط مفتاح وضع ضبط بؤرة العدسة 
على >AF< )ص. ٥٥(. 

 >ON< اضبط مفتاح التشغيل على
)ص. ٤٩(.

التصوير ممكن طاملا هناك إحدى بطاقات الذاكرة CF أو SD يف الكامريا. 
*
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٦

٧

٨

٩

 >A< اضبط قرص األوضاع على
)املشهد التلقائي الذكي( )ص. ٣٥(.  

سيتم ضبط جميع إعدادات الكامريا  ●
الالزمة تلقائًيا.

قم مبعاينة الصورة
سيتم عرض الصورة امللتقطة مباشرًة  ●

 .LCD ملدة ثانيتني تقريًبا على شاشة
لعرض الصورة مّرة أخرى، اضغط على  ●

الزر >x< )ص. ٣٩٤(.

التقط الصورة )ص.٥٨(.
اضغط على زر الغالق بالكامل االلتقاط  ●

الصورة. 

للتصوير أثناء النظر إىل شاشة LCD، أنظر “التصوير أثناء العرض املباشر” )ص. ٢٩٧(.  ●
لعرض الصور التي مت التقاطها حتى اآلن، أنظر “تشغيل صور” )ص. ٣٩٤(. ●
حلذف صورة أنظر “مسح الصور” )ص. ٤٣٩(.  ●

دليل البدء السريع

قم بالرتكيز على الهدف )ص. ٥٨(. 
انظر عرب مستكشف املشهد ووّجه  ●

مركز مستكشف املشهد على الهدف. 
اضغط على زر الغالق حتى املنتصف،  ●

وستقوم الكامريا 
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املصطلحات املستخدمة يف هذا الدليل 

الرموز الواردة يف هذا الدليل

: يشري إىل القرص الرئيسي   >6<
: يشري إىل قرص التحكم السريع   >5<

: يشري إىل زر اختيار منطقة الضبط البؤري.   >p<
: يشري إىل مفتاح متعدد االجتاهات   >9<

: يشري إىل مفتاح الضبط   >0<
: يشري إىل أّن وظيفة املعنية تظل نشطة ملدة ٤ ثواٍن أو ٦ ثواًن أو     4 \9 \0<

٨ ثواًن أو ١٠ ثواًن أو ١٦ ثانية على التوايل بعد حترير الزر مباشرًة.  > 8 \7 

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

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

: تظهر أعلى ميني عنوان الصفحة لتشري إىل أن الوظيفة متوفرة      >M<
فقط عند ضبط قرص الوضع على >a<،>f<،>s<،>d<،أو      

.>F<   
: أرقام صفحات مرجعية ملزيد من املعلومات.   >*p.**<

: حتذير ملنع مشاكل التصوير.   > <
: معلومات تكميلية.   > <

: التلميحات أو النصائح للحصول على تصوير أفضل.   > < 
: نصيحة حلل املشكالت   >  <

االفرتاضات األساسية
تفرتض جميع العمليات املوضحة يف هذا الدليل أنه قد مت ضبط مفتاح التشغيل  ●

بالفعل على > 1< وأنه مت ضبط مفتاح >R< على اليسار )مت حترير قفل الوظائف 
املتعددة( )ص. ٦٢ ،٤٩(.

يفرتض ضبط جميع إعدادات القوائم والوظائف اخملصصة على القيم االفرتاضية.  ●
 تبني الرسوم التوضيحية الواردة يف هذا الدليل الكامريا وهي متصلة بالعدسة  ●

EF50mm f/ 1.4 USM كمثال. 
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الفصول

مقدمة

 التصوير األساسي

بدء االستخدام والتشغيل األساسي للكامريا

إعداد ضبط البؤرة تلقائًيا وأوضاع التشغيل

 إعدادات الصورة

إعدادات املوقع 

عمليات التشغيل املتقدمة

التصوير الفوتوغرايف باستخدام الفالش

 التصوير باستخدام شاشة LCD )التصوير أثناء العرض املباشر(

تصوير األفالم 

عرض الصور 

 تخصيص الكامريا

املعاجلة الالحقة للصور 

 املرجع

تنظيف املستشعر
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مقدمة            2

١      بدء االستخدام والتشغيل األساسي للكامريا               41
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دليل االرشادات واألقراص املضغوطة ------------------------------------------     ٤
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احملتويات 

2     التصوير األساسي               ٩3

٩9             )AF( 3   ضبط أوضاع التشغيل وضبط البؤرة تلقائًيا

A التصوير التلقائي التام )املشهد التلقائي الذكي( ----------------------------   ٩٤
A التقنيات التلقائية التامة )املشهد التلقائي الذكي(--------------------------   ٩٧

١٠٠  ----------------------------------------)AF( حتديد وضع ضبط البؤرة تلقائًيا :f
104  -----------------------------------)AF( حتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة :S

موضع حتديد نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا -----------------------------------------    ١٠٩
حول مستشعر ضبط البؤرة تلقائًيا----------------------------------------------  ١١٣
العدسات ومستويات ضبط البؤرة تلقائًيا لالستخدام------------------------------  ١١٥
١27  ---- ---------------------AL Servo حتديد خصائص ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام
تخصيص وظائف ضبط البؤرة تلقائًيا----------------------------------------  ---   ١٣٦
إجراء عمليات ضبط دقيقة ملستوى ضبط البؤرة تلقائًيا--------------------------  ١٥٢

قبل الشروع يف االستخدام----------------------------------------------------   ٧٣
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تعطيل الصافرة-----------------------------------------------------------     ٧٦
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l عرض مستوى الشبكة يف عدسة مستكشف العرض -----------------------  ٨١

Q عرض املستوى اإللكرتوين --------------------------------------------------٨٢
  ضبط معلومات عرض مستكشف االعرض-------------------------------------   ٨٤

B، زر الوظائف-------------------------------------------------------------   ٨٦
R ضبط قفل تعدد املهام------------------------------------------------   ٩٠
 دليل امليزات----------------------------------------------------------------   ٩١
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i : ضبط سرعة ISO للصور غري املتحركة -----------------------------------   177
A حتديد منط الصورة -----------------------------------------------------    183
A تخصيص منط الصورة ---------------------------------------------------   187
A تسجيل منط الصورة -----------------------------------------------------   190
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احتياطات السالمة 
ان هذه االحتياطات متوفرة ملنع حصول أي حوادث أذى أو ضرر لصاحب الكامريا أو ألي أحد آخر. 

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

كانون أو االتصال باملورد الذي قمت بشراء املنتج منه. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مشاكل يف الدورة الدموية أو البشرة احلساسة جدا، أو عند استخدام الكامريا يف األماكن الساخنة 
جدا.

ال تطلق ضوء الفالش على أي شخص يقود سيارة أو وسيلة أخرى. فإنه قد يسبب وقوع حادث. ●

يرجى اّتباع التحذيرات التالية. وإال فقد ينتج عن سوء استخدام املنتج 
حوادث تودي للموت أو اإلصابة اخلطرية.    التحذيرات:
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يف حالة عدم استخدام الكامريا لفرتة زمنية طويلة، أخرج البطارية وقم بتخزين الكامريا. وهذا من  ●
أجل منع الصدمات الكهربائية، والسخونة الزائدة واحلريق أو التآكل.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

واحلروق.
 ال تستخدم الطالء، والبنزين، أو املذيبات العضوية األخرى لتنظيف املنتج. القيام بذلك قد يؤدي اىل  ●

حصول حريق أو يشكل خطرا على الصحة.
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ال تستخدم أو تقوم بتخزين املنتج يف مكان ذات درجة حرارة عالية مثل داخل السيارة  ●
وحتت أشعة الشمس احلارقة. قد يصبح املنتج ساخن ويسبب حروق. القيام بذلك 

قد يسبب يف تسرب أو حتى انفجار البطارية، والذي سوف يؤدي ايًضا إىل تدهور أداء أو 
تقصري العمر االفرتاضي للمنتج.  

ال تقوم بالتنقل والكامريا عندما تعلقها على احلامل الثالثي األرجل. القيام بذلك قد يؤدي  ●
إىل إصابة أو حادث. كما تأكد من أن تراي بود هو قوي مبا يكفي لدعم الكامريا والعدسة.  

ال ترتك املنتج يف بيئة درجة حرارة منخفضة لفرتة ممتدة من الزمن. بحيث سوف  ●
يصبح املنتج بارد وقد يسبب اإلصابة عند ملسه.

ال تطلق الفالش بالقرب من عينيك. قد تؤدي إىل تضررهم.  ●
ال تقم بتشغيل قرص املدمج املرفق يف جهاز ال يتوافق معه. فإذا استخدمته يف العب  ●

أسطوانات، قد تتلف جهاز الصوت وغريه من املكونات. عند استخدام سماعات الرأس، 
يوجد خطر أيًضا بالتسبب يف إصابة لعينيك نتيجة الصوت املرتفع جًدا. 

عند االستماع عرب سماعات الرأس، ال تغري إعدادات تغيري الصوت. فالقيام بذلك قد  ●
يسبب موجة قوية من الصوت العايل قد تؤذي أذنيك. 

احتياطات السالمة  

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

تعترب هذه الكامريا جهاًزا دقيًقا. لذا فال تسقطها أو تعرضها إىل الصدمات املادية.  ●
هذه الكامريا غري مقاومة للمياه وال ميكن استخدامها حتت املاء. إذا سقطت الكامريا  ●

يف املاء بشكل عرضي، فاستشر على الفور أقرب مركز خدمة Canon. جفف أية 
قطرات مياه بقطعة قماش جافة. إذا تعرضت الكامريا لهواء به نسبة من األمالح، 

فامسحها بقطعة قماش مبللة مع عصرها جيًدا. 
ال ترتك الكامريا مطلًقا بالقرب من أي شيء يصدر جماًلا مغناطيسيا أو احملرك  ●

الكهربائي. جتنب أيًضا استخدام الكامريا أو تركها بالقرب من أي شيء يصدر موجات 
السلكية قوية، مثل هوائي ضخم. فقد تسبب اجملاالت املغناطيسية القوية يف عدم 

تشغيل الكامريا على النحو الصحيح أو تدمري بيانات الصور. 
ال ترتك الكامريا يف األماكن الشديدة السخونة، مثل وضعها داخل السيارة ُي أشعة  ●

الشمس القوية املباشرة. قد تتسبب درجات احلرارة العالية يف تعطيل الكامريا. 
حتتوي الكامريا على دوائر كهربائية إلكرتونية دقيقة. ال حتاول مطلًقا تفكيك الكامريا  ●

بنفسك. 
ال تقم بسد فتحات تشغيل املرآة بإصبعك أو ما إىل ذلك. فقد يؤدي ذلك إىل حدوث عطل.  ●
استخدم فقط منفاًخا للتخلص من األتربة املوجودة على العدسة ومستكشف العرض  ●

واملرآة العاكسة وشاشة ضبط البؤرة. وال تستخدم املنظفات التي حتتوي على مذيبات 
عضوية لتنظيف جسم الكامريا أو العدسة. للتخلص من األوساخ املستعصية، اصطحب 

 .Canon الكامريا إىل أقرب مركز خدمة
ال تلمس مناطق التالمس الكهربائية للكامريا بإصبعك. وذلك ملنع تآكل منطقة  ●

التالمس. حيث ميكن أن تسبب هذه املناطق املتآكلة يف عدم تشغيل الكامريا على 
النحو الصحيح.

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

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

املتكاثف قبل استخدام الكامريا
يف حالة عدم استخدام الكامريا لفرتة زمنية طويلة، أخرج البطارية وقم بتخزين الكامريا  ●

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

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

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

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

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

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

 
LCD وجمموعة LCD شاشة

على الرغم من أنه قد مت تصنيع شاشة LCD بتقنية فائقة تتخطى  99،99% من وحدات  ●
البيكسل الفعالة، إال أنه رمبا يكون هناك القليل من وحدات البيكسل غري الفعالة والتي 
تعرض اللون األسود أو األحمر فقط، وما إىل ذلك وتبلغ نسبتها 10،0 % أو أقل من وحدات 
البيكسل املتبقية. وال متثل وحدات البيكسل غري الفعالة عطاًل بالشاشة. فهي ال تؤثر 

على الصور امُلسجلة.
إذا مت ترك شاشة LCD  يف وضع التشغيل لفرتة طويلة، فقد يحدث تشّوه بالشاشة  ●

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

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

حرارة الغرفة.

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

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

ال تضع أية ملصقات أو ما إىل ذلك على البطاقة. ●
ال تقم بتخزين البطاقة أو استخدامها بالقرب من أي شيء ُيصدر جمااًل مغناطيسًيا قوًيا،  ●

مثل جهاز التلفاز أو السماعات أو املغناطيس. جتنب أيًضا األماكن احملتمل احتواؤها 
على كهرباء إستاتيكية.

ال ترتك البطاقة يف أشعة الشمس املباشرة أو بالقرب من مصدر حرارة. ●
قم بتخزين البطاقة يف حاوية مالئمة. ●
ال تقم بتخزين البطاقة يف أماكن حارة أو مرتبة أو رطبة. ●

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

العدسة ومناطق التالمس الكهربية.

احتياطات التعامل مع الكامريا

مناطق التالمس
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جمموعة مصطلحات

مناطق التالمس )ص ٢٧(

موضع تركيب وحد التحكم عن بعد
)نوع 3N( )ص.2٧9(

 موضع تركيب العدسة

 دبوس قفل العدسة

 زر تحرير
 العدسة )ص 56(

Terminal cover

 المرآة )صفحة 276 و463(

GPS وحدة استقبال

ميكروفون مدمج 
)ص. ٣٦٣(

قرص األوضاع
 )ص 35/ 59(

 زر تحرير قفل قرص
 األوضاع )ص 59(

 >n< زر تحديد وضع ضبط كثافة اإلضاءة/تحديد
 توازن اللون األبيض )ص 253/192(

>o< 
 زر تحديد مستوى

 الضبط التلقائي للبؤرة/
 زر تحديد وضع

 التشغيل )ص 0 16 ,3 16/ 100 (

ISO سرعة >m< 
 إعداد/وضع تعويض درجة إضاءة

 الفالش )ص 177/286(

 >B< زر الوظائف المتعددة/ وضع تحديد
 منطقة ضبط البؤرة تلقائيًا )ص 62 /106 /286/ 495(

 عالمة تركيب العدسة )ص 55(

 مناطق تالمس مزامنة الفالش
 قاعدة تركيب وحدة الفالش )ص ٢٨٦(

 موضع تركيب
 الحزام )ص 37(

LCD لوحة >U<
زر اإلضاءة )ص 63(

 >6< القرص الرئيسي
 )ص 59(

 زر الغالق )ص 58(

 مصباح
 الموقت الذاتي

 )ص ١٦٣(

 وحدة التحكم
 مستشعر

 عن بُعد )ص 279(

 مقبض
 )تجويف البطارية(

 فتحة سلك قارنة التيار
 المستمر )ص ٥٣٠(

زر معاينة عمق المجال
 )ص 250(

غطاء اجلسم ص. ٥٥
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جمموعة مصطلحات

 لوحة LCD )ص ٣٤ ،٣٣(
>p< 

 زر بدء ضبط البؤرة تلقائيًا
 )ص 58، 100، 300، 347(

 >A< زر قفل اإلضاءة
 التلقائية )ص 259(

 >S< زر تحديد
 مستوى ضبط البؤرة

 تلقائيًا )ص 107،106(

 >Q< زر التحكم
 السريع )ص 64(

 الكأس العينية )ص ١٨٥(

 العدسة العينية لمستكشف العرض

 >B< زر المعلومات
 )ص 63، 3 8، 86، 91،

)394،٣05،301 

 مفتاح التشغيل )ص 49(

 >M< زر القائمة
 )ص 67(

Terminal 
cover 

>0< زر اإلعداد )ص ٦٧( 

لوحة اللمس )ص . ٦(

مصباح الدخول
 )ص. ٤٧(

عند توصيل كابل الواجهة مبوضع توصيل رقمي، استخدم الكابل الذي مت تزويده 
مع الكامريا )ص. ٣٨(.

فتحة حماية احلزام )ص. 38(

 >Y< طرف توصيل دخل لميكروفون خارجي )ص 363(
 g موضع توصيل رقمي )ص. 466، ٥٩٤(
 >n< طرف توصيل سماعة الرأس )ص 363(

 >D< طرف توصيل كمبيوتر شخصي )ص 288(

 >D< طرف توصيل خرج HDMI صغير )ص 432(

مفتاح قفل متعدد املهام )ص. ٦٢(

مستشعر الضوء )ص. ٤٤٢(

السماعة
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جمموعة مصطلحات

زر إخراج بطاقة CF )ص 47(

 فتحة بطاقة CF )ص 45(

 فتحة بطاقة SD )ص 45(

غطاء تجويف البطارية
فتحة الحامل )ص 44(

الرقم التسلسلي ثالثي القوائم

 شاشة LCD )ص 

)٦٧ ،٣٣٤،٢٩٨، ٤٤٢،٣٩٤

فتحة متوضع امللحقات

 >x< 
 زر التشغيل 
ص. 3٩4(

>c< 
 زر التصنيف
 )ص ٤١٥ ،٤١٤(

>b/X<
 
 زر الصورة اإلبداعية/ التشغيل
 المقارن )عرض صورتين(/
 الطباعة المباشرة )ص 183،
)408 /26 8 ،263 

 >u<
 الفهرس/زر
 التكبير/التصغير
 )ص 403 ،٣25،
)329، 406

>L<
 زر المسح
)ص 439(  ذراع تحرير غطاء

 تجويف البطارية
 )ص 44(

 عالمة السطح البؤري
>V< 

 >9< مفتاح التحكم متعدد
 االتجاهات )ص 61(

 موضع تركيب
 الحزام )ص 37(

زر حتديد منطقة 
ضبط البؤرة

)ص.61(

 فتحة البطاقة
 غطاء
 )ص 45(
P (N-Mark)*

/A< زر التصوير أثناء العرض
k< 
/تصوير الفيلم )ص 297/333(
 المباشر
 التشغيل )ص 334، 8 29(
 زر بدء/إيقاف

 الضوء )ص 57(
 ضبط مستوى انكسار

 مقبض

. NFC يتم اسخدامه مع االتصاالت الالسلكية مع موضع *
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جمموعة املصطلحات

املستوى األلكرتوين )ص. 83( إطار ضبط للبؤرة تلقائًيا ملنطقة واسعة 
)ص. ١١١(

إطار ضبط للبؤرة تلقائًيا ملنطقة 
)ص. ١١١(

دائرة الضبط املوضعي لكثافة اإلضاءة 
)ص. 254(

معلومات مسشتكشف العرض

شاشة ضبط البؤرة

الشبكة )ص. 81(

موضع التصوير )ص. 35(

توازن األبيض )ص. 192(

>  مستوى البطارية >
)ص. 50(

موضع التشغيل )ص. 160(

ضبط البؤرة التلقائي )ص. 1٠٠(

موضع قياس  )ص. 253( JPEG/RAW )ص169(

>z<رمز التحذير )ص. 489(

> i<مؤشر حالة ضبط 
البؤرة تلقائًيا )ص. 94، 103، ١٥١(

>G<الكشف عن 
الضبابية )ص. 215( 

 RAW تصوير بتنسيق> U <
بيكسيل مزدوج )ص. 175(

> V<حمسن العدسة 
الرقمية )ص. 210(

>S< مستوى ضبط الفردي
البؤرة تلقائًيا 
>O< ضبط البؤرة تلقائًيا 
املوضعي  )ص.  109( 

سيوضح العرض االعدادات املطبقة حاليا فقط. 
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جمموعة مصطلحات

ISO سرعة >g< 
 )ص 771(

 >o< رمز التحذير
 )ص 94,103(

.طقف ًايالح ةقبطملا تادادعإلا ضرعلا حضويس 

   <e>ضوء
 تأكيد ضبط البؤرة )ص151, 103(

 الحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون
 توقف )ص١٢4(
 عدد مرات اإلضاءة المتعددة المتبقية )ص 270(

 سرعة ISO )ص ١77(

سرعة الغالق )ص 246(
)FEL( تثبيت درجة إضاءة الفالش 

(buSY) مشغول
  

فتحة العدسة )ص 248(
 تحذير قفل الوظائف المتعددة - -(

 >y< تعويض درجة إضاءة الفالش
 )ص 286(

 >d< قفل اإلضاءة التلقائية )ص ١٨٨( /
مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائيًا قيد التقدم )ص ١٩٥( 

>e< المزامنة عالية السرعة )ص ١٩٤(

 >D< الفالش جاهز )ص 286( 
 تحذير بحدوث قفل FE غير مناسب

 >A< قفل اإلضاءة التلقائية )ص 259( /
 مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائيًا قيد

 التنفيذ )ص257(

 >A< أولوية درجة التظليل )ص 206(

 مؤشر مستوى اإلضاءة
مقدار تعويض درجة اإلضاءة )ص 255(
 نطاق مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائيًا )ص 257(
 مقدار تعويض إضاءة الفالش )ص 286(

تحديد مستوى ضبط البؤرة تلقائيًا
)[] AF, SEL [], SEL AF( 
 )AF( تسجيل مستوى الضبط التلقائي للبؤرة
([] HP, SEL [], SEL HP)
 تحذير خاص بالبطاقة )بطاقة 1.2/2/1(
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جمموعة مصطلحات

  SD مؤشر بطاقة >g<

سرعة ISO )ص. ٧٧١(

أولوية حتديد اللون )ص. ٦٠٢(

مؤشر سرعة ISO )ص. ٧٧١(
 والعد التنازلي للموقت الذاتي
 البطاقة اللقطات الممكنة
 إضاءة المصباح وتحذير امتالء
 وزمن
 امتالء البطاقة )Err( رقم الخطأ
 )Full( تحذير
 الصورة المتبقية لتسجيلها

تحديد مستوى ضبط البؤرة تلقائيًا
)[] AF, SEL [], SEL AF( 
 )AF( تسجيل مستوى الضبط التلقائي للبؤرة
([] HP, SEL [], SEL HP)
 تحذير خاص بالبطاقة )بطاقة 1.2/2/1(

SD رمز إختيار بطاقة >J< 

CF مؤشر بطاقة <f> 

CF رمز إختيار بطاقة>J<  

ةسدعلا ةحتف 

 األبيض )ص ١٣٧(
 توازن

 Q تلقائي

 W ضوء النهار

 E ظل
 R غائم

 Y ضوء تنجستين

 مصباح الفلورسنت
U 

 األبيض
 I الفالش

 O مخصص
 P درجة حرارة اللون

سرعة الغالق
(FEL( إضاءة الفالش 

 تثبيت درجة
)buSY( مشغول

)L( الوظائف المتعددة 
 )Card( تحذير قفل

 عدم وجود بطاقة
تحذير

)Err( رمز الخطأ 
)CLn( الصور 

تنظيف مستشعر

سيوضح العرض اإلعدادات المطبقة حاليًا فقط.
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جمموعة مصطلحات

ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة الواحدة 
وضع ضبط البؤرة )ص. ٠٠١، ٤١٣(

ضبط البؤرة يدوًيا )ص. ٩٥١، ٩٢٣(

وضع التشغيل )ص. ٠٦١(
u التصوير الفردي

o التصوير املتواصل 
عايل السرعة

i التصوير املتواصل 
منخفض السرعة

B التصويت الصامت الفردي
Mالتصوير املستمر 

لساعات
Q املوقت الذاتي ملدة  ٠١ 

ثواٍن/وحدة التحكم عن بعد
k املوقت الذاتي ملدة ٠٢ 

ثواًن/ وحدة التحكم عن بعد

e ضبط كثافة اإلضاءة متوسط املركز
r ضبط كثافة اإلضآدة املوضيعية

w ضبط  كثافة اإلضاءة اجلزئية
q ضبط كثافة اإلضاءة التقديرية

وضع ضبط كثافة اإلضاءة )ص. ٣٥٢(

>l< وظيفة االتصال 
الالسلكي

Al Focus
ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام

AI Servo
ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام

Servo
ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام  

>x< وضيفة تسجيل املوقع )ص. 2٣8(

>r< رمز توصيل جهاز جمهز بنظام حتديد املواقع العاملي

>a< تصوير األفالم عرب الفاصل الزمني)ص. 3٧1(

>P< تصوير ذا  إضاءة متعددة )ص. 268(

>H< موقت مصباح التصوير
موقت التقاط الصور بفاصل زمني حمدد

)ص. 261 ,268(

>z< رمز التحذير )ص. 4٨9(

>U< التصوير بتنسيق 
 RAW البيكسيل املزدوج

)ص. 1٧5(

  >y< تعويض إضاءة الفالش
 )ص. 2٨6(

مؤشر مستوى اإلضاءة 
مقدار تعويض درجة اإلضاءة )ص. 2٥5(
مقدار تعويض إضاءة الفالش )ص. 286(

>O< تعويض درجة إضاءة الفالش )ص. 2٥5(

فحص البطارية 
)ص. 50(
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أوضاع التصوير المخصصة

 A :المشهد التلقائي الذكي )ص 94(

 d : اإلضاءة التلقائية لبرنامج )ص 244(

 s : اإلضاءة التلقائية مع أولوية الغالق )ص 246(

 f : اإلضاءة التلقائية مع أولوية فتحة العدسة )ص 248(

 a : اإلضاءة اليدوية )ص 251(

 F : المصباح )ص 0 26(

 وضع التصوير )>a<،>f<،>s<،>d< أو >F<، ووضع ضبط البؤرة تلقائيًا، وإعدادات
 يمكنك تسجيل
 القائمة، وما إلى ذلك، إلى إعدادات قرص األوضاع w، وx، وy والتصوير )ص 520(.

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

 أدر قرص

جمموعة مصطلحات
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LC-E6 شاحن البطارية 
 شاحن لحزمة البطاريات LP-E6N/LP-E6 )ص 42(.

LC-E6E شاحن البطارية 
 شاحن لحزمة البطاريات LP-E6N/LP-E6 )ص ٤٢(.

قابس الطاقة

 فتحة حزمة البطاريات

 مصباح الشحن

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

 للتوصيل بمصدر إمداد بالطاقة خارج الواليات المتحدة األمريكية، استخدم محوالً إضافيًا لقابس الطاقة
 ذا مواصفات مالئمة لمأخذ الطاقة، إذا لزم األمر.

 سلك الطاقة

 مقبس سلك الطاقة

 مصباح الشحن

 فتحة حزمة البطاريات
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جمموعة مصطلحات

 غطاء العدسة العينية

تركيب الحزام

 مرر طرف الحزام عبر فتحة تركيب الحزام
 بالكاميرا من أسفل. ثم مرره عبر إبزيم الحزام
 على النحو المبين بالرسم التوضيحي. اسحب

 الحزام للتخلص من أي ارتخاء وتأكد من عدم
 ارتخاء الحزام من اإلبزيم.

يرجى االنتباه إىل أن غطاء العدسة العينية  ●
مرفق باحلزام )ص  278(.
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جمموعة مصطلحات

1

3

5

2

4

استخدام حامي احلزام
عند توصيل جهاز الكامريا أو حمطة التوصيل، قم باستخدام حزام الواجهة املرفق أو واحًدا 

من Canon )ظاهر على خريطة النظام على الصفحة ٥٢٥(. 
عند توصيل حزام الواجهة، قم أيًضا باستخدام حامي احلزام املرفق. فاستعماله مينع 

االنقطاع العرضي أو تعرض الطرف إىل التلف. 
استخدام حزام الواجهة املرفق وحزام HDMI أصلي )مباع بشكل فردي(

حامي احلزام

حزام الواجهة املرفق

املقبض

حزام HDMI أصلي )مباع بشكل فردي(
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املقبض

حزام الواجهة أصلي )مباع بشكل فردي(

يف حالة استخدام حزام واجهة أصلي )يباع 
بشكل فردي، ص. ٥٢٥(، مرر احلزام داخل 

املقبض قبل توصيل املقبض بحامي احلزام. 

إن عدم توصيل حزام الواجهة بحامي احلزام قد يتسبب بضرر للمحطة الرقمية. ●
ال تستخدم حزام USB 2.0 اجملهز بقابس Micro-B. قد يضر احملطة الرقمية اخلاص  ●

بالكامريا. 
كما هو موضح يف الرسم املوجود أسفل ميني اخلطوة ٤، تأكد من أّن حزام الواجهة  ●

متصل بإحكام باحملطة الرقمية.   

لتوصيل الكامريا بجهاز التلفاز، يوصى باستخدام حزام HDMI HTC-100 )يباع بشكل 
HDMI فردي(. فاستخدام حامي احلزام موصى به أيًضا عند االتصال بحزام
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1
بدء االستخدام وتشغيل 
الكامريا األساسي

يتناول هذا الفصل بالشرح اخلطوات الواجب إجراؤها قيل بدء التصوير إىل 
جانب العمليات األساسية للكامريا. 
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 شحن البطارية 

 أزل الغطاء الواقي.

 قم بتركيب البطارية.

أعد شحن البطارية.
LC-E6 بالنسبة للبطارية طراز 

LC-E6E للشاحن 

 قم بفك الغطاء الواقي املزّود مع البطارية. ●
1

2

3

4

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

 لفصل البطارية، اتبع اإلجراء الموضح أعاله
 بالعكس.

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

قم بتوصيل سلك الطاقة بالشاحن وأدخل  ●
القابس يف مأخذ الطاقة.

W  تبدأ عملية إعادة الشحن تلقائًيا ويبدأ مصباح
الشحن يف الوميض باللون الربتقايل.

مستوى الشحن

٪٠ - ٤٩ 
 برتقالي

  أخضر

  المؤشر اللون
 مصباح الشحن

   يومض مرة واحدة في الثانية
 يومض مرتين في الثانية

 يومض ثالث مرات في الثانية
 يضيء

٪٥٠ - ٧٤ 
 ٧٥٪ أو أعلى

 تم الشحن بالكامل
 تستغرق عملية إعادة الشحن الكاملة لبطارية فارغة تمامًا حوالي ٢٫٥ ساعة في درجة حرارة

 تبلغ ٢٣ درجة مئوية/٧٣ درجة فهرنهايت. وتتوقف المدة الالزمة إلعادة شحن البطارية على
 درجة الحرارة المحيطة ومستوى شحن البطارية.

 وألغراض تتعلق بالسالمة، ستستغرق إعادة شحن البطارية في درجات حرارة منخفضة )من ٥ إلى
 ١٠ درجات مئوية / من ٤١ إلى ٥٠ درجة فهرنهايت( وقتًا أطول )ما يصل إلى ٤ ساعات(.

LC-E6

LC-E6E
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ٍ ال تلمس مقبس الطاقة الخاص بالشاحن، وال األطراف بعد فصله لمدة ال تقل عن ١٠ ثوان.
 إذا كانت السعة المتبقية في البطارية )ص 526( تبلغ ٩٤٪ أو أعلى، فلن تتم إعادة شحن البطارية.

 .LP-E6N/LP- E6 ال يمكن للشاحن شحن بطارية أخرى بخالف بطارية 

تلميحات الستخدام البطارية والشاحن

 بمجرد الشراء، تكون البطارية غير مشحونة بالكامل.
 أعد شحن البطارية قبل االستخدام.

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

 بعد إعادة شحن البطارية، انزعها وافصل الشاحن عن مأخذ الطاقة. 
 يمكنك تركيب الغطاء في اتجاه مختلف لإلشارة إلى أنه تمت

إعادة شحن البطارية أم ال.
 إذا تمت إعادة شحن البطارية، فقم بتركيب الغطاء مع محاذاة

< فوق الملصق األزرق   الفتحة التي تأخذ شكل البطارية >
 على البطارية. وإذا كانت البطارية مستنفدة، فقم بتركيب الغطاء

 في االتجاه المعاكس.
 أخرج البطارية من الكاميرا في حالة عدم االستخدام.

 يؤدي إذا تركت البطارية في الكاميرا لفترة طويلة، فستتسرب كمية بسيطة من الطاقة، مما ينتج عنه تفريغ
 الشحن بشكل مفرط وقصر عمر البطارية. قم بتخزين البطارية مع تركيب الغطاء الواقي. فقد

 تخزين البطارية بعد شحنها بالكامل إلى انخفاض أداء البطارية.
يمكن أيضا استخدام شاحن البطارية بالدول األجنبية.

يتوافق شاحن البطارية مع مصدر طاقة بجهد يتراوح من ١٠٠ فولت من التيار المتردد حتى ٢٤٠ فولت من
 فقد التيار المتردد وتردد قدره ٥٠/ ٠ ٦ هرتز. وإذا لزم األمر، فقم بتوصيل أحد محوالت قابس الطاقة المتوفرة

 باألسواق خاص بالبلد أو المنطقة المعنية. ال تقم بتوصيل أي محول جهد كهربي محمول بشاحن البطارية.
ينجم عن ذلك إلحاق التلف بشاحن البطارية.

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

افحص أداء إعادة شحن البطارية )ص ٣٣٨( وبادر بشراء بطارية جديدة.
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 تركيب البطارية وإخراجها
 أدخل بطارية LP-E6N (أو LP-E6) مشحونة بالكامل في الكاميرا. يصبح مستكشف العرض

 الخاص بالكاميرا ساطعًا بعد تركيب البطارية، كما يصبح معتمًا عند إخراجها.
إذا لم يتم إدخال البطارية، تصبح الصورة على مستكشف المشهد مشوشة وال يمكنك ضبط البؤرة.

تركيب البطارية

 إخراج البطارية

 افتح الغطاء.

 أدخل البطارية في الكاميرا.

 أغلق الغطاء.

 افتح الغطاء وأخرج البطارية.

 حرك الذراع كما هو موضح باألسهم وافتح  ●
الغطاء.

1

2

3

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

 اضغط على الغطاء حتى يستقر في مكانه.

 اضغط على ذراع تحرير البطارية على النحو الموضح
 بالسهم وأخرج البطارية.

 لتجنب حدوث دائرة قصر بأطراف البطارية، احرص
 على تركيب الغطاء الواقي بالبطارية )المزوّد،

 ص 42( بالبطارية.

ال يمكن استخدام سوى حزمة بطاريات طراز LP-E6N أو LP-E6 فقط.
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 تركيب البطاقة وإخراجها
 يمكن للكاميرا استخدام بطاقة CF وبطاقة SD. ويمكن تسجيل الصور عند تركيب بطاقة واحدة على

 األقل في الكاميرا.
 إذا تم تركيب بطاقة في كلتا الفتحتين، فيمكنك تحديد البطاقة التي تقوم بتسجيل الصور فيها أو تسجيل

 نفس الصور في نفس الوقت على كلتا البطاقتين )ص ١٦٦ -٨ ١٦(.

 تركيب البطاقة

 افتح الغطاء.

 أدخل البطاقة.

 حرك الغطاء كما هو موضح بالسهم لفتحه.
1

2
 تم تخصيص الفتحة الموجودة في الجانب األمامي من

 الكاميرا لبطاقة CF، وتم تخصيص الفتحة الموجودة
.SD في الجانب الخلفي من الكاميرا لبطاقة 
SD بطاقة ١( وبطاقة( ]f[ هي CF بطاقة 

 هي ]g[ )بطاقة  ٢(. 
 الكاميرا. اجعل جانب الملصق ببطاقة CF متجهً ا ناحيتك

 غير الصحيح، فقد وأدخل الطرف ذا الفتحات الصغيرة في
 إذا تم إدخال البطاقة باالتجاه
يؤدي ذلك إلى إتالف الكاميرا.

.CF سيبرز زر إخراج )رمادي( بطاقة 
 وبعد جعل الملصق ببطاقة SD متجهً ا ناحيتك، أدخل

 البطاقة حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها.

 وفي حالة استخدام بطاقة SD، تأكد من ضبط مفتاح الحماية من الكتابة الخاص بالبطاقة
 ليكون متجهً ا ألعلى من أجل تمكين الكتابة/المسح.

)البطاقة ١(

مفتاح الحماية من الكتابة

بطاقة SD )البطاقة ٢(
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3 أغلق الغطاء.
 أغلق الغطاء وحركه في االتجاه الموضح باألسهم

 حتى يستقر في موضع اإلغالق.
 عند ضبط مفتاح التشغيل على >1< )ص 49(،

 سيتم عرض عدد اللقطات الممكن والبطاقة
.LCD البطاقات( التي تم تحميلها على لوحة( 

 وسيتم تسجيل الصور بالبطاقة التي تحتوي على
 الرمز >  < بجوار مؤشر البطاقة المعنية.

 تركيب البطاقة وإخراجها 

 رمز تحديد البطاقة

CF مؤشر بطاقة 

SD مؤشر بطاقة 

 اللقطات الممكنة

  ال يمكن للكاميرا استخدام البطاقات CF من النوع II أو بطاقات القرص الصلب.

كما يمكن استخدام بطاقات CF من نوع DMA (UDMA) مع الكاميرا. وتعمل
 بطاقات CF من النوع UDMA على كتابة البيانات بشكل أسرع.

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

سيحول ضبط [z1:Release shutter without card] )تحرير الغالق بدون بطاقة( 
 على ]Disable[ )تعطيل( دون نسيان إدخال بطاقة )ص 540(.

ال ميكن استخدام بطاقات من نوع MMC )سيتم عرض إدخال بطاقة خاطئة(

 .SDXC أو UHS-I SDHC كذلك ميكن استخدام  بطاقات الذاكرة
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 افتح الغطاء.

 أخرج البطاقة.

1

2

 اضبط مفتاح التشغيل على >2<.
 تأكد من عدم إضاءة مصباح الوصول ثم افتح

الغطاء.
]Recording ...[ في حالة عرض  

)جار التسجيل ...(على شاشة LCD أغلق الغطاء.

 إلخراج بطاقة CF، ادفع زر اإلخراج.
 إلخراج بطاقة SD، ادفعه برفق وقم بتحريره.

ثم اسحبها للخارج.
 اسحب البطاقة بشكل مستقيم إلى الخارج،

ثم أغلق الغطاء.

 تركيب البطاقة وإخراجها 

إخراج البطاقة

حتذير
خالل التصوير أثناء العرض املباشر أو تصوير فيلم، إذا ضهر رمز E باألحمر، ال تخرج 

البطاقة على الفور. قد تكون البطاقة ساخنة نتيجة ارتفاع حرارة الكامريا الداخلية.  
إضبط مفتاح التشغيل على > 2 < وتوقف عن التصوير لفرتة. من ثم أخرج البطاقة. 

يف حال أخرجت البطاقة وهي ال تزال ساخنة بعد التصوير، قد توقعها وتعرضها للضرر. 
كن حريًصا عندما تخرج البطاقة.

CF زر إخراج بطاقة

 مصباح الوصول
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 عند إضاءة مصباح الوصول أو وميضه، يشير ذلك إلى أنه تجري كتابة الصور على البطاقة أو
 قراءتها بواسطة البطاقة أو مسحها أو نقل البيانات. ال تفتح غطاء فتحة البطاقة في هذا الوقت. 

 وال تقم مطلقًا بأي مما يلي أثناء إضاءة مصباح الوصول أو وميضه. وإال، فقد يؤدي ذلك إلى إتالف
 بيانات الصور أو البطاقة أو الكاميرا.

 • إخراج البطاقة.
 • إخراج البطارية.

• هز الكاميرا أو تعريضها للصدمات.
 • فصل وتوصيل مقبس الطاقة )عند استخدام مقابس الطاقة اخلاصة باملنزل )املباعة 

   بشكل فردي ص. 530(.
 إذا كانت البطاقة تحتوي على صور مسجلة بالفعل، فقد ال يبدأ رقم الصورة من العدد ٠٠٠١ )ص ٢٢٣(.

 إذا تم عرض رسالة خطأ تتعلق بالبطاقة على لوحة شاشة LCD، فأزل البطاقة وأعد إدخالها. وإذا
 استمر ظهور رسالة الخطأ، فاستخدم بطاقة مختلفة.

 إذا كان بإمكانك نقل جميع الصور الموجودة على البطاقة إلى كمبيوتر، فانقل جميع الصور ثم قم
 بتهيئة البطاقة باستخدام الكاميرا )ص 73(. وقد ترجع البطاقة حينئذٍ إلى حالتها الطبيعية.

ال تلمس أطراف تالمس بطاقة SD بأصابعك أو بأية أجسام معدنية. 
ال تعرض أطراف التالمس إىل األتربة أو املاء. إذا تعرضت لللطخات، قد يحدت عطل ألطراف التالمس. 

 تركيب البطاقة وإخراجها 
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3 

 تشغيل الكاميرا
 في حالة ضبط مفتاح التشغيل على وضع التشغيل وظهور شاشة ضبط التاريخ

 /الوقت/المنطقة، انظرص ٥١ لضبط التاريخ/الوقت/المنطقة.

 حول المستشعر التلقائي ذاتي التنظيف

 حول وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي

 >1< : يتم تشغيل الكاميرا.
 >2< : يتم إيقاف تشغيل الكاميرا وال تعمل. اضبط

 المفتاح على هذا الموضع في حالة عدم
 استخدام الكاميرا.

 عندما تقوم بضبط مفتاح التشغيل على >1<
 أو >2<، فسيتم تنفيذ عملية تنظيف المستشعر

 تلقائيًا. )قد تسمع صوتًا خافتًا(. أثناء تنظيف
.>f< بعرض LCD المستشعر، ستقوم شاشة 

 في حالة إدارة مفتاح التشغيل على وضعي التشغيل واإليقاف >1</>2< بشكل
 عند فواصل زمنية قصيرة، فقد ال يتم عرض الرمز >f<. وهذا أمر طبيعي وال يمثل أية

 متكرر مشكلة.

 حتى أثناء تنظيف المستشعر، يظل بإمكانك التصوير
 عملية تنظيف المستشعر والتقاط الصورة. بالضغط على زر الغالق حتى منتصفه )ص ٥٨(

 إليقاف التصوير والتقاط الصورة.

 لتوفير طاقة البطارية، يتم إيقاف تشغيل الكاميرا تلقائيًا بعد دقيقة واحدة من عدم التشغيل. 
 لتشغيل الكاميرا مرةً أخرى، ما عليك سوى الضغط على زر الغالق حتى منتصفه )ص ٥٨(.

[52: Auto power off] يمكنك تغيير وقت إيقاف التشغيل التلقائي باستخدام وظيفة 
 )إيقاف التشغيل التلقائي( )ص 76(.

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

 انتهاء البطاقة من تسجيل الصورة.



50

z

 تشغيل الكاميرا

فحص مستوى شحن البطارية
 عند ضبط مفتاح التشغيل على >1<، ستتم اإلشارة إلى مستوى شحن البطارية

بواحد من ستة مستويات. ويشير رمز البطارية الوامض )b( إلى أن البطارية ستصبح
  مستنفدة قريبًا.

الرمز

الرمز

 المستوى )٪(

 المستوى )٪(

١٠٠ - ٧٠

١٩ - ١٠ 

٦٩ - ٥٠ 

٩-١

٤٩ - ٢٠ 

٠

عدد اللقطات املمكنة  يف التصوير بوضع مستكشف العرض

 عند ٢٣ درجة مئوية /درجة الحرارة
٧٣ درجة فهرنهايت

 فهرنهايت عند ٠ درجة مئوية /
 ٣٢ درجة فهرنهايت

 اللقطات الممكنة ٩0٠ ٨٥٠

األشكال الواردة أعاله على بطارية LP-E6N مشحونة تمامًا، دون وظيفة التصوير باستخدام
 تعتمد  العرض المباشر، ومعايير اختبار CIPA )اتحاد الكاميرات ومنتجات التصوير(.

اللقطات الممكنة مع استخدام حامل البطارية من النوع BG-E20 )يباع بشكل فردي(  
باستخدام بطاريتني من نوع LP-E6N، تقريًبا سيتضاعف عدد اللقطات. 

 سيقل عدد اللقطات الممكنة مع أي من العمليات التالية:
 • الضغط على زر الغالق حتى المنتصف لفترة زمنية طويلة.

 • تنشيط ضبط البؤرة تلقائيًا بدون التقاط صورة.
 • استخدام مُثبت صور العدسة.

.LCD االستخدام المتكرر لشاشة • 
 قد يقل عدد اللقطات الممكنة على حسب ظروف التصوير الفعلية.

يتم تشغيل العدسة بواسطة بطارية الكاميرا. قد يقل عدد اللقطات الممكنة وذلك
 وفقًا للعدسة المستخدمة.

يف درجة احلرارة املنخفضة، يكون التصوير غري ممكًنا حتى يف ظل وجود مستوى بطارية كاٍف.

مؤشر انظر ].Battery info :53[ )معلومات البطارية( لمعرفة حالة البطارية بالتفصيل
  )ص 526(.

ملعرفة عدد اللقطات املمكنة مع وظيفة التصوير باستخدام العرض املباشر، أنظر ص. 526. 
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 3 ضبط التاريخ، والوقت، والمنطقة
 عند تشغيل الكامريا للمرة األوىل أو يف حالة إعادة ضبط التاريخ/الوقت، ستظهر شاشة 

إعداد التاريخ/ الوقت/املنطقة. اتبع اخلطوات من ٣ إىل ٦ لضبط التاريخ والوقت واملنطقة 
الزمنية احلالية.كما ميكنك ضبط املنطقة الزمنية اخلاصة بعنوانك احلايل. ويف حالة سفرك 

إىل منطقة زمنية أخرى، ما عليك سوى ضبط املنطقة الزمنية للوجهة التي تقصدها بحيث يتم 
تسجيل التاريخ/الوقت الصحيح.

الحظ أن التاريخ/الوقت املصاحب للصور املسجلة سيعتمد على إعداد التاريخ/الوقت 
هذا. تأكد من ضبط التاريخ/الوقت الصحيح.

 عرض شاشة القائمة.

 من عالمة التبويب [52]، حدد 
[Date/Time/Zone] )التاريخ/الوقت

 /المنطقة(.

 اضبط التاريخ والوقت.

1

2

3

 اضغط على الزر >M< لعرض شاشة القائمة.

 اضغط على الزر >Q< وحدد عالمة التبويب ]5[.
 أدر القرص >6< لتحديد عالمة التبويب ]52[.
]Date/Time/Zone[ أدر القرص >5< لتحديد 

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

مت تعيني  [لندن] إفرتاضًيا. 
  مث >5< لتحديد اإلعداد [المنطقة الزمنية]، ثم

اضغط على الزر>0<.
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 ،]Zone[ أدر القرص >5< لتحديد اإلطار التايل
ثم اضغط على >0<.

 

أدر القرص >5< لتحديد املنطقة الزمنية، ثم 
اضغط >0<. 

يف حال مل تكن املنطقة الزمنية مندرجة، 
اضغط >M< ،ثم انتقل إىل اخلطوة التالية 

لضبطها )مع مراعاة فارق الوقت  حسب 
.)UTC التوقيت العاملي

لضبط فارق الوقت بحسب التوقيت العاملي، 
أدر  قرص >5< وقم بتحديد )+/-/الساعة/ 

 .]Time Difference[ الدقيقة(  ل
 .>r< اضغط على >0< حتى يتم عرض

أدر قرص >5< لتحديد األعداد املطلوب، ثم 
.)>s<اضغط على >0< )يرجع إىل

بعد إدخال املنطقة الزمنية  وفارق الوقت، أدر 
القرص>5< لتحديد ]OK[، ثم اضغط >0<. 

 

 3 ضبط التاريخ، والوقت، والمنطقة

 اضبط التاريخ والوقت.
 أدر القرص >5< لتحديد الرقم.

.>r< اضغط على >0< حتى يتم عرض 
 أدر القرص >5< لتحديد اإلعداد المطلوب، ثم

.)>s< اضغط على >0< )يرجع إلى 

4
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ميكن أن نعيد ضبط إعدادات التاريخ/الوقت/ املنطقة عندما تكون قد خزنت الكامريا من دون  ●
البطارية، وعندما يتم استهالك البطارية بالكامل، أو عند تعريض الكامريا لدرجات حرارة متدنية 
جًدا جليدية لفرتة طويلة من الزمن. يف حال حصول ذلك، قم بضبط إعدادات التاريخ/الوقت/ 

املنطقة مرة أخرى. 
بعد تغيري إعداد ]Zone/Time Difference[ )فارق املنطقة/ الوقت(، تأكد من ضبط التاريخ/  ●

الوقت الصحيح. 

سيبدأ إعداد التاريخ/الوقت عند الضغط على ]OK[ )موافق( يف اخلطوة .٦ ●
يف اخلطوة ٣، الوقت املعروض يف املنطقة الزمنية هو فارق الوقت مقارنة مع التوقيت العاملي.  ●
حتى عندما يتم ضبط ]Auto Power Off :52[ )عدم التشغيل التلقائي( على ]دقيقة واحدة[،  ●

]دقيقتني[، أو ]٤ دقائق[، يكون وقت إيقاف التشغيل التلقائي تقريًبا 6 دقائق عندما عرض إعدادات 
الشاشة على ]Date/Time/Zone :52[ )التاريخ/ الوقت/ املنطقة(.

إعداد حتديث الوقت التلقائي ممكن مع وظيفة جهاز حتديد املواقع العاملي )ص. ٢٣٧( ●

 اضبط التوقيت الصيفي.
 اضبط حسب الحاجة.

.]Y[ أدر القرص >5< لتحديد 
.>r< اضغط على >0< حتى يتم عرض 

 أدر القرص >5< لتحديد ]Z[، ثم اضغط
 على >0<.

 عندما يتم ضبط التوقيت الصيفي على ]Z[، يتم
 تقديم الوقت الذي تم ضبطه في الخطوة 4 بمقدار

 ساعة واحدة. أما في حالة ضبط ]Y[، فسيتم
إلغاء التوقيت الصيفي ويتم تأخير الوقتبمقدار 

 ساعة واحدة.

 اخرج من اإلعداد.
 أدر القرص >5< لتحديد ]OK[ )موافق(، ثم

 اضغط على >0<.
 سيتم ضبط التاريخ/الوقت/المنطقة وتظهر

 القائمة مرة أخرى.

5

6

 3 ضبط التاريخ، والوقت، والمنطقة
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 3 تحديد لغة الواجهة

اضغط على الزر >M< لعرض شاشة القائمة..

 على الزر >Q< وحدد عالمة التبويب ]5[.
 اضغط

 أدر القرص >6< لتحديد عالمة التبويب ]52[.
]Language K[ أدر القرص >5< لتحديد 

 )اللغة( )العنصر الرابع من األعلى(، ثم اضغط
على >0<.

 أدر القرص >5< لتحديد اللغة، ثم اضغط على
.>0< 

 ستتغير لغة الواجهة.

1

2

3

 اعرض شاشة القائمة.

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

 حدد اللغة المطلوبة.
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تركيب العدسة وفكها
الكاميرا متوافقة مع جميع عدسات Canon من الفئة EF. يتعذر استخدام الكاميرا مع 

. EF-S  أو EF-M عدسات 

 أزل األغطية.

تركيب العدسة

1
 أزل غطاء العدسة الخلفي وغطاء جسم الكاميرا

 بتدويرهما كما هو موضح باألسهم.

 أزل غطاء العدسة األمامي.

قم بتركيب العدسة.

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

4

3

 قم بمحاذاة النقاط الحمراء على العدسة
 والكاميرا وأدر العدسة كما هو موضح عن طريق

 السهم حتى يصدر صوت استقرارها في مكانها.

 يشير االختصار >AF< إلى ضبط البؤرة تلقائيًا.
 عند ضبطه على >MF< )ضبط البؤرة يدويًا(، لن

 تعمل ميزة ضبط البؤرة تلقائيًا.

2
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تركيب العدسة وفكها

فك العدسة 

عند الضغط على زر حترير العدسة، أدر 
العدسة باالجتاه املوضح ُي الصورة.

       أدر العدسة حتى تتوقف، من ثم قم بفّكها.
       قم بتوصيل غطاء العدسة اخللفي

       إىل العدسة التي مت فّكها. 

        ال تنظر إىل الشمس من خالل أي عدسة. فقد يؤدي ذلك إىل فقد حاسة البصر. 
  >OFF< عند تركيب العدسة أو فصلها، اضبط مفتاح تشغيل الكامريا على       

       )إيقاف تشغيل(.
       يف حالة دوران اجلزء األمامي للكامريا )حلقة ضبط البؤرة( من العدسة

        أثناء ضبط البؤرة فال تلمس اجلزء الدوار. 

       عند تغيري العدسات، قم بذلك بسرعة يف مكان يختوي على أقل قدر ممكن من األتربة. 
       عند تخزين الكامريا دون تركيب عدسة بها، فاحرص على تركيب غطاء جسم الكامريا. 

       أزل األتربة املوجودة على غطاء اجلسم قبل تركيبه بالكامريا. 

تقليل األتربة
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  ضبط درجة وضوح مستكشف العرض

 اإلمساك بالكاميرا

التشغيل األساسي

 أدر مقبض ضبط مستوى انكسار الضوء.
 أدر المقبض يسارً ا أو يمينًا حتى تبدو مستويات ضبط

 البؤرة تلقائيًا )AF( بمستكشف العرض واضحة.
 وإذا كان المقبض صعب التدوير، فقم بإزالة منظار

 العين )ص 278(.

 إذا استمر تعذر ضبط مستوى انكسار الضوء في توفير صورة واضحة بمستكشف
العرض، فيوصى باستخدام عدسة ضبط مستوى انكسار الضوء من الفئة

  Eg )تباع بشكل منفصل(.

  ١.    لف يدك اليمنى حول مقبض الكاميرا بثبات.
 ٢.  أمسك الجزء السفلي من العدسة بيدك اليسرى.

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

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

للتصوير أثناء النظر إلى شاشة LCD، انظر ص 297.

 التصوير الرأسي التصوير األفقي
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 التشغيل األساسي

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

 ثم يمكنك الضغط مرة أخرى على زر الغالق بالكامل.

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

 العدسة.
 ويتم عرض إعداد درجة اإلضاءة )سرعة الغالق وفتحة
.)0( LCD في مستكشف العرض ولوحة )العدسة 

الضغط حتى النهاية
 يؤدي ذلك إلى تحرير الغالق والتقاط الصورة.

 منع اهتزاز الكاميرا
 تسمى حركة الكاميرا الممسوكة باليد لحظة ضبط درجة اإلضاءة باهتزاز الكاميرا. 

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

 •  اضغط على زر الغالق حتى منتصفه لضبط البؤرة تلقائيًا، ثم اضغط على
  زر الغالق ببطء تمامًا.

                   

 في األوضاع F/a/f/s/d، سيؤدي الضغط على زر >p< إلى تنفيذ نفس العملية
 التي تتم بالضغط على زر الغالق حتى منتصفه.

 في حالة الضغط على زر الغالق بالكامل دون الضغط عليه حتى المنتصف أوالً أو في حالة الضغط
 على زر الغالق حتى المنتصف ثم الضغط عليه بالكامل وعلى الفور، فستستغرق الكاميرا لحظة حتى

 يتم التقاط الصورة.
 حتى أثناء عرض القائمة أو عرض الصور أو تسجيلها، يمكنك الرجوع فورً ا إلى وضع االستعداد

 للتصوير من خالل الضغط على زر الغالق حتى المنتصف.

 أدر قرص األوضاع عند الضغط مع االستمر
ار على زر تحرير القفل بمركز قرص.
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 التشغيل األساسي

 قرص األوضاع

 القرص الرئيسي

 أدر قرص األوضاع عند الضغط مع االستمر
ار على زر تحرير القفل بمركز قرص.

استخدمه لضبط موضع التصوير. 

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

>n< عند الضغط على أحد األزرار مثل 
  >m< >o<،، تظل الوظيفة المعنية

ٍ محددة لمدة ٦ ثوان )9(. أثناء هذا الوقت، يمكنك
 تدوير القرص >6< لضبط اإلعداد المطلوب.

 عند االنتهاء من تحديد الوظيفة أو الضغط على زر
الغالق حتى منتصفه، ستكون الكاميرا 

جاهزة للتصوير.

 )٢( أدر القرص >6< فقط.
 أثناء النظر إلى مستكشف العرض أو لوحة LCD، أدر

 القرص >6< لضبط اإلعداد المطلوب.

 استخدم هذا القرص لتحديد أو ضبط وضع كثافة
 وما إلى ذلك من البؤرة تلقائيًا )AF( وسرعة

 ISO ومستوى ضبط البؤرة تلقائيًا
اإلضاءة ووضع ضبط إعدادات.

 استخدم هذا القرص لضبط سرعة الغالق وقيمة
فتحة العدسة وما إلى ذلك من إعدادات.

ً يمكن أيضا إجراء عمليات التشغيل في )١( أثناء ضبط المفتاح >R< على اليمين
 )قفل الوظائف المتعددة، ص 62(.
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 التشغيل األساسي

قرص التحكم السريع

 )١( بعد الضغط على أحد األزرار، أدر القرص >5<.
>n< عند الضغط على أحد األزرار مثل 

 >m< >o<، تظل الوظيفة المعنية
ٍ محددة لمدة ٦ ثوان )9(. أثناء هذا الوقت، يمكنك

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

 الغالق حتى منتصفه، ستكون الكاميرا جاهزة للتصوير.

 استخدم هذا القرص لتحديد أو ضبط توازن األبيض
 ووضع التشغيل ووضع تعويض إضاءة الفالش
 ومستوى ضبط البؤرة تلقائيًا (AF( وما إلى ذلك.

 )٢( أدر القرص >5< فقط.
 ،LCD أثناء النظر إلى مستكشف العرض أو لوحة 

أدر القرص >5< لضبط اإلعداد المطلوب.
 استخدم هذا القرص لضبط مقدار تعويض درجة

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

ً يمكن أيضا إجراء عمليات التشغيل في )١( أثناء ضبط المفتاح >R< على اليمين
)قفل الوظائف المتعددة، ص 62(.
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 استخدمه لتحديد مستوى ضبط البؤرة تلقائيًا )AF( وأ
 تصحيح توازن األبيض أو تحريك مستوى ضبط

 البؤرة تلقائيًا أو تكبير اإلطار أثناء التصوير باستخدام
 العرض المباشر أو التنقل بين الصور المُكبرة أثناء

 عرضها أو تشغيل شاشة التحكم السريع أو ما إلى ذلك.
ً يمكنك أيضا استخدامه لتحديد خيارات القائمة وضبطها. 

الضغط على زر >S< سيجعل موضع حتديد نقطة 
ضبط البؤرة ونقطة ضبط البؤرة قابلة لالختيار ملدة ٦ 

ثواٍن تقريًبا. )p(. ثم عند يتم الضغط على زر >9< 
)حتديد نقطة ضبط البؤرة( أثناء الثواين الست، ميكنك 

تغيري موضع نقطة حتديد ضبط البؤرة. 

يتكون >9< من مفتاح ثماني االتجاهات وزر في المنتصف. استخدم الباهم لثني >9<   
 بالتجاه المطلوب.

الختيار منطقة ضبط البؤرة )ص. ١٠٦(.

 التشغيل األساسي

مفتاح التحكم متعدد االتجاهات

زر حتديد منطقة ضبط البؤرة  

ميكنك أيًضا الضغط على زر >S< ثم الضغط على زر >M-Fn< الختيار موضع 
نقطة حتديد ضبط البؤرة. 

 .>p< اضغط على الزر >S< بعد الضغط على زر
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 استخدم زر >M-Fn< ملوضع حتديد نقطة ضبط البؤرة
 )ص. 1٠6(، قفل الفالش )ص. 2٨6(، وغريها من الوظائف.

لتحديد موضع حتديد نقطة ضبط البؤرة، اضغط على زر 
 .>M-Fn< 9(، ثم اضغط على زر( >S.<

 ضبط المفتاح >R< على اليسار:
 تم تحرير القفل

 ضبط المفتاح >R< على اليمين:
 تم تعشيق القفل

>R<55[ )قفل الوظائف المتعددة( وضبط: Multi function lock[ عند ضبط
  على اليمين، فإن ذلك يمنع اإلعدادت من التحرك وتغيير التالي: تشغيل القرص الرئيسي عرضة،   

التشغيل األساسي

مفتاح M-Fn متعدد الوظائف

Rقفل الوظائف المتعددة

بشكل افرتاضي، سيتم إقفال  القرص >5< عندما يتم الضغط على زر القفل.

مفتاح التحكم الرذيسي أو زر التحكم املتعدد، الضغط علىزر حتديد ضبط البؤرة  أر 
النقر بخفة على اشاشة. 

للمزيد من املعلوات حول ]Mutli function lock :55[، انظر ص. ٩٠.
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 قم بتشغيل )9(/إيقاف إضاءة لوحة LCD بالضغط
 إضاءة على الزر >U<. أثناء تشغيل إضاءة المصباح، يؤدي

 الضغط على زر الغالق بالكامل إلى إيقاف تشغيل
.LCD لوحة 

التشغيل األساسي

ULCD إضاءة لوحة

 عرض إعدادات التصوير

أثناء درجة إضاءة املصباح، الضغط على زر الغالق بالكامل سوف يوقف إضاءة 
.LCD لوحة

>B<عدة مرات، سيتم  )ص. ٨٦(، ستظهر شاشة التحكم السريع )ص. ٨٨(، 
أو شاشة النحكم السريع اخملصص )ص. ٥10(. ميكنك التحقق من إعدادات وظيفة 
التصوير احلايل. الضغط على زر >Q< ميكن إعداد وظيفة التحكم السريع )ص. ٦٤(. 

ميكنك الضغط على زر >B< إليقاف اشاشة )ص. ٨٦(.
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 Q التحكم التلقائي في وظائف التصوير
 يمكنك تحديد وظائف التصوير المعروضة على شاشة LCD وضبطها مباشرة. وهذا

 ما يسمى بشاشة التحكم السريع. 
بشاشة التحكم السريع )ص. ٨٨( وعن شاشة التحكم السريع المخصصة )ص. 5١0(. 

 ستظهر شاشة التحكم السريع.

 استخدم المفتاح >9< لتحديد الوظيفة.
 يتم عرض إعداد الوظيفة المحددة في األسفل.

 أدر القرص >5< أو >6< لتغيير اإلعداد.

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

1

2

3

)7( >Q< اضغط على الزر  

   اضبط الوظيفة المطلوبة.

 التقط الصورة.

F/a/f/s/d األوضاع A الوضع 

 يمكنك، في الوضع >A<، فقط تحديد أو ضبط وظيفة التسجيل، والبطاقة،
  وجودة تسجيل الصورة، ووضع التشغيل.

يمكن ان تضغط على الشاشة من أجل إعدادات التحكم السريع )ص. ٧٠(. 
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 الوظائف القابلة للضبط على شاشة التحكم السريع

 Q التحكم التلقائي في وظائف التصوير

 تعويض درجة اإلضاءة
 /إعدادAEB )مضاهاة

شدة اإلضاءة تلقائيًا 
)ص 255، 257(

نمط الصورة )ص 183(

 وضع AF )ضبط البؤرة
 تلقائيًا( )ص 100(
 توازن األبيض )ص 192(

 وضع ضبط كثافة اإلضاءة )ص 253(
 تصحيح توازن األبيض )ص 199,198(

 سرعة الغالق )ص 246(

 فتحة العدسة )ص 248(

تعويض إضاءة الفالش
 )ص 293,286(

 مفاتيح التحكم المخصصة
)ص 495(

قفل اإلضاءة التلقائية* 
 )ص 177(

جودة تسجيل الصورة
 )ص 169(

يفة التسجيل/تحديد البطاقة )ص 166(

تركيب العدسة وفكها

 وضع التشغيل )ص 0 16(

لشاشة التحكم السريع، أنظر ص. 88. 
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التحكم السريع

 Q التحكم التلقائي في وظائف التصوير

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

 أدر القرص >5< أو >6< لتغيير اإلعداد.
ً هناك أيضا وظائف يتم ضبطها من خالل الضغط

 على الزر .
 اضغط على >0< إلنهاء اإلعداد والرجوع إلى

 شاشة التحكم السريع.
 عند تحديد >  < )مفاتيح التحكم المخصصة،
 ص 495( والضغط على الزر >M<، ستظهر

 شاشة إعدادات التصوير مرة أخرى.

ميكن ان تقوم بتحصيص تصميم شاشة التحكم السريع. هذه امليزة تسمح لك بأن 
تعرض ومتوضع وظائف التصوير على شاشة التحكم السريع كما هو مرغوب. تسمى هذه 

امليزة “التحكم السريع اخملصص )شاشة(”. للتحكم السريع اخملصص، أنظر ص. 10 5. 

التحكم السريع اخملصص

على شاشة التحكم السريع اخملصص، إذا قمت بالضغط على زر >Q< ومل يكن هناك أي 
وظائف ميكن ضبطها بإعداد التحكم السريع، سيتم عرض رمز التحكم السريع يف أسفل 

يسار الشاشة باللون الربتقايل. 
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<A>

 عمليات تشغيل القوائم 3 
 باستخدام القوائم، يمكنك ضبط وظائف متعددة مثل جودة تسجيل الصورة،

 والتاريخ/الوقت، وما إلى ذلك. 

>M< الزر

LCD شاشة 

>Q< الزر 
 الزر >0<

 >5< قرص التحكم السريع

 >6< القرص الرئيسي

 شاشة قائمة الوضع

.<A> ال يتم عرض بعض عالمات تبويب وعناصر القائمة في الوضع * 

d/s/f/a/F شاشة قائمة الوضع 

 5: اإلعداد 3: التشغيل

 8: الوظائف المخصصة

  9: قائمتي
 عالمات التبويب
 الرئيسية

 إعدادات القائمة
 

)AF( 2: ضبط البؤرة تلقائيًا 

 z: التصوير

 عناصر القائمة

 عالمات التبويب
 الفرعية
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 إجراء ضبط القائمة

 3 عمليات تشغيل القوائم

1 اعرض شاشة القائمة.

 حدد عالمة تبويب.

 حدد العنصر المطلوب.

 حدد اإلعداد.

 اخرج من اإلعداد.

 حدد العنصر المطلوب.

4

6

5

3

،>Q< في كل مرة تقوم فيها بالضغط على الزر 
 ستتغير عالمة التبويب الرئيسية.

 أدر القرص >6< لتحديد عالمة تبويب فرعية.

 أدر القرص >5< لتحديد العنصر، ثم اضغط
 على >0<.

 اضغط على الزر >M< لعرض شاشة القائمة.

2

 أدر القرص >5< لتحديد اإلعداد المطلوب.
 تتم اإلشارة إلى اإلعداد الحالي باللون األزرق.

 اضغط على الزر >M< للخروج من القائمة
 والرجوع إلى وضع االستعداد للتصوير.

 أدر القرص >0< لتحديد اإلعداد المطلوب.

على سبيل املثال، عالمة التبويب ]z5[ تشري إىل 
عرض الشاشة ، يتم حتديد z)التصوير( عالمة 

التبويب اخلامسة “ ” من اليسار.
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 3 عمليات تشغيل القوائم

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

 ]31: Erase images[ يمكنك أيضا استخدام >9< لضبط إعدادات القائمة. )باستثناء ً
)مسح الصور( و]Format card :51[ )تهيئة البطاقة((.

.>M< لإللغاء، اضغط على الزر 
 للحصول على تفاصيل حول كل عنصر قائمة، انظر ص 540.

عناصر القائمة اخلافتة

ال ميكن ضبط العناصر الباهتة يف القائمة. تكون 
عناصر القائمة خافتة عندما تكون إعدادات 

وظائف أخرى تتجاوزها. 

ميكن أن ترى الوظيفة املتجاوزة عرب حتديد 
عنصر القائمة اخلافت والضغط على زر >0. 

إذا قمت بإلغاء إعداد الوظيفة املتجاوزة، ميكن 
عندها ضبط عنصر القائمة اخلافت.

على سبيل املثال: أولوية درجة التظليل

بعض عناصر القائمة اخلافتة قد ال تريك الوظيفة املتجاوزة. 

مع إعداد ]Clear all camera settings :55[ )إلغاء كل إعدادات الكامريا(، ميكنك أن 
تعيد ضبط وظائف القائمة إىل الوضع االفرتاضي )ص. 77(. 
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تشغيل الكامريا عرب شاشة اللمس

النقر

ميكن تشغيل الكامريا عرب ملس شاشة LCD )لوحة تعمل باللمس( بإصبعك. 

عرض عينة )التحكم السريع(

استخدم إصبعك للنقر على )اللمس بخفة من ثم إزالة 
 .LCD إصبعك عن( شاشة

عرب النقر بخفة، ميكنك اختيار القوائم، الرموز وما إىل ذلك.، 
 .LCD املعروضة على شاشة

عندما يكون التشغيل باللمس ممكن، سيظهر إطار 
حول الرمز )باستثناء شاشة القوائم(.

على سبيل املثال، عند النقر بخفة على زر ]Q[ )التحكم 
السريع(، تظهر شاشة التحكم السريع. وعرب النقر بخفة 

على ]2[، ميكن ان ترجع إىل الشاشة املسبقة. 

 .>menu< ضبط وظائف القائمة بعد الضغط على زر
التحكم السريع

 > S < أو ،>m< >o<،>n< ضبط الوظائف بعد الضغط على زر
ملس إعداد ضبط البؤرة أثناء التصوير املباشر وتصوير األفالم

ملش الغالق أثناء التصوير املباشر وتصوير األفالم
ضبط الوظائف أثناء التصوير املباشر وتصوير األفالم

التشغيل

التشغيل املمكن عرب النقر على الشاشة

إذا مت ضبط ]z1 Beep[ إىل ] Touch to[، الصافرة لن تصدر صوت للتشغيل الذي 
يعمل عرب اللمس )ص. 76(. 
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لتحريك

عرض عينة )عرض النطاق(

 .LCD قم بإزاحة إصبعك فيما تقوم بلمس شاشة

عرض عينة )شاشة القائمة(

لتشغيل املمكن عرب حتريك إصبعك على الشاشة
.>M< حتديد عنصر أو عالمة تبويب من القائمة بعد الضغط على زر

ضبط عرب عرض النطاق
التحكم السريع

حتديد نقاط ضبط البؤرة
التشغيل
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،]Touch control[ حدد ،]من عالمة] 52
ثم اضغط على >0<.  

إعدادات التحكم التي تعمل باللمس

1   1حتديد [التحكم باللمس].

2  حدد إعداد التحكم الذي يعمل باللمس. 

حدد اإلعداد املطلوب، ثم اضغط على >0<. 
]Standard[ هو إعداد معياري. 

]Sensitive[ يوفر إجابة أكرث فعالية لشاشة اللمس 
من اإلعداد ]Standard[ )املعياري(.

 .]Disable[ لتعطيل تشغيل باللمس، اخرت

حتذيرات تشغيل التحكم باللمس
حيث أّن شاشة LCD ليست حساسة بالضغط عليها، يرجى عدم استخدام 

أ ي أدوات حادة كاألظافر أو األقالم، لتشغيلها باللمس.
ال تستخدم أصابع مبللة يف عمليات اللمس.

يف حال تعرضت شاشة LCD للرطوبة أو للماء جراء أصابعك املبللة، قد يرتاجع
 أداؤها أو استجابتها أو قد يطرأ عليها عطل. يف هذه 

احلالة، قم بفصل الطاقة وامسح الرطوبة عنها باستخدام قطعة قماش جافة. 
توصيل أي ملحقات أخرى متاحة جتارًيا بالشاشة قد يتسبب يف تراجع استجابة 

عملية اللمس.
 ،]Sensitive[ إذا باشرت سريًعا باستخدام عملية اللمس أثناء ضبط إعداد

قد ترتاجع نسبة األداء. 
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 إذا كانت البطاقة جديدة أو تمت تهيئتها مسبقًا بواسطة كاميرا أخرى أو كمبيوتر، 
 فقم بتهيئة البطاقة باستخدام هذه الكاميرا.

]Format card[ حدد ،]من عالمة التبويب ]521 
 )تهيئة البطاقة(، ثم اضغط على >0<.

تهيئة البطاقة

  1    حدد [Format card] )تهيئة البطاقة(.  

قبل الشروع في االستخدام

 تهيئة البطاقة، سيتم مسح جميع الصور والبيانات الموجودة عليها. حتى الصور المحمية
 مسحها، لذا تأكد من عدم وجود أي شيء على البطاقة ترغب في االحتفاظ به. وإذا لزم

 عند سيتم األمر، فانقل الصور إلى كمبيوتر شخصي أو ما شابه، قبل تهيئة البطاقة.

  2   حدد البطاقة.  
.SD هي بطاقة ]g[و ،CF هي بطاقة ]f[ 

 أدر القرص >5< لتحديد البطاقة، ثم اضغط على
.>0<

  3  حدد [OK] )موافق(.  
 حدد ]OK[ )موافق( ثم اضغط على >0 <.

 ستتم تهيئة البطاقة.
 عند اكتمال عملية التهيئة، ستظهر القائمة 

مرة أخرى.

 عند تحديد ]g[، يمكن إجراء تهيئة منخفضة
 المستوى )ص 74(.

 إلجراء تهيئة منخفضة المستوى، اضغط على الزر
 >L< إللحاق ]Low level format[ )تهيئة

 منخفضة المستوى( بعالمة االختيار >X<، ثم حدد
 ]OK[ )موافق(.
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قم بتهيئة البطاقة في الحاالت التالية:

 حول التهيئة منخفضة المستوى
 قم بإجراء التهيئة منخفضة المستوى في الحالة التي تبدو فيها سرعة التسجيل أو القراءة الخاصة

ببطاقة SD منخفضة أو إذا كنت تريد مسح كل البيانات الموجودة على البطاقة تمامًا.
 نظرً ا ألن التهيئة منخفضة المستوى ستؤدي إلى مسح جميع القطاعات التي يمكنك التسجيل

 عليها في بطاقة SD، فقد تستغرق عملية التهيئة هذه فترة أطول قليالً من التهيئة العادية.
 يمكنك إيقاف التهيئة منخفضة المستوى بتحديد ]Cancel[ )إلغاء(. وحتى في هذه الحالة، 

سيتم إنهاء التهيئة العادية ويمكنك استخدام بطاقة SD على النحو المعتاد.

 البطاقة جديدة.
 تمت تهيئة البطاقة بواسطة كاميرا مختلفة أو كمبيوتر.

 البطاقة ممتلئة بالصور أو البيانات.
 يتم عرض أحد األخطاء المتعلقة بالبطاقة )ص 573(.

ملفات تهيئة البطاقات
SD/SDHC سيتم تهيئة البطاقات التي تتمتع بسعة تبلغ 128 جيجابيت وبطاقات

بتنسيق32FAT. وبطاقات CF والتي تتمتع بسعة أكرب من 128 جيجابيت و بطاقات 
 .exFAT بتنسيق SDXC

عند تصوير فيلم باستخدام بطاقة مهيئة بتنسيقexFAT، سيتم تسجيل الفيلم 
يف ماف واحد )عوًضا عن تسجيله يف جمموعة ملفات( حتى وإذا تخطت سعته 4 

جيجابيت. )فملف الفيلم سيتخطى ٤ جيجايبت(. 
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إذا قمت بتهيئة بطاقة CF تزيد سعتها عن ٨٢١ جيجابايت أو بطاقة SDXC مع هذه 
الكامريا ثم قمت بإدخالها يف كامريا أخرى، سيم عرض خطأ وقد تصبح البطاقة غري 
قابلة لالستخدام. قد ال تتمكن بعض أنظمة التشغيل أو قارئ البطاقات من التعرف 

.exFAT على البطاقة مت تهيئتها بتنسيق
عند تهيئة البطاقة أو حذف البيانات، يتم فقط تغيري إدارة امللفات. ال يتم حذف 

البيانات الفعلية. احرص على معرفة ذلك عند بيع أو التخلي عن بطاقة. عند التخلي 
عن البطاقة وقم بتنفيذ تهيئة ذات مستوى بسيط أو قم بتلف البطاقة ملنع تسرب 

املعلومات الشخصية. 

   تكون سعة البطاقة المعروضة على شاشة تهيئة البطاقة أقل من تلك السعة
  المشار قد إليها على البطاقة.

.Microsoft المرخصة من exFAT يشتمل هذا الجهاز على تقنية 
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تعطيل املنبه

 ضبط وقت إيقاف التشغيل/إيقاف التشغيل التلقائي

ميكنك منع املنبه من إصدار الصوت عند ضبط البؤرة، خالل التصوير ذات املوقت الذاتي، 
وخالل عمليات اللمس. 

من عالمة التبويب ]z1[، حدد ]املنبه[، ثم اضغط 
على زر >0<

1     حدد [املنبه]

2   حدد [تعطيل]
حدد ]تعطيل[، ثم اضغط على زر >0<

لن يطلق املنبه أي صوت
إذا مت حتديد]  Touch to [، سيكون املنبه صامت 

فقط لعمليات اللمس. 

 لتوفير طاقة البطارية، يتم إيقاف تشغيل الكاميرا تلقائيًا بعد انقضاء المدة المحددة
للتشغيل في وضع الخمول. إذا كنت ال ترغب في إيقاف التشغيل تلقائيًا، فاضبط 

 هذا اإلعداد على ]Disable[ )تعطيل(.بعد إيقاف تشغيل الكاميرا، يمكنك تشغيلها مرة 
أخرى بالضغط على زر الغالق أو أي زر آخر.

 حدد [Auto power off] )إيقاف التشغيل
 التلقائي(.

1

حدد اإلعداد الذي تريده، ثم اضغط على >0<.

]Auto power off[ حدد ،]من عالمة التبويب ]52 
 )إيقاف التشغيل التلقائي( ثم اضغط على >0<.

اضبط الوقت المطلو ب. 2

LCD تعطيل(، سيتم إيقاف تشغيل شاشة( ]Disable[ حتى في حالة الضبط على 
 تلقائيًا بعد ٣٠ دقيقة لتوفير الطاقة. )ال يتم إيقاف تشغيل طاقة الكاميرا(.

]Clear settings[ حدد ،]من عالمة التبويب ]55 
 )مسح اإلعدادات( ثم اضغط على >0<.
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 ضبط مدة معاينة الصورة
 يمكنك ضبط مدة عرض الصورة على شاشة LCD فور التقاطها. لإلبقاء على الصورة 

 معروضة،حدد ]Hold[ )تعليق(. وإذا أردت عدم عرض الصورة، فحدد ]Off[ )إيقاف(.

حدد [Image review] )معاينة الصورة(. 1
]Image review[ حدد ،]z1[ من عالمة التبويب 

 )معاينة الصورة(، ثم اضغط على >0<.
2 اضبط الوقت المطلوب.

 حدد اإلعداد الذي تريده، ثم اضغط على >0<.

 فإن الصورة سيتم عرضها إلى أن ينقضي وقت إيقاف التشغيل التلقائي.
في حالة ضبط ]Hold[ )تعليق(،

Nإعادة الكاميرا إلى اإلعدادات االفتراضية 

[Clear all camera settings] حدد 
 )مسح جميع إعدادات الكاميرا(.

1

]Clear settings[ حدد ،]من عالمة التبويب ]55 
 )مسح اإلعدادات( ثم اضغط على >0<.

حدد [OK] )موافق(. 2
 حدد ]OK[ )موافق( ثم اضغط على >0<.

]Clear all camera settings[ يؤدي ضبط 
 )مسح جميع إعدادات الكاميرا( إلى إعادة ضبط

 الكاميرا على اإلعدادات االفتراضية التالية:
 

 إعدادات التصوير بالكاميرا وكذلك إعدادات القائمة إلى اإلعدادات االفتراضية.
مكن إعادة

حول كيفية مسح إعدادات الوظائف اخملصصة، أنظر ص. 481. 
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قبل البدء    إعدادات وظائف التصوير
وضع ضبط البؤرة تلقاًئيا 

وضع حتديد منطقة 
ضبط البؤرة تلقائًيا

أولوية الصورة األوىل باستخدام حتديد مستوى ضبط البؤرة
AI Servo

احلالة من ١- ٦

أولوية الصورة الثانية باستخدام 
AI Servo

ضبط البؤرة يدويا اإللكرتوين 
لعدسات MF )حمرك موجات 

صوتية(
انطالق شعاع مساعد ضبط 

البؤرة تلقائًيا
أولوية حترير ضبط البؤرة 

تلقائًيا للقطة واحدة
تشغيل العدسة إذا تعذر 

ضبط البؤرة تلقائًيا

مستوى ضبط البؤرة القابل 
للتحديد

حتديد وضع حتديد منطقة 
ضبط البؤرة تلقائًيا

طريقة حتديد منطقة ضبط 
البؤرة تلقائًيا

مستوى ضبط البورة تلقائًيا 
املرتبط باالجتاه

مستوى ضبط البورة تلقائًيا 
املبدئي، ...... ضبط البؤرة 

AI Servo باستخدام
حتديد نقطة حتديد ضبط 
EOS iTR AF :البؤرة تلقائًيا

منوذج التحديد اليدوي 
ملستوى ضبط البؤرة تلقائًيا

عرض مستوى ضبط البؤرة 
تلقائًيا أثناء ضبط البؤرة

إضاءة شاشة مستكشف 
العرض

عرض تشغيل ضبط البؤرة 
تلقائيا يف مستكشف العرض

الضبط الدقيق للبؤرة تلقائًيا

مستوى ضبط البورة تلقائًيا 
املبدئي، ...... ضبط البؤرة 

AI Servo باستخدام

مستوى ضبط البؤرة تلقائًيا 
املسجل

وضع ضبط كثافة 
اإلضاءة

ISO سرعة

لنطاق التلقائي

طاق الصور الثابتة

احلد األدنى لسرعة 
الغالق التلقائية 

وضع التشغيل
تعويض درجة اإلضاءة/ 

مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا

تعويض إضاءة الفالش

موقت املصباح
موقت الفاصل الزمني

التصوير من دون وميض

قفل املرآة

املستوى اإللكرتوين
عرض الشبكة

إظهار/ إخفاء يف 
مستكشف العرض
وظائف اخملصصة

إطالق الفالش
ضبط كثافة إضاءة الفالش

E-TTL
تزامن سرعة الفالش يف 

Av موضع

التحكم بوحدة Speedlite خارجي

معلومات مستكشف العرض

درجة اإلضاءة املتعددة
وضع النطاق الديناميكي العايل

ISO عدادات سرعة

ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة 
الواحدة

ضبط البؤرة تلقائًيا أحادي
 املستوى )حتديد يدوي(

املركز
أولوية متكافئة

احلالة ١/ مت مسح إعدادات 
املعلمات جلميع احلاالت

أولوية متكافئة

متكني بعد ضبط البؤرة 
تلقائًيا للقطة الواحدة

متكني

أولوية ضبط البؤرة

بحث مستمر عن البؤرة

كل النقاط

مت حتديد جميع األوضاع

M-Fn الزر

نفس الوضع لكال االجتاهني 
الرأسي/ األفقي

تلقائي

EOS iTR AF )أولوية الوجه(

التوقف عند حواف منطقة 
ضبط البؤرة تلقائًيا

حمدد )ثابت(

تلقائي

تلق عرضه يف 
مستكشف العرض ائي

تعطيل/ اإلبقاء على 
معدل الضبط

تعطيل

مت اإللغاء

)الضبط التقديري(

اإلعداد التلقائي )تلقائي(

احلد األدنى: ١٠٠
احلد األقصى: 128٠٠

احلد األدنى: ١٠٠
احلد األقصى: 32٠٠٠

تلقائي

)التصوير فردي(

مت اإللغاء

مت اإللغاء

تعطيل
تعطيل

تعطيل

تعطيل

إخفاء
إخفاء

حتديد فقط اكتشاف 
الوميض

غري متغرية

متكني
ضبط كثافة الفالش 

التقديري

تلقائي

تعطيل
تعطيل النطاق الديناميكي 

العايل
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إعدادات الكامريا إعدادات تسجيل الصور
73
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البيكسل املزدوج
منط الصورة

حمسن اإلضاءة التلقائي

تصحيح االنحراف اللوين للعدسة

تصحيح اإلضاءة الطرفية

تصحيح التشوه

حمسن العدسة الرقمي

تصحيح االنحراف اللوين

االنحراف

توازن اللون األبيض

توازن األبيض اخملصص

مضاهاة توازن اللون األبيض

مساحة األلوان

 ISO تقليل تشويش سرعة
العالية

أولوية درجة التظليل

وظيفة التسجيل

التسجيل والتشغيل

ترقيم امللفات
اسم امللف

بيانات مسح األتربة

وظيفة التسجيل + البطاقة/ حتديد اجمللد

تقليل تشويش التعرض 
الطويل لإلضاءة

ثانيتنيوقت معاينة الصورةجودة الصور
ثانيتني

ثانيتني

تعطيل
تعطيل

إيقاف
السطوع

غري متغري

x2 )تكبري من املركز(

تعطيل

دقيقة
تلقائي
تلقائي

غري متغري
ال تغيريات

قياسي
ال تغيريات

متكني

Dzتشغيل

)١٠ صور(

الصفري

حترير الغالق بدون بطاقة

التنقل السريع عرب الصور/
تنبيه التظليل

عرض مستوى ضبط البؤرة تلقائيا

شبكة التشغيل
عرض شريط الرتدد الرسومي

احتساب تشغيل الفيلم

التكبري )تقريًبا(

HDMI التحكم ب

تدوير الصور تلقائًيا بشكل رأسي

إيقاف التشغيل التلقائي
LCD سطوع شاشة

LCD درجة لون شاشة
التاريخ/ الوقت/ املنطقة

اللغة
التحكم باللمس

نظام الفيديو
تنظيف تلقائي

 z خيارات عرض الزر

التحكم السريع اخملصص
خيارات عرض الزرz يف 

العرض املباشر
m وظيفة زر

جهاز حتديد املوقع
إعدادات الالسلكية املضمنة

 FTP إعدادات نقل
النقل التلقائي

قفل متعدد املهام

وضع التصوير اخملصص
معلومات حقوق النشر

تخصيص: قائمتي
عرض عاديعرض القائمة

ال تغيريات
ال تغيريات
ال تغيريات

تعطيل

تعطيل

تعطيل
تصنيف

ال تغيريات

ال تغيريات

كل العناصر حمددة

)قرص التحكم 
السريع( فقط

Wi- Fi/ NFC

تعطيل
تعطيل

تعطيل

تعطيل

تعطيل

تعطيل

تعطيل

تعطيل

)تلقائي(

مت اإللغاء

مت اإللغاء

تعطيل

تعطيل

قياسي

قياسي

غري متغري

مت مسحه
رمز مضبوط مسبًقا

مستمر

sRGB
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u

H

u

L6X
L5X

V/–

a

الغالق باللمس

حماكاة درجة اإلضاءة

التصوير الصامت باستخدام 
العرض املباشر

التصوير باستخدام العرض 
املباشر

عرض الشبكة

الغالق بااملس

وضع ضب البؤرة تلقائًيا

نسبة العرض إىل االرتفاع

ISO سرعة
عند التفعيل

سرعة ضبط البؤرة

تتبع   تصوير الفيلم مبيزة 
SERVO AF

موقت ضبط كثافة اإلضاءة
رمز الوقت

ISOإعدادات سرعة  SERVO سرعة تصوير الفيلم

نطاق األفالم

نطاق تنسيق

SERVO العدتصوير الفيلم
إعداد توقيت البدء 

حجم مستوى تسجيل 
الفيلم

حجم تشغيل الفيلم

HDMI

إمساك اإلطار

زر الوظيفة

فيلم متزامن اللقطات

HDMIعرض

HDMI معدل إطار

التصوير عن بعد باستخدام 
وحدة التحكم عن بعد

وضع ضبط البؤرة تلقائًيا
عرض الشبكة

جودة تسجيل الفيلم

تعطيل

متكني

الوضع ١

متكني

إيقاف

العرض املباشر

3:2

إعدادات تلقائية )تلقائي(
دائًما مضاء

٠ عادي

٠

٨ ثانية
حد أقصى:  25600

حد أقصى:  00 120

حد أدنى: 00 1

حد أدنى: 00 1

متكني

تعطيل 

تلقائي

تعطيل

غري متغري
غري متغري

غري متغري

غري متغري

غري متغري
غري متغري

عرض املباشر
إيقاف

MOV

٨ ثواينموقت ضبط كثافة اإلضاءة

إعدادات تصوير الفيلم

حجم تسجيل الفيلم

MOV/MP4

24.00 p

معدل إطار عايل

مرشح هواء 
اخملفف

تسجيل صوت
تعطيل

تعطيل

تعطيل

تعطيل

البدء باالستخدام 
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 l عرض مستوى الشبكةفي مستكشف
 يمكنك عرض مستوى الشبكة في مستكشف العرض للمساعدة في تصحيح ميل الكاميرا.

1 حدد )عرض الشبكةبمستكشف العرض(.
 من عالمة التبويب ]52[، حدد

 ]Viewfinder display[ )عرض الشبكة
 بمستكشف العرض(، ثم اضغط على >0<.

2 حدد [Grid Display] )عرض الشبكة(. 

حدد [Show] )إظهار( 3

ً يمكن أيضا عرض الشبكة على شاشة LCD أثناء التصوير باستخدام العرض
المباشر وتصوير األفالم )ص 09 3 ،382(.

W  عند اخلروج من القائمة، ستظهر الشبكة يف
مستكشف العرض.
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Qعرض املستوى اإللكرتوين
ميكنك عرض املستوى اإللكرتوين على شاشةLCD ويف مستكشف العرض ملساعدتك على 

على تصحيح ميل الكامريا.  

 يمكنك عرض المستوى اإللكتروني. أثناء تصويرمادختساب  العرض المباشر
)باستثناء Tracking + u )العرض املباشر(

 حتى بعد تصحيح الميل، قد يكون هناك هامش خطأ يبلغ °1± درجة.
وإذا كانت الكاميرا مائلة بشكل كبير، فإن هامش خطأ المستوى اإللكتروني يكون أكبر.

 LCD عرض المستوى اإللكتروني على شاشة 

سيتغير عرض الشاشة.في كل مرة تقوم فيها
 >B< بالضغط على الزر
اعرض المستوى اإللكتروني.

 في حالة عدم ظهور المستوى اإللكتروني، 
]53: z button display options[ 

 )خيارات عرض الزر( حتى يتم عرض المستوى
 اإللكتروني )ص 86(.

يتم عرض الميل األفقي والرأسي بزيادات بمعدل 1°.
عندما يتحول الخط من اللون األحمر إلى األخضر،

 فإنه يدل على أنه قد تم تصحيح الميل.

1

2

.>INFO< اضغط على الزر 

 تحقق من ميل الكاميرا.

املستوى الرأسي املستوى األفقي
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3

1°

ميكن عرض املستوى اإللكرتوين يف أعلى مستكشف العرض. ومبا أّن هذا املؤشر يعرض 
أثناء التصوير، ميكنك التقاط الصورة فيما تتأكد من مي الكامريا. 

عرض املستوى اإللكرتوين يف مستكشف العرض

٤ درجات أو أكرث

7،5 درجات أو أكرث

Qعرض املستوى اإللكرتوين

ضمن عالمة التبويب] 52[، حدد
 ]Viewfinder display[ )عرض مستكشف 

العرض(،ثم اضغط على زر >0<.
 

يتم عرض املستوى اإللكرتوين يف أعلى 
مستكشف العرض.

يعمل هذا املستوى أيًضا مع التصوير الرأسي. 

حتى عندما يتم تصحيح امليل، قد يكون هما: هامش خطأ يبلغ °١ ± درجة. 

1

2

3
4

حدد [Viewfinder display] )عرض 
مستكشف العرض(.

حدد [Electronic Level] )املستوى 
اإللكرتوين(.

حدد [Show] )إظهار(.

اضغط على الغالق حتى منتصفه.
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3 Nإعداد عرض معلومات مستكشف العرض
ميكن عرض إعدادات وظيفة التصوير )البطارية )املستوى املتبقي(، وضع التصوير، توازن 
اللون األبيض، وضع التشغيل، وضع ضبط البؤرة تلقائًيا، وضع ضبط كثافة اإلضاءة، جودة 

الصورة )منط الصورة(، حمسن العدسة الرقمي، البيكسل املزدوج RAW )التصوير(، 
اكتشاف التشويش( يف مستكشف العرض.بشكل افرتاضي، يتم وضع عالمة 

 االختيار ] √[ على اكتشاف التشويش فقط. 

ضمن عالمة التبويب] 52[، حدد
 ]Viewfinder display[ )عرض مستكشف 

العرض(،ثم اضغط على زر >0<.
 

حدد املعلومات ليتم عرضها ثم اضغط 
 على زر >0< إلضافة عالمة االختيار ] √[.

أعد تكرار اإلجراء إلضافة عالمة االختيار ] √[
إىل كافة املعلومات التي ليتم عرضها. ثم اخرت 

]OK[ )موافق(.
عند اخلروج من القائمة، ستظهر كافة 

املعلومات التي مت اختيارها بعالمة
 االختيار يف مستكشف العرض )ص.31(.

1

2

3

حدد [Show/hide in viewfinder] )إظهار/
إخفاء يف مستكشف العرض(.

حدد [√] املعلومات ليتم عرضها.

حدد [Viewfinder display] )عرض 
مستكشف العرض(.
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3 

عند الضغط على زر >n< أو >o<، شغل مفتاح وضع ضبط العدسة، أو 
عندما يتم استخدام العدسة اجملهزة بوظيفة ضبط يدوية وينتقل املوضع من ضبط 

البؤرة التلقائي إىل الضبط اليدوي عندما يتم إدارة حلقة ضبط البؤرة للعدسة )ص. 138(، 
ستظهر املعلومات املعنية يف مستكشف العرض بغض النظر عما إذا مت حتديدها 

بعالمة االختيار. 
حتى وإذا كان زر ]Battery[ )البطارية( مل يتم حتديده بعالمة االختيار، سيتم عرض رمز 

( يف مستكشف العرض عندما يون مستوى البطارية  / التحقق من البطارية) 
منخفض. 

يف حال مل يتم إدخال أي بطاقة، لن تيم عرض جودة تسجيل الصورة )نوع الصورة:
.)JPEG/RAW 

N3إعداد عرض معلومات مستشكف العرض
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INFO وظائف زر

عند الضغط على زر >INFO<، وعندما تكون الكامريا 
يف موضع اجلهوزية للتصوير، ميكنك تغيري العرض 

كما يلي:
عرض إعدادات الكامريا )ص. 87(، املستوى اإللكرتوين 

)ص. 82(، شاشة التحكم السريع )ص. ٨٨(، وشاشة 
التحكم السريع اخملصص )ص. 510(. 

ميكنك ]z button display options[ )خيارات 
عرض زر املعلومات( ضمن عالمة التبويب ]53[ 
باختيار اخليارات املعروضة عند الضغط على زر 

 .>INFO<
حدد خيار العرض املطلوب واضغط على زر 

>0< إلضافة عالمة االختيار ]√[.
 ثم اخرت ]OK[ )موافق( لتسجيل اإلعداد. 

املستوى اإللكرتوين

إعدادات الكامريا

شاشة التحكم السريع

شاشة التحكم السريع 
اخملصص
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إذا قمت بفصل الطاقة أثناء عرص املستوى اإللكرتوين، شاشة التحكم السريع، شاشة 
التحكم السريع اخملصص، سيتم عرض الشاشة نفسها عند التشغيل جمدًدا. إللغاء 
هذه الوظيفة، اضغط على زر >z< عدة مرات حتى تصبح الشاشة خالية، ثم قم 

بفصل مفتاح الطاقة. 
الحظ أنه ال ميكنك إزالة عالمة االختيار ]√[ للخيارات األربع املعروضة جميعها. 

يتم عرض شاشة] Displays  Camera settings[ باللغة اإلجنليزية لكافة اللغات. 
حتى إذا قمت بضبط ]Electronic Level[ )املستوى اإللكرتوين إىل عدم العرض، سيزال 
يعرض يف وضع التصوير باستخدام العرض املباشر وتصوير األفالم عرب الضغط على زر 

 .>z<
عند عرض شاشة التحكم السريع وشاشة التحكم السريع اخملصص، الضغط على زر 

>Q< سيمح لك بضبط الوظيفة باستخدام التحكم السريع )ص. 64(. 

* يعرض هذا الرمز عند تعذر نقل بعض الصور. 

وضع التصوير اخملصص 
)ص .0 2 5(

إعدادات الكامريا

إعداد لون درجات 
احلرارة )ص. 197(

تعديل الضبط البؤرة
التلقائي )ص. 152(

ص. 46، ١٧١

ص. 198، 199

وظيفة االتصاالت الالسلكية

مساحة اللون )ص، 217(
تعذر نقل بعض الصور 
)ص. 8 46(

ص. 4 20
ص. ٢٠٢

ص. 220

INFO وظائف زر
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شاشة التحكم السريع

INFO وظائف زر

مؤشر البطاقة
جودة تسجيل الصور
رمز حتديد البطاقة
اللقطات املمكنة/
التنظيف التلقائي

احلد األقصى للقطات/ عدد 
املتبقي  لدرجات اإلضاءة املتعددة

تعدد درجات اإلضاءة/HDR/ تقليل 
تشويش اللقطات املتعددة/ 
RAW البيكسل املزدوج

حمسن اإلضاءة التلقائي

جهوزية الفالش/ قفل الفالش/
التزامن ذات السرعة العالية

التحكم اخملصص

تعويض درجة إضاءة
الفالش

ISO سرعة
أولوية درجة التظليل

قفل اإلضاءة التلقائية

GPS وضع جهاز اجملهز لتحديد املواقع

نوازن اللون األبيض

مستوى البطارية
رمز التحكم السريع

فتحة العدسة

سرعة الغالق
وضع التصوير

مؤشر مستوى  درجة 
اإلضاءة

تعويض درجة اإلضاءة
تصحيح اللون األبيض

منط الصورة

تشغيل ضبط البؤرة تلقائًيا

وضع ضبط كثافة اإلضاءة
وظيفة االتصاالت الالسلكية/ وضع 

Eye-Fi انتقال البطاقة

وظيفة تسجيل الدخول

وضع التشغيل

* سيظهر العرض فقط اإلعدادات املطبقة حالًيا. 

للتحكم السريع اخملصص، أنظر ص. ٠١٥.

شاشة التحكم السريع اخملصصة
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مفاتيح تشغيل شاشات التحكم السريع والتحكم السريع 
اخملصص

عند الضغط على >m< ،>o< ،>n< أو زر >S<، ستظهر شاشة 
اإلعدادات وميكنك استخدام قرص >6< وقرص>p< ،>9< ،>5<، أو >.B< لضبط 

وظيفة ما. 

سرعة ISO/ تعويض درجة إضاء 
الفالش

وضع ضبط كثافة اإلضاءة/ توازن 
اللون األبيض

مساحة ضبط البؤرة تلقائًيا/ حتديد 
نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا

تشغي ل ضبط البؤرة التلقائي/ 
وضع التشغيل

INFO وظائف زر
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Rضبط قفل الوظائف املتعددة
بالضغط على مفتاح R إىل اليمني، ميكنك منع اإلعدادات من التغيري املفاجئ بحسب 

الوظائف التالية: تشغيل الضبط األساسي عن طريق اخلطأ أو مفتاح التحكم السريع أو التحكم 
املتعدد املهام، أو الضغط على زر حتديد مساحة ضبط البؤرة تلقائًيا أو النقر بخفة على 

شاشة اللمس. 
للحصول على املعلومات حول مفتاح قفل الوظائف املتعددة، أنظر ص. 62 .

ضمن عالمة التبويب ]55[ ، حدد 
]]Multi function lock[ )قفل نتعدد الوظائف(، 

ثم اضغط على زر >0<. 

حدد مفتاح حتكم بالكامريا واضغط على زر 
>0< إلضافة عالمة االختيار ]√[. 

حدد ]OK[ )موافق(. 
عند ضبط مفتاح >R< إىل اليمني، سيتم 

إقفال كافة مفاتيح حتكم الكامريا التي مت وضع 
عالمة االختيار عليها. 

إذا كان مفتاح R مضبوط على اليمني وحاولت ان تستخدم واحد من مفاتيح 
التحكم السريع )باستثناء عند ضبط ]h Touch Control[(، سيتم عرض رمز >L< يف 
مستكشف العرض وعلى شاشة LCD. على شاشة التحكم السريع )ص. 64(، سيتم 

 ]LOCK[ وأثناء العرض املباشر أو تصوير األفالم، سيظهر مفتاح .]LOCK[ عرض مفتاح
على شاشة التصوير. 

بشكل افرتاضي، سيتم إقفال قرص >5< عند ضبط مفتاح القفل. 
يف وضع >A<، ميكن ضبط ضبط ] h Touch Control[ فقط. 

يعمل التحكم السريع )ص. 64( بغض النظر عن إعداد قفل الوظائف املتعددة. 

أضف عالمة االختيار [ √] إىل حتكم الكامريا 2
ليقفل.

حدد [Multi function lock] )قفل نتعدد 
الوظائف(. 

1
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R
 عندما يتم عرض ]zHelp[)المساعدة( في أسفل شاشة القائمة، يمكن عرض دليل

  الميزات.ويتم عرض دليل الميزات عند الضغط على الزر >B<. في حالة ملء دليل الميزات
شاشة أو شاشتين، سيظهر شريط التمرير على الحافة اليمنى. للتمرير، اضغط على الزر 

>B< وأدر القرص >5<.

B

B

B

 مثال: [عالمة التبويب] ]AF1 Case 2[ )الحالة 2(

]AF4: Orientation linked Af point[ ]AF4 مثال: [عالمة التبويب
) التشغيل املرتبط  بنقطة ضبط البؤرة(

  دليل الميزات

 مثال: [عالمة التبويب] ]55Multi function lock[ )قفل متعدد الوظائف(

 شريط التمرير
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 التصوير األساسي
٢

 يوضح هذا الفصل كيفية استخدام الوضع >A< )المشهد التلقائي الذكي(
 الخاص بقرص األوضاع اللتقاط الصور بسهولة.

  في الوضع >A<، كل ما عليك فعله هو التوجيه وااللتقاط وستقوم الكاميرا بضبط
كل ً تلقائيًا )ص ٣٤٦(. أيضا، لتفادي الحصول على صور غير متقنة بسبب عمليات

شيء التشغيل الخاطئة، يتعذر تغيير إعدادات التصوير الرئيسية.

حول محسن اإلضاءة التلقائي
 في الوضع >A<، سيعمل مُحسن اإلضاءة التلقائي )ص 201( على ضبط الصورة تلقائيًا

ً للحصول على أفضل درجات السطوع والتباين. وفقًا لنتيجة التصوير.  

املشهد التلقائي الذكي
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 A التصوير التلقائي التام )المشهد التلقائي الذكي(

>A< هو وضع تلقائي تام. تقوم الكاميرا بتحليل المشهد وضبط أفضل.

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

 اضغط على زر الغالق حتى منتصفه، وستدور حلقة
 ضبط البؤرة بالعدسة لضبط البؤرة.

.>i< أثناء تشغيل ضبط البؤرة تلقائيًا، سيتم عرض 
 سيتم عرض مستوى )مستويات( ضبط البؤرة تلقائيًا

 الذي يحقق ضبط البؤرة. وفي نفس الوقت، سيتم
 إصدار صوت صفير وسيضيء ضوء تأكيد ضبط

 البؤرة >o< بمستكشف العرض.
 في ظل اإلضاءة الخافتة، يضيء مستوى )مستويات(

 ضبط البؤرة تلقائيًا لفترة وجيزة باللون األحمر.
 

1

 قم بتوجيه إطار ضبط البؤرة تلقائيًا على2
 الهدف المراد تصويره.

 اضبط البؤرة على الهدف.

.>A< اضبط قرص األوضاع على 

 وسيتم استخدام جميع مستويات ضبط البؤرة تلقائيًا
 للتركيز البؤري، وسيتم ضبط البؤرة بوجه عام على

 الهدف األقرب.
ضبط البؤرة أكثر سهولة. سيؤدي توجيه مركز إطار

  البؤرة تلقائيًا لمنطقة على الهدف إلى جعل عملية 
 ضبط البؤرة سهل.

3

  ضوء تأكيد ضبط البؤرة

 إطار ضبط البؤرة تلقائيًا لمنطقة

كما تقوم بضبط دقيق للبؤرة تلقائًيا على الهدف الثابت أو املتحرك عرب اكتشاف حركة الهدف 
)ص. ٧٩(.
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يومض ضوء تأكيد ضبط البؤرة >o< وال يتم ضبط البؤرة.
وجه مركز إطار ضبط البؤرة تلقائًيا للمنطقة على منطقة جيدة التباين، ثم اضغط زر الغالق حتى

منتصفه )ص 58(. إذا كنت قريًبا للغاية من الهدف، فتحرك بعي ًدا وحاول مرة أخرى. وإذا تعذر

عند حتقيق ضبط البؤرة، يومض مستوى ضبط البؤرة تلقلئًيا باللون األحمر. 
يومض مستوى ضبط البؤرة باللون األحمر فقط عند حتقيق الرتكيز يف األضواء اخلاقتة أو لألهداف 

القامتة. 

تومض مستويات ضبط البؤرة اخملتلفة بشكل متتابع.
عند حتقيق الرتكيز على جمسع املستويات. ميكنك التقاط الصورة طاملا أن مستوى ضبط البؤرة 

يغطي الهدف املستهدف. 

 .)>o< تستمر الصافرة بالصفري بشكل خفيف. )ال يومض مؤشر
 ،>i< بشري بأن الكامريا تركز بشكل مستمر غ=على هدف متحرك. )يومض مؤشر حالة ضبط البؤرة

ولكن مؤشر الرتكيز >o< ال يومض(. ميكنك التقاط صور حادة لهدف متحرك. 
الحظ أن قفل البؤرة )ص. ٩٧( لن يعمل يف هذه احلالة.  

 A التصوير التلقائي التام )المشهد التلقائي الذكي(

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

.LCD شاشة 

4 التقط الصورة.

 األسئلة الشائعة

يجعل الوضع >A< األلوان أكثر تأثيرً ا وو جاذبية في مشاهد الطبيعة 
واألماكن الخارجية وغروب الشمس.في حالة عدم حصولك على درجات اللون المطلوبة، 

 ،>d/s/f/a< قم بتغيير وضع التصوير إلى
 واضبط نمط الصورة على نمط آخر بخالف >D<، ثم قم بالتصوير مرة أخرى.)١٨٣.ص(
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الضغط على زر الغالق حتى منتصفه ال يضبط البؤرة على الهدف. 
 >AF< الضبط اليدوي(، قم بضبطه على( >MF< عند ضبط مفتاح وضع ضبط البؤرة على

)الضبط التلقائي(. 
عرض سرعة الغالق يومض.

يف اجلو املعتم، فإن التقاط الصورة قد ينتج عنه هدف غري واضح بسبب اهتزاز الكامريا. 
 يوصى باستخدام حامل ثالثي األرجل أو وحدة Speedlite خارجي من فئة EX من إنتاج 

Canon )يباع بشكل منفصل، ص، 2٨6(.  

عند استخدام الفالش اخلارجي، آنتج عن ذلك لون قامت يف أسفل الصورة. 
إذا كان هناك غطاء متصل بالعدسة، قد يعيق إطالق الفالش. وإذا كان الهدف قريب، قم 

بفصل الغطاء قبل التقاط الصورة باستخدام الفالش.  

 A التصوير التلقائي التام )المشهد التلقائي الذكي(

التصوير الفردي الصامت )ص.١٦١(، أو التصوير الفردي يف التصوير باستخدام العرض  ●
املباشر، وما إىل ذلك، فعالني. إقفال املرآة )ص. 2٨6( أيًضا فعالة باستثناء أثناء ضبط 

 .>A< موضع التصوير على
للتصوير املستمر، استخدام التصوير الفردي الصامت )ص.١٦١(، أو التصوير الفردي يف  ●

التصوير باستخدام العرض املباشر، فعال. 
استخدم حامل ثالثي األرجل ميكنه حتمل وزرن أجهزة التصوير. ركب الكامريا بإحكام على  ●

احلامل ثالثي األرجل. 
يوصى باستخدام قابس بالتحكم عن بعد أو وحد حتكم عن بعد )٢79(.   ●

تقليل الصور الباهتة

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

 سيتم قفل البؤرة. ويمكنك بعد ذلك إعادة تكوين اللقطة والضغط على زر الغالق بالكامل
اللتقاط الصورة. ويسمى ذلك "قفل البؤرة".
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A الطرق التلقائية التامة )المشهد التلقائي الذكي(

 إعادة تكوين اللقطة

 تصوير هدف متحرك

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

 سيتم قفل البؤرة. ويمكنك بعد ذلك إعادة تكوين اللقطة والضغط على زر الغالق بالكامل
اللتقاط الصورة. ويسمى ذلك "قفل البؤرة".

 في الوضع >A<، إذا تحرك الهدف )تغيرت المسافة بينه وبين الكاميرا( أثناء ضبط البؤرة أو
 بعده، فسيقوم ضبط البؤرةاًيئاقلت باستخدام AI Servo بضبط البؤرة على الهدف بشكل
 منتصفه، فسيستمر ضبط البؤرة. عندما تريد التقاط الصورة، اضغط على زر الغالق بالكامل. 

وطالما كان إطار ضبط البؤرة اًيئاقلت للمنطقة يغطي الهدف أثناء الضغط على زر الغالق حتى
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A

A الطرق التلقائية التامة )المشهد التلقائي الذكي(

التصوير باستخدام العرض المباشر
يمكنك التصوير أثناء عرض الصورة على شاشة LCD. ويعرف ذلك باسم "التصوير باستخدام

العرض المباشر". لمزيد من التفاصيل، انظر ص 2٩7.

اضبط مفتاح التصوير باستخدام
.>A< العرض المباشر/تصوير األفالم على 

اعرض صورة العرض المباشر على
.LCD شاشة 

اضغط على الزر >0<.
.LCD تظهر صورة العرض المباشر على شاشة 

اضبط البؤرة على الهدف.
اضغط على زر الغالق حتى منتصف المسافة

لضبط البؤرة.
  االنتهاء من ضبط البؤرة، سيتغير لون نقطة

ضبط البؤرة تلقائًيا إلى اللون األخضر كما ستصد
رعند الكاميرا صوت صافرة.

التقط الصورة.
اضغط على زر الغالق بالكامل.

بعد االنتهاء من معاينة الصورة، ستعود الكامير
.LCD ا إلىيتم التقاط الصورة وعرضها على شاشة

وضع التصوير أثناء العرض المباشر تلقائًيا.
اضغط على الزر >0< إلنهاء التصوير أثناء

العرض المباشر.

1

2

3

4
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ضبط أوضاع التشغيل وضبط
)AF( البؤرة تلقائًيا

3
تعمل مستويات ضبط البؤرة تلقائًيا الواحد وستين

في مستكشف العرض على جعل التصوير
باستخدام ضبط البؤرة تلقائًيا مالئ ًما لنطاق واسع

من األهداف والمشاهد.

يمكنك أي ًضا تحديد وضع ضبط البؤرة تلقائًيا )AF( إلى جانب وضع
التشغيل الذي يوافق ظروف التصوير والهدف على النحو األمثل.

يشير الرمز M الموجود بالزاوية اليمنى العلوية من الصفحة إلى إمكانية
.>F/a/f/s/d< استخدام هذه الوظيفة عند ضبط قرص األوضاع على

في الوضع >A<، يتم ضبط وضع ضبط البؤرة تلقائًيا )AF( وسيتم تعيين
مستوى ضبط البؤرة تلقائًيا )وضع تحديد منطقة ضبط البؤرة تلقائًيا(

 بشكل تلقائي.

>MF< إلى ضبط البؤرة تلقائًيا. بينما يرمز االختصار >AF< يرمز االختصار
إلى ضبط البؤرة يدوًيا.
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عند ضبط وضع نقطة الضبط البؤرة تلقائًيا )ص. ١09( على منطقة ضبط البؤرة تلقائًيا، منطقة  ●
ضبط البؤرة الواسعة، أو التحديد التلقائي لضبط لبؤرة تلقائًيا، يصبح ضبط البؤرة تلقائًيا ممكنة 

باستخدام الوجه ومعلومات لون الهدف )ص. ١٤٧(. 
يف أوضاع التصوير >d/s/f/a/F<، ميكن أي ًضا ضبط البؤرة تلقاًئيا من خالل الضغط  ●

.> p < على الزر

يمكنك تحديد وضع ضبط البؤرة تلقائًيا المالئم لظروف التصوير أو الهدف. في الوضع
 <A>، يتم ضبط ”AI Focus AF“ (ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام AI Focus) تلقائًيا.

N)AF( تحديد وضع ضبط البؤرة تلقائًيا :f

اضبط مفتاح وضع ضبط البؤرة، في العدسة،
على >AF< )ضبط البؤرة تلقائًيا(.

 >d/s/f/a/F<  اضبط وضع

)9( .>o< اضغط على الزر 

.)AF( حدد وضع ضبط البؤرة تلقائًيا
أثناء النظر إلى لوحة LCD، أدر القرص >6<.

X: ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة واحدة
 AI Focus 9: ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام
 AI Servo ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام :Z

1

2

3

4
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N حتديد وضع ضبط البؤرة تلقائًيا :AF

ضبط البؤرة تلقاًئيا للقطة واحدة لألهداف الثابتة

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

واحدة.

وعند حتقيق ضبط البؤرة، سيتم عرض مستوى  ●
ضبط البؤرة تلقائًيا الذي مت حتقيقه، كما سيضيئ 

ضوء تأكيد ضبط البؤرة >o<  مبستكشف 
العرض. 

باستخدام عملية الضبط التقديري )ص. ٣٥٢(،  ●
سيتم ضبط إعداد درجة اإلضاءة يف نفس توقيت 

حتقيق ضبط البؤرة. 
وأثناء الضغط مع االستمرار على زر الغالق حتى  ●

املنتصف، سيتم قفل البؤرة. وميكنك حينٍئذ إعادة 
تكوين اللقطة إذا كنت ترغب يف ذلك. 

●  >o< إذا تعذر حتقيق ضبط البؤرة، فسيومض ضوء تأكيد ضبط البؤرة
مبستكشف العرض. وإذا حدث ذلك، فال ميكن التقاط الصورة حتى إذا مت الضغط 

على زر الغالق بالكامل. أعد تكوين الصورة وحاول ضبط البؤرة مرة أخرى. أو انظر 
“يف حالة فشل ضبط البؤرة تلقاًئيا )ص.١٥٨(. 

ذا مت ضبط ]z1: Beep[ )صفري( على ]Disable[ )تعطيل( فلن يصدر صوت  ●
الصافرة عند ضبط البؤرة. 

وبعد حتقيق ضبط البؤرة مع وضع ضبط البؤرة تلقاًئيا للقطة واحدة، ميكنك قفل  ●
البؤرة على هدف وإعادة تكوين اللقطة. ويعرف ذلك بعملية “قفل البؤرة”. وتكون 

هذه امليزة مريحة عندما تريد ضبط هدف ال يشمله إطار ضبط البؤرة تلقاًئيا 
للمنطقة. 

عند استخدام عدسة مرفقة بوظيفة ضبط يدوية إلكرتونية، وبعد حتقيق ضبط  ●
البؤرة، ميكنك ضبط البؤرة يدوًيا عرب أدارة حلقة ضبط العدسة مع الضغط على زر 

الغالق حتى منتصفه )ص. ١٥٩(. 
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N حتديد وضع ضبط البؤرة تلقائًيا :AF

ضبط البؤرة تلقاًئيا باستخدام AI Servo لألهداف املتحركة 

ضبط البؤرة تلقاًئيا باستخدام AI Focus لتبديل وضع ضبط البؤرة تلقاًئيا 

يستخدم وضع ضبط البؤرة تلقاًئيا هذا لألهداف 
املتحركة عندما تتغري مسافة ضبط البؤرة 

باستمرار. أثناء الضغط مع االستمرار على زر الغالق 
حتى املنتصف، سيتم ضبط البؤرة على الهدف 

بشكل متواصل. 

 يقوم وضع ضبط البؤرة تلقاًئيا باستخدام
 AI Focus بتبديل وضع ضبط البؤرة تلقاًئيا من 
وضع ضبط البؤرة تلقاًئيا للقطة واحدة إىل وضع 
ضبط البؤرة تلقاًئيا باستخدام AI Servo بشكل 

تلقائي إذا ما بدأ الهدف الثابت يف التحرك. 

يتم ضبط درجة اإلضاءة حلظة التقاط الصورة.  ●
إذا مت ضبط وضع حتديد مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا )ص. ١٠٩( على التحديد التلقائي،  ●

فستستمر عملية تتبع البؤرة حتى تتم تغطية الهدف بإطار ضبط البؤرة تلقاًئيا 
للمنطقة. 

بعد ضبط البؤرة على الهدف يف وضع ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة واحدة، إذا بدأ  ●
الهدف يف التحرك، فستقوم الكامريا باكتشاف احلركة وتغيري وضع ضبط البؤرة 

 .AI Servo تلقائًيا بشكل تلقائي إىل وضع ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام

باستخدام وضع ضبط البؤرة تلقاًئيا باستخدام AI Servo، لن تصدر الصافرة صوًتا 
 >o<حتى عند حتقيق ضبط البؤرة. ولن يضيء أيًضا ضوء تأكيد ضبط البؤرة

مبستكشف العرض. 

عند ضبط البؤرة يف وضع ضبط البؤرة تلقاًئيا باستخدام AI Focus مع تنشيط وضع 
Servo، سيصدر صوت صافرة منخفض.  ومع ذلك، لن يضيء ضوء تأكيد ضبط البؤرة 

>o<  مبستكشف العرض. والحظ أنه لن يتم قفل هذا الضبط يف هذه احلالة. 
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N حتديد وضع ضبط البؤرة تلقائًيا :AF

مؤشر تشغيل ضبط البؤرة تلقائًيا

عند الضغط على زر الغالق حتى منتصفه وتقوم 
الكامريا بضبط البؤرة، سيظهر الرمز >i< يف 

أسفل ميني شاشة مستكشف العرض. 
يف موضع للقطة الواحدة AF، يظهر الرمز أيًضا 

إذا قمت بالضغط على زر الغالق حتى منتصفه بعد 
حتقيق ضبط البؤرة تلقائًيا. 

بشكل افرتاضي، تومض نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا باللون األحمر عند حتقيق ضبط البؤرة 
 ،>a< ،>f< ،>s< ،>d< التلقائي يف ظل إضاءة خافتة أو قامتة.  يف موضع التصوير

و>B<، ميكن ضبط ما إذا كنت تريد هذه امليزة عند حتقيق ضبط البؤرة تلقائًيا )ص.1٥٠(. 

ميكن عرض مؤشر تشغيل ضبط البؤرة خارج جمال مستكشف العرض )ص. ١٥١(. 

نقاط ضبط البؤرة التي تومض باللون األحمر
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Nحتديد وضع منطقة ضبط البؤرة تلقاًئيا S

حتديد  وضع حتديد منطقة ضبط البؤرة تلقاًئيا 

للكامريا ٦١ تزويد مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا إلجراء ضبط البؤرة تلقاًئيا. وميكنك حتديد 
مستوى )مستويات( ضبط البؤرة تلقاًئيا املالئمة للمشهد أو الهدف. 

حسب العدسة التي مت تركيبها بالكامريا، سيختلف عدد أمناط مستوى ضبط البؤرة 
تلقاًئيا ومستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا القابلة لالستخدام. وللحصول على التفاصيل، 

انظر “العدسات ومستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا القابلة لالستخدام” يف ص 115. 

ميكنك حتديد أحد أوضاع حتديد منطقة ضبط البؤرة تلقاًئيا الستة. انظر اص. 106 إلجراء 
التحديد. 

لضبط البؤرة بدقة بالغة. 

حدد مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا لضبط البؤرة. 

يتم استخدام مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا احملدد يدًويا 
>S< ومستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا األربعة 

احمليطة >w< )بأعلى، وبأسفل وعلى اليسار وعلى اليمني(
لضبط البؤرة. 

  ضبط البؤرة تلقاًئيا املوضعي أحادي 
املستوى )حتديد يدوي( 

  ضبط البؤرة تلقاًئيا أحادي املستوى 
)حتديد يدوي( 

  توسيع مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا 
)حتديد يدوي(
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يتم استخدام مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا احملدد يدًويا 
 >w< ومستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا احمليطة >S<

لضبط البؤرة. 

يتم تقسيم مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا الواحدة 
والستني على تسع مناطق لضبط البؤرة.

واحدة من أصل ثالث مناطق تركيز )اليسار، املركز 
واليمني( تستخدم لضبط البؤرة. 

يستخدم إطار منطقة ضبط البؤرة التلقائي )كامل 
اإلطار( لضبط البؤرة تلقائًيا. 

 )AF توسيع مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا  
)حتديد يدوي، واملستويات احمليطة(

 ضبط بؤرة منطقة واسعة
      )حتديد املنطقة يدوًيا(

 ضبط البؤرة تلقاًئيا للمنطقة
)حتديد املنطقة يدًويا(

  التحديد التلقائي لضبط البؤرة تلقائًيا

Nحتديد وضع منطقة ضبط البؤرة تلقاًئيا S
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حدد وضع حتديد مساحة ضبط البؤرة تلقاًئيا 

)9( >S< اضغط على الزر

مع ضبط ]AF 4: Select AF area selec.mode[ )حتديد وضع منطقة ضبط  ●
البؤرة تلقائًيا( ، ميكنك احلد من أوضاع حتديد منطقة ضبط البؤرة تلقائًيا القابلة 

للتحديد )ص. 143(. 
يف حالة ضبط ]AF 4: AF area selection mode[ )حتديد وضع منطقة ضبط  ●

البؤرة تلقائًيا( ، إىل ]S9Main Dial[ )القرص الرئيسي( ، ميكنك حتديد وضع 
حتديد منطقة ضبط البؤرة تلقائًيا عن طريق الضغط على الزر >S<، ثم تدوير 

القرص >6< )ص. 144(. 

Nحتديد وضع منطقة ضبط البؤرة تلقاًئيا S

1

> M-Fn< أو زر >p< اضغط على الزر

انظر من خالل مستكشف العرض ثم اضغط على  ●
> M-Fn< أو زر >p< الزر

●  >M-Fn< أو >p< كل مرة تضغط فيها على الزر
يتغري وضع حتديد مساحة ضبط البؤرة التلقائية

2
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Nحتديد وضع منطقة ضبط البؤرة تلقاًئيا S

  

حتديد مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا بشكل يدوي

 )9( >S< اضغط على الزر

W  سيتم عرض مستويات ضبط البؤرة تلقائًيا
يف مستكشف العرض.

يف أوضاع توسيع مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا،  ●
سيتم أيًضا عرض مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا 

اجملاورة الفعالة. 
ويف وضع ضبط البؤرة تلقاًئيا للمنطقة، سيتم  ●

عرض املنطقة احملددة. 

●  ]Initial AF pt selected[ على ]AF4 : Initial AF pt.,  AI Servo AF[ مع ضبط
)ص. 146(، ميكنك استخدام هذه الطريقة لتحديد موقع Servo AF املبدئي يدوًيا. 

عند الضغط على زر >S<، تعرض لوحة LCD التايل: ●
• AF منطقة ضبط البؤرة، منطقة ضبط البؤرة ذات نطاق واسع، التحديد التلقائي

AF : 
ضبط البؤرة للقطة واحدة، منطقة ضبط البؤرة للقطة واحدة، نقطة امتداد  •

ضبط البؤرة: ] [ SEL )املركز(، SEL AF )خارج املركز(. 

1

حدد مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا 

يتغري حتديد مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا يف اجتاه  ●
إمالة >9<. وعند الضغط على >9< لألسفل 

بشكل مستقيم، سيتم حتديد نقطة ضبط البؤرة 
تلقاًئيا املركزية )أو املنطقة املركزية( لضبط 

البؤرة تلقاًئيا. 
يقوم القرص >6< بتحديد مستوى ضبط البؤرة  ●

تلقاًئيا يف االجتاه األفقي، بينما يقوم القرص>5< 
بتحديد مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا يف االجتاه 

الرأسي. 
يف وضع منطقة ضبط البؤرة تلقاًئيا، سيؤدي  ●

تدوير القرص >6< أو >5< إىل تغري املنطقة يف 
تسلسل حلقي. 

2

ميكنك حتديد مستوى ومنطقة ضبط البؤرة تلقائًيا عرب التحديد اليدوي.
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Nحتديد وضع منطقة ضبط البؤرة تلقاًئيا S

مؤشرات عرض مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا 

تسجيل نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا

يؤدي الضغط على الزر >S< إىل إضاءة مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا والتي تكون جميعها 
من نوع مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا املتداخلة وذلك إلجراء عملية ضبط بؤرة تلقائية فائقة 

الدقة. وتعد مستويات ضبط البؤرة الوامضة حساسة للخطوط األفقية. ملزيد من التفاصيل، 
انظر ص.  113- 121. 

ميكن تسجيل نقطة ضبط البؤرة املستخدمة باستمرار على الكامريا. 
 عند استخدام الزر املضبوط مع فوائم شاشات اإلعدادات املفصلة 

 ]Custom Controls :83[ )التحكم اخملصص( )ص. 5 49( مع 
 ]Metering and Af start[ )ضبط كثافة اإلضاءة وتشغيل ضبط البؤرة(، 

 ]Switch to registered AF point[ )االنتقال إىل منطقة مسجلة لضبط البؤرة(، 
 ]Selected AFpt z cent/Reg AFpt[ ،]Direct AF point selection[، أو 

]Register/recall shooting funct[، ميكنك االنتقال مباشرة من نقطة ضبط البؤرة 
احلالية إىل النقطة األخرى املسجلة. للمعلومات حول تسجيل نقطة ضبط للبؤرة، أنظر 

ص. 00 5.    
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ضبط البؤرة تلقاًئيا املوضعي أحادي املستوى )حتديد يدوي(

 S ضبط البؤرة تلقاًئيا أحاي املستوى )حتديد يدوي(

)   توسيع مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا )حتديد يدوي 

على الرغم من أن ذلك هو نفسه ضبط البؤرة تلقاًئيا 
أحادي املستوى، إال أن مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا 
احملدد >O< يغطي منطقة أصغر لضبط البؤرة. 

وهو مناسب لضبط بؤرة األهداف املتداخلة مثل حيوان 
يف قفص بدقة. نظرا ألن ضبط البؤرة تلقاًئيا املوضعي 
يغطي مساحة صغرية للغاية، فقد يتسم ضبط البؤرة 

بالصعوبة عند التصوير أثناء اإلمساك بالكامريا باليد أو عند 
تصوير هدف متحرك. 

حدد مستوى واحد لضبط البؤرة تلقاًئيا >S< الستخدامه 
يف ضبط البؤرة. 

يتم استخدام مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا احملدد يدًويا >S< ومستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا 
احمليطة >w< )بأعلى وبأسفل وعلى اليسار وعلى اليمني( لضبط البؤرة. ويتسم بالفاعلية 
عندما يتعذر تتبع هدف متحرك من خالل مستوى ضبط بؤرة تلقاًئيا واحد فقط. عند ضبط 
البؤرة تلقاًئيا باستخدام AI Servo، يجب أن يتتبع مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا احملدد يدًويا 

>S< بؤرة الهدف أو ًال. ومع ذلك، فإن ضبط البؤرة على الهدف أسهل من ضبط البؤرة تلقاًئيا 
للمنطقة. 

باستخدام ضبط البؤرة تلقاًئيا للقطة واحدة، عند حتقيق ضبط البؤرة باستخدام مستوى ضبط 
البؤرة تلقاًئي املّوسع، سيتم عرض مستوى ضبط البؤرة تلقاًئي املوسع >S< مع مستوى 

  .>S< ضبط البؤرة تلقاًئيا احملدد يدًويا

N)AF( أوضاع حتديد منطقة ضبط البؤرة تلقاًئيا
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N أوضاع حتديد منطقة ضبط البؤرة تلقاًئيا

توسيع مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا )حتديد يدوي، واملستويات احمليطة(

ضبط البؤرة تلقاًئيا للمنطقة )حتديد املنطقة يدًويا (

يتم استخدام مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا احملدد يدًويا >S< ومستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا 
احمليطة >w<لضبط البؤرة. ويعد توسيع مستوى ضبط البؤرة تلقاًئي أكرب من توسيع مستوى 

ضبط البؤرة تلقاًئيا )حتديد يدوي  (، لذلك يتم تنفيذ ضبط البؤرة يف مساحة أكرب. ويتسم 
بالفاعلية عندما يتعذر تتبع هدف متحرك من خالل مستوى ضبط بؤرة تلقاًئيا واحد فقط. 

 One-Shot AF ووضع  )AI Servo ضبط البؤرة تلقاًئيا باستخدام( AI Servo AF يعمل وضع
ضبط البؤرة تلقاًئيا للقطة واحدة بنفس طريقة وضع توسيع مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا 

)التحديد اليدوي( )ص 109(. 

يتم تقسيم مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا الواحدة والستني على تسع مناطق لضبط البؤرة. 
ويتم استخدام جميع مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا املوجودة يف املنطقة احملددة بغرض 

التحديد التلقائي ملستوى ضبط البؤرة. حيث يجعل ذلك حتقيق ضبط البؤرة أسهل من 
ضبطها باستخدام ضبط البؤرة تلقاًئي أحادي املستوى أو توسيع مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا 

كما أنه يكون فعاًلا مع األهداف املتحركة.
 ومع ذلك، نًظرا ألنها متيل لضبط البؤرة على األهداف األقرب، فإن ضبط البؤرة على هدف 

معني يكون أصعب منه باستخدام ضبط البؤرة تلقاًئيا أحادي املستوى أو توسيع مستوى 
ضبط البؤرة تلقاًئيا. وسيتم عرض مستوى )مستويات( ضبط البؤرة تلقاًئيا الذي يحقق ضبط 

  .>S< البؤرة



111

N أوضاع حتديد منطقة ضبط البؤرة تلقاًئيا

ضبط البؤرة تلقائًيا على منطقة واسعة )حتديد املنطقة التلقائي(

ضبط البؤرة تلقاًئيا مع التحديد التلقائي

يتم تقسيم مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا على ثالث مناطق ضبط )اليسار، واملركز واليمني(. 
ونظًرا ألن منطقة الرتكيز أكرب مع منطقة ضبط البؤرة وكل نقاط ضبط البؤرة التي مت اختيارها 

يف هذه املنطقة تستخدم لضبط البؤرة تلقائًيا، يكون لضبط البؤرة تلقائًيا للقطة واحدة 
وتوسيع نقطة ضبط البؤرة أولوية لتتبع الهدف، وتكون فعالة مع األهداف املتحركة. 

ومع ذلك، مبا أنها متيل لضبط البؤرة على الهدف األقرب، قد يكون ضبط البؤرة على هدف 
معني عملية صعبة. 

 .>S< يتم عرض نقاط ضبط البؤرة التي حققت ضبط البؤرة تلقائًيا ب

باستخدام ضبط البؤرة تلقاًئيا للقطة واحدة، سيؤدي 
الضغط على زر الغالق حتى منتصفه إىل عرض مستوى 

)مستويات( ضبط البؤرة تلقاًئيا >S<التي حققت ضبط 
البؤرة. ويف حالة عرض مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا 

املتعددة، فهذا يعني أن جميعها قد حققت ضبط البؤرة. 
ومييل هذا الوضع لضبط البؤرة على أقرب هدف. 

 
عند استخدام ضبط البؤرة تلقاًئيا باستخدام AI Servo، يتم 

 أًوال استخدام مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا املبدئي 
]AF4 : Initial AF pt,  AIServo AF[ )ص 146( 

احملدد يدًويا لضبط البؤرة. وسيتم عرض مستوى 
)مستويات( ضبط البؤرة تلقاًئيا طاملا ميكن إلطار ضبط 

البؤرة تتبع الهدف أثناء التصوير. 

يتم استخدام جميع مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا لضبط البؤرة.  يتم عرض نقاط ضبط 
 .>S< البؤرة التي حققت ضبط البؤرة تلقائًيا ب
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باستخدام ضبط البؤرة تلقاًئيا مع التحديد التلقائي لواحد وستني مستوى وضبط البؤرة تلقاًئيا  ●
للمنطقة، سيستمر مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا النشط >S< يف التحول لتتبع الهدف يف 

وضع ضبط البؤرة تلقاًئيا باستخدام AI Servo.  ومع ذلك، ففي ظروف تصوير معينة )عندما 
يكون الهدف صغًيرا على سبيل املثال(، قد ال تتمكن من تتبع الهدف.  

من خالل الضبط التلقائي للبؤرة املوضعي أحادي املستوى، قد يكون من الصعب ضبط البؤرة  ●
 .Speedlite عن طريق شعاع مساعد ضبط البؤرة تلقاًئيا لوحدة

إذا تعذر على الكامريا ضبط البؤرة باستخدام الشعاع املساعد لضبط البؤرة تلقاًئيا اخلاص  ●
بوحدة Speedlite لكامريات EOS، اضبط وضع حتديد منطقة ضبط البؤرة تلقاًئيا على ضبط 

البؤرة تلقاًئيا أحادي املستوى )حتديد يدوي( وحدد نقطة ضبط البؤرة املركزية لضبط البؤرة. 
يف درجات احلرارة املنخفضة، قد يكون من الصعب رؤية وميض مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا.  ●

وهذه إحدى سمات عرض مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا )باستخدام الكريستال السائل (.

يف حالة ضبط] AF 4: Orientation linked AF point[ )مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا  ●
املرتبط باالجتاه( ]Select separate AF points[ )حتديد مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا 

املنفصلة(، ميكنك ضبط وضع حتديد منطقة ضبط البؤرة تلقاًئي ومستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا 
احملدد يدًويا )أو حسب املنطقة( كل على حدة لكل من التصوير الرأسي واألفقي )ص 1٤٤(.  

مع ضبط ]AF 4: Selectable AF point[ )مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا القابل للتحديد( ، ميكنك  ●
تغيري عدد مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا التي ميكن حتديدها يدًويا )ص1٤2(.  

N أوضاع حتديد منطقة ضبط البؤرة تلقاًئيا
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يتميز مستشعر ضبط البؤرة تلقاًئيا اخلاص بالكامريا باحتوائه على ٦١ مستوى لضبط البؤرة 
تلقاًئيا. وُيظهر الرسم التوضيحي أدناه منط مستشعر ضبط البؤرة تلقاًئيا املناظر لكل 

مستوى ضبط بؤرة تلقاًئيا. وباستخدام عدسات تبلغ فتحتها القصوى 2.8 أو أكرب، تكون 
ميزة ضبط البؤرة تلقاًئيا عالية الدقة ممكنة يف مركز مستكشف العرض.

ووفقا للعدسات التي مت تركيبها بالكامريا، سيختلف عدد مستويات ضبط البؤرة 
تلقاًئيا القابلة لالستخدام ومنط ضبط البؤرة تلقاًئيا. ملزيد من التفاصيل، انظر 

“العدسات ونقاط ضبط البؤرة القابلة لالستخدام” ص. 115. 

ضبط البؤرة من النوع املتداخل:
الطول البؤري 5،6 أو ٨ رأسي+ 5،6 أو ٨ أفقي

الرسم التخطيطي

ضبط البؤرة من النوع املتداخل املزدوج: 
طول بؤري 5٫6 أو ٨ رأسي + طول بؤري 5٫6 أو 

٨ أفقي

ضبط البؤرة من النوع املتداخل:
الطول البؤري ٤ أفقي 5،6+ أو ٨ رأسي

الضبط البؤري الرأسي بطول 
بؤري 5،6 أو ٨

حول مستشعر ضبط البؤرة تلقاًئيا 
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حول مستشعر ضبط البؤرة تلقائًيا

مت تهيئة مستشعر ضبط البؤرة للحصول على ضبط للبؤرة 
عايل الدقة من خالل   العدسات تتمتع فتحتها القصوى بطول 

بؤري يبلغ ٨ 2٫ أو أكرب. ويجعل النمط املتداخل القطري من 
السهل ضبط البؤرة على األهداف التي يكون من الصعب ضبط 
البؤرة عليها. حيث تغطي مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا الرأسية 

اخلمسة يف املركز.

مت تهيئة مستشعر ضبط البؤرة للحصول على ضبط للبؤرة عايل 
الدقة من خالل    العدسات تتمتع فتحتها القصوى بطول بؤري 
يبلغ ٤ أو أكرب. ونًظرا الحتوائهاعلى منط أفقي، فإنها تستطيع 

اكتشاف اخلطوط الرأسية.

مت تهيئة مستشعر ضبط البؤرة ملالءمة العدسات التي تتمتع 
فتحتها القصوى بطول بؤري يبلغ ٥٫٦ وال يفوق ٨ أو أكرب. ونًظرا 

الحتوائها على منط أفقي،فإنها تستطيع اكتشاف اخلطوط 
الرأسية. حيث تغطي ثالثة أعمدة من مستويات ضبط البؤرة 

تلقاًئيا يف مركز مستكشف العرض.

مت تهيئة مستشعر ضبط البؤرة ملالءمة العدسات التي تتمتع 
فتحتها القصوى بطول بؤري يبلغ أكرث من  ٥.6 وليس أكرب من 

٨. وميكنها اكتشاف اخلطوط األفقية وتغطية جميع مستويات 
ضبط البؤرة تلقاًئيا الواحد وستني يف منط رأسي.
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العدسات ومستويات ضبط البؤرة 
تلقاًئيا القابلة لالستخدام 

على الرغم من أن الكامريا حتتوي على واحد وستني مستوى لضبط البؤرة تلقاًئيا، إال أن عدد  ●
املستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا القابلة لالستخدام وأمناط ضبط البؤرة سيختلف حسب 

العدسات. ومن ثم، مت تصنيف العدسات إىل ثمٍان جمموعات من أ إىل ح. 
عند استخدام عدسة تنتمي إىل اجملموعات من و إىل ح، فسيكون عدد مستويات ضبط  ●

البؤرة تلقاًئيا القابلة لالستخدام أقل. 
يتم إدراج جمموعات العدسات على الصفحات 122- 126. وحتقق من اجملموعة التي  ●

تنتمي إليها عدسة الكامريا اخلاصة بك. 

●  . عند الضغط على الزر >S<، تومض مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا احملددة بعالمة 
)ستظل مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا  /  /  مضاءة(. فيما يتعلق بالوميض أو اإلضاءة، 

أنظر ص. 108. 
فيما يتعلق بالعدسات اجلديدة التي مت طرحها باألسواق بعد EOS 5D Mark IV )بالنصف  ●

الثاين من العام 16 20(، راجع موقع الويب لشركة Canon ملعرفة أي اجملموعات تنتمي إليها.  
قد ال تكون بعض العدسات متاحة يف دول أو مناطق معينة.  ●

ميكن إجراء ضبط البؤرة تلقاًئيا باملستويات الواحد والستني. وميكن اختيار جميع أوضاع 
حتديد منطقة ضبط البؤرة تلقاًئيا.  

مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا من النوع املتداخل 
املزدوج. 

تكون ميزة تتبع الهدف راًئعة ودقة ضبط البؤرة أعلى 
من الذي حتصل عليه مع مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا 

األخرى.

مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا من النوع املتداخل. تكون
ميزة تتبع الهدف رائعة ويتم حتقيق ضبط البؤرة عايل 

الدقة. 

تكون مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا حساسة 
للخطوط األفقية.

اجملموعة أ 
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ميكن إجراء ضبط البؤرة تلقاًئيا باملستويات الواحد والستني. وميكن اختيار جميع أوضاع 
حتديد منطقة ضبط البؤرة تلقاًئيا.

مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا من النوع املتداخل 
املزدوج. تكون ميزة تتبع الهدف راًئعة ودقة ضبط  

البؤرة أعلى من الذي حتصل عليه مع مستويات 
ضبط البؤرة تلقاًئيا األخرى.

مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا من النوع املتداخل. تكون
ميزة تتبع الهدف رائعة ويتم حتقيق ضبط البؤرة عايل  

الدقة.

تكون مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا حساسة 
للخطوط األفقية.

اجملموعة ب

اجملموعة ج

العدسات ومستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا القابلة لالستخدام

ميكن إجراء ضبط البؤرة تلقاًئيا باملستويات الواحد والستني. وميكن اختيار جميع أوضاع 
حتديد منطقة ضبط البؤرة تلقاًئيا.

مستى ضبط البؤرة تلقاًئيا من النوع املتداخل. تكون
ميزة تتبع الهدف رائعة ويتم حتقيق ضبط البؤرة عايل  

الدقة.

تكون مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا حساسة للخطوط
األفقية. 

اجملموعة د
ميكن إجراء ضبط البؤرة تلقاًئيا باملستويات الواحد والستني. وميكن اختيار جميع أوضاع 

حتديد منطقة ضبط البؤرة تلقاًئيا.
مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا من النوع املتداخل

املزدوج. تكون ميزة تتبع الهدف راًئعة ودقة ضبط  
البؤرة أعلى من الذي حتصل عليه مع مستويات ضبط 

البؤرة تلقاًئيا األخرى.
مستوى ضبط البؤر ةتلقاًئيا من النوع املتداخل. تكون
ميزة تتبع الهدف رائعة ويتم حتقيق ضبط البؤرة عايل 

الدقة. 
تكون مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا حساسة للخطوط

األفقية
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العدسات ومستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا القابلة لالستخدام

اجملموعة هـ
ميكن إجراء ضبط البؤرة تلقاًئيا باملستويات الواحد والستني. وميكن اختيار جميع أوضاع 

حتديد منطقة ضبط البؤرة تلقاًئيا.

ميكن إجراء ضبط البؤرة تلقاًئيا باملستويات الواحد والستني. وميكن اختيار جميع أوضاع 
حتديد منطقة ضبط البؤرة تلقاًئيا. إذا  مت إرفاق عدسة ) عدسة متوافقة فقط(  وتبلغ 

فتحة العدسة  كحد أقصى  قطر ٨ )أكرث  من 5،6 وال يتجاوز ٨(، ضبط البؤرة قد يكون 
ممكن.

مستوى ضبط البؤر ةتلقاًئيا من النوع املتداخل. 
تكون ميزة تتبع الهدف رائعة ويتم حتقيق ضبط 

البؤرة عايل الدقة. 

تكون مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا حساسة 
للخطوط األفقية

اجملموعة و

مستوى ضبط البؤر ةتلقاًئيا من النوع املتداخل. تكون
ميزة تتبع الهدف رائعة ويتم حتقيق ضبط البؤرة عايل 

الدقة. 
تكون مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا حساسة 

للخطوط األفقية

إذا كانت قيمة الطول البؤري لفتحة العدسة القصوى بها أقل  من 5،6 )أكرث من  5.6  ●
ولكن ال تزيد عن ٨(، قد ال ميكن ضبط البؤرة مع ميزة ضبط البؤرة تلقائًيا عند تصوير 

هدف يف إضاءة خافتة  أو تباين خافت .
 أما إذا كانت قيمة الطول البؤري لفتحة العدسة القصوى بها أقل مل من 5،6 )ولكن  ●

تزيد عن ٨(،  ال ميكن ضبط البؤرة أثنائ التصوير باستخدام مستكشف العرض. 
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ميكن إجراء ضبط البؤرة تلقاًئيا باملستويات السبعة وأربعني فقط. )غري ممكن مع مستويات 
ضبط البؤرة    تلقاًئيا الواحد والستني(. وميكن اختيار جميع أوضاع حتديد منطقة ضبط البؤرة 

تلقاًئيا. أثناء التحديد التلقائي ملستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا، يختلف اإلطار اخلارجي الذي يشري 
إىل منطقة ضبط البؤرة تلقاًئيا( إطار ضبط البؤرة تلقاًئيا للمنطقة) من ضبط البؤرة تلقاًئيا مع 

التحديد التلقائي لواحد وستني مستوى.

اجملموعة و

مستوى ضبط البؤر ةتلقاًئيا من النوع املتداخل. تكون
ميزة تتبع الهدف رائعة ويتم حتقيق ضبط البؤرة عايل 

الدقة. 
تكون مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا حساسة 

للخطوط األفقية

مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا املعطلة 
)غريمعروضة(.  اجملموعة ز

ميكن إجراء ضبط البؤرة تلقاًئيا باملستويات الثالثة والثالثني فقط. )غري ممكن مع مستويات 
ضبط البؤرة تلقاًئيا الواحد والستني(. وميكن اختيار جميع أوضاع حتديد منطقة ضبط البؤرة 
تلقاًئيا. أثناء التحديد التلقائي ملستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا، يختلف اإلطار اخلارجي الذي يشري 

إىل منطقة ضبط البؤرة تلقاًئيا )إطار ضبط البؤرة تلقاًئيا للمنطقة( من ضبط البؤرة تلقاًئيا مع 
التحديد التلقائي لواحد وستني مستوى.

مستوى ضبط البؤر ةتلقاًئيا من النوع املتداخل. تكون
ميزة تتبع الهدف رائعة ويتم حتقيق ضبط البؤرة عايل 

الدقة. 
تكون مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا حساسة للخطوط

األفقية
مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا املعطلة )غريمعروضة(. 

العدسات ومستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا القابلة لالستخدام
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ميكن إجراء ضبط البؤرة تلقائًيا باملستويات الثالثة عشر فقط. ميكن اختيار أوضاع حتديد 
منطقة ضبط البؤرة التالية: ضبط البؤرة األحادي، متدد نقطة ضبط البؤرة )التحديد اليدوي(، 

منقة ضبط البؤرة )حتديد املنطقة يدوًيا(، وحتديد الثالثة عشر نقطة لضبط البؤرة. 
إذا كانت قيمة طول البؤري لفتحة العدسة القصوى أقل من 5،6 )أكرث من 5.6 ولكن ال تزيد 

عن ٨(، قد ال ميكن ضبط البؤرة مع ميزة ضبط البؤرة تلقائًيا عند تصوير هدف يف إضاءة 
خافتة  أو تباين خافت .

اجملموعة ح

العدسات ومستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا القابلة لالستخدام

مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا من النوع املتداخل. 
تكون ميزة تتبع الهدف رائعة ويتم حتقيق ضبط 

البؤرة عايل الدقة.

تكون مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا حساسة 
للخطوط األفقية.  )نقاط ضبط البؤرة املمتدة إىل 
اليسار واليمني وعرب املركز( أو اخلطوط الرأسية 

)األعلى واألسفل(
مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا املعطلة 

)غريمعروضة(. 

 حتى عند ضبط نقطة ضبط البؤرة املمتدة )التحديد اليدوي  (، سيتم تطبيق  ●

التمدد على نقاط الثالثة عشر لضبط البؤرة. وإذا مل ا كانت للنقاط التي مت 
اختيارها  يدوًيا ال متلك نقاط ضبط البؤرة األربعة يف األعلى، ويف األسفل، وإىل 

اليسار وإىل اليمني، ستمتد فقط للنقاط الفعالة.
 إذا كانت قيمة الطول البؤري لفتحة العدسة القصوى بها أقل من 5،6 )أكرث من  ●

5،6 ولكن ال تزيد عن ٨(، قد ال ميكن ضبط البؤرة مع ميزة ضبط البؤرة تلقائًيا عند 
تصوير هدف يف إضاءة خافتة  أو تباين خافت .

 أما إذا كانت قيمة الطول البؤري لفتحة العدسة القصوى بها أقل  من 5،6 )ولكن  ●
تزيد عن ٨(،  ال ميكن ضبط البؤرة أثنائ التصوير باستخدام مستكشف العرض
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ميكن إجراء ضبط البؤرة تلقائًيا باملستويات االتسع فقط. ميكن اختيار أوضاع حتديد 
منطقة ضبط البؤرة التالية: ضبط البؤرة األحادي، متدد نقطة ضبط البؤرة )التحديد 

اليدوي(، منقة ضبط البؤرة )حتديد املنطقة يدوًيا(، وحتديد التسع نقاط لضبط البؤرة. 
إذا كانت قيمة طول البؤري لفتحة العدسة القصوى أقل من 5،6 )أكرث من  5.6 ولكن ال تزيد 

عن ٨(، قد ال ميكن ضبط البؤرة مع ميزة ضبط البؤرة تلقائًيا عند تصوير هدف يف إضاءة 
خافتة  أو تباين خافت .

اجملموعة ط

العدسات ومستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا القابلة لالستخدام

مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا من النوع املتداخل. 
تكون ميزة تتبع الهدف رائعة ويتم حتقيق ضبط 

البؤرة عايل الدقة.
تكون مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا حساسة 

للخطوط األفقية.  )نقاط ضبط البؤرة املمتدة 
إىل اليسار واليمني وعرب املركز( أو اخلطوط 

الرأسية )األعلى واألسفل(

مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا املعطلة 
)غريمعروضة(. 

(، سيتم تطبيق  ● حتى عند ضبط نقطة ضبط البؤرة املمتدة )التحديد اليدوي 
التمدد على نقاط التسع لضبط البؤرة. وإذا مل ا كانت للنقاط التي مت اختيارها  

يدوًيا ال متلك نقاط ضبط البؤرة األربعة يف األعلى، ويف األسفل، وإىل اليسار وإىل 
اليمني، ستمتد فقط للنقاط الفعالة.

إذا كانت قيمة الطول البؤري لفتحة العدسة القصوى بها أقل من 5،6 )أكرث من  ●
5.6 ولكن ال تزيد عن ٨(، قد ال ميكن ضبط البؤرة مع ميزة ضبط البؤرة تلقائًيا عند 

تصوير هدف يف إضاءة خافتة  أو تباين خافت .
أما إذا كانت قيمة الطول البؤري لفتحة العدسة القصوى بها أقل  من 5،6 )ولكن  ●

تزيد عن ٨(،  ال ميكن ضبط البؤرة أثنائ التصوير باستخدام مستكشف العرض.
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العدسات ومستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا القابلة لالستخدام

ميكن إجراء ضبط البؤرة تلقاًئيا فقط عن طريق مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا املوجود يف 
مركز، ميني، يسار أعلى وأسفل مستكشع العرض. وميكن اختيار أوضاع حتديد منطقة 

ضبط البؤرة تلقاًئيا التالية فقط: ضبط البؤرة تلقاًئيا. أحادي املستوى)حتديد يدوي( وضبط 
البؤرة تلقاًئيا املوضعي أحادي املستوى)حتديد يدوي(. 

اجملموعة ي

مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا من النوع 
املتداخل. تكون ميزة تتبع الهدف رائعة ويتم 

حتقيق ضبط البؤرة عايل الدقة.

تكون مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا حساسة 
للخطوط األفقية.  )نقاط ضبط البؤرة املمتدة 

إىل اليسار واليمني وعرب املركز( أو اخلطوط 
الرأسية )األعلى واألسفل(. 

مل يتم اختياره يدوًيا. يعمل فقط عند حتديد 
نقطة توسيع ضبط البؤرة تلقائًيا )التحديد 

 .) اليدوي  

مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا املعطلة 
)غريمعروضة(. 
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العدسات ونقاط ضبط البؤرة القابلة لالستخدام

EF14mm f/2.8L USM B
EF14mm f/2.8L II USM B
EF15mm f/2.8 Fisheye B
EF20mm f/2.8 USM B
EF24mm f/1.4L USM A
EF24mm f/1.4L II USM A
EF24mm f/2.8 B
EF24mm f/2.8 IS USM B
EF28mm f/1.8 USM A
EF28mm f/2.8 D
EF28mm f/2.8 IS USM B
EF35mm f/1.4L USM A
EF35mm f/1.4L II USM A
EF35mm f/2 A
EF35mm f/2 IS USM A
EF40mm f/2.8 STM D
EF50mm f/1.0L USM A
EF50mm f/1.2L USM A
EF50mm f/1.4 USM A
EF50mm f/1.8 A
EF50mm f/1.8 II A
EF50mm f/1.8 STM A

CEF50mm f/2.5 Compact Macro
EF50mm f/2.5 Compact Macro 
+ LIFE SIZE Converter F
EF85mm f/1.2L USM A
EF85mm f/1.2L II USM A
EF85mm f/1.8 USM A
EF100mm f/2 USM A
EF100mm f/2.8 Macro C
EF100mm f/2.8 Macro USM F

CEF100mm f/2.8L Macro IS USM
EF135mm f/2L USM A
EF135mm f/2L USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III A
EF135mm f/2L USM 
+ Extender EF2x I/II/III C
EF135mm f/2.8 (Softfocus) A

HEF180mm f/3.5L Macro USM

EF180mm f/3.5L Macro USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III H
EF200mm f/1.8L USM A
EF200mm f/1.8L USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III A*
EF200mm f/1.8L USM 
+ Extender EF2x I/II/III C*
EF200mm f/2L IS USM A
EF200mm f/2L IS USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III A
EF200mm f/2L IS USM 
+ Extender EF2x I/II/III C
EF200mm f/2.8L USM A
EF200mm f/2.8L USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III C
EF200mm f/2.8L USM 
+ Extender EF2x I/II/III F
EF200mm f/2.8L II USM A
EF200mm f/2.8L II USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III C
EF200mm f/2.8L II USM 
+ Extender EF2x I/II/III F
EF300mm f/2.8L USM A
EF300mm f/2.8L USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III C*
EF300mm f/2.8L USM 
+ Extender EF2x I/II/III F*
EF300mm f/2.8L IS USM A
EF300mm f/2.8L IS USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III C
EF300mm f/2.8L IS USM 
+ Extender EF2x I/II/III F
EF300mm f/2.8L IS II USM A
EF300mm f/2.8L IS II USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III C
EF300mm f/2.8L IS II USM 
+ Extender EF2x I/II/III F
EF300mm f/4L USM C
EF300mm f/4L USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III F
EF300mm f/4L USM 
+ Extender EF2x I/II J (f/8)

مواصفات جمموعات العدسات      )بدًءا من أيار ٢٠١٦(
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العدسات ونقاط ضبط البؤرة القابلة لالستخدام

EF300mm f/4L USM 
+ Extender EF2x III I (f/8)
EF300mm f/4L IS USM C
EF300mm f/4L IS USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III F
EF300mm f/4L IS USM 
+ Extender EF2x I/II J (f/8)
EF300mm f/4L IS USM 
+ Extender EF2x III I (f/8)
EF400mm f/2.8L USM A
EF400mm f/2.8L USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III C*
EF400mm f/2.8L USM
+ Extender EF2x I/II/III F*
EF400mm f/2.8L II USM A
EF400mm f/2.8L II USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III C*
EF400mm f/2.8L II USM 
+ Extender EF2x I/II/III F*
EF400mm f/2.8L IS USM A
EF400mm f/2.8L IS USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III C
EF400mm f/2.8L IS USM 
+ Extender EF2x I/II/III F
EF400mm f/2.8L IS II USM A
EF400mm f/2.8L IS II USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III C
EF400mm f/2.8L IS II USM 
+ Extender EF2x I/II/III F
EF400mm f/4 DO IS USM C
EF400mm f/4 DO IS USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III F
EF400mm f/4 DO IS USM 
+ Extender EF2x I/II J (f/8)
EF400mm f/4 DO IS USM 
+ Extender EF2x III F (f/8)
EF400mm f/4 DO IS II USM C
EF400mm f/4 DO IS II USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III F
EF400mm f/4 DO IS II USM 
+ Extender EF2x I/II J (f/8)
EF400mm f/4 DO IS II USM 
+ Extender EF2x III F (f/8)
EF400mm f/5.6L USM F
EF400mm f/5.6L USM 
+ Extender EF1.4x I/II J (f/8)

EF400mm f/5.6L USM 
+ Extender EF1.4x III F (f/8)
EF500mm f/4L IS USM C
EF500mm f/4L IS USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III F
EF500mm f/4L IS USM 
+ Extender EF2x I/II J (f/8)
EF500mm f/4L IS USM 
+ Extender EF2x III F (f/8)
EF500mm f/4L IS II USM C
EF500mm f/4L IS II USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III F
EF500mm f/4L IS II USM 
+ Extender EF2x I/II J (f/8)
EF500mm f/4L IS II USM 
+ Extender EF2x III F (f/8)
EF500mm f/4.5L USM F
EF500mm f/4.5L USM 
+ Extender EF1.4x I/II J (f/8)
EF500mm f/4.5L USM 
+ Extender EF1.4x III F (f/8)*
EF600mm f/4L USM C
EF600mm f/4L USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III F*
EF600mm f/4L USM 
+ Extender EF2x I/II J (f/8)
EF600mm f/4L USM 
+ Extender EF2x III F (f/8)*
EF600mm f/4L IS USM C
EF600mm f/4L IS USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III F
EF600mm f/4L IS USM 
+ Extender EF2x I/II J (f/8)
EF600mm f/4L IS USM 
+ Extender EF2x III F (f/8)
EF600mm f/4L IS II USM C
EF600mm f/4L IS II USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III F
EF600mm f/4L IS II USM 
+ Extender EF2x I/II J (f/8)
EF600mm f/4L IS II USM 
+ Extender EF2x III F (f/8)
EF800mm f/5.6L IS USM G
EF800mm f/5.6L IS USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III J (f/8)
EF1200mm f/5.6L USM H
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العدسات ونقاط ضبط البؤرة القابلة لالستخدام

EF1200mm f/5.6L USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III J (f/8)*
EF8-15mm f/4L Fisheye USM
EF11-24mm f/4L USM E
EF16-35mm f/2.8L USM A
EF16-35mm f/2.8L II USM A
EF16-35mm f/4L IS USM C

C

EF17-35mm f/2.8L USM A
EF17-40mm f/4L USM C
EF20-35mm f/2.8L A
EF20-35mm f/3.5-4.5 USM F
EF22-55mm f/4-5.6 USM G
EF24-70mm f/2.8L USM B
EF24-70mm f/2.8L II USM A
EF24-70mm f/4L IS USM C
EF24-85mm f/3.5-4.5 USM F

FEF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM
EF24-105mm f/4L IS USM C

CEF24-105mm f/4L IS II USM  
EF28-70mm f/2.8L USM A
EF28-70mm f/3.5-4.5 G
EF28-70mm f/3.5-4.5 II G
EF28-80mm f/2.8-4L USM C
EF28-80mm f/3.5-5.6 G
EF28-80mm f/3.5-5.6 USM G
EF28-80mm f/3.5-5.6 II G
EF28-80mm f/3.5-5.6 II USM G

G

G
G

EF28-80mm f/3.5-5.6 III USM
EF28-80mm f/3.5-5.6 IV USM
EF28-80mm f/3.5-5.6 V USM
EF28-90mm f/4-5.6 F
EF28-90mm f/4-5.6 USM F
EF28-90mm f/4-5.6 II F
EF28-90mm f/4-5.6 II USM F
EF28-90mm f/4-5.6 III F
EF28-105mm f/3.5-4.5 USM F

FEF28-105mm f/3.5-4.5 II USM
EF28-105mm f/4-5.6 G
EF28-105mm f/4-5.6 USM G
EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM
EF28-200mm f/3.5-5.6 F

F

EF28-200mm f/3.5-5.6 USM F

EF28-300mm f/3.5-5.6L IS USM
EF35-70mm f/3.5-4.5 G

F

EF35-70mm f/3.5-4.5A G
EF35-80mm f/4-5.6 G
EF35-80mm f/4-5.6 PZ G
EF35-80mm f/4-5.6 USM G
EF35-80mm f/4-5.6 II G
EF35-80mm f/4-5.6 III G
EF35-105mm f/3.5-4.5 F
EF35-105mm f/4.5-5.6 K
EF35-105mm f/4.5-5.6 USM K
EF35-135mm f/3.5-4.5 F
EF35-135mm f/4-5.6 USM F

GEF35-350mm f/3.5-5.6L USM
EF38-76mm f/4.5-5.6 F
EF50-200mm f/3.5-4.5 F
EF50-200mm f/3.5-4.5L F
EF55-200mm f/4.5-5.6 USM F

FEF55-200mm f/4.5-5.6 II USM
EF70-200mm f/2.8L USM A
EF70-200mm f/2.8L USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III C**
EF70-200mm f/2.8L USM 
+ Extender EF2x I/II/III F**
EF70-200mm f/2.8L IS USM A
EF70-200mm f/2.8L IS USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III C
EF70-200mm f/2.8L IS USM 
+ Extender EF2x I/II/III F

AEF70-200mm f/2.8L IS II USM
EF70-200mm f/2.8L IS II USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III C
EF70-200mm f/2.8L IS II USM 
+ Extender EF2x I/II/III F
EF70-200mm f/4L USM C
EF70-200mm f/4L USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III F
EF70-200mm f/4L USM 
+ Extender EF2x I/II J (f/8)
EF70-200mm f/4L USM 
+ Extender EF2x III I (f/8)
EF70-200mm f/4L IS USM C
EF70-200mm f/4L IS USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III F
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EF70-200mm f/4L IS USM 
+ Extender EF2x I/II J (f/8)
EF70-200mm f/4L IS USM 
+ Extender EF2x III I (f/8)
EF70-210mm f/3.5-4.5 USM F
EF70-210mm f/4 C
EF70-300mm f/4-5.6 IS USM F

F

F

EF70-300mm f/4-5.6L IS USM  
EF70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM  
EF75-300mm f/4-5.6 F
EF75-300mm f/4-5.6 USM F
EF75-300mm f/4-5.6 II F
EF75-300mm f/4-5.6 II USM F
EF75-300mm f/4-5.6 III F
EF75-300mm f/4-5.6 III USM F
EF75-300mm f/4-5.6 IS USM F
EF80-200mm f/2.8L A
EF80-200mm f/4.5-5.6 F
EF80-200mm f/4.5-5.6 USM G
EF80-200mm f/4.5-5.6 II G
EF90-300mm f/4.5-5.6 F
EF90-300mm f/4.5-5.6 USM F
EF100-200mm f/4.5A F
EF100-300mm f/4.5-5.6 USM  
EF100-300mm f/5.6 F

F

EF100-300mm f/5.6L F
FEF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM  

EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM 
+ Extender EF1.4x I/II J (f/8)
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM 
+ Extender EF1.4x III F (f/8)
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM 
+ Extender EF1.4x I/II J (f/8)
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM 
+ Extender EF1.4x III F (f/8)
EF200-400mm f/4L IS USM 
Extender 1.4x E

F

F

F

EF200-400mm f/4L IS USM 
Extender 1.4x: Built-in Ext.1.4x used
EF200-400mm f/4L IS USM 
Extender 1.4x + Extender EF1.4x I/II/III  
EF200-400mm f/4L IS USM 
Extender 1.4x: Built-in Ext.1.4x used 
+ Extender EF1.4x I/II J (f/8)
EF200-400mm f/4L IS USM 
Extender 1.4x: Built-in Ext.1.4x used 
+ Extender EF1.4x III F (f/8)
EF200-400mm f/4L IS USM 
Extender 1.4x + Extender EF2x I/II
EF200-400mm f/4L IS USM 
Extender 1.4x + Extender EF2x III
TS-E17mm f/4L C
TS-E24mm f/3.5L C
TS-E24mm f/3.5L II C
TS-E45mm f/2.8 A
TS-E90mm f/2.8 A

F (f/8)

F (f/8)
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إذا مت إحلاق حمرك موجات فوق صوتية فئة  )EF2 x )I/II/III بعدسة تتمتع ببعد  ●
بؤري يرتاوح بني  180  مم وطول بؤري يبلغ 3.5 ملم، ال ميكن ضبط البؤرة تلقائًيا. 

عند استخدام عدسة وحمرك موجات فوق صوتية فئة  )EF1.4 x III / EF2 x III( مع  ●
مميزة بعالمة جنمة )*( أو عدسة وحمرك موجات فوق صوتية يف جمموعة 

مميزة   بنجمتني )*(، قد ال يتم ضبط البؤرة بشكل دقيق. يف هذه احلالة، ارجع إىل 
دليل اإلرشادات اخلاص بالعدسة أو حمرك موجات فوق صوتية املستخدمني. 

إذا قمت باستخدام عدسةTS-E، سيتطلب ذلك ضبط البؤرة يدوًيا. ينطبق متييز 
جمموعة العدسات على فئة العدسات TS-E فقط عندما ال تستخدم وظيفة امليل 

أو االنتقال. 

العدسات ومستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا القابلة لالستخدام
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3 حتديد خصائص ضبط البؤرة تلقاًئيا 3
N) AI Servo( باستخدام

 ميكنك ضبط البؤرة تلقاًئيا باستخدام AI Servo بشكل دقيق لتناسب هدًفا أو مشهًدا 
معيًنا فقط عن طريق التحديد ما بني احلالة ١ واحلالة ٦. وتسمى هذه امليزة “أداة تهيئة 

ضبط البؤرة تلقاًئيا”. 

كما هو موضح يف الصفحات من 132 إىل 134، فإن احلاالت من ١ إىل ٦ هي عبارة عن ست 
جمموعات لضبط حساسية تتبع الهدف، وزيادة/نقص سرعة التتبع، والتبديل التلقائي 

ملستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا. ارجع إىل اجلدول أدناه لتحديد احلالة التي ميكن تطبيقها على 
الهدف أو املشهد. 

حول احلاالت من ١ إىل ٦ 

حدد إحدى احلاالت. 
 أدر القرص ,>5<. لتحديد رمز حالة، ثم اضغط  ●

على >0<. 
سيتم ضبط احلالة التي مت حتديدها. كما تتم  ●

اإلشارة إىل احلالة احملددة باللون األزرق. 

2

.]AF1[ حدد عالمة التبويب 1

ألي هدف متحرك. 

األهداف التي ميكن تطبيقها

العبي التنس، وهواة سباحة 
الفراشة، وهواة السباحة احلرة، 

وما إىل ذلك. 

خط البداية يف سباق الدراجات، 
واملتزجلني على جبال األلب، وما 

إىل ذلك. 

كرة القدم، ورياضة السيارات، 
وكرة السلة، وما إىل ذلك. 

املتزجلني على اجلليد وما إىل ذلك

اجلمباز اإليقاعي، وما إىل ذلك. 

إعداد متعدد األغراض 
واالستخدامات 

الوصف

يواصل تتبع الهدف، ويتجاهل 
العوائق املمكنة 

الضبط الفوري لألهداف التي تدخل 
مستويات ضبط البؤرة الوصف 

تلقاًئيا فجأة 

لألهداف التي تسرع أو تتباطأ فجأة 

لألهداف غري املنتظمة احلركة 
والتي تتحرك بسرعة يف أي اجتاه 

لألهداف التي تتغري سرعتها 
وتتحرك بشكل غري منتظم
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3

اإلعداد القياسي املناسب ألي هدف متحرك. يعمل مع 
الكثري من األهداف واملشاهد. 

حدد ]Case 2[ )احلالة ٢( إىل ]Case 6[ (احلالة ٦( 
يف احلاالت التالية: عندما تدخل العوائق مستويات 

ضبط البؤرة تلقاًئيا، أو عندما مييل الهدف لالبتعاد عن 
مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا، أو عندما ترغب يف ضبط 

البؤرة على هدف ظهر فجأة، أو عندما يتحرك الهدف 
ألعلى أو ألسفل أو لليسار أو لليمني بدرجة كبرية. 

احلالة ١: إعداد متعدد األغراض واالستخدامات

 NAI Servo حتديد خصائص ضبط البؤرة تلقاًئيا باستخدام

     إلعدادات االفرتاضية
حساسية التتبع: ]0[ •
تتبع سريع/بطيء: ]0[ •
التبديل التلقائي ملستوي ضبط البؤرة تلقاًئيا: ]0[ •

ستحاول الكامريا مواصلة ضبط البؤرة على الهدف حتى 
يف حالة دخول عائق يف مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا أو 
يف حالة ابتعاد الهدف عن مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا. 

ويتميز بالفاعلية عندما قد يكون هناك أحد العوائق التي 
حتجب الهدف أو عندما ال ترغب يف ضبط البؤرة على 

اخللفية. 

 احلالة ٢: يواصل تتبع الهدف، ويتجاهل العوائق املمكنة

    اإلعدادات االفرتاضية
حساسية التتبع: ]Locked on)مقفل(: 1-[ •
تتبع سريع/بطيء: ]0[ •
لتبديل التلقائي ملستوي ضبط البؤرة تلقاًئيا: ]0[ •

يف حالة وجود عائق أمام الهدف أو حترك الهدف بعيًدا عن مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا 
لفرتة طويلة وعدم قدرة اإلعداد االفرتاضي على تتبع الهدف املطلوب، قد يؤدي ضبط 

]Tracking Sensitivity[ )حساسية التتبع( على ]2-[ إىل نتائج )ص. 132(. 
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 NAI Servo حتديد خصائص ضبط البؤرة تلقاًئيا باستخدام

عندما تبدأ مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا يف تتبع الهدف، 
ُيمكن هذا اإلعداد الكامريا من ضبط البؤرة على أهداف 

متعاقبة على مسافات خمتلفة. ويف حالة ظهور هدف 
جديد أمام الهدف املطلوب، ستبدأ الكامريا يف ضبط 

البؤرة على الهدف اجلديد. كما تتميز الكامريا بالفاعلية 
عندما ترغب يف ضبط البؤرة دًوما على الهدف األقرب. 

احلالة ٣: الضبط الفوري لألهداف التي تدخل مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا فجأة 

    اإلعدادات االفرتاضية 
حساسية التتبع: ]Responsive )سريع االستجابة(: 1+[ •
تتبع سريع/بطيء: ]1+[ •
التبديل التلقائي ملستوي ضبط البؤرة تلقاًئيا: ]0[ •

إذا كنت ترغب يف ضبط البؤرة بسرعة على هدف معني ظهر فجأة، فقد يؤدي ضبط 
]Tracking Sensitivity[)حساسية التتبع( على ][إىل نتائج )ص. 132(.

حيث أنه خمصص لتتبع األهداف املتحركة التي من 
املمكن أن تتغري سرعتها بشكل هائل وفجأة.

 يتميز بالفاعلية مع األهداف التي تتحرك فجأة، أو تسرع/ 
تتباطأ فجأة، أو تتوقف فجأة. 

احلالة ٤: لألهداف التي تسرع أو تتباطأ فجأة 

     اإلعدادات االفرتاضية 
حساسية التتبع: ]0[ •
تتبع سريع/بطيء: ]1+[ •
التبديل التلقائي ملستوي ضبط البؤرة تلقاًئيا: ]0[ •

 يف حالة تغيري سرعة الهدف املتحرك فجًأة وبشكل هائل، قد يؤدي ضبط 
]Accel . /decal. Tracking[ )تتبع سريع/ بطيء( على ]2+[ إىل نتائج )ص.133(.
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حتى يف حالة حترك الهدف املطلوب ألعلى، أو 
ألسفل، أو لليسار، أو لليمني بدرجة كبرية يقوم 

مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا بالتبديل تلقاًئيا لتتبع 
بؤرة الهدف. ويتميز بالفاعلية مع التقاط األهداف 

التي تتحرك ألعلى، أو ألسفل، أو لليسار، أو لليمني 
بدرجة كبرية. 

يوصى تفعيل هذا اإلعداد عندما يتم ضبط أوضاع 
حتديد منطقة ضبط البؤرة تلقاًئيا التالية: توسيع 

مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا )حتديد يدوي   (، 
وتوسيع مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا )حتديد 

يدوي، املستويات احمليطة(، وضبط البؤرة تلقاًئيا 
للمنطقة )حتديد يدوي(، وضبط البؤرة تلقاًئيا مع 

التحديد التلقائي . ستكون عملية التتبع كما يف 
احلالة ١، مع وضعي ضبط البؤرة تلقاًئيا املوضعي 

أحادي املستوى )حتديد يدوي( وضبط البؤرة 
تلقاًئيا أحادي املستوى )حتديد يدوي(. 

احلالة ٥: لألهداف غري املنتظمة احلركة والتي تتحرك بسرعة يف أي اجتاه 

 NAI Servo 3 حتديد خصائص ضبط البؤرة تلقاًئيا باستخدام

يف حالة حترك الهدف بشكل غري منتظم ألعلى، أو ألسفل، أو لليسار، أو لليمني، قد يؤدي 
ضبط ]AF pt auto switching[ )التبديل التلقائي ملستوى ضبط البؤرة تلقائًيا( على

 ]2 +[ إىل نتائح أفضل )ص. 134(.

االعدادت االفرتاضية:
حساسية التتبع: 0 •
لتتابع تسريع/لتباطؤ: 0 •
 التبديل التلقائي ملستوى ضبط •

 البؤرة : +1
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 NAI Servo 3 حتديد خصائص ضبط البؤرة تلقاًئيا باستخدام

حيث أنه خمصص لتتبع األهداف املتحركة التي من 
املمكن أن تتغري سرعتها بشكل هائل وفجأة. 

أيضا، وحتى يف حالة حترك الهدف املطلوب 
ألعلى، أو ألسفل، أو لليسار، أو لليمني بدرجة كبرية 

وصار من الصعب ضبط البؤرة، يقوم مستوى ضبط 
البؤرة تلقاًئيا بالتبديل تلقاًئيا لتتبع بؤرة الهدف.

 يوصى تفعيل هذا اإلعداد عندما يتم ضبط 
أوضاع حتديد منطقة ضبط البؤرة تلقاًئيا التالية: 

توسيع مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا )حتديد يدوي   
(، وتوسيع مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا )حتديد 

يدوي، املستويات احمليطة(، وضبط البؤرة تلقاًئيا 
للمنطقة )حتديد يدوي(، وضبط البؤرة تلقاًئيا مع 

التحديد التلقائي . ستكون عملية التتبع كما يف 
احلالة ٤، مع وضعي ضبط البؤرة تلقاًئيا املوضعي 
أحادي املستوى )حتديد يدوي( وضبط البؤرة تلقاًئيا 

أحادي املستوى )حتديد يدوي(. 

احلالة ٦: لألهداف التي تتغري سرعتها وتتحرك بشكل غري منتظم 

اإلعدادات االفرتاضية 
حساسية التتبع: ]0[  •
تتبع سريع/بطيء: ]1+[  •
 التبديل التلقائي ملستوي ضبط •

البؤرة تلقاًئيا: ]1+[

يف حالة تغيري سرعة الهدف املتحرك فجًأة وبشكل هائل، قد يؤدي ضبط.   ●
]Accel . /decel. Tracking[[ )تتبع سريع/ بطيء( على ]2+[ إىل نتائج 

)ص.133(.
يف حالة حترك الهدف بشكل غري منتظم ألعلى، أو ألسفل، أو لليسار، أو لليمني،  ●

قد يؤدي ضبط ضبط]AF pt auto switching[  )التبديل التلقائي ملستوى ضبط 
البؤرة تلقائًيا( على ]2+[ إىل نتائج )ص. 134(.
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تقوم بضبط حساسية تتبع الهدف أثناء ضبط البؤرة 
تلقاًئيا باستخدام AI Servo عندما يدخل عائق ما 

مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا أو عندما تبتعد مستويات 
ضبط البؤرة تلقاًئيا عن الهدف. 

0
اإلعداد القياسي املناسب ملعظم األهداف املتحركة.

 
-1 :Locked on/-2 :)مقفل( Locked on

ستحاول الكامريا مواصلة ضبط البؤرة على الهدف حتى يف حالة دخول عائق يف 
مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا أو يف حالة ابتعاد الهدف عن مستويات ضبط البؤرة 
تلقاًئيا. يجعل اإلعداد ٢- الكامريا تتبع الهدف املطلوب لفرتة أطول من اإلعداد ١-. 

ومع ذلك، يف حالة ضبط الكامريا للبؤرة على الهدف اخلطأ، فقد يستغرق األمر 
فرتة أطول لًيال إلجراء التبديل وضبط البؤرة على الهدف املطلوب. 

+1 :Responsive/+2 :)سريع االستجابة( Responsive
عندما تقوم أحد مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا بتتبع أحد األهداف، ميكن للكامريا 

ضبط البؤرة على أهداف متعاقبة يف مسافات خمتلفة. كما تتميز الكامريا 
بالفاعلية عندما ترغب يف ضبط البؤرة دًوما على الهدف األقرب. يجعل اإلعداد ٢+ 
ضبط البؤرة على الهدف التايل على التوايل أسرع مما هو مع اإلعداد ١+. ومع ذلك، 

ستكون الكامريا أكرث عرضة لضبط البؤرة على الهدف اخلطأ. 

إن ]Tracking Sensitivity[ )حساسية التتبع( هي تلك اخلاصية التي تسمى
 )AI Servo حساسية التتبع باستخدام( ]AI Servo tracking sensitivity[ 

 . EOS 7D ,EOS-1Ds Mark III و EOS-1D Mark III/IV واملوجودة يف الكامريات

 NAI Servo 3 حتديد خصائص ضبط البؤرة تلقاًئيا باستخدام

حول املعلمات 

حساسية التتبع 
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0
تناسب األهداف التي تتحرك بسرعة ثابتة )تغيريات بسيطة يف سرعة التحرك(. 

-2/-1
تناسب األهداف التي تتحرك بسرعة ثابتة )تغيريات بسيطة يف سرعة التحرك(. تعترب 

فعالة عند ضبط ]0[ ومل=يكن ضبط البؤرة غري ثابت بسبب التحرك البسيط للهدف أو عائق 
موجود أمام الهدف. 

+2 /+1
يتميز بالفاعلية مع األهداف التي تتحرك فجأة، أو تسرع/ تتباطأ فجأة، أو تتوقف فجأة. 

وحتى يف حالة تغيري سرعة الهدف فجأة بشكل هائل، تواصل الكامريا ضبط البؤرة على 
الهدف املطلوب. فعلى سبيل املثال، بالنسبة لألهداف املقبلة باجتاهك، تكون الكامريا 
أقل عرضة لضبط بؤرة على املنطقة خلف الهدف، مما قد يؤدي إىل عدم وضوح الهدف. 

أما بالنسبة لألهداف التي تتوقف فجأة، فتصبح الكامريا أقل عرضة لضبط البؤرة على 
املنطقة أمام الهدف. وميكن لإلعداد ٢+ تتبع التغريات الكبرية التي تطرأ على سرعة 

الهدف املتحرك بشكل أفضل مما هو مع اإلعداد ١+. 
ومع ذلك، نًظرا ألن الكامريا تكون حساسة حتى مع حتركات الهدف الطفيفة، قد يكون 

ضبط البؤرة غري ثابت لفرتة وجيزة. 

 NAI Servo 3 حتديد خصائص ضبط البؤرة تلقاًئيا باستخدام

   تتبع سريع/بطيء 

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. 
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يقوم هذا اإلعداد بضبط حساسية التبديل اخلاصة 
مبستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا عند تتبعها للهدف 

املتحرك بدرجة كبرية ألعلى، أو ألسفل، أو لليسار، 
أو لليمني. ويتم تفعيل هذا اإلعداد يف أوضاع حتديد 

منطقة ضبط البؤرة تلقاًئيا التالية: توسيع مستوى 
ضبط البؤرة تلقاًئيا )حتديد يدوي  (، وتوسيع 

مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا (حتديد يدوي، املستويات 
احمليطة)، وضبط البؤرة تلقاًئيا للمنطقة (حتديد 
يدوي)، وضبط البؤرة تلقاًئيا مع التحديد التلقائي. 

0
اإلعداد القياسي للتبديل التدريجي ملستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا. 

]+1 /+2[
حتى يف حالة حترك الهدف بدرجة كبرية ألعلى، أو ألسفل، أو لليسار، أو لليمني 

وحتركه بعيدا عن مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا، يتبدل مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا إىل 
مستوى آخر ملواصلة ضبط البؤرة على الهدف. وتتغري الكامريا إىل مستوى ضبط 

البؤرة تلقاًئيا الذي ُيعتقد على األرجح أنه يضبط البؤرة على الهدف طبقا حلركة 
الهدف املتواصلة، والتباين، وما إىل ذلك. ويجعل اإلعداد ٢+ الكامريا أكرث عرضة 

لتبديل مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا مما هو مع اإلعداد ١+. 
ومع ذلك، فباستخدام العدسة ذات الزاوية الواسعة والتي تتمتع بعمق جمال 

عريض أو عندما يكون الهدف صغًيرا جدا يف اإلطار، قد تقوم الكامريا بضبط البؤرة 
باستخدام مستوى خاطئ لضبط البؤرة تلقاًئيا. 

 NAI Servo 3 حتديد خصائص ضبط البؤرة تلقاًئيا باستخدام

التبديل التلقائي ملستوي ضبط البؤرة تلقاًئيا
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يف اخلطوة ٢، إذا قمت بالضغط على الزر >RAT E<، ثم على الزر >L< ليمكنك إعادة ضبط  ●
الثالث معلمات اخلاصة باحلالة املعنية. 

ميكنك أيًضا تسجيل إعدادات املعلمات ١، و٢، و٣ على My Menu )قائمتي( )ص.٥١٥(.  ●
وسيؤدي فعل ذلك إىل تغيري إعدادات احلالة التي مت حتديدها. 

عند التصوير باستخدام حالة قمت بضبط املعلمات اخلاصة بها، حدد احلالة التي مت ضبطها ثم  ●
قم بالتقاط الصورة. 

 NAI Servo 3 حتديد خصائص ضبط البؤرة تلقاًئيا باستخدام

تغيري إعدادات املعلمات اخلاصة باحلاالت 

ميكنك ضبط ثالثة معلمات بكل حالة )١. حساسية التتبع، و٢. التتبع السريع/البطيء، و٣. 
التبديل التلقائي ملستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا( كما هو مطلوب. 

حدد إحدى احلاالت. 
أدر القرص >5< لتحديد الرمز اخلاص باحلالة التي  ●

ترغب يف ضبطها.

1

 .>RATE< اضغط على الزر
ستتسم احلالة التي مت حتديدها بإطار أرجواين  ●

اللون

2

حدد العنصر املطلوب. 
حدد اإلعداد ثم اضغط على >0<.  ●

3

قم بعمل الضبط. 
حدد اإلعداد على النحو املطلوب، ثم اضغط على  ●

.>0<
W  .يتم حفظ الضبط 
ويتم متييز اإلعداد االفرتاضي بعالمة ]C[ ذات لون  ●

رمادي فاحت. 
للرجوع إىل الشاشة يف اخلطوة ١، اضغط على الزر  ●

 .>RAT E<

4
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3

ميكنك، باستخدام عالمات التبويب بالقوائم من ]AF 2[ إىل 
]AF 5[، ضبط وظائف ضبط البؤرة تلقاًئيا لتناسب منط أو 

هدف التصوير. 

 : أولوية متكافئة
 يتم منح األولوية املتساوية لضبط البؤرة وحترير الغالق. 

 : األولوية للتحرير
 يؤدي الضغط على زر الغالق اللتقاط الصورة حتى يف حالة 

عدم حتقق ضبط البؤرة. وهذا يعطي األولوية للحصول 
على اللقطة أكرث من حتقيق ضبط البؤرة الصحيح. 

  

 : األولوية لضبط البؤرة 
ال يؤدي الضغط على زر الغالق اللتقاط الصور حتى يتم حتقيق ضبط البؤرة. ويتميز ذلك 

بالفاعلية عندما ترغب يف حتقيق ضبط البؤرة قبل التقاط اللقطة. 

N3 تخصيص وظائف ضبط البؤرة تلقائًيا

ميكنك ضبط خصائص تشغيل ضبط البؤرة تلقاًئيا وتوقيت حترير الغالق للقطة األويل أثناء 
 .AI Servo التصوير املتواصل باستخدام ضبط البؤرة تلقاًئيا باستخدام

AF2: AI Servo

AF 2                                               AI Servo أولوية الصورة األوىل باستخدام
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0: أولوية متكافئة 
يتم منح أولوية متكافئة لضبط البؤرة وسرعة التصوير 
املتواصل. وقد يتم خفض سرعة التصوير يف اإلضاءة 

املنخفضة أو مع األهداف قليلة التباين. 

يف ظروف التصوير التي تضبط خفض مستوى اإلضاءة )ص. 215(، حتى إذا مت ضبط 
]Shooting speed priority[ )أولوية سرعة التصوير(: ]1-[ أو ]2-[، قد تصبح 

سرعة التصوير املستمر بطيئة أو قد تصبح فرتة التصوير غري منتظمة. 

 ،]0: Equal priority[ يف حال تعذر ضبط البؤرة يف ظروف اإلضاءة اخلافتة عند ضبط
فإن ضبط ]Focus priority[: ]1+[ أو ]2+[ قد تعطي نتائج أفضل. 

1-/ 2-: األولوية لسرعة التصوير 
يتم منح األولوية لسرعة التصوير املتواصلة بًدال من حتقيق ضبط البؤرة. مع 2 -، ميكن 

منع خفض سرعة التصوير املستمر أفضل مع1-. 

1+/2+: األولوية لضبط البؤرة 
يتم منح األولوية لتحقيق ضبط البؤرة بًدال من سرعة التصوير املتواصلة. ال يتم التقاط 

الصورة حتى يتم حتقيق ضبط البؤرة. على الرغم من إمكانية ضبط البؤرة بفعالية أفضل 
يف ظروف اإلضاءة اخلافتة مع 2+ بدًلا من 1+. 

ميكنك ضبط خصائص تشغيل ضبط البؤرة تلقاًئيا وتوقيت حترير الغالق أثناء التصوير 
 .AI Servo املتواصل بعد التقاط اللقطة األويل باستخدام ميزة ضبط البؤرة تلقاًئيا باستخدام

AF 2                        AI Servo أولوية الصورة الثانية باستخدام

 N3 تخصيص وظائف ضبط البؤرة تلقاًئيا
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بالنسبة للعدسات الواردة أدناه، والتي حتتوي على حلقة ضبط البؤرة اإللكرتونية، ميكنك ضبط 
ما إذا كان سيتم استخدام حلقة ضبط البؤرة اإللكرتونية. 

AF3: لقطة واحدة

AF 3                                         MF ضبط البؤرة اليدوي اإللكرتوين لعدسات

 N3 تخصيص وظائف ضبط البؤرة تلقاًئيا

عدسة تتمتع ببعد بؤري فعال يبلغ 50 
مم وطول بؤري 1،0 وجمهزة مبحرك 

موجات فوق صوتية

عدسة تتمتع ببعد بؤري فعال يبلغ 
٣٠٠ مم وطول بؤري 2،8 وجمهزة 

مبحرك موجات فوق صوتية

عدسة تتمتع ببعد بؤري فعال يبلغ 
٤٠٠ مم وطول بؤري 2،8 وجمهزة 

مبحرك موجات فوق صوتية

عدسة تتمتع ببعد بؤري فعال يبلغ ٦٠٠ مم 
وطول بؤري ٤ وجمهزة مبحرك موجات 

فوق صوتية

عدسة تتمتع ببعد بؤري فعال يبلغ 
٨٥ مم وطول بؤري 1،2 وجمهزة 

مبحرك موجات فوق صوتية

عدسة تتمتع ببعد بؤري فعال يبلغ 
٨٥ مم وطول بؤري 1،2 وجمهزة 

مبحرك موجات فوق صوتية

عدسة تتمتع ببعد بؤري فعال يبلغ 
٢٠٠ مم وطول بؤري 1،8 وجمهزة 

مبحرك موجات فوق صوتية

عدسة تتمتع ببعد بؤري فعال يبلغ 40 
مم وطول بؤري ٨،٢ وجمهزة مبحرك 

موجات فوق صوتية

عدسة تتمتع ببعد بؤري فعال يبلغ 
٥٠ مم وطول بؤري 1،8 وجمهزة 

مبحرك موجات فوق صوتية

عدسة تتمتع ببعد بؤري فعال يبلغ 
٤٠٠ مم وطول بؤري 2،8 وجمهزة 

مبحرك موجات فوق صوتية

عدسة تتمتع ببعد بؤري فعال يبلغ 
٥٠٠ مم وطول بؤري 4،5 وجمهزة 

مبحرك موجات فوق صوتية

عدسة تتمتع ببعد بؤري فعال يبلغ 
105-٢٤ مم وطول بؤري  5.6 -3.5 

وجمهزة مبحرك موجات فوق صوتية

عدسة تتمتع ببعد بؤري فعال يبلغ ٨٠- ٢٨ 
مم وطول بؤري ٤- 2.8 وجمهزة مبحرك 

موجات فوق صوتية

عدسة تتمتع ببعد بؤري فعال يبلغ 1200 مم 
وطول بؤري  5.6 وجمهزة مبحرك موجات 

فوق صوتية

OFF)إيقاف(: تعطيل يف وضع ضبط البؤرة تلقاًئيا 
عندما يتم تغيري وضع ضبط بؤرة العدسة على ]AF[ )ضبط البؤرة تلقاًئيا(، يتم تعطيل 

ضبط البؤرة اليدوي. 

 : متكني بعد ضبط البؤرة تلقاًئيا للقطة 
واحدة 

بعد تشغيل ضبط البؤرة تلقاًئيا، ويف حالة استمرار 
الضغط على زر الغالق، ميكنك ضبط البؤرة يدًويا. 

 :  تعطيل بعد ضبط البؤرة تلقاًئيا للقطة 
واحدة 

بعد تشغيل ضبط البؤرة تلقاًئيا، يتم تعطيل ضبط البؤرة 
اليدوي.

 

* بدًءا من حزيران ٢٠١٦
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ON)تشغيل(:Enable)متكني( 
ُتصدر وحدة Speedlite اخلارجية شعاع مساعد ضبط 

البؤرة تلقاًئيا عند الضرورة. 

OFF)إيقاف(Disable)تعطيل( 
لن تقوم وحدة etildeepS اخلارجية بإصدار شعاع 

مساعد ضبط البؤرة تلقاًئيا. ومينع هذا شعاع مساعد 
ضبط البؤرة تلقاًئيا من التأثري سًلبا على اآلخرين. 

IR )األشعة حتت احلمراء(: IR AF assist beam only )شعاع مساعد ضبط 
البؤرة تلقاًئيا باألشعة حتت احلمراء فقط(

 من بني وحدات Speedlite اخلارجية، تتمكن فقط تلك الطرز اجمّلهزة بشعاع مساعد 
ضبط البؤرة تلقاًئيا باألشعة حتت احلمراء من إصدار الشعاع. واضبط ذلك إذا كنت ال ترغب 

يف أن يتم بث مساعد ضبط البؤرة تلقاًئيا يف صورة فالشات صغرية. 

لتمكني أو تعطيل شعاع مساعد ضبط البؤرة تلقاًئيا واخلاص بوحدة Speedlite اخملصصة 
 EOS .لكامريا

AF 3                            )AF( انطالق شعاع مساعد ضبط البؤرة تلقاًئيا

 N3 تخصيص وظائف ضبط البؤرة تلقاًئيا

يف حالة ضبط الوظيفة اخملصصة لوحدة Speedlite اخلارجية 
]AF assist beam firing[) انطالق شعاع مساعد ضبط البؤرة تلقائًيا[ على

 ]Disable[ )تعطيل(، سيتم جتاوز إعداد الوظيفة هذا ولن يصدر شعاع مساعد ضبط 
البؤرة تلقائًيا. 
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ميكنك ضبط خصائص تشغيل ضبط البؤرة تلقاًئيا وتوقيت حترير الغالق لضبط لبؤرة تلقاًئيا 
للقطة واحدة.

AF 3                                                       أولوية حترير ضبط البؤرة تلقاًئيا للقطة واحدة

 N3 تخصيص وظائف ضبط البؤرة تلقاًئيا

 : األولوية لضبط البؤرة 

ال يتم التقاط الصورة حتى يتم حتقيق ضبط البؤرة. 
ويتميز ذلك بالفاعلية عندما ترغب يف حتقيق ضبط 

البؤرة قبل التقاط اللقطة. 

 : األولوية للتحرير 

يتم منح األولوية اللتقاط الصور بًدال من حتقيق ضبط 
البؤرة. وهذا يعطي األولوية للحصول على اللقطة أكرث 

من حتقيق ضبط البؤرة الصحيح. 
الحظ أنه سيتم التقاط الصورة حتى يف حالة عدم 

حتقق ضبط البؤرة. 
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 Continue focus search :)تشغيل (ON 
)بحث مستمر عن البؤرة(

يف حالة تعذر حتقيق ضبط البؤرة عن طريق ضبط البؤرة 
تلقاًئيا، يتم تشغيل العدسة للبحث عن البؤرة الصحيحة.

إيقاف

Stop focus search :)إيقاف( OFF 
)البحث عن البؤرة(

إذا ما بدأ تشغيل ضبط البؤرة تلقاًئيا وكانت البؤرة بعيدة أو 
تعذر ضبطها، فسيتوقف تشغيل العدسة. ومتنع هذه 
الوظيفة العدسة من أن تصبح خارج نطاق البؤرة متًاما 

بسبب البحث عن البؤرة.

يف حالة تعذر حتقيق ضبط البؤرة عن طريق ضبط البؤرة تلقاًئيا، ميكنك جعل الكامريا تستمر 
يف البحث عن البؤرة الصحيحة أو جعلها تتوقف عن البحث. 

AF 4 تشغيل العدسة عند استحالة ضبط البؤرة تلقاًئيا    

 N3 تخصيص وظائف ضبط البؤرة تلقاًئيا

AF 4

ميكن أن تصبح عدسات التصوير عن ُبعد الفائقة خارج نطاق البؤرة متًاما أثناء البحث 
املتواصل عن البؤرة، مستغرقة املزيد من الوقت لتحقيق البؤرة يف املرة القادمة. 

ولذلك، يوصى بضبط ] Stop focus search[ )إيقاف البحث عن بؤرة( بالنسبة 
للعدسات التصوير عن بعد الفائقة. 
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ميكنك تغيري عدد مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا القابلة للتحديد يدًويا. ويف حالة التحديد 
التلقائي ملستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا، حتديد ضبط البؤرة تلقائًيا، تضل مستويات ضبط البؤرة 

تلقائًيا نشطة بصرف النظر عن هذا اإلعداد. 

AF 4       )مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا القابل للتحديد( Selectable AF ponit

 N3 تخصيص وظائف ضبط البؤرة تلقاًئيا

 : AII Points )جميع املستويات(
ستكون جميع مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا قابلة 

للتحديد يدوًيا. 

  : Only cross-type AF Points)مستويات 
ضبط البؤرة تلقائًيا من النوع املتداخل فقط(.

ستكون جميع مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا من النوع 
املتداخل قابلة للتحديد يدًويا. سيختلف عدد مستويات 

ضبط البؤرة تلقاًئيا من النوع املتداخل القابلة للتحديد 
وفقا للعدسة. 

 : Points 15 )15 مستوى(
 تكون مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا اخلمسة عشر 

الرئيسية قابلة للتحديد يدًويا. 

 : Points 9 )٩ مستويات(
تكون مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا التسعة الرئيسية 

قابلة للتحديد يدًويا. 

باستخدام العدسات من اجملموعات و إىل ح )ص.118- ١٢١(، سيقل عدد مستويات 
ضبط البؤرة تلقاًئيا القابلة للتحديد يدوًيا. 

حتى مع استخدام إعدادات أخرى بخالف All Points )جميع املستويات(، يظل  ●
من املمكن إجراء توسيع مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا )حتديد يدوي  (، وتوسيع 

مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا )حتديد يدوي، املستويات احمليطة(، وضبط البؤرة 
تلقاًئيا للمنطقة )حتديد يدوي للمنطقة(. 

عند الضغط على الزر >S<، لن يتم عرض مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا غري القابلة  ●
للتحديد يدًويا يف مستكشف العرض. 
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ميكنك تقييد أوضاع حتديد منطقة ضبط البؤرة تلقاًئيا القابلة للتحديد لتناسب تفضيالت 
التصوير اخلاصة بك. حدد أحد أوضاع التحديد، ثم اضغط على >0< إلحلاق عالمة االختيار 

>X<، ثم حدد ]OK[ )موافق( لتسجيل اإلعداد. 
إن مواضع حتديد نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا مشروحة على الصفحات 1٠9- ١١١(. 

حتديد وضع حتديد منطقة ضبط البؤرة تلقاًئيا 

 N3 تخصيص وظائف ضبط البؤرة تلقاًئيا

Manual select.:Spot AF: 
 )حتديد يدوي: ضبط البؤرة تلقائًيا املوضعي(

Manual selection.: 1 pt AF : 
)التحديد اليدوي: ضبط البؤرة تلقائًيا أحادي 

املستوى(

 Expand AF Area :   
)  )توسيع منطقة ضبط البؤرة تلقائًيا 

 : Expand AF Area :.. Surround )توسيع 
منطقة ضبط البؤرة تلقائًيا: املنطقة احمليطة(

Manual select .:Zone AF  : 
)حتديد يدوي: ضبط البؤرة تلقائًيا للمنطقة(

Manual select .:Large Zone AF : 
)حتديد يدوي: ضبط البؤرة تلقائًيا للمنطقة الواسعة

:Auto Selection AF)حتديد تلقائي(

●  ]Manual selection.: 1 pt AF[ من اإلعداد >X< ال ميكن حذف 
)التحديد اليدوي: ضبط البؤرة تلقائًيا أحادي املستوى(. 

وإذا كانت العدسة التي مت تركيبها تنتمي إىل اجملموعة ح ال ميكنك استخدام بعض  ●
مواضع حتديد ضبط البؤرة تلقائًيا للمنطقة حتى إذا أضفت >X< يف 

     ]Select  AF Area selec.mode[ )حدد حتديد ضبط البؤرة تلقائًيا( )ص.٩ ١١- ١٢١(. 
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عندما يتم ضبط ]S9 Main Dial[ )القرص الرئيسي(، استخدم الزر >9< لنقل مستوى 
ضبط البؤرة تلقائًيا بشكل أفقي. 

AF4                                                                               طريقة حتديد منطقة ضبط البؤرة تلقاًئيا

 N3 تخصيص وظائف ضبط البؤرة تلقاًئيا

M-Fn 9 الزر S:M-Fn/p

بعد الضغط على الزر >S<، وتقوم بالضغط على زر 
>p< )حتديد ضبط البؤرة تلقائًيا للمنطقة( أو الزر 

>B<، يتغري فيها وضع حتديد منطقة ضبط البؤرة 
تلقائًيا. 

.S:6/p 9 القرص الرئيسي
بعد الضغط على الزر >S<، وتقوم بالضغط على زر 
> p < )حتديد ضبط البؤرة تلقائًيا للمنطقة( أو إدارة 

الزر >6<، يتغري فيها وضع حتديد منطقة ضبط 
البؤرة تلقائًيا. 

ميكنك ضبط وضع حتديد مساحة الضبط التلقائي ومستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا الذي مت 
حتديده يدًويا بشكل منفصل للتصوير الرأسي واألفقي. 

مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا املرتبط باالجتاه

 :Same for both vert/horiz )نفس الوضع 
لكل من التصوير الرأسي/ األفقي(

يمت استخدام نفس وضع حتديد منطقة ضبط البؤرة 
تلقاًئيا ومستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا الذي مت حتديده 

يدًويا )أو املنطقة( لٍكل من التصوير الرأسي واألفقي. 

ميكنك ضبط الوضع بتغيري وضع حتديد ضبط البؤرة تلقائًيا.
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N3 تخصيص وظائف ضبط البؤرة تلقاًئيا

 : Separate AF pts: Area +pt )حتديد مستويات ضبط البؤرة تلقائًيا 
املنفصلة: املنطقة + املستوى(

ميكن ضبط وضع حتديد منطقة ضبط البؤرة تلقاًئيا ومستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا احملدد 
يدًويا )أو املنطقة( بشكل منفصل لكل اجتاه للكامريا )١. أفقي و٢. رأسي بحيث يكون مقبض 

الكامريا باألعلى و٣. رأسي بحيث يكون مقبض الكامريا باألسفل(.  

عندما تقوم بتحديد وضع حتديد منطقة ضبط البؤرة تلقاًئيا يدًويا ومستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا 
)أو املنطقة( لكل اجتاهات الكامريا الثالثة، ميكن ضبطهم على االجتاه املعني. ويف أي وقت 

تقوم فيه بتغيري اجتاه الكامريا، ستتغري الكامريا إىل وضع حتديد منطقة ضبط البؤرة تلقاًئيا 
ويتم ضبط مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا احملدد يدًويا )أو املنطقة( على ذلك االجتاه.

 
 :Separate AF pts: Pt only  ) حتديد مستويات ضبط البؤرة تلقائًيا املنفصلة: 

املستوى فقط(
ميكن ضبط وضع حتديد منطقة ضبط البؤرة تلقاًئيا ومستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا احملدد 

يدًويا )أو املنطقة( بشكل منفصل لكل اجتاه للكامريا )١. أفقي و٢. رأسي بحيث يكون مقبض 
الكامريا باألعلى و٣. رأسي بحيث يكون مقبض الكامريا باألسفل(.  عند استخدام وضع التحديد 

نفسه، ستنتقل نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا مع اجتاه الكامريا. 

عندما تقوم بتحديد وضع حتديد منطقة ضبط البؤرة تلقاًئيا يدًويا ومستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا 
لكل اجتاهات الكامريا الثالثة، ميكن ضبطهم على االجتاه املعني. أثناء التصوير، ستنتقل 

نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا مع اجتاه الكامريا. حتى يف الوقت الذي تقوم به بتغيري وضع حتديد 
ضبط البؤرة تلقائًيا للنقطة إىل التحديد اليدوي: ضبط البؤرة تلقائًيا للبصمة، التحديد اليدوي: 

، أو توسيع منطقة  ضبط البؤرة تلقائًيا أحادي املستوي، توسيع نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا 
ضبط البؤرة تلقائًيا: املنطقة احمليطة، سيتم ضبط هذه النقطة على االجتاه املعني. 

ويف أي وقت تقوم فيه بتغيري اجتاه الكامريا، ستتغري الكامريا إىل وضع حتديد منطقة ضبط 
البؤرة تلقاًئيا ويتم ضبط مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا احملدد يدًويا )أو املنطقة( على ذلك 

االجتاه.

عند مسح إعدادات الكامريا والعودة إىل اإلعدادات االفرتاضية )ص ٧٧(، سيكون اإلعداد هو  ●
]Same for both vert/ horiz[ )نفس الوضع لكل من التصوير الرأسي/ األفقي(. كما يتم 

مسح اإلعدادات اخلاصة باجتاهات الكامريا الثالثة وتعود الثالثة اجتاهات إىل ضبط البؤرة تلقاًئيا 
أحادي املستوى )حتديد يدوي( مع حتديد مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا املركزي. 

إذا قمت بذلك ومن ثم قمت بتوصيل عدسة من فئة خمتلقة )ص. 11٥-١٢١ على وجه اخلصوص  ●
الفئة ح، و(، قد يتم مسح اإلعداد.
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N3 تخصيص وظائف ضبط البؤرة تلقاًئيا

AL Servo AF    ضبط البؤرة تلقائًيا للنقطة مبدئًيا
ميكنك ضبط ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام ميزة Al Servo عندما تكون حتديد نقطة ضبط 

البؤرة مضبوطة على التحديد التلقائي لضبط البؤرة تلقائًيا.

 :Initial   AF pt selected  )ضبط البؤرة 
تلقائًيا للنقطة مبدئًيا( 

سيبدأ ضبط البؤرة باستخدام Al Servo بنقطة ضبط 
البؤرة احملدد يدوًيا عند تشغيل ضبط البؤرة تلقائًيا 

على AL Servo AF وعند ضبط وضع حتديد ضبط 
البؤرة تلقائًيا للنقطة على ضبط البؤرة تلقائًيا.

إذا قمت بالنقل بني التحديد اليدوي: ضبط البؤرة تلقائًيا للبصمة، التحديد اليدوي: ضبط البؤرة 
، أو توسيع منطقة ضبط البؤرة  تلقائًيا أحادي املستوي، توسيع نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا.

تلقائًيا: املنطقة احمليطة، سيتم ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام AI Servo بنقطة ضبط البؤرة 
التي مت حتديدها يدوًيا قبل االنتقال. بعد ضبط  وضع حتديد ضبط البؤرة تلقائًيا للنقطة على 

 start[ التحكم اخملصص( قائمة( ]Controls 83: Custom[ حتديد ضبط البؤرة التلقائي مع
 Metering and AF[) ضبط كثافة اإلضاءة وتشغيل ضبط البؤرة تلقائًيا( )ص. 500(، 

 func[ االنتقال إىل الوظيفة املسجلة( )ص. 5٠2( أو( ].Switch to registered AF func[
Register/ recall shooting[ )ص. 5٠8(، أثناء التصوير باستخدام التحديد اليدوي: التحديد 

اليدوي: ضبط البؤرة تلقائًيا للبصمة، التحديد اليدوي: ضبط البؤرة تلقائًيا أحادي املستوي، 
، أو توسيع منطقة ضبط البؤرة تلقائًيا: املنطقة  توسيع نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا. 

احمليطة، ميكنك الضغط على زر التعيني للبدء بالتصوير مع ضبط التحديد التلقائي لضبط 
 البؤرة تلقائًيا على االستخدام 

Al Servo عرب نقطة ضبط البؤرة املستخدمة أخرًيا كنقطة مبدئية.

يتم ضبط نقطة ضبط البؤرة التلقائية التي سيبدأ بها ضبط البؤرة باستخدام Al Servo  سيتم 
ضبطها لتناسب ظروف التصوير.

Manual       AF pt 

AUTO: Auto )تلقائي(

 Al Servo سيبدأ ضبط البؤرة باستخدام ،]Manual        AF pt[ عند ضبط
مع املنطقة التي تتناسب مع نقطة ضبط البؤرة احملددة يدوًيا حتى إذا انتقلت من 

وضع حتديد ضبط البؤرة تلقائًيا للبؤرة إىل ضبط البؤرة تلقائًيا للمنطقة أو   ضبط البؤرة 
تلقائًيا ملنطقة كبرية.

 AF4   )حتديد ضبط البؤرة تلقائًيا للمستوى( Auto AF point selection: EOS iTR AF
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N3 تخصيص وظائف ضبط البؤرة تلقاًئيا

 AF4   )حتديد ضبط البؤرة تلقائًيا للمستوى( Auto AF point selection: EOS iTR AF

)Face priority( u EOS iTR )أولوية حتديد الوجه(

ON: EOS iTR AF )تفعيل الوظيفة(

OFF: Disable )إيقاف: تعطيل(

يستخدم EOS iTR* AF الضبط التلقائي للبؤرة عرب التعرف على األوجه وألوان الهدف. ويعمل 
عندما يتم ضبط حتديد منطقة ضبط البؤرة تلقائًيا على ضبط البؤرة تلقائًيا للمنطقة، ضبط 

البؤرة تلقائًيا ملنطقة كبرية أو التحديد التلقائي لضبط البؤرة تلقائًيا. 
* تعرف وتتبع ذكي: وهي وظيفة تعرف الهدف مبستشعر ضبط كثافة اإلضاءة بهدف ان تتمكن ضبط 

البؤرة تلقائًيا من تتبعها. 

يتم حتديد نقطة ضبط البؤرة بشكل تلقائي وفًقا ليس 
ملعلومات ضبط البؤرة فحسب، بل وأيًضا بسبب 

معلومات الوجه البشري ولون الهدف.

مع ضبط البؤرة باستخدام Al Servo، ميكن تتبع الهدف أثناء إعطاء األولوية الستخدام 
معلومات الوجه عوًضا عن إعداد ]EOS iTR AF[. مما يجعل من عملية تتبع الهدف أسهل 

عندما تكون معلومات ضبط البؤرة متاًحا. 
يف موضع ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة واحدة، جتعل وظيفة EOS iTR AF من عملية ضبط 

البؤرة تلقائًيا للوجوه البشرية أسهل، لذلك ميكنك التصوير أثناء الرتكيز على التشكيل. 

يتم اختيار نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا وفًقا ليس ملعلومات ضبط البؤرة فحسب، بل وأيًضا 
بسبب معلومات الوجه البشري ولون الهدف.  مع ضبط البؤرة باستخدام Al Servo، ميكن 

تتبع الهدف بإعطاء األهمية للمعلومات وليس فقط معلومات الوجه بل أيًضا من مكان حتقيق 
 ضبط البؤرة أساًسا. ستكون ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة واحدة مماثلة مع إلعداد 

] Face priority( EOS iTR([ )أولوية حتديد الوجه(. 

يتم اختيار نقاط ضبط البؤرة تلقائًيا وفًقا ملعلومات ضبط البؤرة. )ال تستخدم عملية ضبط 
البؤرة تلقائًيا معلومات الوجه أو لون الهدف(. 
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 : Stops at AF area edges )للتوقف عند 
حواف منطقة ضبط البؤرة تلقائًيا(

يعد هذا الوضع مالًئما عند استخدام مستوى ضبط البؤرة 
تلقاًئيا بطول احلواف. 

: Continuous )مستمر(
بًدال من التوقف عند احلافة اخلارجية، يستمر حتديد 

مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا حتى يصل إىل اجلانب املقابل. 

أثناء حتديد مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا) AF( اليدوي، ميكن أن يتوقف التحديد إما عند احلافة 
اخلارجية أو ميكنه االنتقال إىل مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا املقابل.  

 مع ضبط ]AF4 : Initial AF pt ,  AI Servo AF[ على
Initial[، سيعمل هذا اإلعداد املذكور أعاله أيًضا عند حتديد   AF pt selected[ 

 .AI Servo نقطة ضبط البؤرة املبدئية لضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام

يف حال مت ضبط ]  )EOS iTR AF face priority([ )أولوية حتديد الوجه( أو إعداد ●
 ]EOS iTR AF[، قد تستغرق الكامريا مدة أطول لضبط البؤرة عند ضبط 

]Disable[ )تعطيل(. 
يف حال مت ضبط]  )EOS iTR AF face priority([ )أولوية حتديد الوجه( أو إعداد ●

]EOS iTR AF[، قد ال يتم حتقيق التأثري املتوقع وفًقا لظروف التصوير والهدف. 
●  Speedlite ستقوم وحدة ،EOSأثناء التصوير يف ظل إضاءة منخفضة باستخدام

بإخراج اإلشعاع تلقائًيا، يتم حتديد نقاط ضبط البؤرة تلقائًيا وفًقا ملعلومات ضبط 
البؤرة. 

قد يتعذر عمل مكتشف الوجه إذا كان الوجه صغرًيا أو يف ظل إضاءة منخفضة.  ●

AF 5                                      اليدوي  )AF(منط حتديد مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا

 N3 تخصيص وظائف ضبط البؤرة تلقاًئيا

AF 5



149

kl

kkk

kkk

kkk

klk

kll

kkk

kkk

lkk

lkl

lll

مل يتم عرضهمت عرضه

حمدد )ثابت(

حمدد )ثابت(

الكل )ثابت(

الكل )ثابت(

)حمدد )ما قبل ضبط البؤرة تلقائًيا، 
مت ضبط البؤرة عليه(

)حمدد )ما قبل ضبط البؤرة تلقائًيا، 
مت ضبط البؤرة عليه(

حمدد )مت ضبط البؤرة عليه(

حمدد )مت ضبط البؤرة عليه(

)تعطيل العرض(

)تعطيل العرض(

عرض نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا 
خالل ضبط البؤرة

عرض نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا 
خالل ضبط البؤرة

مع حتديد نقطة 
ضبط البؤرة تلقائًيا

أثناء ضبط البؤرة 
تلقائًيا

حتقيق ضبط البؤرة 
تلقائًيا 

تفعيل ضبط كثافة 
اإلضاءة بعد حتقيق 

ضبط البؤرة تلقائًيا

قبل البدء بضبط 
البؤرة تلقائًيا )جتهيز 

الكامريا للتصوير(

عند بدء ضبط 
البؤرة تلقائًيا

N3 تخصيص وظائف ضبط البؤرة تلقاًئيا

ميكنك ضبط ما إذا كنت ترغب يف عرض مستوى )مستويات( ضبط البؤرة تلقاًئي، أثناء ضبط 
البؤرة تلقائًيا، عند حتقيق ضبط البؤرة، وعند تشغيل موقت ضبط الكثافة اإلضاءة بعد حتقيق 

ضبط البؤرة التلقائي. 

عرض مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا أثناء ضبط البؤرة 

 :  )constant( Selected)حمدد )ثابت(
 :  )constant(AII الكل )ثابت(

  : )pre-AF focused( Selected )حمدد )ما 
قبل ضبط البؤرة تلقائًيا، مت ضبط البؤرة عليه(

 :  )AF pt  focused( Selected)حمدد )مت 
ضبط   البؤرة عليه(

Diable display: OFF )تعطيل العرض(
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N3 تخصيص وظائف ضبط البؤرة تلقاًئيا

AF5  إضاءة شاشة مستكشف العرض  

ميكن إضاءة مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا والشبكة يف مستكشف العرض باللون األحمر عند 
حتقيق ضبط البؤرة. 

مع ضبط ]Auto[ )تلقائي( أو ]Enable[ )متكني(، ميكنك ضبط ما إذا كانت نقطة ضبط البؤرة 
 .AI servo أثناء ضبط البؤرة باستخدام >Q< زن تومض باللون األحمر عند الضغط على الزر

عند الضغط على الزر >S<، ستضيئ مستويات ضبط البؤرة تلقائًيا والشبكة باللون  ●
األحمر بصرف النظر عن هذا اإلعداد. 

سيضيئ أيًضا املستوى اإللكرتوين والشبكة يف مستكشف العرض واملعلومات  ●
املضبوطة مع ]Show/hide in viewfinder[ )إظهار/ إخفاء يف مستكشف 

العرض( )ص. ٨٤( باللون األحمر.

OFF )إيقاف(: Non illuminated )غري مضاء(
لن تضيء مستويات ضبط البؤرة تلقائًيا أثناء ضبط البؤرة 

 .AL servo تلقائًيا باستخدام
ON )تشغيل(: illuminated )مضاء(

تضيء مستويات ضبط البؤرة تلقائًيا باللون األحمر أثناء 
ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام AL servo. كما تضاء أثناء 

التصوير املستمر. 
 لن تعمل هذه الوظيفة إذا مت ضبط 

]VF display illumination[ )إضاءة عرض مستكشف 
العرض( على ]Disable[ )تعطيل(. 

AUTO )تلقائي(:Auto  )تلقائي( 
تضيء مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا والشبكة تلقاًئيا 

باللون األحمر يف ظروف اإلضاءة اخلافتة.
ON )تشغيل(: Enable )متكني(

 تضيء مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا والشبكة باللون 
األحمر بصرف النظر عن مستوى اإلضاءة احمليطة.   

 OFF )إيقاف (:Disable )تعطيل(
 تضيء مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا والشبكة باللون 

األحمر. 
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3 تخصيص وظائف ضبط البؤرة تلقاًئيا* 

ميكنك عرض وضع ضبط البؤرة تلقائًيا الذي يدل على تشغيل ضبط البؤرة إما يف داخل أو 
خارج جمال عرض مستكشف العرض. 

أنظر ص. 103 لعرض تشغيل ضبط البؤرة تلقائًيا

تستطيع إجراء عمليات ضبط دقيقة ملستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا.  وللحصول على 
التفاصيل، انظر “إجراء عمليات ضبط دقيقة ملستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا” يف التالية. 

AF5            وضع ضبط البؤرة تلقائًيا يف مستكشف العرض

 : Show in feild view )اإلظهار يف جمال 
العرض(

يتم عرض رمز وضع ضبط البؤرة تلقائًيا >AF< يف 
أسفل ميني جمال عرض مستكشف العرض. 

 : Show outside feild view )اإلظهار 
خارج العرض(

 >o< حتت مؤشر ضبط البؤرة >e< يتم عرض الرمز
خارج جمال عرض مستكشف املشهد. 

AF5                                       الضبط الدقيق للبؤرة تلقاًئيا
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ميكن إجراء ضبط دقيق ملستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا للتصوير باستخدام مستكشف العرض 
والتصوير باستخدام العرض املباشر يف الوضع السريع. ويعرف ذلك بعملية “الضبط الدقيق 

ملستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا”. وقبل إجراء الضبط، اقرأ “مالحظات حول الضبط الدقيق 
ملستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا” يف ص 1٥7. 

ال يلزم عاًدة إجراء هذا الضبط. لذلك، قم بتنفيذ هذا الضبط عند الضرورة. والحظ أن 
القيام بهذا الضبط رمبا مينع ضبط البؤرة بشكل صحيح. 

قم بتعيني الضبط يدًويا عن طريق الضبط، والتصوير، ثم فحص النتيجة. كرر هذا حتى يتم إجراء 
التعديل املطلوب. وأثناء ضبط البؤرة تلقاًئيا، بصرف النظر عن العدسة املستخدمة، سيتم 

تغيري مستوى ضبط البؤرة داًئما عن طريق مقدار الضبط. 

3إجراء عمليات ضبط دقيقة ملستوى ضبط 
البؤرة تلقاًئيا *

ضبط الكل بالقدر نفسه 

.>INFO < اضغط على الزر
W   ]All by same amount[ ستظهر شاشة

)ضبط الكل بالقدر نفسه( 

حدد ]AF Microadjustment[ )الضبط 
الدقيق للبؤرة تلقاًئيا(.
،]AF5[ من عالمة التبويب 

 حدد ]AF Microadjustment[ )الضبط الدقيق 
للبؤرة تلقاًئيا(، ثم اضغط على الزر >0<.  

 ]All by same amount[حدد 
)ضبط الكل بالقدر نفسه(. 

1

2

3
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3 إجراء عمليات ضبط دقيقة ملستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا *

قم بعمل الضبط.4
ضبط النطاق القابل للضبط الذي يرتاوح بني ٢٠±  ●

خطوة. 
سيؤدي ضبطه نحو “ : -” إىل تغيري مستوى  ●

ضبط البؤرة أمام املستوى القياسي لضبط 
البؤرة. 

يؤدي ضبطه نحو “  :+” إىل تغيري مستوى ضبط  ●
البؤرة على اجلزء اخللفي من املستوى القياسي 

لضبط البؤرة. 
بعد إجراء الضبط، اضغط على الزر >0<.  ●

)amount(
حدد ]All by same amount[ )ضبط الكل  ●

بالقدر نفسه( ثم اضغط على >.0<. 

حتقق من نتيجة الضبط.5
قم بالتقاط صورة واعرضها )ص. 394( للتحقق  ●

من نتيجة الضبط. 
عندما يتم ضبط بؤرة الصورة الناجتة أمام  ●

 املستوى املطلوب، قم بالضبط نحو اجلانب 
:+”. عندما يتم ضبط بؤرة الصورة الناجتة   “

خلف املستوى املطلوب، قم بالضبط نحو 
مستوى اجلانب “ : ” . 

 قم بإجراء الضبط مرة أخرى إذا لزم األمر.  ●

يف حالة مت حتديد ]All by same amount[ )ضبط الكل بالقدر نفسه(، لن يكون تعديل 
ضبط البؤرة تلقاًئيا ممكنا ألطراف الزاوية العريضة وأطراف التصوير عن ُبعد اخلاصة 

بعدسات التكبري والتصغري. 
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قم بالتحقق من معلومات العدسة وتغيريها. 

وحتقق من معلومات العدسة.
●  .>Q< اضغط على الزر
W  ستعرض الشاشة اسم العدسة ورقم

التسلسل الرقمي املكون من ١٠ أرقام. 
عندما يتم عرض الرقم التسلسلي، حدد 
]OK[ )موافق( وانتقل إىل اخلطوةرقم ٤. 

يف حالة تعذر تأكيد الرقم التسلسلي، سيتم عرض  ●
“0000000000”. أدخل الرقم كما هو مبني أدناه. 

وانظر الصفحة التالية.
للمعرفة حول عالمة النجمة “ * ” التي يتم عرضها  ●

أمام الرقم التسلسلي اخلاص بالعدسة أنظر 
الصفحة التالية

ميكنك إجراء الضبط لكل عدسة وتسجيل الضبط يف الكامريا. كما ميكنك تسجيل الضبط 
لعدد يصل إىل ٠٤ عدسة. عندما تقوم بضبط البؤرة تلقاًئيا باستخدام إحدى العدسات التي مت 
تسجيل الضبط اخلاص بها، سيتم تغيري مستوى ضبط البؤرة داًئما عن طريق مقدار الضبط. 

قم بتعيني الضبط يدًويا عن طريق الضبط، والتصوير، ثم فحص النتيجة. كرر هذا حتى يتم 
إجراء التعديل املطلوب. إذا كنت تستخدم أحد عدسات التكبري والتصغري، فقم بإجراء الضبط 

 .)T( وأطراف التصوير عن ُبعد )W( ألطراف الزاوية العريضة

الضبط حسب العدسة 

حدد Adjust by lens)الضبط حسب العدسة(.

 .>INFO.< اضغط على الزر
W  الضبط( ]Adjust by lens[ ستظهر شاشة

حسب العدسة(.

1
2

3
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3 إجراء عمليات ضبط دقيقة ملستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا *

أدخل الرقم التسلسلي. 
حدد الرقم املراد إدخاله، ثم اضغط على >0<  ●

 .>r< لعرض
أدخل الرقم، ثم اضغط على >0<.  ●
بعد إدخال جميع األرقام، حدد  ]OK[ )موافق(. ●

حول الرقم التسلسلي للعدسة

يف اخلطوة ٣، يف حالة ظهور العالمة “ * ”  أمام الرقم التسلسلي للعدسة املكون  ●
من 10 أرقام، ال ميكنك تسجيل ُنسخ عديدة لنفس طراز العدسة. وحتى إذا ما قمت 

بإدخال الرقم التسلسلي، سيستمر عرض “ * ” . 
 قد يختلف الرقم التسلسلي للعدسة عن الرقم التسلسلي الذي مت عرضه على  ●

الشاشة يف اخلطوة ٣. وال يعد ذلك عًيبا. 
إذا تضمن الرقم التسلسلي للعدسة على حروف، فأدخل األرقام فقط يف اخلطوة ٣.  ●
إذا كان الرقم التسلسلي للعدسة هو ١١ رقم أو أطول، أدخل فقط آخر ١٠ أرقام فقط.  ●
يختلف مكان الرقم التسلسلي حسب العدسة. ●
ال يتم إدراج الرقم التسلسلي لبعض العدسات. ولتسجيل عدسة ال حتتوي على رقم  ●

تسلسلي مدًرجا بها، أدخل أي رقم تسلسلي. 

إذا مت حتديد ]Adjust by lens[)ضبط حسب العدسة( ومت استخدام مضاعف،  ●
فسيتم تسجيل الضبط اخلاص بكل من العدسة واملضاعف. 

إذا مت تسجيل ٠٤ عدسة بالفعل، فستظهر رسالة. بعد حتديد إحدى العدسات التي  ●
ُيراد مسح تسجيلها )استبدالها(، ميكنك تسجيل عدسة أخرى. 
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3 إجراء عمليات ضبط دقيقة ملستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا *

قم بعمل الضبط. 
بالنسبة لعدسة التصوير، حدد طرف الزاوية  ●

العريضة )W( أو التصوير عن ُبعد )T(.  ويؤدي 
الضغط على >0< إىل غلق اإلطار األرجواين ويتيح 

إمكانية الضبط. 
اضبط اإلعداد على النحو املطلوب، ثم اضغط على  ●

>0<. يرتاوح النطاق القابل للضبط بني ٢٠± خطوة. 
 سيؤدي ضبطه نحو “ -:” إىل تغيري مستوى ضبط  ●

البؤرة أمام املستوى القياسي لضبط البؤرة. 
+” إىل تغيري مستوى ضبط  ●  يؤدي ضبطه نحو “

البؤرة على اجلزء اخللفي من املستوى القياسي 
لضبط البؤرة. 

 بالنسبة لعدسة التكبري والتصغري، كرر اخلطوات  ●
 )W( وقم بضبطها على طريف الزاوية العريضة

 .)T(والتصوير عن ُبعد
●  >M< بعد االنتهاء من الضبط، اضغط على الزر 

للعودة إىل الشاشة يف اخلطوة رقم ١. 
حدد  ]Adjust by lens[ )الضبط حسب العدسة(،  ●

ثم اضغط على >0<.

حتقق من نتيجة الضبط.
قم بالتقاط صورة واعرضها )ص. 394( للتحقق من  ●

نتيجة الضبط. 
عندما يتم ضبط بؤرة الصورة الناجتة أمام املستوى  ●

+”. عندما يتم  املطلوب، قم بالضبط نحو اجلانب “
ضبط بؤرة الصورة الناجتة خلف املستوى املطلوب، 

قم بالضبط نحو مستوى اجلانب “ -:”. 
قم بإجراء الضبط مرة أخرى إذا لزم األمر.  ●

4

5

عدسات التكبري والتصغري

عدسة الطول البؤري الفردي
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3 إجراء عمليات ضبط دقيقة ملستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا *

عند التصوير باستخدام النطاق املتوسط )الطول البؤري( ألحد عدسات التكبري والتصغري، يتم 
تصحيح مستوى الضبط اخلاص بضبط البؤرة تلقاًئيا بصورة تتناسب مع عمليات الضبط التي 

مت إجراؤها لطريف الزاوية العريضة والتصوير عن ُبعد. وحتى يف حالة أنه قد مت ضبط طرف 
الزاوية العريضة أو طرف التصوير عن ُبعد، سيتم إجراء التصحيح تلقاًئيا للنطاق املتوسط. 

حتذيرات عامة للضبط الدقيق للبؤرة تلقاًئيا 
سيختلف مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا الدقيق إىل حد ما حسب ظروف الهدف، ودرجة  ●

السطوع، وموضع التكبري والتصغري، وظروف التصوير األخرى. لذلك، حتى إذا قمت 
بإجراء ضبط دقيق للبؤرة تلقاًئيا، فقد يستمر عدم حتقيق ضبط البؤرة يف املوضع 

املناسب. 
يختلف معدل ضبط اخلطوة الواحدة وفًقا لفتحة العدسة القصوى. استمر بالضبط،  ●

التصوير، والتحقق من ضبط البؤرة بشكل متكرر لضبط مستوي ضبط البؤرة تلقائًيا. 
لن بطبق الضبط على ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام العرض املباشر أو تصوير فيلم.  ●
سيتم االحتفاظ بعمليات الضبط حتى لو قمت مبسح جميع إعدادات الكامريا )ص  ●

٧٧(. ومع ذلك، فاإلعداد نفسه سيكون]Disable[ (معطل(. 

 >L< مسح الكل( أسفل الشاشة، سيؤدي الضغط على الزر(  Clear all عندما يظهر
إىل مسح كل عمليات الضبط التي مت إجراؤها لإلعداد ]All by same amount[ (ضبط الكل 

بالقدر نفسه( و ]Adjust by lens[ )الضبط حسب العدسة(. 

مالحظات للضبط الدقيق للبؤرة تلقاًئيا 
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.  ●
أما بالنسبة لفحص نتيجة الضبط، يوصى بالتصوير باستخدام جودة تسجيل  ●

الصورة 73

مسح جميع عمليات الضبط الدقيقة مليزة ضبط البؤرة تلقاًئيا 
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يف حالة فشل ضبط البؤرة تلقاًئيا 
ميكن أن تفشل عملية ضبط البؤرة تلقاًئيا عن إجناز ضبط البؤرة )يومض ضوء تأكيد ضبط 

البؤرة >o< مبستكشف العرض( مع أهداف حمددة كما يلي: 

األهداف التي يصعب ضبط البؤرة عليها 
األهداف قليلة التباين للغاية )على سبيل املثال: السماء الزرقاء واحلواط ذات األلوان  ●

املصمتة إلخ.(
األهداف املوجود يف إضاءة شديدة االنخفاض.  ●
األهداف ذات اإلضاءة اخللفية القوية أو املنعكسة. ●

       )على سبيل املثال: السيارة ذات سطح يتمتع بانعكاس عاٍل وما إىل ذلك(.
●  .)AF( األهداف القريبة والبعيدة التي تتم تغطيتها بأحد مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا

       )على سبيل املثال: احليوان يف القفص إلخ(. 
األهداف كنقاط الضوء املوضوعة ضمن إطار قريب من ضبط البؤرة تلقائًيا.  ●

       )على سبيل املثال: املشاهد الليلية، الخ.( 
األمناط املتكررة  ●

       )على سبيل املثال: نوافذ ناطحة السحاب ولوحات مفاتيح الكمبيوتر وما إىل ذلك ( .
األهداف ذات األمناط الدقيقة  ●

       )على سبيل املثال: الوجوه أو الورود بصغر أو أصغر من مستوى ضبط البؤرة الخ.(

يف هذه احلاالت، قم بإجراء أي مما يلي:
عند التعامل مع وضع ضبط البؤرة تلقاًئيا للقطة واحدة، حدد هدًفا ما على نفس    1. 

مسافة الهدف املراد تصويره واقفل البؤرة قبل إعادة التكوين )ص. ١٠١(.  
اضبط مفتاح وضع بؤرة العدسة على >MF< )ضبط البؤرة يدًويا( واضبط البؤرة يدًويا 2. 

)ص 159(. 

وفًقا للهدف، ميكن حتقيق ضبط البؤرة تلقائًيا عرب إعادة تشكيل اللقطة بشكل  ●
بسيط والقيام بعملية ضبط البؤرة تلقائًيا جمدًدا. 

بالنسبة للظروف التي جتعل من عملية ضبط البؤرة عملية صعبة أثناء ضبط البؤرة  ●
تلقائًيا باستخدام العرض املباشر أو تصوير فيلم، أنظر ص. 324. 
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3 إجراء عمليات ضبط دقيقة ملستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا *

 
   

    
   

MF: الضبط اليدوي للبؤرة

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

W  سيتم عرضه على لوحة >M FOCUS<
  .LCD

اضبط البؤرة على الهدف.
اضبط البؤرة بتدوير حلقة ضبط بؤرة العدسة  ●

حتى يظهر الهدف واًضحا يف مستكشف 
العرض. 

 

1

2

●  >o< عند الضغط على زر الغالق حتى املنتصف، سيضيئ ضوء تأكيد ضبط البؤرة
عند حتقيق ضبط البؤرة. 

عن طريق التحديد التلقائي، عندما يحقق مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا عملية ضبط  ●
 .>o< البؤرة، سيضيئ ضوء تأكيد ضبط البؤرة

حلقة ضبط البؤرة
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مت توفري أوضاع التشغيل الفردية واملستمرة. ميكنك حتديد وضع التشغيل املناسب 
للمشهد أو الهدف.

u: التصوير الفردي
      عند الضغط على زر الغالق بالكامل، سيتم التقاط صورة واحدة فقط. 

o(o(: التصوير املتواصل عايل السرعة
أثناء الضغط على زر الغالق بالكامل إىل األسفل، ميكنك تصوير بحد أقصى تقرًيبا 7،0 

لقطات يف الثانية. 
ولكن، قد تصبح سرعة التصوير املستمر أقل يف ظل الظروف التالية:

التصوير بعدم وجود وميض: ●
تكون سرعة التصوير املستمر بحد أقصى تقرًيبا ٦،٦ لقطات يف الثانية.

● :Dual Pixel raw: التصوير باستخدام
           تكون سرعة التصوير املستمر بحد أقصى تقرًيبا 5,0 لقطات يف الثانية.

التصوير باستخدام العرض املباشر: ●
عند ضبط ]AF operation[ على ]One shot AF و ]Silent  LV shooting[ مضبوط 

على ]Disable[، تكون سرعة التصوير املستمر بحد أقصى تقرًيبا 7،0 لقطات يف 
الثانية. عند ضبط املوضع ١، ستقل سرعة احلد األقصى للتصوير املستمر بشكل 

قليل.الحظ بأنه عند ضبط ]AF operation[ على ]Servo AF[، تكون سرعة التصوير 
املستمر بحد أقصى تقرًيبا 4.3 لقطات يف الثانية. 

iحتديد وضع التشغيل

)9( >o< اضغط على الزر

حدد وضع التشغيل. 
أثناء النظر إىل لوحة LCD، أدر القرص >5<.  ●

1

2
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iحتديد وضع التشغيل

مع وحدة حمسن العدسة الرقمية: ●
عند ضبط ]Digial Lens  optimizer [)حمسن العدسة الرقمية( على متكني، 

ستنخفض سرعة التصوير املستمر بشكل قوي. تختلف سرعة التصوير املستمر 
القصوى وفًقا لظروف التصوير. للحصول على معلومات، أنظر ص. 162. 

i  :التصوير املتواصل منخفض السرعة 
عندما متسك الغالق إىل األسفل بالكامل، ميكنك التصوير بشكل مستمر بحد أقصى ٣ 

لقطات يف الثانية.
أثناء التصوير باستخدام العرض املباشر، إذا مت ضبط ]AF operation[ )تشغيل ضبط 

البؤرة تلقائيا( على ]Servo AF[، ستعطى األولوية إىل ضبط البؤرة على تتبع الهدف 
)أولوية تتبع الهدف( بحد أقصى ٠ ,٣ لقطات بالثانية. 

B: التصوير الصامت الفردي 
ميكنك تنفيذ التصوير الفردي بالضغط على الصوت أثناء العرض املباشر. ال ميكن ضبط 

هذه الوظيفة يف التصوير باستخدام العرض املباشر. 
M: التصوير املستمر الثابت

 ميكنك التصوير باستمرار بحد أقصى ٠،٣ لقطات بالثانية عرب ضبط الصوت أثناء التصوير   
باستخدام العرض املباشر )مبقارنة مع إعداد >i<(. ال ميكن ضبط هذه الوظيفة يف 

التصوير باستخدام العرض املباشر. 
Q: املؤقت الذاتي ملدة ٠١ ثوان/ التحكم عن بعد

k: الذاتي ملدة ثانيتني/ التحكم عن بعد
أنظر ص. ٣٦١، للتعرف على التصوير باستخدام املؤقت الذاتي. بالنسبة للتصوير 

باستخدام وحدة التحكم عن ُبعد، انظر ص 279. 
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iحتديد وضع التشغيل

يتم بلوغ احلد األقصى لسرعة التصوير املستمر واملقدر ب 7،0 لقطات بالثانية >o< )ص.  ●
160( يف احلاالت التالية : جمموعة البطارية املشحونة بالكامل، عند سرعة الغالق املقدرة 

بـ1/500ثانية أو أسرع من ذلك، وعند احلد ألقصى لفتحة العدسة )تختلف حسب العدسات(*، 
يف درجة حرارة الغرفة )٢٣ درجة مئوية/ ٧٣ درجة فهرنهايت(، التصوير 

عرب تعطيل Dual Pixel raw، تعطيل التصوير باستخدام العرض املباشر وضبط البؤرة 
للقطة واحدة والتصوير املباشر الصامت، وتعطيل حمسن العدسة الرقمية. 

*مع تعيني وضع ضبط البؤرة تلقاًئيا على ضبط البؤرة تلقاًئيا للقطة الواحدة وإيقاف تشغيل 
مثبت الصورة عند استخدام العدسات التالية: عدسة تتمتع ببعد بؤري فعال يبلغ٣٠٠ مم 

وطول بؤري٤ وجّمهزة مبحرك موجات فوق صوتية، وعدسة تتمتع ببعد بؤري فعال يرتاوح بني 
135- 28مم وطول بؤري يرتاوح بني ٥،6 -3.5وجّمهزة مبحرك موجات فوق صوتية مع ميزة 
مثبت الصور، وعدسة تتمتع ببعد بؤري فعال يرتاوح بني300 و 75 مم وطول بؤري يرتاوح بني٤ 

-٦،٥ وجّمهزة مبحرك موجات فوق صوتية مع ميزة مثبت الصور، وعدسة تتمتع ببعد بؤري 
فعال يرتاوح بني 4٠٠ و1٠٠ مم وطول بؤري يرتاوح بني٥،6و 4،٥ وجّمهزة مبحرك موجات فوق 

صوتية مع ميزة مثبتا لصور. 
قد تبطئ سرعة التصوير املتواصل ل >o< وفًقا لنوع مصدر الطاقة، ومستوى شحن  ●

البطارية، حمسن العدسة الرقمية، سرعة الغالق، درجة احلرارة، تقليل الوميض، فتحة 
الغالق، ظروف الهدف، العدسة، ضبط البؤرة تلقائًيا، درجة السطوع، استخدام الفالش، 

وإعدادا وظيفة التصوير الخ. 
مع ضبط ]z 4:Anti-flicker shoot[ على متكني )ص. 215(، التصوير يف ظل الضوء  ●

الذي يومض سيقلل من السرعة القصوى للتصوير املستمر. أيًضا، قد تصبح فرتة التصوير 
املستمر غري منتظمة وقد تصبح الفرتات ما بني اللقطات أطول. 

●  recording quality[على متكني )ص. ١٧٥( و ]z 1:Dual Pixel Raw[ إذا مت ضبط
z 1: Image[ )جودة تسجيل الصور( على ]1[ أو ]JPEG+1[ )ص. 169(، ستقل 

سرعة التصوير القصوى املستمر. 
للتصوير باستخدام العرض املباشر، عند ضبط ]AF operation[ )عملية ضبط البؤرة تلقائًيا(  ●

على ]Servo AF[ )ص. 314(، ستقل سرعة التصوير القصوى املستمر.
عند ضبط حمسن العدسة الرقمية على متكني )ص. 210(، ستقل سرعة التصوير القصوى  ●

املستمر بشكل كبري. 
مع ضبط البؤرة باستخدام AI Servo، قد تصبح سرعة التصوير املستمر القصوى أقل قليًلا  ●

وفًقا لظروف العدسة املستخدمة.
عند انخفاض مستوى شحن البطارية بسبب درجة حرارة الغرفة املنخفضة، قد تبطئ  ●

سرعة التصوير املتواصل إىل 6,٠ لقطات بالثانية مع LP-E6N، أو إىل تقريًبا ٥,٠لقطات بالثانية 
 .LP-E6 مع

إذا مت ضبط >B< أو >M<، فستكون فرتة التأخري الزمني الفاصلة بني الضغط على زر  ●
الغالق متًاما وحتى يتم التقاط الصورة أطول من املعتاد. 

عندما تصبح الذاكرة الداخلية مليئة بالكامل أثناء التصوير املستمر، قد تنخفض سرعة  ●
التصوير املستمر بسبب تعطيل التصوير مؤقًتا )ص. 174(. 



163

j

استخدم املوقت الذاتي عندما تريد تضمني نفسك بالصورة. 

j استخدام املوقت الذاتي 

 .)9( >o< اضغط على الزر
  

حدد املوقت الذاتي. 
أثناء النظر إىل لوحة LCD أو يف مستكشف  ●

العرض، أدر القرص >5<.  
       Q: موقت ذاتي ملدة٠١ثواين 

       k: موقت ذاتي ملدة ثانيتني
 

التقط الصورة. 
انظر من خالل مستكشف العرض، واضبط البؤرة  ●

على الهدف ثم اضغط على زر الغالق بالكامل. 
W  ميكنك التحقق من تشغيل املوقت الذاتي

من خالل مصباح املوقت الذاتي والصافرة 
وكذلك شاشة العد التنازيل )بالثواين( على 

 .LCD لوحة
W  قبل ثانيتني من التقاط الصورة، سيبقى

مصباح املوقت الذاتي مضًيئا كما ُتصدر 
الصافرة إشارة صوتية بشكل أسرع. 

إذا كنت ال تنوي النظر خالل مستكشف العرض عند الضغط على زر الغالق، فقم برتكيب 
غطاء العدسة العينية )ص .278(.  وإذا دخل ضوء شارد إىل مستكشف العرض عند 

التقاط الصورة، فقد يتم إلغاء ضبط درجة اإلضاءة. 

يتيح لك >k< التصوير مع عدم ملس الكامريا املثبتة على حامل ثالثي القوائم.  ●
ومينع هذا اهتزاز الكامريا عند تصوير أهداف ثابتة أو استخدام درجات إضاءة 

املصباح. 
بعد التقاط لقطات باستخدام املوقت الذاتي، يوصى بعرض الصورة )ص. 394(  ●

للتحقق من ضبط البؤرة واإلضاءة. 
عند استخدام املوقت الذاتي لتصوير نفسك فقط، استخدم قفل البؤرة )ص. ٩٧(  ●

على هدف ما على نفس املسافة تقرًيبا حيث كنت ستقف. 
●  .>o< إللغاء املوقت الذاتي بعد بدئه، اضغط على الزر

1

2

3
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إعدادات التصوير 
4

يتناول هذا الفصل بالشرح إعدادات الوظائف املتعلقة بالصور: جودة 
تسجيل الصور وسرعة ISO   ومنط الصورة وتوازن األبيض ُوحمسن اإلضاءة 

التلقائي وتصحيح اإلضاءة الطرفية للعدسة وتصحيح االنحراف اللوين 
وغريها من الوظائف. 

يشري الرمز Mاملوجود يف اجلانب العلوي األمين من عنوان الصفحة  ●
إىل إمكانية استخدام هذه الوظيفة عند ضبط قرص األوضاع على 

 .>d/s/f/a/F<
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3 

إذا مت بالفعل إدخال كل من بطاقة CF أو بطاقة SD، فيمكنك بدء التصوير. ويف حالة 
إدخال بطاقة واحدة فقط، ال يلزم تنفيذ اإلجراءات املوضحة يف الصفحات من ص. 1٦٦ إىل 

 .١٦٨
إذا قمت بإدخال كل من بطاقة CF وبطاقة SD، فيمكنك حتديد طريقة التسجيل ثم حتديد 

البطاقة الستخدامها للتسجيل وتشغيل صور اخللفية. 
 .SD تشري إىل بطاقة ]g[و ،CF تشري إىل بطاقة ]f[

3 حتديد البطاقة للتسجيل والتشغيل

. ]Record func+card/folder sel.[ حدد
)حتديد وظيفة التسجيل + بطاقة/جملد(.

من عالمة التبويب ]51[،  ●
 ]Record func+card/folder sel.[ حدد

)حتديد وظيفة التسجيل + بطاقة/جملد(، ثم 
اضغط على >0<. 

طريقة التسجيل مع إدخال البطاقتني 

1

حدد ]Record func[ )وظيفة التسجيل(.  2

حدد طريقة التسجيل.
حدد طريقة التسجيل، ثم اضغط على >0<.  ●

3
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 حتديد البطاقة للتسجيل والتشغيل

  Standard)قياسي( ●
سيتم تسجيل الصور يف البطاقة احملددة بواسطة ]Record/play[ )التسجيل/

التشغيل). 
 Auto Switch card )تبديل البطاقة تلقاًئيا( ●

 تعمل بنفس اإلعداد ] Standard[ )قياسي(، ولكن عندما تصبح البطاقة ممتلئة، 
ستقوم الكامريا بالتبديل تلقاًئيا إىل البطاقة األخرى لتسجيل الصور. وعند تبديل الكامريا إىل 

البطاقة األخرى، سيتم إنشاء جملد جديد تلقاًئيا. 
 Separately )تسجيل بشكل منفصل( ●

 ميكنك ضبط جودة تسجيل الصورة لكل بطاقة )ص. ٩٦١(. يتم تسجيل كل صورة لكل 
من البطاقتنيCF  وSD بجودة تسجيل الصور التي قمت بضبطها. ميكنك ضبط جودة 

تسجيل الصورة بحرية على 73 و 1 أو  c و41 1 وما إىل ذلك. 
  Rec. to multiple )تسجيل إىل العديد( ●

 يتم تسجيل كل صورة لكل من البطاقتنيCF و SD يف وقت واحد بنفس حجم الصورة. 
 .JPEG+RAWميكنك أًيضا حتديد

عند ضبط ]Rec.separately[ )تسجيل بشكل منفصل(، فإن جودة التسجيل  ●
اخملتلفة يتم ضبطها لبطاقتي CF وSD،  واحلد األقصى لعدد اللقطات املستمرة 

دون توقف سيقل بشدة )ص. ١٧١(
 ال ميكن تسجيا األفالم بشكل تلقائي إىل بطاقتيCF وSD. سيتم تسجيل األفالم على  ●

البطاقة للتشغيل. 

 ]Rec. to multiple[ تسجيل بشكل منفصل( أو( ]Rec.separately[ عند ضبط
)تسجيل إىل العديد(

●  .SD و FCسيتم تسجيل الصورة برقم امللف نفسه للبطاقتني
وأًيضا، ستعرض الشاشةLCD عدد اللقطات املمكنة للبطاقة بأقل رقم.  ●
ذا أصبحت أحد البطاقات ممتلئة، فسيتم عرض ]Card *full[ )البطاقة  ●

ممتلئة( ويتم تعطيل التصوير. يف حالة حدوث هذا، إما أن تقوم باستبدال 
 البطاقة أو ضبط طريقة التسجيل على ]Standard[ )قياسي( أو 

]Auto Switch card[ )تبديل البطاقة تلقاًئيا( ثم حتدد البطاقة التي حتتوي 
على مساحة متبقية ملواصلة التصوير. 

بالنسبة ل ]  ].Record func+card/folder sel:51[ )حتديد وظيفة  ●
التسجيل+ البطاقة/ اجمللد( قائمة اجمللد، أنظر ص. 218. 
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فحدد ]Record play[ )تسجيل/تشغيل(. 
حدد ]Record play[ )تسجيل/تشغيل(، ثم ا

ضغط على >0<.
f:  تسجيل الصور إىل بطاقة CF وعرضها من 

عليها.
g: تسجيل الصور إىل بطاقة SD وعرضها من عليها.

 حدد البطاقة، ثم اضغط على >0<.  ●

حتديد البطاقة CF أو SD للتسجيل والتشغيل 

 إذا مت ضبط ]Record func[ )وظيفة التسجيل( على ]Standard[ )قياسي( أو 
]Auto Switch card[ )تبديل البطاقة تلقاًئيا(، فحدد البطاقة لتسجيل الصور وعرضها. 

إذا مت ضبط ]Record func[ )وظيفة التسجيل( على ]Rec.separately[ )تسجيل بشكل 
منفصل( أو ]Rec. to multiple[ )تسجيل إىل متعدد(، فحدد البطاقة لعرض الصور. 

 حدد ]Palyback[ )تشغيل(. 
حدد ]Palyback[، ثم اضغط على الزر >0<.   ●

CF :f عرض صور بطاقة 
SD:g عرض صور بطاقة 

حدد البطاقة، ثم اضغط على الزر >0<.  ●

 حتديد البطاقة للتسجيل والتشغيل

وإذا مت ضبط ]Standard[ )قياسي( أو ]Auto Switch card[ )تبديل البطاقة تلقاًئيا( 

 ]Rec. to multiple[ تسجيل بشكل منفصل( أو( ]Rec.separately[ إذا مت ضبط
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3
ميكنك حتديد عدد وحدات البيكسل وجودة الصورة. يوجد ثمانية إعدادات جلودة تسجيل 
الصورة بتنسيقs3,s2,8s1,7s1,84,74 ,83 ,73:JPEG. . يوجد ثالثة إعدادات 

جلودة الصورة بتنسيق s1 ،41،1:RAW، )ص. 173(. 

مع ضبط ]قياسي/ تبديل 
البطاقة تلقائًيا / تسجيل العديد(

مع ضبط التسكيل إىل متعدد

3ضبط جودة تسجيل الصور 

حدد ]Image quality[ )جودة الصورة(.

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

حدد جودة تسجيل الصور. 

لتحديد أحد إعداداتRAW، أدر القرص >6<.  ●
لتحديد أحد إعداداتJPEG، أدر القرص >5<.  

●  **M“ من الزاوية اليمنى العلوية، يشري الرقم
)وحدات ميجابكسل( **** x ****” إىل عدد وحدات 

بكسل التسجيل بينما تشري العالمة ]***[ إىل عدد 
اللقطات املمكنة )يتم عرض عدد يصل إىل ٩٩٩٩(.  

اضغط على >0< لضبطه.  ●
● ]51:Record func+card/folder sel.[ ضمن

)حتديد وظيفة التسجيل+بطاقة/جملد(، إذا 
مت ضبط ].Record func[ )وظيفج التسجيل( 
إىل ]Rec. separately[ )التسجيل املنفصل( 

 ،]g SD أو بطاقة f[ CF منفصل(، حدد بطاقة
ثم اضغط على >0<.  

حدد جودة تسجيل الصورة، ثم اضغط على >0<.  ●

1

2
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فقط73

61+741+73

فقط 1

إن حجم الصورة ]****x****[ وعدد اللقطات املمكنة ]****[ املعروضة على شاشة 
إعدادات ج،دة تسجيل الصورة تنطبق دائًما على إعداد ]٢:٣[ بغض النظر عن 

]z 5:Aspect Ratio[ )العرض إىل االرتفاع( )ص. 310(.

إذا مت ضبط ]-[ لكل من RAW وJPEG، فسيتم ضبط 73

 3ضبط جودة تسجيل الصور 

أمثلة على إعداد جودة تسجيل الصور
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73

83

74

84

7a

8a

b

c–

RAW

JPEG

1

1:
U

41

61

RAW+JPEG

1
73

41
73

61
73

دليل إلعدادات جودة تسجيل الصور         )تقريًبا(

3ضبط جودة تسجيل الصور 

13×٩سم

كاملةكاملة8.8820110
كاملة كاملة كاملة كاملة
كاملة كاملة كاملة كاملة

كاملة كاملة كاملة كاملة
كاملة كاملة كاملة

كاملة كاملة كاملة

كاملة كاملة كاملة
كاملة كاملة كاملة

كاملة
كاملة

كاملة
كاملة

130

4.51590

4.71530
2.42970

3.02350
1.54560
1.35420

0.320  330

36.817017211719
66.9907777

27.722023322326

18.931035473648

36.8
8.8

14013161314

27.7
8.8

17013171415

18.9
8.8

22015221518

جودة 
الصورة

وحدات 
البكسل 

املسجلة

حجم 
الطباعة

احلد األقصى لعدد  اللقطات املستمرة دون توقف

بطاقة اللقطات  
املمكنة

قياسي

بطاقة

S2 مناسب لعرض الصور على إطار صور رقمي. ●
S3 مناسب إلرسال الصورة بالربيد اإللكرتوين أو استخدامها على موقع ويب.  ●
S2 وS3 سيكون بجودة7)ممتاز(.  ●

سرعةعالية قياسي سرعةعالية

حجم 
امللف

)ميجابايت(

30
ميخابيكسل

 13
ميخابيكسل

 7.5
ميخابيكسل

 7.5
ميخابيكسل

17 ميخابيكسل

 2.5
ميخابيكسل

 5.3
ميخابيكسل

30
ميخابيكسل

30
ميخابيكسل

30ميخابيكسل

17ميخابيكسل
30ميخابيكسل

30ميخابيكسل

30ميخابيكسل
7.5ميخابيكسل

A2

A3

A4

A2

A4

A2
A2

A2
A2

A4
A2
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3 ضبط جودة تسجيل الصور

يعتمد عدد اللقطات املمكنة على معايري Canon االختبارية وعلى استخدام بطاقة سعة  ●
٨ جيجابايت. 

إن احلد األقصى للقطات مع معايري بطاقة CF ل Canon االختبارية )قياسية: ٨ جيجابايت،  ●
سرعة عالية: UDMA Mode 7، ٦٤ جيجابايت( و بطاقة SD )قياسية: ٨ جيجابايت، سرعة 

عالية، UHS-I، ١٦ جيجابايت(، وتعتمد على الظروف التالية بحسب معايري Canon االختبارية: 
 ISO التصوير العايل السرعة املستمر، نسبة عرض إىل ارتفاع تبلغ ٣:٢ ومعايري >o<

100،متكني التصوير بالبيكسل املزدوج، منط الصورة القياسي. 
وستختلف اإلقام حسب حجم امللف، عدد اللقطات املمكنة، واحلد األقصى لعدد  ●

اللقطات وفًقا للهدف املرد تصويره، نوع البطاقة، سرعة ISO، منط الصورة، الوظائف 
اخملصصة واإلعدادات األخرى.    

تشري عالمة “Full” )كاملة( على ان التصوير ممكن حى تصبح البطاقة مليئة بالكامل مع  ●
الوظائف املذكورة. 

حتى إذا قمت باستخدام بطاقة UDMA CF أو بطاقة SD سريعة الكتابة، يبقى  ●
مؤشر احلد األقصى للقطات املمكنة مماثل. ولكن، احلد األقصى للعدد اللقطات 

الظاهر يف اجلدول يف الصفحة السابقة، ينطبق على التصوير املستمر. 
إذا قمت بتحديد كل من RAW و JPEG، سيتم تسجيل الصورة نفسها تلقائًيا إىل  ●

البطاقة يف كل من التنسيقني التي مت ضبطها. سيتم تسجيل الصورتني مع 
 .)RAW 2 ل CR و JPEG ل JPG :نفس رقم امللف )ويكون امتداد امللف لتنسيق

●  RAW( M 1 و )RAW( 1 :تعترب رموز جودة تسجيل الصورة كما يلي
متوسط( و S 1 )RAW صغري( و JPEG  و 7 )ممتاز( و 8 )عادي( و. L )كبري( و 

M )متوسط( و S)صغري(. 



173

3 ضبط جودة تسجيل الصور

RAW حول تنسيق

تكون صورة RAW عبارة عن البيانات األصلية التي يتم إخراجها من خالل مستشعر 
الصور ويتم حتويلها إىل بيانات رقمية. ويتم تسجيلها إىل البطاقة كما هي، وميكنك 

 حتديد اجلودة كما يلي: M1 ،1، أو S1 ميكن معاجلة صورة 1 بواسطة 
]RAW image processing :31[)معاجلة الصور بتنسيق RAW(. ويتم حفظها 

كصورة بتنسيق JPEG)ص. ٤٤٦(. )ال ميكن معاجلة صور M1 و S1 بالكامريا(. 
بينما ال تتغري صور RAW نفسها، ميكنك معاجلة صور RAW وفقا للحاالت اخملتلفة 
 ،RAW منها. وكما هو احلال مع جميع الصور بتنسيق JPEG إلنشاء أي عدد من صور

ميكنك استخدام برنامج Digital Photo Professional )الربنامج املرفق، ص. ٥٩٦ 
)إلجراء العديد من عمليات الضبط اخملتلفة ثم إنتاج الصور بتنسيق JPEG أو TIFF أو 

ما إىل ذلك مع تضمني عمليات الضبط تلك.

RAW برنامج معاجلة صور

●  Photo Professional على الكمبيوتر، يوصى باستخدام برنامج RAW لعرض صور
Digital )الربنامج املرفق(. 

إن اإلصدارات السابقة لهذا الربنامج أي اإلصدار رقم ٤ ال ميكنه معاجلة الصور  ●
بتنسيق RAW امللتقطة بهذه الكامريا. يف حال مت تثبيت هذا اإلصدار من هذا 

 EOS Solution Disk الربنامج على جهاز الكمبيوتر الشخصي، قم بتحديثه باستخدام
)ص. ٥٩٧(. )سيتم الكتابة على اإلصدار القدمي.( الحظ زن اإلصدار من هذا الربنامج 

أو سابقه ال ميكنه معاجلة الصور بتنسيق RAW امللتقطة بهذه الكامريا.
قد ال يقدر الربنامج املوجود يف السوق من عرض الصور بتنسيق RAW امللتقطة  ●

بهذه الكامريا. ملعلومات حول التوافق، قم باالتصال مبصنع الربنامج. 
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إعداد جودة الصورة بلمسة واحدة

احلد األقصى لعدد اللقطات املستمرة دون توقف أثناء التصوير املستمر 

3 ضبط جودة تسجيل الصور

 >B< باستخدام مفاتيح التحكم املتخصصة، ميكنك تعيني جودة تسجيل الصورة إىل الزر
 setting[  أو زر معاينة عمق اجملال حتى ميكنك التبديل إليه يف أي حلظة. وإذا قمت بتعيني

One-touch image quality[ )إعداد جودة الصورة بلمسة واحدة( إىل الزر >B<  أو زر 
معاينة عمق اجملال، فيمكنك التبديل سرًيعا إىل جودة تسجيل الصورة املطلوبة والتصوير. 

للحصول على التفاصيل، انظر “مفاتيح احلكم املتخصصة “)ص. 495(. 

! يف حالة ضبط ].Record func+card/folder sel :51[ )حتديد وظيفة 
التسجيل+ البطاقة/اجمللد( على ]Rec. separately[ )تسجيل بشكل منفصل(، ال 

ميكنك التبديل إىل إعداد جودة الصورة بلمسة واحدة.

! يتم عرض احلد األقصى لعدد اللقطات املستمرة دون توقف حتى مع عدم وجود 
بطاقة داخل الكامريا. لذا تأكد من إدخال بطاقة قبل التقاط الصورة. 

إذا قام مستكشف العرض بعرض “99” يف إشارة إىل احلد األقصى لعدد اللقطات 
املستمرة دون توقف، فإن ذلك يدل على أن احلد األقصى لعدد اللقطات املستمرة 

دون توقف يساوي ٩٩. وإذا انخفض الرقم إىل ٨٩ أو أقل وامتألت الذاكرة الداخلية 
املؤقتة، فسيتم عرض “buSY” )مشغول( يف مستكشف العرض وعلى لوحة 
LCD. وسيتم تعطيل التصوير مؤًقتا. إذا أوقفت التصوير املستمر، فسوف يزداد 

احلد األقصى لعدد اللقطات املستمرة دون توقف. بعد كتابة )تسجيل( كافةالصور 
امللتقطة على البطاقة، يكون احلد األقصى لعدد اللقطات املستمرة دون توقف كما 

هو مدرجا بالصفحة ١٧١. 

يتم عرض احلد األقصى لعدد اللقطات املستمرة دون 
توقف يف مستكشف العرض وباجلزء السفلي األمين 

من شاشة التحكم السريع وشاشة التحكم السريع 
املتخصصة. وإذا كان عدد اللقطات املستمرة دون 

توقف للتصوير املستمر هو٩٩ أو أعلى، فسيتم عرض 
الرقم “99” .
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RAW ضبط وظيفة البيكسل املزدوج بتنسيق
إذا قمت بتصوير صور 1 )غري عن M1 أوS1( عند ضبط وظيفة البيكسل املزدوج 
بتنسيق RAW، سيتم تسجيل الصور بصفة “صور بتنسيق 1 خاصة )صور ذات البيكسل 

املزدوج بتنسيق 1(” مع بيانات مزدوجة من مستشعر الصور تكون مضمنة. ويسمى 
 .RAW هذا بالتصوير باستخدام البيكسل املزدوج بتنسيق

 Digital باستخدام RAW عند تنفيذ معاجلة الصور باستخدام البيكسل املزدوج بتنسيق
Photo Professional )برنامج EOS، ص. 596(، ميكنك استخدام بيانات البيكسل املزدوج 

املسجلة لتعديل موضع أقصى احلدية والدقة باستخدام معلومات عمق اجملال املزودة 
يف امللف، إلعادة مواضعة نقطة العرض لتحقيق نتيجة أفضل، وتقليل من ظهور الصور 

املظللة. 
 Digital ومبا أن التأثري سيختلف وفًقا لظروف التصوير، ارجع إىل دليل إرشادات برنامج

 RAW مليزات وظيفة الصور ذات البيكسل املزدوج بتنسيق Photo Professional
ومعاجلتها قبل التصوير  باستخدام هذه الوظيفة.

حدد ]Dual Pixel RAW[ )البيكسل املزدوج 
.)RAW بتنسيق

●  Pixel RAW[ حدد ،]z1[ ضمن عالمة تبويب
Dual[ )البيكسل املزدوج بتنسيق RAW(، ثم 

اضغط على الزر >0<.

حدد ]Enable[ )متكني(.
اضغط على الزر >B< وقم بقراءة شاشة  ●

امليزات )ص. ٩١( قبل البدء. 
حدد ]Enable[ )متكني(، ثم اضغط على الزر  ●

 .>0<

اضبط جودة تسجيل الصور على تنسيق 1. 
انظر ص. 169، ثم اضبط جودة تسجيل الصورة  ●

JPEG+1 على تنسيق 1 أو
W  .LCD سيتم عرضه على لوحة >U<

التقط الصورة.
W  مضمنة RAW سيتم تسجيل صورة بتنسيق 

مع بيانات البيكسل املزدوج. 

1

2

3

4
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RAW ضبط وظيفة البيكسل املزدوج بتنسيق

حتى إذا مي ضبط ]z1 Dual Pixel RAW[ على متكني، ال ميكنك تسجيل صور   ●
41 أو 61 املضمنة ببيانات البيكسل املزدوج )املمكن فقط مع صور 

 .)RAW
يف حالة ضبط ].Record func + card/folder sel :51[ )حتديد وظيفة التسجيل+  ●

البطاقة/اجمللد( على ]Rec. separately[ )تسجيل بشكل منفصل( ومت ضبط 
جودة تسجيل الصورة على 1لبطاقة واحدة وعلى 41 أو 61 للبطاقة 

الثانية، ال ميكن تنفيذ وظيفة التصوير بالبيكسل املزدوج. 
●  ]Enable[ على )RAW البيكسل املزدوج بتنسيق( ]z1 Dual Pixel RAW[ عند ضبط

)متكني(، ال ميكنك استخدام درجات اإلضاءة املتعددة، التصوير باستخدام النطاق 
الديناميكي، إعداد جودة الصور بلمسة واحدة، أو حمسن العدسة الرقمية. أيًضا، 

سيكون وقت البدء أطول عندما يكوم زر الطاقة على تشغيل أو إلكمال من موضع 
التشغيل التلقائي. 

مع التصوير باستخدام البيكسل املزدوج، سيقل عدد اللقطات املمكنة. ●
التصوير باستخدام البيكسل املزدوج باستخدام مستكشف العرض سيقلل من  ●

سرعة التصوير املستمر. كما سيقل احلد األقصى لعدد اللقطات املمكنة. 
●  ]Enable[ على )RAW البيكسل املزدوج بتنسيق( ]z1 Dual Pixel RAW[ عند ضبط

 >i< و >o< متكني( للتصوير باستخدام العرض املباشر، إن مفاتيح التشغيل(
ال ميكن اختيارها. عند ضبط >o< أو >i<، سيطبق وضع التشغيل >u< على 

التصوير. 
يف مستكشف املشهد التصوير باستخدام ]z1 Dual Pixel RAW[ )البيكسل  ●

املزدوج بتنسيق RAW( املضبوط على ]Enable[ )متكني(، إذا قمت باالنتفال من 
التصوير باستخدام العرض املباشر أثناء ضبط موضع التشغيل على >o< أو 

>i<، سيتم ضبط موضع التشغيل >u< تلقائًيا. 
عند صور بتنسيق RAW أو JPEG + RAW مع ضبط ]z1 Dual Pixel RAW[ )البيكسل  ●

املزدوج بتنسيق RAW( على ]Enable[ )متكني(، قد يتم مالحظة التشويش مقارنة 
مع التصوير العادي. 

RAW معدل التعديل وتأثري تصحيح وظيفة البيكسل املزدوج بتنسيق
سيزيد معدل التعديل وتأثري التصحيح مع تزايد فتحة العدسة. ●
قد ال يتم حتقيق معدل التعديل أو التأثري الفعال وفًقا للعدسة وللمشهد. ●
سيختلف معدل التعديل وتأثري التصحيح وفًقا لتوجيه الكامريا )التوجيه األفقي أو  ●

الرأسي(. 
قد ال يتم حتقيق معدل التعديل أو التأثري الفعال وفًقا لظروف التصوير.  ●

ميكن عرض >U< يف مستكشف املشهد للتصوير باستخدام البيكسل 
املزدوج )ص. ٨٤(.
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Nللصور الثابتة ISO ضبط سرعة :i
اضبط سرعة ISO )حساسية مستشعر الصور للضوء( ملالءمة مستوى اإلضاءة احمليطة. 

عند حتديد الوضع >A<، يتم ضبط سرعة ISO تلقاًئيا )ص. ١٧٩(.
وفيما يتعلق بسرعة ISO أثناء تصوير الفيلم، انظر الصفحات 337 و 341. 

.)9( >m<< اضغط على الزر

 .ISO اضبط سرعة
أثناء النظر إىل لوحة LCD أو مستكشف العرض،  ●

أدر القرص >6<.
●  ISO يف نطاق ١٠٠ ISO ميكن ضبط سرعة 

ISO 3٢٠٠٠ بزيادات توقف قدرها ١/٣ ISO تلقائي. 
تشري إىل “A”إىل ISO تلقائي. سيتم ضبط سرعة  ●

ISO تلقائًيا )ص. ١٧٩(. 

1

2

ISO دليل سرعة

ISO سرعة

L )50(, ISO 100 - ISO 400

ISO 400 - ISO 1600

ISO 1600 - ISO 32000,
H1 )51200(, H2 )102400(

ظروف التصوير)بدون 
فالش(

 ،ISO كلما زادت سرعة
سيزداد نطاق الفالش.

أماكن خارجية مشمسة

سماء ملبدة بالغيوم أو 
وقت املساء

أماكن داخلية مظلمة أو 
يف الليل

ISO سرعة

 *ستؤدي سرعات ISO األعلى إىل احلصول على صور أكرث حتًببا.

ميكنك ضبط سرعة ISO مع ]z2: ISO speed settings[ )إعدادات سرعة 
ISO( يف قائمة ]سرعة ISO[ على الشاشة.
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Nللصور الثابتة ISO ضبط سرعة :i

نظًرا ألن H1 )املكافئ لـ ISO 5120 00( و H2 )املكافئ لـ 0 10240( هما إعدادات سرعة  ●
ISO موسعة، سيتم مالحظة التشويش )نقاط من الضوء وظهور أشرطة، الخ( 

واأللوان غري املنتظمة بشكل أكرب، وتكون الدقة أقل من املعتاد. 
نظًرا ألن L )املكافئة ل ISO 50( هي سرعة ISO موسعة، ستكون الدقة املعتادة  ●

أضيق من اإلعداد املقياسي. 
يف حالة الضبط على ]z3: Highlight tone priority[ )أولوية درجة التظليل(  ●

على ]Enable[ )متكني( )ص. ٢٠٦( على L)مكافئ ل ISO ٥٠(H1 061/521/100 ISO)مكافئ 
ل ISO 0 5120(، و H2 )مكافئ ل ISO 1٠٢٤٠٠(. قد يؤدي التصوير يف درجات احلرارة 

املرتفعة إىل احلصول على صور تبدو أكرث حتًببا. كما ميكن لدرجات اإلضاءة الطويلة 
التسبب يف عدم انتظام األلوان بالصورة. 

عند التصوير بسرعات ISO عالية، قد يصبح التشويش )نقاط من الضوء وظهور  ●
أشرطة وما إىل ذلك( ملحوظا. 

●  ISO أما عند التصوير يف حالة إنتاج مقدار كبري من التشويش، مثل دمج سرعة
عالية ودرجة حرارة عالية وتعرض إلضاءة لفرتة طويلة، قد ال يتم تسجيل الصور 

بشكل سليم. 

أسفل ]z2: ISO speed settings[ )إعداد سرعة ISO(، ميكنك استخدام 
ISO speed range[ )نطاق سرعة ISO( لتوسع نطاق سرعة ISO القابل 

للضبط من L )املكافئة ل ISO 50( إىل H1 )املكافئ لـ ISO 5120 0( وH2 )املكافئ لـ  
00 024 1( )ص. ١٨٠(.
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d/s/f/a

F

Nللصور الثابتة ISO ضبط سرعة :i

ISO  تلقائي

إذا مت ضبط سرعة ISO على “A” )تلقائي(، 
فسيتم عرض سرعة ISO الفعلية التي سيتم 

ضبطها عند الضغط على زر الغالق حتى منتصفه.
 ISO وكما هو موضح أدناه، سيتم ضبط سرعة

تلقاًئيا ملالءمة وضع التصوير. 

وضع التصوير
مع الفالشبدون فالش

ISO إعداد سرعة

ISO 100 - ISO 12800*١* ٢* ٣ ISO 400 ثابت على
*١ISO 100 - ISO 32000

*١* ٢* ٣ ISO 400 
 *١  ISO 400 ثابت على

 يعتمد نطاق سرعة ISO الفعلية على ضبط اإلعدادين ]Minimum[ )احلد األدنى( و 
]Maximum[ )احلد األقصى( يف ]Auto range[ )نطاق ISO التلقائي(. 

 ISO 100 أو ISO إذا كان سيتسبب ملء الفالش يف زيادة درجة اإلضاءة، فسيتم ضبط
   .)>F<و >a< أعلى )باستثناء على موضع

عند استخدام فالش مع وحدة Speedlite اخلارجية يف وضع>d<، سيتم ضبط 
 .  1600  - 40 0 ISO تلقاًئيا ضمن نطاق ISO سرعة

١*

2*

3*
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Nللصور الثابتة ISO ضبط سرعة :i

 ضبط نطاق سرعة ISO القابل للضغط يدوًيا 

ميكنك ضبط نطاق سرعة ISO القابل للضبط يدًويا )احلد األدنى واحلد األقصى(. وميكنك 
L )مكافئ ل ISO 50( H1 )مكافئ ل ISO 0 4120(، واحلد األقصى ضمن ISO 100 إىل H2 )مكافئ  ل 

.)10240 0 ISO

حدد ]ISO speed settings[ )إعدادات سرعة 
 .)ISO

 من عالمة التبويب ]z2[، حدد  ●
 ،)ISO إعدادات سرعة( ]ISO speed settings[

ثم اضغط على >0<.

حدد ]Range for stills[ )نطاق السرعة 
الثابتة(

اضبط احلد األدنى. 
حدد مربع احلد األدنى، ثم اضغط على >0<.  ●
حدد احلد األدنى لسرعة ISO، ثم اضغط على  ●

.>0<

اضبط احلد األقصى. 
حدد مربع احلد األقصى، ثم اضغط على >0<. ●
حدد احلد األقصى لسرعة ISO، ثم اضغط على  ●

  .>0<

حدد ]OK[ )موافق(.

1

2

3

4

5
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Nللصور الثابتة ISO ضبط سرعة :i

ضبط نطاق سرعة ISO لإلعداد ISO التلقائي

 .ISO 100 - 32000 التلقائي ضمن النطاق ISO التلقائي لإلعداد ISO ميكنك ضبط نطاق سرعة
كما ميكنك ضبط احلد األدنى ضمن النطاق ISO 100 - 25600، واحلد األقصى ضمن النطاق 

ISO 200 - 32000 يف جميع زيادات التوقف. 

  ISO نطاق (]Auto ISO range[ حدد
التلقائي(.

اضبط احلد األدنى. 
حدد مربع احلد األدنى، ثم اضغط على >0< ●
حدد احلد األدنى لسرعة ISO، ثم اضغط على >0<.   ●

اضبط احلد األقصى.
حدد مربع احلد األقصى، ثم اضغط على >0<. ●
حدد احلد األقصى لسرعة ISO، ثم اضغط على >0<.  ●

 
حدد ]OK[ )موافق(.

1

2

3

4

سيتم أًيضا تطبيق اإلعدادين ]Minimum[ )احلد األدنى(و]Maximum[ )احلد األقصى( إىل 
احلد األدنى واحلد األقصى لسرعة ISO اخلاصة بالتغيري اآلمن لسرعة ISO (ص.485(. 
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Nللصور الثابتة ISO ضبط سرعة :i

ضبط احلد األدنى لسرعة الغالق لإلعداد ISO التلقائي 

عند ضبط ISO التلقائي، ميكنك ضبط احلد األدنى لسرعة الغالق وبالتايل ال تكون سرعة 
 >f<و  >d< الغالق التي مت ضبطها تلقاًئيا بطيئة للغاية. ويكون هذا مناًسبا يف الوضعني

عندما تستخدم عدسة ذات زاوية عريضة لتصوير هدف متحرك. كما ميكنك تقليل كل من 
اهتزاز الكامريا وبهتان الهدف. 

حدد ].Min. shutter spd[ )احلد األدنى 
لسرعة الغالق(. 

اضبط احلد األدنى املطلوب لسرعة الغالق. 
حدد ]Auto[ )تلقائي( أو]Manual[ )يدوي( ●
إذا حددت ]Auto[ )تلقائي( أدر القرص >6< لتحديد  ●

السرعة أسرع أو أبطأ باملقارنة مع املعيار السرعة، ثم 
اضغط على >0<.

إذا حددت ]Manual[ )يدوي( أدر القرص >6<  ●
لتحديد سرعة الغالق ثم اضغط على >0<.

1

2

●  ISO إذا مل تتمكن من احلصول على درجة اإلضاءة الصحيحة باحلد األقصى لسرعة
الذي مت ضبطه باستخدام ]Auto range[ )نطاق التلقائي(، فسيتم ضبط سرعة 

الغالق األبطأ من ].Min. shutter spd[ )احلد األدنى لسرعة الغالق( للحصول على 
درجة اإلضاءة القياسية. 

لن يتم تطبيق هذه الوظيفة للتصوير الفيلم أو باستخدام الفالش.  ●

عند ضبط ] Auto: 0 [، ستكون سرعة األدنى للغالق متناسبة مع طول البؤري للعدسة. 
خطوة واحدة من ] Slower [ )أبطأ( إىل ] Faster [ )أسرع( تكافئ سرعة توقف الغالق مرة 

واحدة. 

ضبط تلقائي

ضبط يدوي
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من خالل حتديد منط للصورة، ميكنك احلصول على خصائص للصورة توافق حسك 
 >D< الفوتوغرايف أو الهدف املراد تصويره. يتم ضبط منط الصورة تلقاًئيا على

.>A< تلقائي( يف الوضع(

N تحديد نمط الصورة A

> b < اضغط على الزر

]A[ حدد

حدد أحد أنماط الصورة. 

1

2

2

ستظهر شاشة حتديد منط الصورة. ●

W  سيتم ضبط منط الصورة وستكون الكامريا
جاهزة للتصوير. 

تستطيع أيضا حتديد منط الصورة باستخدام ]z3: Picture Style[ )منط الصورة(.
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N * حتديد منط الصورة :A

خصائص منط الصورة

otuA D  )تلقائي(
 سيتم ضبط درجة اللون تلقاًئيا لتناسب املشهد. وستبدو األلوان زاهية، وبخاًصة للسماء 

الزرقاء والنباتات اخلضراء ومناظر غروب الشمس يف الطبيعة واألماكن اخلارجية ومشاهد 
غروب الشمس.

إذا مل يتم احلصول على درجة اللون املطلوبة مع تلقائي، استخدم منط صورة آخر.

Standard  )قياسي(
تبدو الصورة زاهية ودقيقة وواضحة. يعترب أحد أمناط الصور ذات األغراض العامة 

واملالئمة ملعظم املشاهد. 
: Portrait )صورة شخصية( 

 للحصول على درجات لون لطيفة للبشرة. تبدو الصورة أكرث نعومة وجتانسا. 
وُيعد مناًسبا للصور الشخصية القريبة.

ومن خالل تغيري ]Color tone[ )درجة اللون( )ص.١٨٨( ميكنك ضبط درجة لون البشرة. 
: Landscape )منظر طبيعي( 

للصور ذات األلوان اخلضراء والزرقاء الزاهية وكذلك للصور شديدة الوضوح. مناسب 
للمناظر الطبيعية املبهرة. 

: Fine Detail )التفصيل الدقيق( 
 مناسب لتصميم مفصل وتوصيف دقيق للهدف. ستكون األلوان واضحة

 بشكل أقل.

: Neutral )معتدل( 
منط الصورة هذا خاص باملستخدمني الذين يفضلون معاجلة الصور باستخدام 

الكمبيوتر. للصور اللطيفة واأللوان الطبيعية. 
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N * حتديد منط الصورة :A

:Faithful )حقيقي( 
منط الصورة هذا خاص باملستخدمني الذين يفضلون معاجلة الصور باستخدام 

الكمبيوتر. عند تصوير الهدف يف ضوء النهار حتت درجة حرارة لون تبلغ 0 ٥20 كلفن، 
يتم ضبط اللون وفقا للقياس اللوين بحيث يتوافق مع لون الهدف. ستظهر الصور باهتة 

ولطيفة. 

: Monochrome )لون أحادي( 
للحصول على صور باللونني األبيض واألسود. 

! تتعذر إعادة لقطات الصور ذات اللونني األبيض واألسود إىل لقطات باأللوان. إذا كنت 
تريد التقاط الصور باأللوان، فتأكد من إلغاء إعداد ]Monochrome[ )لون أحادي(. 

-hrome[ عند ضبط LCD مبستكشف العرض وعلى لوحة >z >مكن عرض 
Monoc[ )لون أحادي( )ص. ٩٨٤(. 

: User Def. 1-3 )حمدد من ِقبل املستخدم ١-٣ (
 ميكنك تسجيل منط أساسي مثل ]Portrait[ )صورة شخصية( أو 

]Landscape[ )منظر طبيعي( أو ملف منط الصورة وما إىل ذلك، وضبطه على 
النحو املطلوب)ص. ١٩٠( يتم ضبط أي منط صورة حمدد من ِقبل املستخدم مل 

يتم ضبطه بعد على نفس اإلعدادات كنمط الصورة ]Standard[ )قياسي(. 
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N * حتديد منط الصورة :A

حول الرموز 

 تشري الرموز اخلاصة بشاشة حتديد منط الصورة إىل معلمات مثل ]Strength[ )القوة( و
 ]Sharpness[ االمتياز(. كما تشري األرقام إىل إعدادات املعلمات، مثل( ]Fineness[

)الوضوح( و ]Contrast[ )التباين(، و ]Threshold[ لكل منط صورة. 

 أثناء تصوير الفيلم، “*” سيتم عرضها على الشاشة ل اثنني ]Fineness[ )االمتياز( و
 ]Threshold[ ل ]Sharpness[ )الوضوح(. لن يتم تطبيق ]Fineness[ )االمتياز( و 

]Threshold[ يف األفالم. 

الرموز
الوضوح

القوة

التباين
التشبع

درجة اللون
تأثري الفلرت )لون أحادي(

تأثري التدرج )لون أحادي(

القوة
Threshold
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A* تخصيص نمط الصورة A
ميكنك تخصيص أحد أمناط الصورة من خالل ضبط املعلمات الفردية مثل مثل 

 ]Strength[ )القوة( و ]Fineness[ )االمتياز( أو مثل ]Sharpness[ )الوضوح( و 
]Contrast[ )التباين(، و ]Threshold[.لالطالع على التأثريات الناجتة، قم بتصوير عدة 

لقطات جتريبية. لتخصيص ]Monochrome[ )لون أحادي(، انظر ص ١٨٩. 

.>b< اضغط على الزر

 .]A[ حدد
W .ستظهر شاشة حتديد منط الصورة

حدد أحد أمناط الصورة. 
حدد منط الصورة املطلوب، ثم اضغط على  ●

  .>B<

حدد إحدى املعلمات.  
●  ]Sharpness[ حدد إحدى املعلمات مثل

)الوضوح(، ثم اضغط على >0<. 
يتم شرح اإلعدادات والتأثريات على الصفحة  ●

التالية. 

1

2

3

4
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اضبط املعلمة. 
اضبط إحدى املعلمات على النحو املطلوب، ثم  ●

اضغط على >0<. 
اضغط على الزر >M<  حلفظ املعلمات  ●

املضبوطة. ستظهر شاشة حتديد منط الصورة 
مرة أخرى. 

W  يتم عرض أية إعدادات تختلف عن اإلعداد
االفرتاضي باللون األزرق.

5

إعدادات وتأثريات املعلمة

الوضوح
0:  شكل أقل وضو ًحاالقوة

١*

١: امتيازاالمتياز 
٥: أعلى٤: أقل

٤+:  تباين أكرث٤-: تباين أقلالتباين

٧:  شكل واضح

٤+: تشبع أكرث٤-: تشبع أقلالتشبع
٤+: درجة بشرة مائلة للصفرة٤-: درجة بشرة مائلة للحمرةدرجة اللون

تشري إىل امتياز الشكل. كلما قل عددها كلما كان الشكل أكرث امتياًزا الذي ميكن الرتكيز عليه. 
يضبط كمية الرتكيز على الشكل وفًقا الختالف التباين بني الهدف واحمليط. كلما قل عددها    
كلما كان الشكل أكرث امتياًزا الذي ميكن الرتكيز عليه عندما يكون اختالف التباين بسيط. ولكن، 

مييل التشويش إىل كونه أكرث مالحظًة عندما يكون العدد قليل. 

لتصوير الفيلم، ال ميكن ضبط ]Fineness[ )االمتياز( و]Threshold[ و  ●
]Sharpness[)الوضوح( )ال يتم عرضهم(. 

من خالل حتديد ]Default set[ )اإلعداد االفرتاضي( باخلطوة ٤، ميكنك إعادة منط  ●
الصورة اخملصص إىل اإلعدادات االفرتاضية. 

الستخدام منط الصورة املضبوط، حدد أو ًال منط الصورة املضبوط، ثم قم بالتصوير.  ●

1*

2*

 Nتخصيص منط الصورة :A

Threshold
*2
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صورة عادية باللون األبيض واألسود دون تأثريات الفلرت.

ستظهر درجات لون البشرة والشفاه خافتة. كما تبدو أوراق الشجر أكرث 
وضو ًحا وسطوعا.

عينات التأثريات

تبدو السماء الزرقاء أكرث طبيعية كما تبدو السحب البيضاء أكرث وضو ًحا.

تبدو السماء الزرقاء أكرث قتامة بشكل طفيف. يبدو الغروب أكرث إبها ًرا.

تبدو السماء الزرقاء قامتة إىل حد ما. كما تبدو األوراق املتساقطة أكرث 
وضو ًحا وسطوعا.

الفلرت

 تأثري التدرج 

تأثري الفلرت

أصفر

برتقايل

أحمر

ال يوجد 

أخضر

الضبط أحادي اللون 
 ]Toning effect[ تأثري الفلرت( و( ]Filter effect[ بالنسبة للون األحادي، ميكنك أي ًضا ضبط 

 )تأثري التدرج( إىل جانب ]Strength[ )القوة( و]Fineness[ )االمتياز( أو مثل ]Sharpness[ )الوضوح( و 
Contrast[ )التباين(، و ]Threshold[ على النحو املوضح بالصفحة السابقة. 

من خالل تطبيق أحد تأثريات املرشح على صورة 
أحادية اللون، ميكنك جعل السحب البيضاء أو األشجار 

اخلضراء تبدو أكرث وضوحا بالصورة. 

تؤدي زيادة ]Contrast[ )التباين( إىل جعل تأثري الفلرت أكرث وضوحا. 

من خالل تطبيق تأثري تدرج، ميكنك إنشاء صورة أحادية 
اللون بذلك اللون. حيث ميكنه جعل الصورة تبدو أكرث 

إبداعا. ميكن حتديد اخليارات التالية]N: Noen[ )بدون( 
أو]S: Sepia[ )بني داكن( أو ]B: Blue[ )أزرق( أو 
]P: Purple[ )أرجواين( أو ]G: Green[ )أخضر(.  

N تخصيص منط الصورة:A
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AN تخصيص نمط الصورة A
 ميكنك حتديد أحد األمناط األساسية للصورة مثل ]Portrait[ )صورة شخصية( أو 

]Landscape[ )منظر طبيعي(، ثم ضبط املعلمات اخلاصة به حسب الرغبة وتسجيله 
أسفل ]User Def 1[ )خمصص 1( أو ]User Def 2[ )خمصص( أو ]User Def 3[ )خمصص(.

ميكنك إنشاء أمناط الصورة التي تختلف فيها إعدادات املعلمات مثل تلك اخلاصة بدرجة 
الوضوح والتباين.  

 ميكنك أي ًضا ضبط معلمات منط صورة مت تسجيلها بالكامريا باستخدام برنامج
EOS Utility )الربنامج املرفق، ص .٥96(. 

 .>b< اضغط على الزر

 .]A[ حدد
W  .ستظهر شاشة حتديد منط الصورة 

حدد ] * .User Def[ )حمدد بواسطة 
املستخدم*(.

حدد  ]* .User Def[ )حمدد بواسطة املستخدم  ●
  .>B< ثم اضغط على الزر ،)*

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

اضغط على >0<. 

حدد منط الصورة األساسي.
حدد النمط األساسي للصورة، ثم اضغط  ●

على>0<.
لضبط املعلمات اخلاصة بنمط صورة مت  ●

 Utility تسجيله للكامريا باستخدام الربنامج
EOS )الربنامج املرفق(، حدد منط الصورة هنا. 

1

2

3

4

5
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N تخصيص منط الصورة :A

حدد إحدى املعلمات.  

W ]Sharpness[ حدد إحدى املعلمات مثل
)الوضوح(، ثم اضغط على >0<.  

اضبط املعلمة.

اضبط إحدى املعلمات على النحو املطلوب، ثم  ●
اضغط على >0<. ملعرفة التفاصيل، ارجع إىل 

“تخصيص منط الصورة” )ص. ١87(.
اضغط على الزر >M< لتسجيل منط الصورة  ●

التي مت تعديلها. بعد ذلك ستظهر شاشة حتديد 
منط الصورة مرة أخرى. 

W  تتم اإلشارة إىل منط الصورة األساسي
علىميني ]*.User Def[ )حمدد بواسطة 

املستخدم*(.   

6

3

 

إذا مت بالفعل تسجيل منط الصورة أسفل ]*. User Def[ )حمدد بواسطة  ●
املستخدم *(، فسوف يؤدي تغيري النمط األساسي للصورة باخلطوة ٥ إىل إلغاء 

اإلعدادات اخلاصة بنمط الصورة املسجل. 
●  ]55:Clear all camera settings[ )يف حالة تنفيذ )مسح جميع إعدادات الكامريا

)ص.٧٧( فستتم إعادة جميع إعدادات  ]*. User Def[ )حمدد بواسطة املستخدم*( 
إىل قيمها االفرتاضية. 

الستخدام منط الصورة املضبوط، حدد ]*. User Def[ )حمدد بواسطة املستخدم*(  ●
املسجل، ثم قم بالتصوير.

بالنسبة إلجراء ملف منط الصورة على الكامريا، ُيرجى الرجوع إىل إرشادات برنامج  ●
 .EOS Utility
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تستخدم ميزة توازن األبيض )WB( جلعل املناطق البيضاء تبد وأكرث بياضا. فعاًدة ما يحقق 
اإلعداد  ]Qw[ )أولوية( أو ]Q[ )أولوية توازن األبيض( التوازن الصحيح للون األبيض. إذا 

تعذر احلصول على األلوان ذات املظهر الطبيعي باستخدام اإلعداد تلقائي، فيمكنك حتديد 
توازن اللون األبيض ليتوافق مع مصدر الضوء أو ضبطه يدًويا من خالل تصوير هدف أبيض 

اللون. 
 >A< . أولوية احمليط( تلقاًئيا يف الوضع( ]Q[ يتم ضبط

Nضبط توازن األبيض WB

 .)9( .>n< اضغط على الزر

حدد توازن األبيض. 
 أثناء النظر إىل لوحة LCD، أدر القرص على الزر  ●

 .>5<

1

2

درجة حرارة اللون )K: كلفن تقرًيبا(الوضعشاشة العرض
تلقائي )أولوية احمليط ص. ١٩٤(

تلقائي )أولوية اللون األبيض ص. ١٩٤(
ضوء النهار

ظل
غائم، شفق، غروب

ضوء تنجستني
ضوء فلورسنت أبيض

يتم الضبط تلقائًيا *استخدام الفالش
خمصص )ص ١95(

درجة حرارة اللون )ص ١97(

 7000 - 3000

5200
7000
6 000
3200
4000

  10000 -2000
   10000 -2500

)تقريًبا(

 * قابل للتطبيق من خالل وحدات Speedlites التي تتمتع بوظيفة نقل درجة حرارة اللون. وإال، سيتم
    التثبيت على K ٦٠٠٠ كلفن تقرًيبا. 
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ميكنك أيضا ضبط هذا باستخدام ]z2: White balance[ )توازن األبيض(.  ●
 االنتقال بني تلقائي ]Qw[ )أولوية احمليط( و ]Q[ ]أولوية اللون األبيض(، ●

 استخدم  ]z2: White balance[ )توازن األبيض( )ص. ١94(.

حول توازن األبيض 

بالنسبة للعني البشرية، يبدو الهدف األبيض أبيضا بغض النظر عن نوع اإلضاءة. 
باستخدام الكامريا الرقمية، يتم ضبط درجة حرارة اللون باستخدام الربنامج جلعل 
املناطق البيضاء تظهر باللون األبيض. يعمل هذا الضبط كأساس لتصحيح اللون. 

وتكون النتيجة ظهور صور بألوان تبدو طبيعية إىل حد كبري. 

Nضبط توازن األبيض B
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Nضبط توازن األبيض B

مع تلقائي ]Q[ )أولوية احمليط(، ميكنك زيادة حدة حرارة اللون للصور عند التصوير 
بظل ضوء لتنجسنت. إذا حددت ]Qw[ ]أولوية اللون األبيض(، ميكنك تقليل من حدية 

حرارة لون الصورة. 
إذا أردت أن تقارن توازن اللون األبيض التلقائي مع أنواع قدمية من كامريا EOS، حدد تلقائي 

]Q[ )أولوية احمليط(. 

ضبط توازن اللون األبيض*

حدد ]White balance[ )توازن اللون األبيض(.
  ضمن عالمة تبويب ] z2[، حدد  ●

] White balance[ )توازن اللون األبيض(، ثم 
اضغط على >0<. 

.]Q[ حدد
●  .>B< اضغط على الزر ،]Q[ مع حتديد

حدد الوظيفة املطلوبة.
● ،]Auto : Ambience priority[ 

]Auto: White priority[، ثم اضغط على >0<. 

1

2

3

Q: تلقائي: أولوية احمليط
Qw: تلقائي: أولوية اللون األبيض

حتذيرات حول ضبط ]Qw[ )أولوية اللون األبيض(
قد يبهت اللون الدافئ لألهداف.  ●
عندما تتضمن الشاشة مصادر إضاءة متعددة، قد ال يتم تخفيف حدة حرارة اللون على  ●

الشاشة.
عند استخدام الفالش، سيكون تدرج اللون نفسه مثل مع ]Q[ )أولوية احمليط(. ●
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Nضبط توازن األبيض B

تتيح لك ميزة توازن اللون األبيض اخملصص ضبط توازن اللون األبيض يدًويا تًبعا ملصدر 
خاص من مصادر الضوء وذلك لضبط الدقة بشكل أفضل. قم بهذا اإلجراء يف ظل توفر 

مصدر إضاءة حقيقي لالستخدام. 

توازن األبيض اخملصص 

قم بتصوير هدف أبيض فوتوغراًفيا.
 أنظر عرب مستكشف العرض ووجه الربع املنقط  ●

بأكمله على هدف ذات لون أبيض فقط )كما هو 
موضح يف الصورة. 

اضبط البؤرة يدًويا واضبط درجة اإلضاءة  ●
القياسية للهدف األبيض. 

ميكنك ضبط أي توازن للون األبيض.  ●

حدد ]Custom White Balance[ )توازن 
األبيض اخملصص(. 

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

)توازن األبيض اخملصص(، ثم اضغط على >0<.  
W  ستظهر شاشة حتديد توازن األبيض

اخملصص. 

قم باسترياد بيانات توازن األبيض.  
أدر القرص >5< لتحديد الصورة امللتقطة يف  ●

اخلطوة ١، ثم اضغط على >0<. 
W  يف شاشة مربع احلوار التي تظهر، حدد

]OK[ )موافق( وسيتم استرياد البيانات. 
عند ظهور القائمة مرة أخرى، اضغط على الزر  ●

>M< للخروج منها. 

1

2

3
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 .)9( >n< اضغط على الزر

حدد توازن اللون األبيض اخملصص.
انظر إىل لوحة LCD وأدر القرص >5< لتحديد  ●

 .>O<

4
5

Nضبط توازن األبيض B

إذا كانت درجة اإلضاءة التي مت احلصول عليها يف اخلطوة ١ تختلف بصورة كبرية  ●
من درجة اإلضاءة القياسية، فقد ال يتم احلصول على توازن صحيح للون األبيض. 

يف اخلطوة ٣، ال ميكن حتديد الصور التالية: يتم التقاط الصور عند ضبط منط  ●
الصورة على ]Monochrome[ )لون أحادي( وصور درجات اإلضاءة املتعددة 

والصور امللتقطة بواسطة كامريا أخرى. 

بدال من االستعانة بهدف أبيض، بإمكان البطاقة الرمادية بنسبة ١٨٪ )املتوفرة  ●
باألسواق( حتقيق توازن أكرث دقة للون األبيض. 

●  EOS سيتم تسجيل اللون األبيض اخملصص املسجل مع الربنامج املرفق
أسفل>O< عند تنفيذ اخلطوة ٣، سيتم مسح البيانات املسجلة لتوازن اللون 

األبيض اخملصص. 
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Nضبط توازن األبيض B

ضبط درجة حرارة اللون
ميكنك ضبط درجة حرارة اللون لتوازن األبيض رقًميا بوحدات الكلفن. وهو وضع مناسب للمستخدمني 

احملرتفني.

حدد ]White balance[ )توازن األبيض(.
  من عالمة التبويب ]z2[، حدد  ●

]White balance[ )توازن األبيض(، ثم اضغط 
على >0<.  

اضبط درجة حرارة اللون. 
●  .]P[ حدد
أدر القرص >6< لضبط درجة حرارة اللون، ثم  ●

اضغط على >0<.
ميكن ضبط درجة حرارة اللون من بني قيمة  ●

مقدارها ٢٥٠٠ كلفن إىل ١٠٠٠٠ كلفن بزيادات تبلغ ١٠٠ 
كلفن تقرًيبا. 

1

2

عند ضبط درجة حرارة اللون ملصدر من مصادر الضوء الصناعي، فاضبط تصحيح توازن اللون  ●
األبيض )األحمر األرجواين أو األخضر( إذا لزم األمر. 

إذا قمت بضبط >P< 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. 
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uNتصحيح توازن األبيض u
ميكنك تصحيح توازن األبيض املضبوط. سيكون لهذا التعديل نفس تأثري استخدام فلرت 
حتويل درجة حرارة اللون املتوفر باألسواق أو فلرت تعويض األلوان. ميكن تصحيح كل لون 

على واحد من بني تسعة مستويات. 
وهذه الوظيفة للمستخدمني املتقدمني الذين اعتادوا استخدام فالتر حتويل درجة حرارة 

اللون أو فالتر تعويض األلوان.

تصحيح توازن األبيض

حدد ].WB Shfit/Bkt[ )تغيري/مضاهاة توازن 
األبيض(. 

  من عالمة التبويب ]z2[، حدد  ●
].WB Shfit/Bkt[ )تغيري/مضاهاة توازن 

األبيض(، ثم اضغط على >0<. 

اضبط تصحيح توازن األبيض. 
استخدم >9< لتحريك العالمة “ ” إىل املوضع  ●

املطلوب.
يشري احلرف B إىل اللون األزرق واحلرف A إىل اللون  ●

الكهرماين واحلرف M إىل اللون األرجواين واحلرف 
G  إىل اللون األخضر. يتم تصحيح اللون يف االجتاه 

اخملصص. 
●  ”Shiit“ يف اجلانب العلوي األمين، تشري الكلمة

)تغيري( إىل االجتاه ومقدار التصحيح. 
يؤدي الضغط على الزر >L< إىل إلغاء جميع  ●

إعدادات ]WB Shfit/Bkt[ )تغيري/مضاهاة توازن 
األبيض(.  

اضغط على >0< للخروج من اإلعداد والعودة  ●
إىل القائمة. 

1

2

 1G،2A :منوذج لإلعداد

ميكن عرض >z< يف مستكشف العرض عند ضبط تصحيح توازن اللون األبيض )ص. ٤89(.  ●
يعادل مستوى واحد من تصحيح اللون األزرق/الكهرماين ٥ وحدات Mired من فلرت حتويل درجة  ●

حرارة اللون. )Mired: وحدة قياس تشري إىل كثافة فلرت حتويل درجة حرارة اللون(. 
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u

B/A bias ±3 levels

Nتصحيح توازن األبيض u

املضاهاة التلقائية لتوازن األبيض 
بالضغط على زر االلتقاط مًرة واحدة، ميكن تسجيل ثالث صور بدرجات ألوان خمتلفة يف 

نفس الوقت. استنًادا إىل درجة حرارة اللون اخلاصة باإلعداد احلايل لتوازن اللون األبيض، ستتم 
مضاهاة الصورة باستخدام انحراف اللونني األزرق/الكهرماين أو اللونني األحمر األرجواين/

األخضر. وهذا يسمى مضاهاة توازن اللون األبيض )WB-BKT(. ميكن مضاهاة توازن اللون 
األبيض حتى ٣± مستويات بزيادات قدرها مستوى واحد. 

تسلسل املضاهاة 
ستتم مضاهاة الصور بالتسلسل التايل: ١ توازن قياسي للون األبيض و ٢. انحراف األزرق 

)B( و ٣. انحراف األصفر الكهرماين )A( أو ١. توازن قياسي اللون األبيض و ٢. انحراف األحمر 
 .)G( و ٣. انحراف األخضر )M( األرجواين

اضبط مقدار مضاهاة توازن اللون األبيض. 
يف اخلطوة ٢ اخلاصة بتصحيح توازن اللون األبيض،  ●

” املوجودة  عند تدوير القرص >5<، ستتغري العالمة “
على الشاشة إىل “   “ )نقاط(. عند تدوير القرص إىل 

اليمني، يتم ضبط مضاهاة,اللونني األزرق/الكهرماين 
بينما عند تدويره إىل اليسار، تتم مضاهاة اللونني األحمر 

األرجواين/ األخضر. 
W  ”Bracket“ يف اجلانب األمين، تشري الكلمة

)مضاهاة( إىل مضاهاة االجتاه واملقدار 
التصحيح. 

يؤدي الضغط على الزر >L< إىل إلغاء جميع إعدادات  ●
]WB Shifit/Bkt[ )تغيري/مضاهاة توازن األبيض(.  

اضغط على >0< للخروج من اإلعداد والعودة إىل  ●
القائمة. 
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 Nتصحيح توازن األبيض :A

املستمرة  ● اللقطات  لعدد  األقصى  احلد  يقل  األبيض،  اللون  توازن  مضاهاة  أثناء 
دون توقف ويقل أيضا عدد اللقطات املمكنة إىل ثلث العدد الطبيعي. 

نظًرا لتسجيل ثالث صور للقطة الواحدة، ستستغرق البطاقة مدة أطول لتسجيل  ●
اللقطة. 

اإلضاءة  ● شدة  مضاهاة  وكذلك  األبيض  اللون  تــوازن  تصحيح  ضبط  أًيضا  ميكنك 
مضاهاة  ضبط  عند  األبيض.  اللون  توازن  مضاهاة  باستخدام  ًمعا   )AEB( تلقاًئيا 
تسجيل  سيتم  األبيض،  اللون  تــوازن  مضاهاة  مع  بالتوازي  تلقاًئيا  اإلضــاءة  شدة 

جمموعة من٩ صور باللقطة الواحدة. 
عند ضبط مضاهاة توازن األبيض، سيومض رمز توازن األبيض.  ●
توازن  ● ملضاهاة   )4٨4 )ص.  وتراتبها   )٤٨3 )ص.  اللقطات  عدد  تغيري  ميكنك 

األبيض.  
يشري االختصار “BKT” إىل املضاهاة.  ●
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 تصحيح السطوع والتباين بشكل تلقائي 3
ميكن تصحيح السطوع والتباين بشكل تلقائي إذا أصبحت الصور داكنة اللون أو أصبح التباين 
 ]Standard[ منخفضا. ُتسمى هذه الوظيفة ُبمحسن اإلضاءة التلقائي. اإلعداد االفرتاضي هو

)قياسي(. بالنسبة للصور بتنسيق JPEG، يتم تطبيق التصحيح عند التقاط الصورة. 

 .>A< قياسي( يتم ضبطه تلقائًيا يف موضع( ]Standard[

1

2

3

Auto[)حمسن   Lighting  Optimizer[ حدد 
اإلضاءة التلقائي(. 

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

اإلضاءة التلقائي(، ثم اضغط على >0<.

حدد اإلعداد.
على  ● اضغط  ثم  املطلوب،  اإلعــداد  حدد 

 .>0<

 التقط الصورة. 
تصحيح  ● مع  الصورة  تسجيل  يتم 

السطوع والتباين إذا لزم األمر. 

تبًعا لشروط التصوير، ميكن أن يزداد التشويش.  ●
●  ]LOW[ إذا كان تأثري حمسن اإلضاءة التلقائي قوي جًدا والصورة ساطعة جًدا، اضبطه على

)منخفض( أو ]Disable[ )تعطيل(. 
]Disable[)تعطيل( وكنت تستخدم تعويض درجة اإلضاءة أو  ● إذا مت ضبط إعداد آخر بخالف 

تعويض درجة إضاءة الفالش جلعل درجة اإلضاءة أكرث إعتاًما، فقد تظل الصورة ساطعة. 
          ]Disable[ على  هذا  فاضبط  تعتًيما،  أكرث  إضاءة  درجة  على  احلصول  يف  ترغب  كنت  وإذا 

)تعطيل(. 
عايل(           ● ديناميكي  )نطاق   HDR وضع   ،)٢٦٨ )ص.  متعددة  إضــاءة  درجــات  ضبط  حالة  يف 

)حمسن   ]Auto  Highlight  Optimizer[  ،)٢٠٦ )ص.  التظليل  درجة  أولوية  أو   )٢٦٣ )ص. 
التظليل التلقائي( سيتم ضبطه تلقائًيا على ]Disable[ )تعطيل(. 

●  ]√[ االختيار  عالمة  بإزالة  وقمت   ،>B< الزر  على  ضغطت  إذا   ،٢ رقم  اخلطوة  يف 
لإلعداد ]Disabled in M or B modes[ )تعطيل أثناء درجة اإلضاءة اليدوية(، فيمكنك 

 .>B<و >M< ضبط حمسن اإلضاءة التلقائي يف الوضع
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3
Nإعدادات تقليل التشويش 

 تقليل تشويش سرعة ISO العالية 
تقليل  إمكانية  من  وبالرغم  الصورة.  يف  الناجت  التشويش  تقليل  على  الوظيفة  هذه  تعمل 
التشويش بجميع سرعات ISO، فإن هذه امليزة فعالة بشكل خاص عند استخدام سرعات 
ISO عالية. وعند استخدام سرعاتISO منخفضة، يتم أًيضا تقليل التشويش الناجت يف مناطق 

الظل. 

1

2

3

حدد ]High ISO speed NR[)تقليل تشويش 
سرعة ISO العالية.(

 من عالمة التبويب ]z3[، حدد
]High ISO speed NR[ )تقليل تشويش سرعة 

ISO   العالية( ، ثم اضغط على >0<

 اضبط اإلعداد املطلوب.
اضغط  ● ثم  املطلوب،  التشويش  إعداد  حدد 

على >0<.

M: تقليل تشويش اللقطات املتعددة ●
يطبق هذا اإلعداد تقليل التشويش مع صور ذات جودة عالية ]High[ )عالية(. 

لصورة واحدة، يتم تصوير ٤ لقطات بشكل مستمر ويتم جمعها بشكل تلقائي يف 
 .JPEG صورة واحدج بتنسيق

عند ضبط جودة تسجيل الصورة على تنسيق RAW أو JPEG + RAW، ال ميكنك ضبط
 ]Multi Shot Noise Reduction[ )تقليل تشويش اللقطات املتعددة(. 

التقط الصورة.
 سيتم تسجيل الصورة بتطبيق تقليل التشويش. ●

ميكنك ضبط لعرض زر >z< يف مستكشف العرض وعلى لوحة LCD عند ضبط إعداد 
تقليل تشويش للقطات املتعددة )ص. ٤٨٩(. 

2 02
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N3إعدادات تقليل التشويش 

حتذيرات حول إعداد تقليل تشويش اللقطات املتعددة

 إذا كان هناك اختالف حماذاة يف الصورة بسبب اهتزاز الكامريا، قد تخف تأثري تقليل  ●
التشويش. 

 إذا كنت متسك الكامريا بيدك، امسكها بإحكام ملنعها من االهتزاز. يوصى باستخدام  ●
حامل ثالثي األرجل. 

 إذا قمت بتصوير هدف متحرك، قد يرتك أثًرا لصور مظللة.  ●
اخملطط  ● )النمط  املتكررة  األمناط  مع  صحيح  بشكل  الصورة  حماذاة  يعمل  ال  قد   

الخ.( أو صور ذات درجات فردية. 
إذا تغريت درجة سطوع الصورة أثناء التقاط الصور األربع املستمرة، قد ينتج درجة  ●

إضاءة غري منتظمة يف الصورة. 
ضبط  ● بعد  لبطاقة  على  صــورة  لتسجيل  الوقت  بعض  تستغرق  قد  التصوير،  بعد 

 "buSY" عرض  سيتم  الصور،  معاجلة  عملية  أثماء  الصور.  ودمج  التشويش  تقليل 
يف مستكشف العرض وعلى لوحةLCD ، وال ميكنك التقاط صورة أخرى حتى انتهاء 

عملية املعاجلة.  
 ال ميكنك استخدام إعداد توازن اللون األبيض.  ●
●                  ،]z3:  Multiple  exposure[  ،]z3:  Long  exp.  Noise  reduction[ ضبط  مت  إذا 

اللون  ــوازن  ت  ،AEB باستخدام  والتصوير  املـــزدوج،  البيكسل   ،]z3:  HDR  Mode[
ضبط                                                  ميكن  ال   ،AL  Servo باستخدام  املباشر  العرض  أثناء  التصوير  أو  األبــيــض، 

]Multi Shot Noise Reduction[ )تقليل تشويش اللقطات املتعددة(. 
 ال ميكن ضبط هذا اإلعداد أثناء التصوير يف ظل إضاءة املصباح.  ●
 ال ميكن التصوير باستخدام الفالش. سيتم إخراج شعاع ضبط البؤرة تلقائًيا اخلاص  ●

 ]AF3: AF-assist beam firing[ خارجي وفًقا إلعداد Speedlite باستخدام وحدة ،EOS
)إطالق شعاع املساعد(. 

 القيام بأي من هذه اخلطوات التالية سينقل تلقائًيا اإلعداد إىل ]Standard[ )قياسي(:  ●
وحتديد  البطاقة،  استبدال  البطارية,  استبدال  إيقاف،  على  الطاقة  مفتاح  ضبط 
 ،JPEG + RAW أو RAW تغيري جودة تسجيل الصورة إىل ، >F< أو >A< موضع تصوير

أو االنتقال إىل تصوير األفالم. 

203
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N3إعدادات تقليل التشويش 

تقليل تشويش التعرض الطويل لإلضاءة 
ميكن تقليل التشويش بالصور املعرضة ملدة ثانية واحدة أو أكرث )نقاط الضوء والشرائط(. 

1

2

3

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

من عالمة التبويب ]z3[، حدد        ●
]Long exp. noise reduction[ )تقليل 

تشويش التعرض الطويل لإلضاءة(، ثم اضغط 
على >0<. 

اضبط اإلعداد املطلوب.
حدد اإلعداد املطلوب، ثم اضغط على  ●

 .>0<

]Auto[) تلقائي( ●
حالة  يف  تلقاًئيا  التشويش  تقليل  يتم  أكرث،  أو  واحــدة  لثانية  لإلضاءة  للتعرض  بالنسبة 
اكتشاف تشويش مماثل حلاالت التعرض لإلضاءة الطويلة .يعترب اإلعداد ]Auto[) تلقائي( 

هذا فعًاال يف معظم احلاالت. 

]Enable[ )متكني( ●
أكرث.  أو  واحدة  ثانية  تستغرق  التي  اإلضاءة  درجات  جلميع  اإلضاءة  تشويش  تقليل  يتم   
]Enable[ )متكني( قاًدرا على تقليل التشويش الذي ال ميكن اكتشافه  قد يكون اإلعداد 

باستخدام اإلعداد ]Auto[)تلقائي(. 

 التقط الصورة.
تقليل  ● بتطبيق  ــورة  ــص ال تسجيل  سيتم 

التشويش. 
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N3إعدادات تقليل التشويش 

رمبا  ● الصورة،  التقاط  وبعد  )متكني(   ]Enable[ أو  )تلقائي(   ]Auto[ من  كل  باستخدام 
تستهلك عملية تقليل التشويش نفس الوقت الذي يستغرقه التعرض لإلضاءة. أثناء تقليل 
اللقطات  لعدد  األقصى  احلد  مؤشر  يظهر  طاملا  التصوير  املمكن  من  الزال  التشويش، 

املستمرة دون توقف "١” أو أكرث. 
●  ]Enable[ أكرث حتًببا باستخدام اإلعداد ISO قد تبدو الصور التي مت التقاطها من خالل سرعة

)متكني( عند استخدام اإلعدادين]Disable[)تعطيل( و ]Auto[)تلقائي(. 
باستخدام ]Enable[ )متكني( إذا مت التعرض لإلضاءة فرتة طويلة خالل العرض أثناء العرض  ●

يظهر  ولن  التشويش.  تقليل  عملية  أثناء  )مشغول(   ”BUSY" عرض  فسيتم  املباشر، 
التقاط  عليك  )يتعذر  التشويش.  تقليل  عملية  تكتمل  حتى  املباشر  العرض  أثناء  العرض 

صورة أخرى(. 



206

 أولوية درجة التظليل3
ميكنك تقليل مناطق متييز التظليل باإلضاءة القوية.

1

2

3

)أولوية    ]Highlight  tone  priority[ حدد 
درجة التظليل(

من عالمة التبويب ]z3[، حدد  ●
درجة  )أولوية   ]Highlight  tone  priority[

التظليل(. ثم اضغط على >0<.

حد ]Enable[ )متكني(.
يتم حتسني تفاصيل التظليل. يتم توسيع النطاق  ●

الــرمــادي  الــلــون  مــن  بـــدءا  للتمييز  الديناميكي 
القياسي الذي تبلغ نسبته ١٨٪ وذلك حتى يسمح 
وبذلك  ساطعة.  بــألــوان  متييز  درجـــات  بتطبيق 
وألــوان  الرمادي  اللون  درجــات  بني  التدرج  يصبح 

التظليل األخرى أكرث جتاًنسا.  

التقط الصورة.
سيتم تسجيل الصورة بتطبيق أولوية درجة  ●

التظليل.

عند ضبط ]Enable[ )متكني(، قد يتم زيادة التشويش قليًلا.  ●
●  ISO لن يتم عرض سرعة .ISO 200 متكني(، سيكون النطاق القابل للضبط هو( ]Enable[ مع

املمتدة. 
عند ضبط درجات إضاءة متعددة )ص. ٢٦٨( أو HRD )نطاق ديناميكي عايل( )ص. ٢٦٣(، سيتم  ●

ضبط ]Highlight tone priority[ )أولوية درجة التظليل( على ]Disable[)تعطيل(. 

مستكشف  ● يف   >D+< الرمز  عرض  سيتم  التظليل،  درجــة  أولوية  ضبط  يتم  عندما 
.LCD العرض وعلى لوحة
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 تصحيح اإلضاءة الطرفية للعدسة / االنحراف 
Nاللوين نتيجة اخلصائص البصرية

حدث انخفاض لإلضاءة الطرفية بالعدسات التي من خصائصها جعل أركان الصورة تبدو أكرث 
قتامة. ويعترب أًيضا انحراف اللون على طول اخلطوط العريضة هو انحراف لوين. ميكن تصحيح 
االنحرافات  يصحح  أن  الرقمي  العدسة  حملسن  وميكن  اللوين.  واالنحراف  اإلضاءة  انخفاض 
املتعددة التي تسببها مواصفات العدسة، وظاهرة االنحراف اللوين، وتراجع دقة التي تسببه 

مرشح التمرير املنخفض. 
بشكل افرتاضي، ]Peripheral illum corr[ )تصحيح اإلضاءة الطرفية(، 

]Chromatic aberr corr[ )تصحيح االنحراف اللوين(، و ]Diffraction correction[ )تصحيح 
االنحراف( مت ضبطهم على]Enable[ )متكني( وضبط ]Distortion correction[ و 

]Disable[ على  ضبطه  يتم  الرقمية(  العدسة  )حمسن   ]Digital  Lens  Optimizer[
)تعطيل(. 

يف حال كانت بيانات تصحيح العدسة متوفرة على )حمفوظة( جهاز الكامريا، سيتم تطبيق 
 .>A< تصحيح اإلضاءة الطرفية، تصحيح االنحراف اللوين، وتصحيح االنحراف حتى يف موضع
غري  التصحيح  )بيانات   ]Correction  data  not  available[ اإلعــدادات  شاشة  عرضت  إذا 
على  مسجلة  غري  املعنية  للعدسة  التصحيح  بيانات  بأن  ذلك  يعني   ،]F[ ركز  أو  متوفرة( 

الكامريا. أنظر "بيانات تصحيح العدسة" ص. ٢١٣. 

تصحيح اإلضاءة الطرفية

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

من عالمة التبويب ]z1[، حدد  ●
]Lens aberration correction[ )تصحيح 

االنحراف اللوين للعدسة( ، ثم اضغط على >0<. 

 ]Peripheral  illum  corr[ حدد 
)تصحيح اإلضاءة الطرفية(.
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3

4

حدد ]Enable[ )متكني(.
● ]Correction data available[تأكد من عرض 

)توفر بيانات التصحيح( للعدسة املرفقة. 
على  ● اضــغــط  ثــم  ــني(،  ــك )مت  ]Enable[ حــدد   

.>0<

 التقط الصورة.
 سيتم تسجيل الصورة من خالل ضبط اإلضاءة  ●

الطرفية التي مت تصحيحها.

استنادا إىل ظروف التصوير، قد يظهر بعض التشويش باحلد اخلارجي للصورة.  ●
كلما زادت سرعة ISO، كلما قّل مقدار التصحيح. ●

للضبط  القابل  التصحيح  ملقدار  األقصى  احلد  عن  قليال  التصحيح  مقدار  تطبيق  يقل 
باستخدام برنامج  Digital Photo Professional)برنامج EOS، ص. ٥٩٦(. 
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 تصحيح االنحراف

2

3

 حدد حدد ]Enable[ )متكني(.
● ]Correction data available[ تأكد من عرض  

)توفر بيانات التصحيح( للعدسة املرفقة. 
 حدد ]Enable[ )متكني(، ثم اضغط على >0<. ●

 التقط الصورة. 
 سيتم تسجيل الصورة من خالل ضبط اإلضاءة  ●

الطرفية التي مت تصحيحها. 

 عند متكني تصحيح االنحراف، تقوم الكامريا بتسجيل نطاق الصورة بشكل أضيق عن  ●
العرض. )إن طرفية الصورة تكون مقتطعة بشكل  تلك املعروضة يف مستكشف 

بسيط تظهر الدقة أقل بقليل(. 
 أثناء تصوير الفيلم، لن يتم عرض تصحيح االنحراف )وكون التصحيح غري ممكن(.  ●
 استخدام تصحيح االنحراف أثناء التصوير باستخدام العرض سيؤثر بشكل بسيط على  ●

زاوية العرض. 
الطريف  ● تكبري اجلانب  لذلك،  الصورة املعروضة.  آىل  االنحراف  يتم تطبيق تصحيح  لن   

للصورة قد يعرض أجزاء الصورة التي لن يتم تسجيلها. 
األتربة    ● مسح  بيانات  مبيزة  تتمتع  لن  فيها  االنحراف  تصحيح  تطبيق  مت  التي  الصور   

 )٤٠٢ )ص.  تلقائًيا  البؤرة  ضبط  مستويات  عرض  يتم  لن  أيًضا،  احملقة.   )٤٦٠ )ص. 
لتشغيل الصور.

)تصحيح   ]Distortion  correction[ حدد   
االنحراف(. 1



210

حمسن العدسة الرقمية

2

3

حدد ]Enable[ )متكني(.
● ]Correction  data  available[ عرض  من  تأكد 

)توفر بيانات التصحيح( للعدسة املرفقة. 
حدد ]Enable[ )متكني(، ثم اضغط على >0<. ●

 التقط الصورة.
اإلضاءة  ● ضبط  خالل  من  الصورة  تسجيل  سيتم 

اللوين،  ــحــراف  االن تصحيحها:  مت  التي  الطرفية 
ظاهرة االنحراف، وتراجع دقة التصوير الذي يسببه 

مرشح التمرير املنخفض. 

 وفًقا لظروف التصوير، ميكن تزايد التشويش نتيجة التصحيح. يف هذه احلالة، قم بتعديل  ●
حدية منط الصورة كما هو ضروري. 

 كلما زادت سرعة ISO، كلما قّل مقدار التصحيح.  ●
 يف حال مت ضبط جودة تسجيل الصورة على تنسيق a1  أو 61 وقمت بضبط  ●

]Digital Lens Optimizer[ )حمسن العدسة الرقمية(، إىل ]Enable[ )متكني(، سيكون 
تنسيق جودة الصورة املسجلة 1. 

● ]Enable[ إىل  الرقمية(،  العدسة  )حمسن   ]Digital  Lens  Optimizer[ ضبط  مت  إذا   
 a1 متكني(، ستخف سرعة التصوير املستمر بشكل ملحوظ. كذلك، ال ميكن ضبط(
أو 61 جلودة تسجيل الصورة. يف حال مت تطبيق أي تصحيحات أثماء التصوير باستخدام 
العرض املباشر، سيتم عرض ]BUSY[ )مشغول( ولن يتم عرض الصورة العرض املباشر 

حتى تتم عملية التصحيح. )تصوير باستخدام العرض املباشر آخر ممكن(. 
●  RAW[ حمسن العدسة الرقمية(، وقمت بضبط( ]Digital Lens Optimizer[ إذا مت ضبط 

)حمسن   ]Digital  Lens  Optimizer[ يعمل  لن  )متكني(،   ]Enable[ إىل   ]Dual  Pixel
العدسة الرقمية(. )سيتم نقل اإلعداد إىل تعطيل. 

أثناء التصوير باستخدام العرض املباشر، لن يتم عرض حمسن العدسة الرقمية )التصحيح  ●
غري ممكن(.

● ]Enable[ إىل  الرقمية(،  العدسة  )حمسن   ]Digital  Lens  Optimizer[ ضبط  مت  إذا 
)متكني(، ال ميكن ضبط تقليل تشويش اللقطات املتعددة. أيًضا، إذا قمت بتعيني زر النتقال 
 ]One –Touch image quality setting[ أو 61 مع a1 من جودة تسجيل الصورة
أو ])One- touch image quality )hold[ يف التحكم اخملصص، لن تكون وظيفة التحكم 

اخملصص فعالة. 

N3تصحيح اإلضاءة الطرفية للعدسة / االنحراف اللوين نتيجة اخلصائص البصرية 

1 ]Digital  lens  Optimizer[ حدد 
)حمسن العدسة الرقمية(.
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إذا مت ضبط ]Digital Lens Optimizer[ )حمسن العدسة الرقمية(، إىل ]Enable[ )متكني(، لن يتم  ●
عرض ]Chromatic aberr corr[ )تصحيح االنحراف اللوين( و ]Diffraction correction[ )تصحيح 

االنحراف(، لكن سيتم ضبط اإلعدادين على إىل ]Enable[ )متكني( للتصوير. 
●  Optimizer[إىل ]√[ يف مستكشف العرض )ص. ٨٤( عرب إضافة عالمة االختيار >V< ميكن عرض الرمز 

Digital lens[ )حمسن العدسة الرقمية(، يف ]Viewfinder display[ )عرض مستكشف العرض(. 
●  Utility ميكن إضافة بيانات تصحيح حمسن العدسة الرقمية للعدسات التي مت حتريرها مؤخًرا مع وحدة

EOS )برنامج EOS، ص. ٥٩٦(.
إذا مت عرض ]Invalid correction data for Digital Lens Optimizer[ )بيانات تصحيح حمسن  ●

العدسة الرقمية غري متاح(، استخدم وحدة EOS Utility )برنامج EOS( إلضافة بيانات تصحيح حمسن 
العدسة الرقمية إىل الكامريا

تصحيح االنحراف اللوين

2

3

حدد ]Enable[ )متكني(.
● ]Correction data available[ تأكد من عرض   

)توفر بيانات التصحيح( للعدسة املرفقة. 
 حدد ]Enable[ )متكني(، ثم اضغط على >0<. ●

التقط الصورة.
اإلضاءة  ● ضبط  خالل  من  الصورة  تسجيل  سيتم   

الطرفية التي مت تصحيحها.

● ]Enable[ إىل  الرقمية(،  العدسة  )حمسن   ]Digital  Lens  Optimizer[ ضبط   مت  إذا 
)متكني(، لن يتم عرض  ]Chromatic aberr corr[ )تصحيح االنحراف اللوين(. 

N3تصحيح اإلضاءة الطرفية للعدسة / االنحراف اللوين نتيجة اخلصائص البصرية 

 حدد ]Chromatic aberr corr[ )تصحيح 1
االنحراف اللوين(.
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تصحيح االنحراف

2

3

حدد ]Enable[ )متكني(.
على  ● اضــغــط  ثــم  ــني(،  ــك )مت  ]Enable[ حــدد   

.>0<

 التقط الصورة.
ضبط  ● خـــالل  ــن  م الـــصـــورة  تسجيل  ســيــتــم   

اإلضاءة الطرفية التي مت تصحيحها. 

 وفًقا لظروف التصوير، قد تزيد حدة التشويش نتيجة تأثري التصحيح.  ●
 كلما زادت سرعة ISO، كلما قّل مقدار التصحيح. ●
)التصحيح  ● يظهر  لن  االنحراف(  )تصحيح   ]Diffraction  correction[ األفالم،  لتصوير   

غري ممكن(. 

يتم تصحيحه  ● الخ.  التمرير املنخفض،  الدقة بسبب مرشح  مع "تصحيح االنحراف"، ترتاجع 
باإلضافة رىل االنحراف. لذلك، يعترب التصحيح فعال حتى مبقربة من فتحة العدسة القصوى. 

إذا مت ضبط ]Digital Lens Optimizer[ )تصحيح االنحراف( إىل  ]Enable[ )متكني(، لن يتم  ●
عرض ]Diffraction correction[ )تصحيح االنحراف(. 

N3تصحيح اإلضاءة الطرفية للعدسة / االنحراف اللوين نتيجة اخلصائص البصرية 

)تصحيح 1  ]Diffraction correction[  حدد 
االنحراف(.
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حول بيانات تصحيح العدسة

تصحيح  وبيانات  للعدسة  الطرفية  ــاءة  اإلض تصحيح  بيانات  على  بالفعل  الكامريا  حتتوي 
االنحراف اللوين حلوايل ٢٥ عدسة. وعند حتديد  ]Enable[)متكني(، يتم تطبيق تصحيح اإلضاءة 

الطرفية وتصحيح االنحراف اللوين تلقاًئيا ألية عدسة مت تسجيل بيانات تصحيحها بالكامريا. 
التي  العدسات  أنــواع  من  التحقق  ميكنك  مرفق(،  )برنامج   EOS  Utility برنامج  باستخدام 
التصحيح  بيانات  تسجيل  أًيضا  .ميكنك  بالكامريا  بها  اخلاصة  التصحيح  بيانات  تسجيل  مت 
للعدسات غري املسجلة. للحصول على تفاصيل، راجع دليل إرشادات الربامج )على القرص 

املضغوط( لربنامج )EOS Utility ص ٥٩٦(. 
للحصول على العدسات التي حتتوي بيانات التصحيح، من الضروري تسجيل بيانات التصحيح  

على الكامريا. 

N3تصحيح اإلضاءة الطرفية للعدسة / االنحراف اللوين نتيجة اخلصائص البصرية 
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حتذيرات حول تصحيح العدسة
اللوين  ● االنحراف  وتصحيح  االنحراف  تصحيح  الطرفية،  اإلضاءة  تصحيح  تطبيق  ميكن  ال 

على الصور بتنسيق JPEG امللتقطة مسبًقا. 
التصحيحات  ● بضبط  يوصى   ،Canon ب  خاصة  ليست  خارجية  عدسة  استخدام  عند 

)بيانات   ]Correction data available[ إذا مت عرض  )تعطيل( حتى   ]Disable[ على 
التصحيح متاحة(. 

تصحيح  ● عكس  يتم  لن  املباشر،  العرض  باستخدام  التصوير  أثناء  بالتكبري  قمت  إذا 
تطبيق  يتم  لن  بأنه  الحظ  الشاشة.  على  الصورة  يف  واالنــحــراف  الطرفية  ــاءة  اإلض

حمسن العدسة الرقمية وتصحيح االنحراف يف صورة العرض املباشر. 
العدسة  ● كانت  إذا  ــراف(  ــح االن تصحيح  )باستثناء  أقــل  التصحيح  معدل  سيكون 

املستخدمة ال تتمتع مبعلومات املساحة.

مالحظات حول تصحيح العدسة
يكون  ● قد  أيًضا،  املستخدمة.  للعدسة  وفًقا  اللوين  االنحراف  تصحيح  تأثريات  تختلف 

التأثري صعب حتديده وفًقا للعدسة املستخدمة، وظروف التصوير الخ. 
إذا كان التصحيح صعب، يوصى بالتكبري والتحقق من الصورة بعد التصوير. ●
ميكن تطبيق التصحيح حتى عند توصيل حمول أو الباسط.  ●
تكون  ● قد  الكامريا،  يف  مسجلة  املتصلة  للعدسة  التصحيح  بيانات  تكن  مل  حال  يف 

النتيجة مماثلة لعندما يتم ضبط التصحيح إىل ]Disable[ )تعطيل( )باستثناء تصحيح 
االنحراف(. 

N3تصحيح اإلضاءة الطرفية للعدسة / االنحراف اللوين نتيجة اخلصائص البصرية 
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3Nتقليل التظليل  
إذا قمت بتصوير صورة بسرعة غالق سريع حتت مصدر إضاءة ساطع كضوء الفلورسنت، 
يسبب وميض مصدر الضوء التظليل وميكن ان يتم إظهار الصورة رأسًيا وغري متساوية. إذا 
مت استخدام التصوير املستمر، قد يحدث درجات إضاءة غري متساوية أو ألوان عرب الصورة. 
تردد  الكامريا  تكشف  املباشر،  العرض  باستخدام  التصوير  أثناء  امليزة  هذه  استخدام  عند 

تظليل مصدر الضوء ويلتقط الصورة عند إحداث تظليل له أقل تأثري. 

1

2

3

حدد ]Anti- flicker shoot[ )التصوير مع عدم 
التظليل(. 

ضمن عالمة تبويب ]z4[، حدد ●
عدم  مع  )التصوير   ]Anti-  flicker  shoot[

التظليل(، ثم اضغط على >0<. 

 حدد ]Enable[ )متكني(. 

التقط الصورة. 
تساوي  ● عدم  تقليل  مع  الصورة  التقاط  سيتم   

درجة اإلضاءة أو درجة اللون. 

 عند ضبط متكني وقمت بتصوير يف ظل مصدر ضوء مظلل، قد يصبح مسافة زمن حترير  ●
الغالق أطول. أيًضا، قد تصبح سرعة التصوير املستمر أقل ومدة التصوير قد تصبح غري 

منتظمة. 
تصوير  ● أو  املباشر،  العرض  باستخدام  التصوير  املــرآة،  قفل  مع  تعمل  ال  الوظيفة  هذه   

األفالم. 
 يف موضع >d<، أو >f<، إذا كانت سرعة الغالق تتغري أثناء التصوير املستمر أو إذا قمت  ●

بتصوير لقطات متعددة للمشهد نفسه يف سرعات غالق خمتلفة، قد تكون درجة اللون 
متفاوتة. لتجنب اللون املتفاوت، استخدم >s< أو >a< يف سرعة غالق ثابتة. 

متكني،  ● على   ]Anti-  flicker  shoot[ ضبط  عند  امللتقطة  الصورة  لون  درجة  تبدو  قد   
خمتلفة عند ضبط تعطيل. 

 ال ميكن كشف التظليل يف سرعة ترتدد تبلغ غري عن ١٠٠ إىل  ١٢٠ هريتز. أيًضا، إذا تغري تردد  ●
تظليل مصدر اإلضاءة أثناء التصوير املستمر، ال ميكن تقليل آثار التظليل. 
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إذا كان الهدف ذو خلفية قامتة أو أذا كان يوجد ضوء ساطع يف الصورة، قد ال يتم  ●
اكتشاف الوميض بشكل مناسب. 

تأثريات  ● خفض  على  قادرة  الكامريا  تكون  ال  قد  العدسات،  من  معينة  أنواع  ظل  يف 
 .>G< الوميض حتى عند عرض

وفًقا ملصدر الضوء، قد ال يتم اكتشاف الوميض بشكل صحيح. ●
إذا قمت بإعادة تكوين لقطة، >G< قد يظهر ويختفي بشكل مفاجئ.  ●
استخدمت  ● إذا  حتقيقه  املتوقع  يحدث  قد  التصوير،  ظروف  أو  الضوء  ملصدر  وفًقا 

هذه الوظيفة. 

يوصى بالتقاط لقطات جتريبية أوًلا.  ●
إذا مت عرض >G< يف مستكشف العرض، أضف عالمة االختيار إىل  ●

 ]Show/hide  in  viewfinder[ يف  الوميض[  )اكتشاف   ]Flicker  detection[
تقليل  أثناء  بالتصوير  قمت  إذا   .)٨٤ )ص.  العرض(  مستكشف  يف  إخفاء  )إظهار/ 
الوميض، >G< سيضيئ. يف ظل مصدر ضوء ال يومض، أو إذا مل يتم اكتشاف 

الوميض، >G< لن يتم عرضه. 
]Flicker detection[ )اكتشاف الوميض( ومت ضبط  ● إذا مت إضافة عالمة االختيار إىل 

]Disable[)تعطيل(،  -z4: Anti[ )التصوير من دون وميض( على   flicker shoot[
ليومض   >G< سيسبب  الضوء  مصدر  وميض  ظل  يف  اإلضاءة  كثافة  ضبط 

يف مستكشف العرض كتحذير. إن ضبطه على متكني قبل التصوير موصى به. 
يف موضع >G< ،>A< لن يتم عرضه، ولكن سيتم التقاط الصورة مع تقليل  ●

التشويش. 
يعمل تقليل التشويش أيًضا مع الفالش. ولكن، النتيجة املتوقعة قد ال يتم حتقيقها  ●

مع التصوير باستخدام الفالش الالسلكي. 

N3 يتقليل الوميض 
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Nضبط مساحة اللون 
يطلق على جمموعة األلوان القابلة للتكرار “مساحة األلوان”. مع هذه الكامريا، ميكنك ضبط 
Adobe RGB. للتصوير العادي، يوصى بتنسيق  أو   sRGB مساحة األلوان للصور امللتقطة إىل 

 .sRGB
 .]sRGB[ يتم ضبط مساحة اللون تلقائًيا على ،>A< يف موضع

االستعماالت  من  غريها  أو  التجارية  الطباعة  يف  أساسي  بشكل  اللون  مساحة  يستخدم 
الصورة،                         معاجلة  بعملية  ملم  غي  كنت  إذا  اإلعـــداد  هــذا  باستخدام  يوصى  ال  الصناعية. 
أو   2.21  Exif(  2.0 Camera  File  System الكامريا  ملف  لنظام  التصميم  وقواعد   ،Adobe  RGB
األعلى(. ستظهر الصورة ضعيفة جًدا يف بيئة كمبيوتر sRGB وللطابعات غري املتوافقة مع 
وقواعد التصميم لنظام ملف الكامريا Exif( 2.0 Camera File System 2.21 أو األعلى(. املعاجلة 

الالحقة للصورة مع برنامج الكمبيوتر سيكون مطلوًبا. 

إذا مت التقاط الصورة الثابتة بتنسيق Adobe RGB، سيكون احلرف األول السم امللف  ●
“ـ”. 

ICC، ارجع إىل دليل إرشادات  ● ICC. للتفسريات حول توصيف  ال ميكن احلاق توصيف 
الصورة الرقمية. 

ضمن عالمة تبويب ]z2[، حدد  ●
اضغط  ثم  اللون(،  )مساحة   ]Color  space[

على الزر >0<

اضغط  ● ثم   ،]Adobe  RGB[ أو   ]sRGB[ حدد 
على >0<. 

حدد ]Color space[ )مساحة اللون(. 

اضبط مساحة اللون املطلوبة.

Adobe RGB

١

٢
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ميكنك إنشاء اجمللدات وحتديدها بحرية تامة ليتم حفظ الصور امللتقطة بها. 
وهذا أمر اختياري ألنه سيتم إنشاء جملد تلقاًئيا حلفظ الصور امللتقطة. 

إنشاء اجمللد

 إنشاء وحتديد اجمللدات 

من عالمة التبويب ]51[، حدد
].Record func+card/folder sel[)حتديد وظيفة 
التسجيل+ بطاقة/جملد(، ثم اضغط على >0<. 

  سيتم إنشاء جملد جديد

)حتديد   ]Record  func+card/folder  sel.[ حدد 
وظيفة التسجيل+ بطاقة/جملد(. 

حدد ]Folder[ )جملد(. 

 حدد ]Create folder[ )إنشاء جملد(.

حدد ]OK[ )موافق(.

١

٢

٣

٤
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Number of images in folder

Folder name

Lowest �le number

Highest �le number

حول اجمللدات
أرقام )رقم  بثالثة  يبدأ اسم اجمللد   كماهواحلال يف”100EOS5D” على سبيل املثال، 
الصور  من  عدد  على  يحتوي  أن  للمجلد  وميكن  أبجدية.  حروف  بخمسة  متبًوعا  اجمللد( 
يتم  اجمللدات،  أحد  امتالء  حالة  ويف   .)  ٩٩٩٩  –  ٠٠٠١ امللف  )رقم  صورة   ٩٩٩٩ إىل  يصل 
ضبط  إعــادة  إجــراء  مت  إذا  أًيضا،  تلقاًئيا.  واحد  برقم  أكرب  جملد  برقم  جديد  جملد  إنشاء 
يدوية)ص٢٢٤( يتم إنشاء جملد جديد تلقاًئيا. ميكن إنشاء اجمللدات التي يتم ترقيمها 

من ١٠٠ وحتى ٩٩٩. 
إنشاء اجمللدات باستخدام كمبيوتر شخصي

البطاقة مفتوحة على الشاشة، أنشئ جملدا جديدا باسم “DCIM”. افتح  بينما تكون   
يتبع  أن  يجب  الصور.  وتنظيم  حلفظ  املطلوب  اجمللدات  عدد  وأنشئ   DCIM اجمللد 
من  اجمللد،  رقم  هم  أرقام  ثالثة  أول  تكون  بحيث   ”100ABC_D“ التنسيق  اجمللد  اسم 
احلروف  من  جمموعة  أي  هي  األخرية  حروف  اخلمسة  تكون  أن  ميكن  بينما   .٩٩٩ إىل   ١٠٠
الكبرية والصغرية من األلف إىل الياء واألرقام والشرطة السفلية “_”. وال ميكن استخدام 
املسافة. والحظ كذلك أنه ال ميكن مشاركة اثنني من أسماء اجمللد لنفس رقم اجمللد 
و “100W_XYZ”( حتى يف    ”100ABC_D  “ أرقام )على سبيل املثال،  ثالثة  املكون من 

حالة اختالف اخلمسة حروف األخرى يف كل اسم. 

ثم  ● اجملــلــد،  حتــديــد  شــاشــة  على  جملد  ــدد  ح
اضغط على الزر >0<. 

  يتم حتديد اجمللد الذي مت سيتم حفظ الصور
      امللتقطة به. 

باجمللد  ● الالحقة  امللتقطة  الصور  تسجيل  يتم 
احملدد. 

حتديد جملد 

3إنشاء وحتديد اجمللدات 

أقل رقم امللف
عدد الصور باجمللد

اسم اجمللد

أعلى رقم امللف
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Character palette

 تغيري اسم امللف 
يحتوي اسم امللف على أربعة حروف أبجدية رقمية متبوعة 
وامللحق.   )٢٢٣ )ص  أرقــام  أربعة  من  مكونا  صورة  برقم 
عند  األوىل  الرقمية  األبجدية  ــروف  ح األربــعــة  ضبط  ويتم 
للكامريا. ومع  الشحن من املصنع وتكون خاصة ومميزة 

ذلك، ميكنك تغيريهم. 
 وبواسطة “User setting 1” )إعداد املستخدم ١( ميكنك تغيري احلروف األربعة وتسجيلها 
كما هو مطلوب. وبواسطة “User setting 2” )إعداد املستخدم ٢(، إذا سجلت ثالثة أحرف، 
تسجيا  )جــودة  الصورة  حجم  إىل  ليشري  تلقاًئيا  اليسار  من  الرابع  احلــرف  إضافة  فستتم 

الصورة(. 

BE3B0001.JPG مثال

تسجيل اسم امللف أر تغيريه

     ]File  name[ حدد   ،]51[ التبويب  عالمة  من 
) اسم امللف(، ثم اضغط على >0<. 

أربعة  ● أدخــل   ،١ اإلعــداد  الستخدام  بالنسبة 
أدخل   ،٢ املستخدم  إلعداد  بالنسبة  أحرف. 

ثالثة أحرف. 
 اضغط على الزر >L< حلذف أي حروف غري  ●

ضرورية. 

حدد ]File name[ )اسم امللف(.

حدد ]*Change User setting[ )تغيري إعداد 
املستخدم(.  

 أدخل أي حروف أبجدية رقمية. 

١

٢

٣

لوحة األحرف
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Input mode

Settings

أو  ●   >6<  ،>5< الــقــرص  بتشغيل  قــم 
املطلوب.  احلــرف  حــدد  ثم   S لنقل   >9<

بعد ذلك اضغط على >0< إلدخاله. 
موضع  ● تغيري  ميكنك   ،]A 1[ حتــديــد  عــرب 

الدخل. 
●  ،>INFO.< إللغاء إدخال احلرف، اضغط على

ثم حدد ]OK[ موافق. 

األبجدية  ● الرموز  من  املطلوب  الرقم  أدخل 
ثم   >M< الزر  على  اضغط  ثم  الرقمية، 

حدد ]OK[ )موافق( 
  ستتم حفظ اسم امللف السجل

حدد ]File name[  )اسم امللف(، ثم اضغط  ●
على >0<. 

ثم اضغط على  ● حدد اسم امللف املسجل، 
 .>0<

فحدد  ●  ،٢ املستخدم  إعــداد  تسجيل  مت  إذا 
“*** )الثالثة أحرف التي مت تسجيلها( + حجم 

الصورة”. 

حدد اسم امللف املسجل. 

اخرج من اإلعداد. 

٥

٤

3تغيري اسم امللف 

موضع الدخل

اإلعدادات
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ال ميكن أن يكون احلرف األول هو شرطة سفلية “ـ”. 

حول إعداد املستخدم ٢ 
عندما حتدد “*** + حجم الصورة” املسجل بإعداد املستخدم ٢ ثم تلتقط الصور، ستتم 
إضافة حرف جلودة تسجيل الصورة تلقاًئيا مثل احلرف الرابع اخلاص باسم امللف من 

اليسار. ويتم توضيح معاين حروف جودة تسجيل الصور كما يلي: 
a1 /8a/7a =”*** a“  1 /83/73 =”***3“

62 =”***T“  61 /861/761 =”*** 6“
63 =”***U“

مت  الــذي  الرابع  احلــرف  تضمني  سيتم  شخصي،  كمبيوتر  جهاز  إىل  الصورة  نقل  عند 
إضافته تلقاًئيا. وميكنك حينها رؤية حجم الصورة )جودة تسجيل الصورة( دون احلاجة 

إىل فتح الصورة. كما ميكن متييز صور RAW أو JPEG من خالل امللحق. 

إذا مل ميكنك إدخال النص يف اخلطوة رقم ٣، اضغط على >Q< واستخدم احلرف  ●
عند ظهور اإلطار األزرق. 

للصور  ●  ”.CR2“ وسيكون   JPEG  ،JPG بتنسيق  للصور   ”.JPG“ هو  امللحق  سيكون 
بتنسيق RAW وسيكون “MOV.” لألفالم. 

اسم  ● من  الرابع  احلرف  سيكون   ،٢ املستخدم  إعــداد  باستخدام  فيلم  تصوير  عند 
امللف هو الشرطة السفلية “ـ”. 

3تغيري اسم امللف 
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(Example) BE3B0001.JPG

File numbering

0051 0052

Card A (f) Card B (g)
100

0051

101

0052

Card A

يشبه  أرقــام  أربعة  من  املكون  امللف  رقــم  يعترب 
تخصيص  يتم  األفالم.  بكرات  إحدى  على  اإلطار  رقم 
إىل   ٠٠٠١ من  امللتقطة  للصور  متسلسل  ملف  رقم 
٩٩٩٩ كما يتم حفظها يف جملد واحد. ميكنك تغيري 

طريقة تخصيص أرقام امللفات. 

 طرق ترقيم امللفات 

ترقيم امللفات

ترقيم امللفات بعد إنشاء اجمللد ترقيم امللفات بعد استبدال البطاقة

رقم امللف التسلسلي التايل

مثال

من عالمة تبويب ]51[، حدد ●
اضغط  ثم  امللفات(،  )ترقيم   ]File  numbering[  

على >0<. 

حدد االعداد املطلوب، ثم اضغط على >0<.  ●
اليدوية(  ● الضبط  )إعــادة   ]Manual  reset[ مع 

ضبط  سيعيد  موافق   ]OK[ حتديد  اخملــتــارة، 
ترقيم الصورة ٠٠٠١. 

عند  حتى  أو  البطاقة  استبدال  عند  حتى  امللفات  ترقيم  تسلسل  ملواصلة 
إنشاء جملد جديد. 

 ،)f g حتى بعد استبدال البطاقة أو إنشاء جملد أو تبديل البطاقة املستهدفة )مثل
يستمر ترقيم امللفات بشكل متسلسل حتى ٩٩٩٩ للصور احملفوظة. وُيعد هذا مناًسبا 
أو  املتعددة  بالبطاقات   ٩٩٩٩ إىل   ٠٠٠١ بني  مكان  أي  يف  املرقمة  الصور  حفظ  تريد  عندما 

اجمللدات يف جملد واحد بالكمبيوتر الشخصي لديك. 
فقد  مسبقا،  مسجلة  صور  على  بالفعل  املوجود  اجمللد  أو  البديلة  البطاقة  احتوت  إذا 
املوجودة  بالصور  اخلاص  امللفات  ترقيم  من  بًدءا  اجلديدة  للصور  امللفات  ترقيم  يستمر 
استخدام  فيجب  للملفات،  املتواصل  الرتقيم  استخدام  تريد  كنت  إذا  اجمللد.  أو  بالبطاقة 

بطاقة مهيأة حديثا يف كل مرة. 

حدد ]File numbering[ )ترقيم امللفات(.  

مستمر

حدد طريقة ترقيم امللفات. 

١

٢
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0051 0001

Card A (f) Card B (g)
100

0051

101

0001

Card A

أو  البطاقة  تتم إعادة بدء ترقيم امللفات من ٠٠٠١ كل مرة يتم فيها استبدال 
إنشاء جملد جديد. 

 ،)f  g )مثل  املستهدفة  البطاقة  تبديل  أو  جملد  إنشاء  أو  البطاقة  استبدال  عند 
يستمر ترقيم امللفات بشكل متسلسل من ٠٠٠١ للصور احملفوظة. ويعترب هذا مالًئما إذا 

كنت تريد تنظيم الصور وفقا للبطاقات أو اجمللدات.
فقد  مسبقا،  مسجلة  صور  على  بالفعل  املوجود  اجمللد  أو  البديلة  البطاقة  احتوت  إذا   
املوجودة  بالصور  اخلاص  امللفات  ترقيم  من  بًدءا  اجلديدة  للصور  امللفات  ترقيم  يستمر 
بطاقة  استخدم   ،٠٠٠١ من  يبدأ  ملفات  برتقيم  الصور  حفظ  تريد  عندما  اجمللد.  أو  بالبطاقة 

جديدة مهيأة كل مرة. 

إلعادة ضبط ترقيم امللفات إىل ٠٠٠١ أو للبدء من رقم ملف ٠٠٠١ مبجلد جديد. 
يف حالة إعادة ضبط ترقيم امللفات يدًويا، يتم إنشاء جملد جديد تلقاًئيا ويبدأ ترقيم ملفات 

الصور احملفوظة يف ذلك اجمللد من ٠٠٠١. 
ويكون هذا مرًيحا إذا كنت تريد استخدام جملدات خمتلفة للصور، على سبيل املثال، للصور 
يعود  اليدوية،  الضبط  إعادة  بعد  اليوم.  التقاطها  مت  التي  وتلك  باألمس  التقاطها  مت  التي 

ترقيم امللفات إىل الوضع املتواصل أو إعادة الضبط التلقائية. 

كانت  لو  حتى  ممكنا  التصوير  يكون  فلن   ،٩٩٩٩ إىل   ٩٩٩ باجمللد  امللفات  عدد  وصل  إذا 
باستبدال  تطالبك  رسالة   LCD شاشة  وستعرض  تخزين.  سعة  على  حتتوي  البطاقة 

البطاقة. استبدلها ببطاقة جديدة. 

إعادة ضبط تلقائية

إعادة ضبط يدوية

3طرق ترقيم امللفات

ترقيم امللفات بعد إنشاء جملد ترقيم امللفات بعد استبدال البطاقة

تتم إعادة ضبط ترقيم امللفات
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 Nضبط معلومات حقوق النشر 

من عالمة التبويب ]55[، حدد ●
حقوق  Copyright[)معلومات   information[

النشر(، ثم اضغط على >0<. 

●  >9< أو   ،>6<  ،>5< الزر  على  اضغط   
ثم  املــطــلــوب.  احلـــرف  ــدد  ح Sثم  لتحريك 

اضغط على الزر >0< إلدخاله. 
ميكنك إدخال ما يصل إىل ٦٣ حرف.  ●
●  .>L< حلذف حرف، اضغط على الزر
[، ميكنك تغيري موضع  ● عرب حتديد ]

الدخل. 
ــزر  ● ــل، اضــغــط عــلــى ال ــدخ ــغــاء الــنــص امل إلل

>.INFO< ثم اضغط على موافق. 

اسم  ● ــال  )إدخ  ]Enter  author’s  name[ حدد 
املؤلف( أو  ]Enter copyright details[)إدخال 

تفاصيل حقوق النشر(، ثم اضغط على>0< 

بعد إدخال النص، اضغط على الزر >M<، ثم  ●
اضغط ]OK[ موافق. 

  سيتم حفظ املعلومات. 

]Copyright information[ حدد
)معلومات حقوق النشر(. 

حدد اخليار املراد ضبطه. 

اخرج من اإلعداد. 

أدخل النص. 

١

٢

٤

٣

.Exif عند ضبط معلومات حقوق النشر، سيتم تسجيلها بالصورة باعتبارها معلومات

لوحة األحرف
وضع الدخل
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●  ]Display  copyright  info[ ــدد  حت عندما 
اخلطوة  يف  النشر(  حقوق  معلومات  )عــرض 
 ]Author[ رقم ٢، ميكنك التحقق من معلومات
التي  النشر(  )حقوق   ]Copyright[ و  )املؤلف( 

قمت بإدخالها. 

عندما حتدد ]Delete copyright information[ )حذف معلومات حقوق النشر( يف  ●
اخلطوة رقم ٢، ميكنك حذف ]Author[ )املؤلف( و ]Copyright[ )حقوق النشر( التي 

قمت بإدخالها. 

اختيار  عند  بالكامل  عرضها  يتم  ال  قد  طويل،  النشر”  حقوق  أو  “املؤلف”  إدخال  كان  إذا 
]Display copyright info[ )عرض معلومات حقوق النشر(. 

إذا مل تتمكن من إدخال النص يف اخلطوة ٣، اضغط على الزر >Q< واستخدم اللوحة  ●
النصية عندما يظهر اإلطار األزرق. 

●  EOS  Utility باستخدام  منها  التحقق  أو  النشر  حقوق  معلومات  تعيني  أيٍضا  ميكنك 
)برنامج EOS، ص. ٥٩٦(.

التحقق من معلومات حقوق النشر

حذف معلومات حقوق النشر 

3ضبط معلومات حقوق النشر 
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يشمل هذا الفصل على شرح إلعدادات جهاز حتديد املواقع GPS املضمن بالكامريا. 
من  املوقع  لتحديد  الستااليت  إشارات  تلقي   )WG(EOS  5D  Mark  IV لكامريا   ميكن 
 Systemروسيا(، و( ستااليت GLONASS  ،)الواليات املتحدة األمريكية( satellites GPS

QZSS(  Quasi-Zenith Satellite( “Michibiki” )اليابان(. 

إن وظيفة جهاز حتديد املواقع مضبوطة بشكل افرتاضي على تعطيل.  ●
وظيفة  ● الصناعية  األقمار  إىل  لإلشارة   ”GPS“ مصطلح  الدليل  هــذا  يستخدم 

املالحة.

بتلقي  الكامريا  ستستمر   ،)٢٣١ )ص.   )١ )املوضع   ]Mode  1[ على   GPS ضبط  عند 
تستهلك  قد  لذلك  الكامريا.  تشغيل  إيقاف  بعد  حتى  دوري  بشكل   GPS ــارات  إش
 ،GPS استخدام  تريد  ال  كنت  إذا  املمكنة.  اللقطات  عدد  وسيقل  بسرعة  البطارية 

فضبط إعداد ]GPS[ على ]Disable[ )تعطيل( موصى به.  

عند استخدام وظيفة GPS، احرص على التحقق من املنطقة أو استخدام 
حذًرا  وكن  املنطقة.  أو  البلد  يف  السائدة  للقوانني  وفًقا  الوظيفة  هذه 

باألخص عند استخدام GPS خارج نطاق بلدك. 

٥
إعدادات جهاز حتديد املواقع
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SSS ميزات

الطول  ● 1*)خطوط  اجلغرايف  املوقع  حتديد  صور 
2*ميكن  العاملي  والتوقيت  واالرتــفــاع(  والعرض 

إحلاقها بالصور.
عالمات  ● إليها  مضاف  الصور  من  التصوير  مواقع 

جغرافية ميكن عرضها على اخلريطة على جهاز 
كمبيوتر.

1* : بعض ظروف السفر أو إعدادات GPS قد تؤدي إىل معلومات حتديد موقع  اجلغرايف   
        غريصحيحة إلضافتها على الصور.

2* : التوقيت العاملي، امللخص ب UTC، هو بنفس ضرورة توقيت غرينيتش. 

ميكن تعيني معلومات الوقت التي مت احلصول عليها من إشارات نظام حتديد املواقع 
على الكامريا.

واألفــالم  الصور  على  املسجلة  املواقع  لتحديد  املعلومات  هذه  تشمل  أن  وميكن 
املعلومات التي ميكن أن حتدد نفسك شخصيا. ولذلك، توخي احلذر عند إعطاء الصور 
الثابتة مضاف إليها عالمات جغرافية أو أفالم ألشخاص آخرين أو عرضها على االنرتنت 

أمام اجلمهور. 

صور حتديد املوقع اجلغرايف

إدخال الطريق 

ضبط وقت الكامريا

GPS ميزات

اعتمدها  التي  طريق  تلقائي  بشكل  لتسجيل   GPS إدخــال  وظيفة  استخدام  ميكنك 
معلومات  عرض  ميكن  فــرتات.  جمموعة  شكل  على  املعلومات  إدخــال  عرب  الكامريا 

املوقع عن طريق السفر اخلاص بالكامريا على خريطة عرض على جهاز كمبيوتر.

* قد تسبب بعض شروط السفر املعينة، املواقع، أو إعدادات املعلومات لتحديد املواقع بإعطاء  
    عالمة جغرافية غري دقيقة تضاف إىل الصور.
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GPS Features

Map data ©2016 ZENRIN

التصوير وطرق السفر  EOS، ص. ٥٩٦(، ميكنك عرض مواقع  )برنامج   Map Utility مع 
على خريطة معروضة على جهاز كمبيوتر.

عرض الصور واملعلومات على خريطة افرتاضية

GPS ميزات
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GPS احتياطات
GPS البلدان واملناطق املسموح بها استخدام وظيفة  

ويقتصر استخدام وظيفة GPS يف بعض البلدان واملناطق، واالستخدام غري املشروع قد 
يعاقب عليه طبًقا للوائح وطنية أو حملية. لتجنب انتهاك اللوائح اخلاصة باستخدام وظيفة 

GPS، قم بزيارة موقع Canon للتحقق من مكان السماح باستخدام هذه الوظيفة.
 GPS ال ميكن أن تكون مسؤولة عن أي مشاكل ناجمة عن استخدام وظيفة Canon الحظ أن

يف بلدان ومناطق أخرى.

  رقم الطراز
 DS126601                     :EOS 5D Mark IV )WG(

)ES300 :GPS تتضمن جهاز(                                                                   

من  ● التأكد  يجب  ولذلك،    .GPS وظيفة  الستخدام  واملناطق  البلدان  بعض  تقييد  يتم  قد 
استخدام وظيفة GPS وفقا للقوانني واألنظمة املعمول بها يف بلدك أو منطقتك. توخي 

احلذر بشكل خاص عند استخدام وظيفة GPS خارج بلدك.
كن حذرا حول استخدام وظيفة GPS حيث يتم تقييد تشغيل األجهزة اإللكرتونية. ●
قد يكون اآلخرون قادرون على حتديد أو التعرف عليك باستخدام بيانات املوقع يف الصور  ●

أو  املعلومة  هذه  تقاسم  عند  حذرا  كن  األفــالم.  إىل  أو  جغرافية  عالمات  إليها  املضاف 
امللفات GPS مع اآلخرين، مثل عند نشرها على صفحات االنرتنت حيث ميكن للعديد من 

الناس أن يضطلعوا عليها. 
استقبال إشارة GPS قد يستغرق وقتا أطول يف بعض احلاالت. ●

تعلن مبوجب هذه الوثيقة، شركة Canon، أنDS126601 I ميتثل للمتطلبات األساسية واألحكام األخرى 
 . ١٩٩٩/٥/EC ذات الصلة بالتوجيه

يرجى االتصال بالعنوان التايل للحصول على الوثيقة األصلية لالمتثال:
 CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
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GPS  احلصول على إشارات نظام حتديد املواقع
يف  عائق  يوجد  ال  حيث  اخلارج  إىل  الكامريا  خذ  املواقع،  حتديد  نظام  إشارات  على  للحصول 
السماء. قم مبواجهة أعلى الكامريا نحو السماء مع احلفاظ على يديك، الخ بعيدا عن أعلى 

الكامريا.
عندما تكون شروط اكتساب إشارة جيدة، سوف يستغرق الكامريا تقريبا.٣٠ ثانية. إىل ٦٠ ثانية 

للحصول على إشارات األقمار الصناعية GPS بعد تعيني ]GPS[ إىل ]الوضع ١[ أو
 ]الوضع ٢[. تأكد من أن ]r[ يتم عرضه على شاشة LCD، ثم قم بالتصوير. 

]Mode 1[ )املوضع ١( ●
مفتاح  كان  وإذا  حتى  منتظمة  فرتات  على   GPS إشــارات  باستقبال  الكامريا  ستستمر 

 .>OFF< أو >ON< الطاقة

]Mode 2[ )املوضع ٢( ●
عند   .GPS إشارات  الكامريا  ستستقبل  )تشغيل(،   >ON< على  الطاقة  مفتاح  كان  وإذا 
ضبط مفتاح الطاقة على >OFF< )إيقاف(، ستكون أيًضا وظيفة GPS يف موضع اإليقاف. 
 GPS ولكن، إذا كان إيقاف التشغيل التلقائي فعال، ستستمر الكامريا باستقبال إشارات

على فرتات منتظمة. 

ضمن عالمة التبويب ]54[، حدد 
GPS(، ثم اضغط  ]GPS settings[ )إعدادات 

على >0<. 

●  ]Mode  2[ أو   )١ )املوضع   ]Mode  1[ حدد 
)املوضع ٢(. 

 .LCD على لوحة ]r[ سيتم عرض

 .)GPS إعدادات( ]GPS settings[ حدد

حدد املوضع.

١

٢
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GPS احلصول على إشارات نظام حتديد املواقع

GPS وضع احلصول على إشارات نظام حتديد املواقع

بالرمز   GPS اتــصــال  على  احلــصــول  وضــع  حتديد  يتم 
 .LCD يعرض على لوحة الكامريا ]r[

Constant GPS )اتصال مستمر(: اإلشارة املكتسبة
Blinking GPS: مل تكتسب اإلشارة بعد

عند التصوير أثناء عرض ]r[ باستمرار، سيتم وضع 
عالمات جغرافية على الصورة. 

GPS على  ● باستقبال إشارات  الكامريا  ١(، ستستمر  )املوضع   ]Mode 1[ عند ضبط 
ستستهلك  لذلك،   .>OFF< على  الطاقة  مفتاح  كــان  وإذا  حتى  منتظمة  فــرتات 
لفرتة  الكامريا  تستخدم  مل  إذا  قليلة.  لقطات  التقاط  ويتم  سريع  بشكل  البطارية 

متواصلة. اضبط هذه الوظيفة على ]Disable[ )تعطيل(. 
GPS على  ● عند ضبط ]Mode 2[ )املوضع ٢(، ستستمر الكامريا باستقبال إشارات 

فرتات منتظمة حتى إذا كان إيقاف التشغيل التلقائي فعال. لذلك، إذا مت ضبط إيقاف 
ويتم  سريع  بشكل  البطارية  ستستهلك  لذلك،  طويلة،  لفرتات  التلقائي  التشغيل 
التقاط لقطات قليلة. إذا مل تستخدم الكامريا لفرتة متواصلة. اضبط هذه الوظيفة 

على ]Disable[ )تعطيل(. 
من  ● إليها  ينظر  عندما  اليمني  إىل  األمامية  الكامريا  حجرة  يف  موجود   GPS هوائي  إن 

 Speedlite أثناء توصيل GPS اجلهة اخللفية للكامريا )ص. ٢٨(. ميكن حتقيق اتصال
خارجي، ولكن حساسية االتصال سيقل بشكل بسيط. 

ال ميكن استخدام GPS Receiver GP-E2 )يباع بشكل منفصل(.  ●
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Acquiring GPS Signals
GPS احلصول على إشارات نظام حتديد املواقع

وفًقا للشروط التالية، لن يتم احلصول على إشارة األقمار الصناعية GPS بشكل صحيح. 
تسجيل  يتم  قد  أو  جغرافية  عالمات  حول  معلومات  تسجيل  يتم  ال  قد  لذلك،  ونتيجة 

معلومات عالمة جغرافية غري دقيقة.
يف الداخل، وحتت األرض، ويف األنفاق أو الغابات، وبني املباين، أو فيالوديان. ●
على  ● تعمل  التي  النقالة  الهواتف  أو  العايل  التوتر  ذات  الكهرباء  خطوط  من  بالقرب 

٥،١جيجاهرتز.
عندما يتم ترك الكامريا داخل حقيبة، الخ.  ●
عند السفر ملسافات طويلة. ●
عند السفر من خالل بيئات خمتلفة. ●
مبا أّن األقمار الصناعية GPS تتحرك مع مرور الوقت، ميكن أن تتداخل حركة األقمار  ●

الصناعيةمع نظام حتديد املوقع اجلغرايف وتتسبب يف معلومات موقع غري دقيقة 
حتى يف ظروف أخرى غري ما سبق. باإلضافة إىل ذلك، قد تتضمن معلومات املوقع 
أيضا معلومات عن موقع خمتلف حتى إذا مت استخدام الكامريا يف مكان واحد فقط.

قد يكون مستوى البطارية منخفض عند بدء استخدام الكامريا نظرا لتأثري الوظيفة  ●
مشحونة  بطارية  بتحضري  قم  أو  البطارية  شحن  بإعادة  قم  ــر،  األم لــزم  إذا   .GPS

احتياطية )تباع بشكل منفصل(. 
اجتاه  ● يف  التصوير  أثناء  حتى  املواقع  حتديد  نظام  إشارات  استقبال  للكامريا  ميكن 

رأسي.
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GPS عرض معلومات

GPS احلصول على إشارات نظام حتديد املواقع

تأكد من أن اإلعداد ]GPS[ قد مت ضبطه على  ●
]Mode 1[ ]الوضع 1[ أو ]Mode 2[ ]وضع 2[.

GPS سيتم عرض املعلومات  

عند التصوير بعد اكتساب إشارة GPS، سيتم  ●
وضع عالمات جغرافية على الصورة.

بشكل عام، االرتفاع غري دقيق مثل خطوط الطول والعرض نظًرا لطبيعة نظام حتديد 
املواقع.

< يشري إىل ظروف اإلشارة املكتسبة. عندما يتم عرض >3D< يتم تسجيل  ● رمز >
 .>2D< االرتفاع. الحظ أن االرتفاع ال ميكن تسجيله عند عرض

بالتوقيت العاملي )UTC( هو نفس توقيت غرينتش.  ●

 .]GPS[ حتقق من اإلعداد

)عرض   ]GPS  information  display[ حدد 
.)GPS املعلومات

التقط الصورة.

١

٢

٣
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Acquiring GPS Signals

معلومات حتديد املوقع اجلغرايف

GPS احلصول على إشارات نظام حتديد املواقع

قم بتشغيل الصور واضغط على الزر >.INFO< لعرض شاشة معلومات التصوير )ص. ٣٩٨(.  
ثم قم بإمالة >9< إىل األعلى أو األسفل للتحقق من معلومات العالمة اجلغرافية.

فيه  ● يبدأ  الذي  الوقت  يف  املواقع  لتحديد  املعلومات  تسجيل  يتم  فيلم،  تصوير  عند 
التصوير. الحظ أن استقبال إشارة عملية ال يتم تسجيلها. 

الكمبيوتر،  ● جهاز  على  عرضها  خريطة  وعلى  التصوير  مواقع  على  االضطالع  ميكن 
وذلك باستخدام Map Utility )الربنامج، EOS، ص. ٥٩٦(. 

خط الطول
خط العرض

االرتفاع

)UTC( التوقيت العاملي
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حتديد الفاصل الزمني لتحديد املواقع
ميكن حتديد الفاصل الزمني )الوقت( لتحديث معلومات العالمة اجلغرافية. 

قد  متقاربة  فــرتات  على  اجلغرافية  العالمات  حول  املعلومات  حتديث  أن  من  الرغم  على 
يسهم بتسجيل معلومات عن املوقع أكرث دقة، فإنه سوف يقلل من عدد الطلقات املمكنة 

ألنها سوف تستهلك البطارية بشكل أسرع.

إذا كنت يف مكان ما حيث حالة اكتساب GPS ليست جيدة، فعدد اللقطات املمكنة  ●
قد تقّل. 

إن طبيعة نظام حتديد املواقع قد يسبب بعض التضارب يف فرتات التحديث. ●

تأكد من أن اإلعداد ]GPS[ قد مت ضبطه على  ●
]Mode 1[ ]الوضع 1[ أو ]Mode 2[]وضع 2[.

ثم  ● حتقيقها،  ــراد  املـ التحديث  ــرتة  ف ــدد  ح
الضغط على الزر >0<. 

 .]GPS[ حتقق من إعداد

]Position update intvl[ )فرتة حتديث  حدد 
املوقع(. 

اضبط فرتة التحديث املطلوبة. 

١

٢

٣
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حتديد الوقت من نظام حتديد املواقع على الكامريا
ميكن تعيني معلومات الوقت التي مت احلصول عليها من إشارات نظام حتديد املواقع على 

الة تصوير. وقد بلغ هامش اخلطأ تقريبا. 1± ثانية.

يف حال مل يتم احلصول على إشارات على األقل من خمسة أقمار صناعية لتحديد  ●
باللون  اآلن[  ]تعيني   ]Set  now[ تعتيم  سيتم  تلقائًيا.  الوقت  حتديث  ميكن  ال  املواقع، 

الرمادي وتكون غري قابلة للتحديد. 
ممكًنا  ● الوقت  حتديث  يكون  ال  قد  ممكًنا،  اآلن[  ]تعيني   ]Set  now[ ضبط  كان  لو  حتى 

 ..GPS بسبب توقيت غري مالئم الكتساب إشارة
عند ضبط ]Auto time setting[ )حتديد وقت تلقائًيا( على ]Auto update[ )حتديث  ●

 ]52: Date/ Time/Zone[ تلقائي(، ال ميكن ضبط التاريخ أو الوقت يدوًيا مع
) 52: تاريخ / الوقت / املنطقة(

إذا كنت تستخدم ناقل امللفات الالسلكي WFT-E7 )اإلصدار ٢ / يباع بشكل منفصل(  ●
التزامن  ]وقت   ]Sync  time  between  cameras[ تنفيذ  بعد  الوقت  تغيري  تريد  وال 
 ]Disable[ على  تلقائًيا(  وقت  )حتديد   ]Auto  time  setting[ اضبط  الكامريات[،  بني 

]تعطيل[ يف اخلطوة ٢.

 تأكد من أن اإلعداد ]GPS[ قد مت ضبطه على  ●
]Mode 1[ ]الوضع 1[ أو ]Mode 2[ ]وضع 2[.

أو  ● تلقائي(  )حتديث   ]Auto  update[ حــدد 
على  اضغط  ثــم  اآلن[،  ]تعيني   ]Set  now[

.>0<
يقوم  ● تلقائي(  )حتــديــث   ]Auto  update[

الكامريا  تشغيل  يتم  عندما  الوقت  بتحديث 
 .GPS واكتساب إشارة

 .]GPS[ حتقق من إعداد

وقت  )حتــديــد   ]Auto  time  setting[ ــدد  ح
تلقائًيا(. 

حدد اإلعداد املطلوب.

١

٢

٣
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تسجيل الطريق املسلوك
يتم   ،GPS تسجيل  وظيفة  اســتــخــدام  عند 
تسجيل معلومات العالمة اجلغرافية للطريق 
التي سلكته الكامريا بشكل تلقائي يف ذاكرة 

الكامريا الداخلية. 
 ،)٥٩٦ ص.   ،EOS )برنامج   Map  Utility ومع 
ــع الــتــصــويــر والــطــريــق  ــواق ميــكــنــك عـــرض م
املسلوك على خريطة يتم عرضها على جهاز 

الكمبيوتر. 

عند ضبط ]GPS[ على على ]Mode 1[ ]الوضع 1[، ستسمر وظيفة تسجيل املواقع  ●
بالعمل أثناء ضبط مفتاح الطاقة على إيقاف التشغيل. 

وظيفة  ● يوقف  سوف  أيقاف  على  الطاقة  مفتاح  ضبط  إن   ،]2 ]وضــع   ]Mode  2[ ضبط  عند 
تسجيل املوقع. ولكن، ستستمر هذه الوظيفة بالعمل أثناء اإليقاف التلقائي. 

تأكد من أن اإلعداد ]GPS[ قد مت ضبطه على  ●
]Mode 1[ ]الوضع 1[ أو ]Mode 2[]وضع 2[.

حدد ]Log GPS position[، ثم اضغط على الزر  ●
 .>0<

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

  سيتم عرض ]LOG[ )التسجيل( على لوحة  
 . LCD     

 .]GPS[ حتقق من إعداد

حدد ]GPS logger[ )تسجيل املوقع(.

 ]Enable[ إىل   ]Log  GPS  position[ اضــبــط 
)متكني(. 

١

٢

٣
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Upte al Log Data Update Interval  ta

Every 1 sec. 4.1 days Every 30 sec. 10 dys

Every 5 sec. 20 days Every 1 min. 10 days

Every 10 sec. 41 days Every 2 min. 0 days

Every 15 sec. 61 days Every 5 min. 0 days

Log Data Capacity by Positioning Interval (Approx.)

* Based on 1 day equivalent to eight hours worth of log data.

يتم تسجيلها يف  الكامريا  التي سلكتها  للطريق  العالمة اجلغرافية  يتم تسجيل معلومات 
الفرتات املضبوطة مع ]Position update intvl[ )فرتة حتديث الوظيفة( )ص. ٢٣٦(. يتم 
حفظ بيانات السجل يف ذاكرة الكامريا الداخلية من خالل التاريخ. ويبني اجلدول أدناه كيف 

ميكن حفظ بيانات التي تعود لعدة أيام “. 

فرتات  على   GPS إشارات  باستقبال  الكامريا  ستستمر   ،)١ )املوضع   ]Mode  1[ ضبط  عند 
 ،)٢ Mode[)املوضع   2[ ضبط  وعند   .>OFF< على  الطاقة  مفتاح  كان  وإذا  حتى  منتظمة 
ستستمر الكامريا باستقبال إشارات GPS على فرتات منتظمة حتى إذا كان إيقاف التشغيل 

التلقائي فعال. لذلك، ستستهلك البطارية بشكل سريع ويتم التقاط لقطات قليلة. 
 باإلضافة إىل ذلك، عندما يتم حتديد ]Log GPS position[ إىل ]Enable[ )متكني(، ستقوم 

فرتات التحديث القصرية باستهالك البطارية بسرعة أكرب.
أو عندما تكون إشارات نظام حتديد املواقع ضعيفة، ينصح بضبط  عندما ال تقوم بالسفر 

]GPS[ على ]Disable[ )تعطيل(. 

بطاقة           ● إىل  السجل  كملف  الداخلية  الذاكرة  يف  احملفوظة  السجل  بيانات  نقل  ميكن 
)ص. ٢٤٠(. 

تتكون ملفات تسجيل األسماء من تاريخ ورقم )مثال 16081800(. يتم إنشاء ملف سجل  ●
لكل يوم. إذا قمت بتغيري املنطقة الزمنية )ص. ٥١(، سيتم إنشاء ملف سجل جديد.

 إذا أصبحت الذاكرة الداخلية للكامريا معبئة بالكامل، سيتم مسح أقدم بيانات السجل،  ●
وسيتم حفظ بيانات السجل اجلديدة.

تسجيل معلومات العالمة اجلغرافية 

استهالك البطارية أثناء التسجيل

تسجيل الطريق املسلوك

*وفًقا ليوم ١ مكافئ لثماين ساعات من بيانات التسجيل.

)تقريًبا(سعة بيانات التسجيل حيب الفاصل الزمني

بيانات التسجيل
كل ثانيةكل ٣٠ ثانية١٠٠ يوم 

كل ٥ ثوان
كل ١٠ ثوان

كل ١٥ ثانية

٤،١ أيام 
٢٠ يوم كل ثانية

٤١ يوم كل ثانيتني
٦١ يوم كل ٥ ثوان

١٠٠ يوم 
١٠٠ يوم 
١٠٠ يوم 

حتديث الفاصل الزمنيبيانات التسجيلحتديث الفاصل الزمني
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حتميل بيانات التسجيل إىل الكمبيوتر

تسجيل الطريق املسلوك

 EOS ميكن حتميل بيانات السجل يف الذاكرة الداخلية للكامريا على جهاز كمبيوتر مع برنامج
املساعد )برنامج EOS، ص ٥٩٦( أو حتميلها من البطاقة بعد نقل البيانات إىل البطاقة.

عند استخدام Map Utility  )برنامج EOS، ص٥٩٦( لفتح ملف السجل احملفوظ على جهاز 
الكمبيوتر، سيتم عرض طريق سفر الكامريا على اخلريطة.

EOS استرياد بيانات السجل باستخدام برنامج o
مع الكامريا موصولة بجهاز الكمبيوتر عن طريق كابل واجهة املرفق، ميكنك حتميل بيانات 
السجل إىل الكمبيوتر مع EOS Utility )برنامج EOS(.  للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إىل 

.EOS دليل إرشادات

o نقل بيانات السجل إىل بطاقة للتحميل

●  ]Transfer  log  data  to  card[ حتديد  يتم  عندما 
)نقل بيانات السجل إىل بطاقة( ، ميكنك نقل بيانات 
إىل  السجل  كملفات  الداخلية  الذاكرة  يف  السجل 

 .]g[ SD أو ]f[ CF بطاقة
الحـــظ أنـــه عــنــدمــا يــتــم نــقــل مــلــفــات الــســجــل إىل 
الذاكرة  من  السجل  بيانات  مسح  يتم  البطاقة، 

الداخلية للكامريا.

●  .”MISC“ يف جملد ”GPS“ سيتم تخزين ملفات السجل املستوردة إىل البطاقة يف جملد
 .”LOG.“ التمديد هو

حتديد ]Delete log data[ ]حذف بيانات السجل[ سيمحو بيانات السجل احملفوظة يف  ●
الذاكرة الداخلية. حمو البيانات قد يستغرق تقريبا دقيقة واحدة. 
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عند توصيل الكامريا إىل جهاز الكمبيوتر، باستخدام كابل واجهة مرفق أو واحدة من  ●
الكابل املرفق  باستخدام حامي  كابل واجهة، قم  Canon )ص. ٥٢٥(. عند توصيل 

)ص. ٣٨(. 
حتى  ● السبب،  لهذا  الكامريا.  جسم  من  العلوي  اجلزء  يف  موجود   GPS الهوائي  إن 

عندما حتمل الكامريا، كما هو احلال يف كيس، حاول احلفاظ على اجلزء العلوي من 
الكامريا باجتاه األعلى، وعدم وضع أي شيء عليها. 

املنطقة  ● بتحديد  قم  أيضا،  الدقة.  من  ممكن  قدر  بأكرب  والتاريخ  الوقت  بضبط  قم 
الزمنية الصحيحة والتوقيت الصيفي لتصوير املوقع.

تسجيل الطريق املسلوك
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>f<>s<>d< التصوير  أوضاع  يف 
ســرعــة  حتــديــد  ميــكــنــك   ،>F<>a<
ــعــدســة وإعـــــدادات  ــق وفــتــحــة ال ــغــال ال
اإلضـــاءة  درجـــة  لتغيري  ــرى  األخـ الــكــامــريا 
الخ.  املطلوبة  النتيجة  على  واحلصول 

اضبط مفتاح >R< ناحية اليسار. 

الصفحة  ● عــنــوان  مــن  األميــن  العلوي  اجلــانــب  يف  الرمزMاملوجود  يشري 
على  ــاع  ــ األوض قــرص  ضبط  عند  الوظيفة  هــذه  اســتــخــدام  إمكانية  إىل 

.>F<>a<>f<>s<>d<
بعد الضغط على زر الغالق حتى منتصفه ثم تركه، ستبقى قيم درجة اإلضاءة  ●

معروضة يف مستكشف العرض ولوحة LCD ملدة ٤ ثوان تقرًيبا )0( عرب 
وظيفة موقت ضبط كثافة اإلضاءة.

ملعرفة الوظائف القابلة للضبط يف كل وضع تصوير، انظر ص. ٥٣٦.  ●

٦
العمليات املتقدمة
لتأثريات فوتوغرافية
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d: اإلضاءة التلقائية للربنامج 

سطوع  درجة  ملالءمة  العدسة  فتحة  وقيمة  الغالق  سرعة  بضبط  تلقاًئيا  الكامريا  تقوم 
الهدف. وهذا ما ُيعرف باإلضاءة التلقائية للربنامج.

* >d<  يشري إىل الربنامج. 
* يشري االختصار AE إىل اإلضاءة التلقائية. 

وقم  ● الــعــرض  مستكشف  ــالل  خ مــن  انــظــر 
 )AF( تلقاًئيا  ــبــؤرة  ال ضبط  نقطة  بتوجيه 
الغالق حتى  على الهدف. ثم اضغط على زر 

املنتصف. 
  عند إمتام ضبط البؤرة، سوف ينري ضوء تأكيد  
      ضبط البؤرة >o< باجلزء السفلي األمين من  

      مستكشف العرض. )وضع ضبط البؤرة  
      تلقاًئيا للقطة واحدة(.

  يتم ضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة    
      العدسة تلقاًئيا كما يتم عرضهما على   

 .LCD مستكشف العرض ولوحة      

قياسية  ● ــاءة  إضـ درجـــة  على  احلــصــول  سيتم 
العدسة  فتحة  وقيمة  الغالق  سرعة  أن  طاملا 

ال تومضان. 

الغالق  ● زر  على  واضــغــط  اللقطة  بتكوين  قــم   
بالكامل. 

 .>d< اضبط قرص األوضاع على

اضبط البؤرة على الهدف.

حتقق من العرض. 

التقط الصورة.

١

٢

٣

٤
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d: اإلضاءة التلقائية للربنامج 

الصغرى  ● القيمة  على  الــدال   ”30”“ الرمز  وميض  حالة  يف 
انخفاض  على  ذلك  يدل  الغالق،  وسرعة  العدسة  لفتحة 

اإلضاءة. لذا، قم بزيادة سرعة ISO أو استخدم الفالش. 
يف حالة وميض الرمز “8000” الدال القيمة القصوى لفتحة  ●

العدسة وسرعة الغالق، دل ذلك على اإلضاءة الزائدة. ومن 
)يباع   ND فلرت  استخدام  أو   ISO سرعة  تقليل  ينبغي  ثم، 

بشكل منفصل( لتقليل مقدار الضوء الواصل للعدسة. 

 >A< و  >d< الفرق بني الوضعني
 يتم، يف الوضع > A<، ضبط العديد من الوظائف مثل وضع ضبط البؤرة تلقاًئيا ووضع 
ضبطها  ميكنك  التي  الوظائف  أما  اللقطات.  إتالف  ملنع  تلقاًئيا  اإلضــاءة  كثافة  ضبط 
فتحة  وقيمة  الغالق  سرعة  ضبط  فقط  يتم   ،>d< الوضع  باستخدام  حمدودة.  فهي 
العدسة بشكل تلقائي. كما ميكنك ضبط وضع ضبط البؤرة تلقاًئيا ووضع ضبط كثافة 

اإلضاءة والوظائف األخرى كيفما تشاء )ص٥٣٦(. 
حول تغيري الربنامج 

وقيمة  ● الغالق  سرعة  جمموعة  تغيري  ميكنك  للربنامج،  التلقائية  اإلضاءة  وضع  يف 
مع  تشاء  كيفما  الكامريا  بواسطة  تلقاًئيا  املضبوطة  )الربنامج(  العدسة  فتحة 

االحتفاظ بنفس درجة اإلضاءة. وُيطلق على هذه العملية اسم “تغيري الربنامج”. 
لتبديل الربنامج، اضغط على زر الغالق حتى منتصفه، ثم أدر القرص >6< حتى يتم  ●

عرض سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة املطلوبة. 
إلغاء تغيري الربنامج تلقاًئيا عند ينتهي وقت ضبط كثافة اإلضاءة )0( )يتغري  ● يتم 

عرض إعداد درجة اإلضاءة إىل إيقاف(.
يتعذر استخدام تغيري الربنامج باستخدام الفالش.  ●



246246

s: اإلضاءة التلقائية مع أولوية الغالق 
يف هذا الوضع، تقوم بضبط سرعة الغالق بينما تقوم الكامريا تلقاًئيا بضبط فتحة العدسة 
بـ  يسمى  وهذا  الهدف.  سطوع  لدرجة  املالئمة  القياسية  اإلضــاءة  درجة  على  للحصول 
الهدف  أو  احلركة  تثبيت  الزائدة  الغالق  لسرعة  ميكن  الغالق.  أولوية  مع  التلقائية  اإلضاءة 

املتحرك. ميكن لسرعة الغالق البطيئة إنشاء تأثري باهت يعطي االنطباع باحلركة. 

* يشري االختصار >s< إىل قيمة الوقت.

حركة ذات تأثري باهت
)سرعة غالق بطسيئة:١/٣٠  ثانية(

حركة ثابتة 
)سرعة غالق سريعة:١/٢٠٠٠  ثانية(

أثناء النظر إىل لوحة LCD، أدر القرص >6<.  ●

ضغط على زر الغالق حتى املنتصف.  ●
  يتم ضبط فتحة العدسة تلقاًئًيا

 طاملا أن قيمة فتحة العدسة ال تومض، فيتم  ●
احلصول على درجة اإلضاءة القياسية. 

 .>s< اضبط قرص األوضاع على

اضبط سرعة الغالق املطلوبة. 

اضبط البؤرة على الهدف.

حتقق من عرض مستكشف العرض والتقط 
الصورة. 

١

٢

٣

٤
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على  ● يدل  ذلك  فإن  العدسة،  لفتحة  األدنــى  احلد  ومض  إذا 
انخفاض درجة اإلضاءة. 

الغالق على سرعة بطيئة  أدر القرص >6< لضبط سرعة 
 ISO أو قم بضبط سرعة  العدسة  حتى يتوقف وميض فتحة 

أعلى. 
على  ● يدل  ذلك  فإن  العدسة،  لفتحة  األقصى  احلد  ومض  إذا 

اإلضاءة الزائدة. أدر القرص >6< لضبط سرعة الغالق على 
سرعة عالية حتى يتوقف وميض فتحة العدسة أو قم بضبط 

سرعة ISO أقل. 

عرض سرعة الغالق
بالكسور.  الغالق  إىل “4” على مقام سرعة  تقع من “8000”  التي  الغالق  تدل سرعات 
 ٠،٥ إىل  يشريالرقم”5”0”  أًيضا  ثانية،   ١/١٢٥ يدل  الرقم”١٢٥”  يشري  املثال،  سبيل  على 

ثانية والرقم””15”إىل ١٥ ثانية.

s: اإلضاءة التلقائية مع أولوية الغالق
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f: اإلضاءة التلقائية مع أولوية فتحة العدسة  
تلقاًئيا  الكامريا  تقوم  بينما  املطلوبة  العدسة  فتحة  قيمة  بضبط  الوضع،  هذا  يف  تقوم، 
بضبط سرعة الغالق للحصول على درجة اإلضاءة القياسية املالئمة لدرجة سطوع الهدف 
الُبعد  سيؤدي  العدسة.  فتحة  أولوية  مع  التلقائية  اإلضاءة  بـ  يسمى  وهذا  تصويره.  املراد 
ضمن  واخللفية  املقدمة  من  أكرب  جزء  وقوع  إىل  أقل(  عدسة  فتحة  )قيمة  األعلى  البؤري 
النطاق البؤري املقبول. وعلى اجلانب اآلخر، يؤدي ضبط ُبعد بؤري أقل )قيمة فتحة عدسة 

أكرب( إىل وقوع جزء أقل من املقدمة واخللفية ضمن النطاق البؤري املقبول. 

* يشري الرمز >f< إىل قيمة فتحة العدسة )مقدار فتحة العدسة (.  

خلفية باهتة)باستخدام بعد بؤري منخفض 
)٥،٦/f :لفتحة العدسة

مقدمة وخلفية واضحتان
) ٣٢/f:باستخدام بعد بؤري مرتفع لفتحة العدسة(

مستكشف  ● يف  أو   LCD لوحة  إىل  النظر  أثناء 
العرض، أدر القرص >6<. 

اضغط على زر الغالق حتى املنتصف.  ●
  يتم ضبط سرعة الغالق تلقاًئيا

فسيتم  ● تــومــض،  ال  الــغــالــق  ســرعــة  أن  طــاملــا 
احلصول على درجة اإلضاءة القياسية. 

 .>f< اضبط قرص اختيار األوضاع على

اضبط قيمة فتحة العدسة املطلوبة. 

اضبط البؤرة على الهدف. 

حتقق من عرض مستكشف العرض والتقط 
الصورة. 

١

٢

٣

٤
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يف حالة وميض الرمز “”30” الدال على قيمة سرعة الغالق،  ●
يدل ذلك على انخفاض اإلضاءة. 

أدر القرص >6< لضبط قيمة فتحة عدسة أكرب )ُبعد بؤري 
أقل( حتى يتوقف الوميض أو اضبط سرعة ISO األعلى. 

سرعة  ● قيمة  على  الـــدال   ”8000“ الــرمــز  وميض  حالة  يف 
الغالق، دل ذلك على اإلضاءة الزائدة. 

)ُبعد  أقل  العدسة  فتحة  قيمة  لضبط   >6< القرص  أدر 
بؤري أعلى لفتحة العدسة( حتى يتوقف وميض سرعة الغالق 

أو قم بضبط سرعة ISO األقل. 

عرض قيمة فتحة العدسة
العدسة  فتحة  قيم  ستختلف  العدسة.  فتحة  قيمة  ستقل  البؤري،  الُبعد  زاد  كلما 
املعروضة حسب العدسة. إذا مل يتم تركيب أية عدسة بالكامريا، فسيتم عرض القيمة 

“00” لفتحة العدسة. 

f: اإلضاءة التلقائية مع أولوية فتحة العدسة
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معاينة عمق اجملال
فستبقى  وإال،  الصورة.  التقاط  حلظة  يف  فقط  احلاجز(  )احلجاب  العدسة  فتحة  تتغري 
فتحة العدسة مفتوحة بالكامل. ولذلك، عند النظر على املشهد من خالل مستكشف 

العرض أو على شاشة LCD، سيبدو عمق اجملال ضيقا. 

إليقاف  اجملـــال  عمق  معاينة  زر  على  اضــغــط 
ثم  العدسة  لفتحة  احلــايل  ــداد  اإلع عند  العدسة 
حتقق من عمق اجملال )نطاق البؤرة املقبولة(.  

النطاق  ● ُبعد بؤري أعلى إىل وقوع جزء أكرب من املقدمة واخللفية ضمن  يؤدي ضبط 
البؤري املقبول. ومع ذلك، يبدو مستكشف العرض أكرث قتامة. 

فتحة  ● تغيري  عند  املباشر  العرض  صورة  على  بوضوح  اجملال  عمق  أثر  رؤية  ميكن 
العدسة والضغط على زر معاينة عمق اجملال )ص. ٢٩٨(. 

زر معاينة عمق  ● الضغط على  أثناء  التلقائية(  اإلضاءة  اإلضاءة )قفل  يتم قفل درجة 
اجملال. 

f: اإلضاءة التلقائية مع أولوية فتحة العدسة
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Shutter speed

Aperture

Exposure level mark

Standard exposure index

النحو  على  العدسة  فتحة  وقيمة  الغالق  سرعة  من  كل  ضبط  الوضع،  هذا  يف  ميكنك، 
مبستكشف  اإلضــاءة  درجــة  مستوى  مؤشر  إىل  ارجــع  ــاءة،  اإلض درجــة  لتحديد  املطلوب. 
العرض أو استخدم أحد أجهزة قياس اإلضاءة املتوفرة باألسواق. وتسمى هذه الطريقة 

ضبط درجة اإلضاءة يدًويا. 

a: اإلضاءة اليدوية

* يشري االختصار >a< إىل يدوي.

القرص>6<.   ● أدر  الــغــالــق،  ســرعــة  لضبط 
لضبط فتحة العدسة، أدر القرص >5<.

املفتاح  ● اضبط  الضبط،  إمكانية  عدم  حالة  يف 
القرص  بتدوير  قم  ثم  اليسار،  ناحية   >R<

>6< أو >5<.

اضغط على زر الغالق حتى املنتصف.    ●
  يتم عرض إعداد درجة اإلضاءة مبستكشف  

 .LCD العرض وعلى لوحة      

ــة اإلضــــاءة واضــبــط  ● حتــقــق مــن مــســتــوى درجـ
سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة املطلوبة. 

مستوى  ● عن  احلايل  اإلضــاءة  مستوى  ابتعاد  مدى  إىل   >h< اإلضــاءة  مستوى  عالمة  تشري 
اإلضاءة القياسي. 

إذا جتاوز مقدار تعويض درجة اإلضاءة ±٣ درجة، فسيعرض طرف مؤشر مستوى درجة  ●
.>I< أو >J< اإلضاءة

.>a< اضبط قرص اختيار األوضاع على

الغالق وقيمة فتحة العدسة  اضبط سرعة 
)ص. ١٧٧(. 

اضبط سرعة الغالق وفتحة العدسة.

اضبط البؤرة على الهدف. 

 اضبط درجة اإلضاءة والتقط الصورة. 

١

٢

٣

٤

٥

سرعة الغالق
فتحة العدسة

مؤشر درجة اإلضاءة القياسية

عالمة مستوى درجة اإلضاءة
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تعويض درجة إضاءة مع ضبط ISO تلقائي

a: اإلضاءة اليدوية

A) تلقائي( ل>a< )يدوي( تصوير باستخدام اإلضاءة اليدوية،  ISO على  عند ضبط سرعة 
ميكنك ضبط درجة تعويض اإلضاءة )ص. ٢٥٥( على النحو التايل:

z2: Expo. Comp/ AEB[  o[ )تعويض درجة اإلضاءة/ ضبط البؤرة(

o  ضمن عالمة التبويب ]Custom Controls:83[ )التحكم اخملصص(، مع

[ )تعويض درجة اإلضاءة )امسك الزر وأدر  : Expo  comp (hold btn, turn [
Expo comp (hold btn, turn :  [ )ص. ٥٠٦(. القرص( أو ]

o  التحكم السريع )ص.٦٤(. 

عند ضبط ISO Auto(ISO تلقائي(، سيتغري إعداد سرعة ISO ليناسب سرعة الغالق  ●
وفتحة العدسة للحصول على درجة اإلضاءة القياسية. ولذلك، قد ال ميكنك احلصول 

على تأثري اإلضاءة املطلوب. 
درجة  ● تعويض  تطبيق  يتم  لن  تلقائي،   ISO ضبط  عند  الفالش  استخدام  حــال  يف 

اإلضاءة حتى عند ضبط معدل تعويض درجة اإلضاءة. 

يف ]z2: Auto Lighting Optimizer[ )حمسن اإلضاءة التلقائي(، ويف حالة إزالة  ●
اإلضاءة  أثناء  Disabled[)تعطيل   in  M  or  B  modes[ إلعداد   >]√[< االختيار  عالمة 

اليدوية(، ميكن ضبط الوضع >a< )ص. ٢٠١(. 
●  .ISO إلقفال سرعة >A< تلقائي، ميكنك الضغط على زر ISO عند ضبط
اللقطة، ميكنك املالحظة  ● الزر >A< وقمت بإعادة تشكيل  إذا قمت بالضغط على 

بأن االختالف مبعدل اإلضاءة الظاهرة على مؤشر مستوى اإلضاءة باملقارنة مع عند 
   .>A< ضبط الزر

أو  ●  ،>s<  ،>d< موضع  يف   )٢٥٥ )ص.  اإلضاءة  درجة  تعويض  تطبيق  مت  حال  يف 
سيتم  تلقائي،   ISO ضبط  مع   >a< على  التصوير  موضع  نقل  مت  ثم  ومن   ،>f<

احلفاظ على معدل تعويض درجة اإلضاءة املضبوطة. 
على  ●  ]81:  Exposure  level  increments[ ضبط  ومع  التلقائي   ISO ضبط  مع 

 )١/٣(  ISO سرعة  مع  يبلغ١/٢  إضاءة  درجة  تعويض  أي  تطبيق  سيتم   ،]1/2  stop[
وسرعة الغالق. ولكن، لن يتغري سرعة الغالق املعروضة. 
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ميكنك حتديد واحدة من أربع طرق لقياس سطوع الهدف. ويتم ضبط وضع القياس تلقائيا 
  .>A< على ضبط كثافة اإلضاءة التقديرية يف الوضع

Nحتديد وضع ضبط كثافة اإلضاءة q

أثناء النظر إىل لوحة LCD، أدر القرص >6<.  ●
q: ضبط كثافة اإلضاءة التقديرية

w: ضبط كثافة اإلضاءة اجلزئية
r: ضبط كثافة اإلضاءة املوضعية

e: ضبط كثافة اإلضاءة ملتوسط املركز 

q: ضبط كثافة اإلضاءة التقديرية
األهداف  هذا  الشامل  اإلضــاءة  كثافة  ضبط  وضع  يناسب 
الكامريا  تقوم  الــوضــع،  هــذا  ففي  اخللفية.  اإلضـــاءة  ذات 
بضبط درجة اإلضاءة تلقاًئيا لتالئم املشهد املراد تصويره.

w: ضبط كثافة اإلضاءة اجلزئية
سطوًعا  أكرث  اخللفية  تكون  عندما  ًلا  فعا  اخليار  هذا  يكون   
ذلك.  إىل  ما  أو  اخللفية،  اإلضــاءة  بسبب  وذلك  الهدف  من 
ويغطي ضبط كثافة اإلضاءة اجلزئية حوايل ٦،١ ٪ من منطقة 

مستكشف العرض عند املركز. 

.)9( >n< اضغط على الزر

حدد وضع ضبط كثافة اإلضاءة. 

١

٢
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Nحتديد وضع ضبط كثافة اإلضاءة q

r:ضبط كثافة اإلضاءة املوضعية
يستخدم هذا اخليار عند ضبط كثافة اإلضاءة ملوضع حمدد 
عند  ــاءة  اإلضـ كثافة  قياس  ويتم  املشهد.  أو  الــهــدف  مــن 
مستكشف  منطقة  من   ٪٣،١ حــوايل  يغطي  مما  املنتصف 

العرض.

e: ضبط كثافة اإلضاءة متوسط املركز
يتم قياس كثافة اإلضاءة عند املركز ثم يتم حتديد املتوسط 

للمشهد بأكمله. 

التقديرية(، سيتم إقفال إعداد درجة اإلضاءة  عند ضبط >q< )ضبط كثافة اإلضاءة 
موضع  )يف  البؤرة  ضبط  حتقيق  ويتم  املنتصف  حتى  الغالق  زر  على  الضغط  عند 
 >r< ،)ضبط كثافة اإلضاءة اجلزئية( >w< يف موضع .)ضبط البؤرة للقطة واحدة
يتم  املركز،  ملتوسط  اإلضاءة  كثافة  )ضبط   >e<و الوضعية(،  اإلضاءة  كثافة  )ضبط 
ضبط كثافة اإلضاءة يف اللحظة التي تلتقط فيها الصورة. )الضغط على الغالق حتى 

منتصفه ال يقفل إعداد ضبط درجة اإلضاءة(. 
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Increased exposure for a 
brighter image

Decreased exposure for a 
darker image

Nإعداد تعويض درجة اإلضاءة 

لوحة  ● أو  العرض  مستكشف  إىل  النظر  أثناء 
LCD، أدر القرص >5<. 

يف حالة عدم إمكانية الضبط، اضبط املفتاح  ●
]R[ ناحية اليسار، ثم قم بتدوير القرص 

 .>5<
  إللغاء تعويض درجة اإلضاءة، اضبط مقدار  

  .>       تعويض درجة اإلضاءة إىل>

تعويض  ● مقدار  اضبط  اإلضــاءة،  درجة  إللغاء 
درجة اإلضاءة على >N/s< إىل مؤشر مقدار 

 .)>C/a<( تعويض درجة اإلضاءة العادي

●  )0( الغالق حتى منتصفه  زر  اضغط على 
وحتقق من مؤشر مستوى درجة اإلضاءة.

افحص مؤشر مستوى درجة اإلضاءة.

اضبط مقدار تعويض درجة اإلضاءة. 

التقط الصورة. 

١

٢

٣

درجة إضاءة مرتفعة للحصول على صورة 
أكرث سطوًعا

صورة  على  للحصول  أقــل  إضــاءة  ــة  درج
أكرث قتامة

تغميق  أو  متزايدة(  )إضــاءة  سطوع  زيــادة  على  اإلضــاءة  درجــة  تعويض  يعمل  أن  ميكن 
ميكن  الكامريا.  بواسطة  ضبطها  يتم  التي  القياسية  اإلضــاءة  درجة  منخفضة(  )إضــاءة 
أنه  من  الرغم  على   .>f<>s<>d< التصوير  أوضاع  يف  اإلضاءة  درجة  تعويض  ضبط 
ميكنك ضبط تعويض درجة اإلضاءة إىل ما يصل إىل 5± درجات بزيادات قدرها ١/٣ درجة، 
LCD  إال أن مؤشر تعويض درجة اإلضاءة الذي يظهر يف مستكشف العرض وعلى لوحة
ميكنه فقط عرض إعداد يصل إىل 3± درجات فقط. إذا كنت تريد ضبط إعداد تعويض درجة 
اإلضاءة على أكرث من 3± درجة، فيجب عليك استخدام التحكم السريع )ص. ٢٥٧(، أو اتباع 
اإلرشادات اخلاصة ]z2: Expo. Comp./ AEB[ )تعويض درجة اإلضاءة/ مضاهاة شدة 
اإلضاءة تلقائًيا(. إذا مت ضبط وضع >a< و ISO تلقائي، أنظر ص. ٢٥٢ لضبط تعويض ضبط 

كثافة اإلضاءة. 
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O Setting the Desired Exposure CompensationN
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Nإعداد تعويض درجة اإلضاءة 

درجة  ● تعويض  مقدار  ميكن  ــالم،  األف وتصوير  املباشر  العرض  باستخدام  لتصوير 
اإلضاءة فقط على درجة . 

إذا مل يتم ضبط]z2: Auto Lighting Optimizer[ )حمسن اإلضاءة التلقائي(  ●
ضبط  عند  حتى  ساطعة  الصورة  تظل  ،فقد  )تعطيل(   ]Disable[ على  )ص.٢٠١( 

مقدار تعويض درجة اإلضاءة األكرث إعتًاما . 

على  ● التشغيل  مفتاح  ضبط  بعد  حتى  مؤثًرا  اإلضــاءة  درجــة  تعويض  مقدار  يبقى 
 .>OFF<

ناحية  ●  >R< املفتاح  ضبط  ميكنك  اإلضــاءة،  درجة  تعويض  مقدار  إعداد  بعد 
اليمني ملنع مقدار تعويض درجة اإلضاءة من التغيري دون قصد.

3± درجة، فسيعرض طرف مؤشر مستوى  ● إذا جتاوز مقدار تعويض درجة اإلضاءة 
.>I< أو >J<درجة اإلضاءة
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AEB range

Standard exposure

Increased exposure

Decreased exposure

عن طريق تغيري سرعة الغالق أو قيمة فتحة العدسة تلقاًئيا، تقوم الكامريا مبضاهاة درجة 
اإلضاءة بقيمة تصل إىل 3± بزيادات قدرها ١/٣ درجة لثالث لقطات متتابعة. ويطلق على 

هذه العملية اسم )AEB( مضاهاة شدة اإلضاءة تلقاًئيا.  
* يشري االختصار AEB إىل مضاهاة شدة اإلضاءة تلقاًئيا.

N )AEB( مضاهاة شدة اإلضاءة تلقاًئيا h

مضاهاة  ● نطاق  لضبط   >6< الــقــرص  أدر 
 ،>5< بتدوير  قمت  إذا  تلقاًئيا.  اإلضاءة  شدة 

فيمكنك ضبط تعويض درجة اإلضاءة.
اضغط على >0< لضبطه. ●

  عند اخلروج من القائمة، سيتم عرض ونطاق  
 .LCD مضاهاة شدة اإلضاءة تلقاًئيا على لوحة       

وفقا  ● الــثــالث  املضاهاة  لقطات  تصوير  يتم 
بالتسلسل  ضبطه  يتم  الذي  التشغيل  لوضع 
ومنخفضة  قياسية  ــاءة  ــ إض درجـــة  الــتــايل: 

ومتزايدة. 
تلقاًئيا  ● اإلضــاءة  شدة  مضاهاة  إلغاء  يتم  لن 

بصورة تلقائية. وإللغاء مضاهاة شدة اإلضاءة 
إليقاف  رقــم٢  اخلــطــوة  اتــبــاع  ُيــرجــى  تلقاًئيا، 
اإلضاءة  شدة  مضاهاة  نطاق  عرض  تشغيل 

تلقاًئيا. 

من عالمة التبويب ]z2[، حدد 
اإلضاءة/ درجة  )تعويض   ]Expo.  comp./AEB[
ــاءة تــلــقــاًئــيــا(، ثــم اضغط  ــ مــضــاهــاة شــدة اإلض

على>0<

درجة  )تعويض   ]Expo.  comp./AEB[ حــدد 
اإلضاءة/مضاهاة شدة اإلضاءة تلقاًئيا( 

 اضبط نطاق مضاهاة شدة اإلضاءة تلقاًئيا. 

التقط الصورة.

١

٢

٣
AEB نطاق مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا

درجة إضاءة قياسية

درجة إضاءة منخفضة

درجة إضاءة متزايدة
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N)AEB( مضاهاة شدة اإلضاءة تلقاًئيا h

أثناء تصوير مضاهاة شدة اإلضاءة تلقاًئيا، سيومض >A< يف مستكشف العرض.  ●
B <، فاضغط على زر الغالق ثالث  ● إذا مت ضبط وضع التشغيل على >u< أو > 

مرات لكل لقطة. عند ضبط >o< أو >i< أو >M< واستمريت يف الضغط 
مستمر  بشكل  الثالث  املضاهاة  لقطات  التقاط  سيتم  متاًما،  الغالق  زر  على 
تصوير  يتم   ،>k< أو   >Q< ضبط  عند  تلقاًئيا.  التصوير  عن  الكامريا  وستتوقف 
أو  ثوان   ١٠ ملدة  التأخري  بعد  متواصل  بشكل  باملضاهاة  اخلاصة  الثالث  اللقطات 

ثانيتني.
ميكنك ضبط مضاهاة شدة اإلضاءة تلقاًئيا مع تعويض درجة اإلضاءة.  ●
إذا جتاوز نطاق مضاهاة شدة اإلضاءة تلقاًئيا 3± درجة، فسيعرض طرف مؤشر  ●

 .>I< أو >J< مستوى درجةاإلضاءة
يتعذر ضبط مضاهاة شدة اإلضاءة تلقاًئيا لدرجات إضاءة املصباح أو استخدامها  ●

مع الفالش.
يتم إلغاء مضاهاة شدة اإلضاءة تلقاًئيا عند ضبط مفتاح التشغيل على >OFF< أو  ●

عندما يكون الفالش جاهزا لالنطالق.
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q*

wre

 استخدم ميزة قفل اإلضاءة التلقائية )AE( عندما تختلف منطقة ضبط البؤرة عن منطقة 
ضبط كثافة اإلضاءة أو عندما تريد التقاط عدة صور بنفس إعداد اإلضاءة. اضغط على الزر 
>A< لتثبيت درجة اإلضاءة ثم أعد تكوين الصورة والتقطها. ويطلق على هذه العملية اسم 

“قفل اإلضاءة التلقائية”. وهي مناسبة لألهداف ذات اإلضاءة اخللفية

N)AE(قفل اإلضاءة التلقائية A

اضغط على زر الغالق حتى املنتصف.  ●
  يتم عرض إعداد درجة اإلضاءة. 

  يضيء الرمز >A< مبستكشف العرض ليشري 
      إىل أنه قد مت تثبيت إعداد درجة اإلضاءة )تثبيت  

      اإلضاءة التلقائية(.
يتم قفل إعداد اإلضاءة التلقائية احلايل كل مرة  ●

.>A<يتم فيها الضغط على الزر

التلقائية  ● ــاءة  اإلض بقفل  االحتفاظ  أردت  إذا   
مع  فاضغط  الصور،  من  املزيد  التقاط  أثناء 
زر  على  الزر>A<واضغط  على  االســتــمــرار 

الغالق لتصوير لقطة أخرى. 

اضبط البؤرة على الهدف.

.)0( >A< اضغط على الزر

أعد تكوين الصورة والتقطها. 

١

٢

٣

تأثريات قفل اإلضاءة التلقائية

طريقة حتديد مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا )ص. ١٠٦، ١٠٧(
حتديد يدوي

يتم تطبيق قفل اإلضاءة التلقائية عند 
املستوى احملدد لضبط البؤرة تلقاًئيا 

.)AF(

 )AE( يتم تطبيق قفل اإلضاءة التلقائية
 )AF( عند مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا

الذي مت استخدامه لضبط البؤرة. 

ال ميكن قفل اإلضاءة تلقاًئيا باستخدام درجات إضاءة املصباح. 

* عند ضبط مفتاح وضع ضبط بؤرة العدسة على>MF< )ضبط البؤرة يدًويا(، يتم تطبيق قفل اإلضاءة  
 )AE( عند املستوى املركزي لضبط البؤرة تلقاًئيا )AF( .التلقائية    

  .)AF( عند النقطة املركزية لضبط البؤرة تلقاًئيا )AE( يتم تطبيق قفل اإلضاءة التلقائية

حتديد تلقائي
وضع ضبط كثافة 

اإلضاءة  )ص. ٢٥٣(
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Elapsed exposure time

F : درجات إضاءة املصباح 
عند ضبط املصباح، يبقى زر الغالق مفتوحا أثناء الضغط مع االستمرار على زر الغالق حتى 
بدرجة إضاءة املصباح. استخدم درجات  الغالق. ويسمى هذا  زر  نهايته، ويغلق عند حترير 
تتطلب  التي  األخرى  واألهــداف  والسماء  النارية  واأللعاب  الليلية  للمشاهد  املصباح  إضاءة 

درجات إضاءة طويلة.

ال توجه الكامريا إىل مصدر ضوء ساطع، كأشعة الشمس أو مصدر ضوء اصطناعي  ●
قوي. ففعل ذلك قد يتلف مستشعر الصورة أو إلتماسات الكامريا الداخلية.

درجات التعرض الطويلة قد حتدث املزيد من التشويش.  ●
يف حالة ضبط ISO على التلقائي، ستكون سرعته ٤٠٠ ISO )ص. ١٧٩(.  ●
بالنسبة لدرجات إضاءة املصباح، إذا استخدمت موقت ذاتي أو قفل املرآة بدًلا من  ●

موقت املصباح، استمر بالضغط على زر الغالق بالكامل )وقت تأخري موقت الذاتي+ 
العد العكسي ملوقت الذاتي(. إذا قمت برتك زر الغالق أثناء العد العكسي للموقت 
الذاتي، سيسمع صوت حترير الغالق، لكن لن يتم التقاط صورة. إذا استخدمت موقت 
املصباح يف ظل الظروف نفسها، قد ال تضر إىل االستمرار بالضغط الكامل على زر 

الغالق. 

LCD، أدر املفتاح >6<  ● النظر إىل لوحة  أثناء 
أو >5<. 

الغالق،  ● زر  على  االستمرار  مع  الضغط  أثناء 
سيستمر تشغيل درجة اإلضاءة.

  يتم عرض زمن اإلضاءة املنقضي على لوحة  
 .LCD      

>F< اضبط قرص األوضاع على

اضبط قيمة فتحة العدسة املطلوبة.

التقط الصورة. 

١

٢

٣

زمن اإلضاءة املنقضي
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F: Long (Bulb) Exposures

يف حالة ضبط ]z3: Long exp. noise reduction[ )تقليل تشويش التعرض الطويل  ●
لإلضاءة( تقليل التشويش الناجت عن التعرض للطويل لإلضاءة )ص ٢٠٤(. 

بالنسبة لدرجات إضاءة املصباح، يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم وموقت املصباح.  ●
ميكنك أيًضا استخدام قفل املرآة )ص. ٢٧٦(. 

كما ميكنك أًيضا استخدام وحدة التحكم عن ُبعد RS-80N3 أو جهاز التحكم عن بعد بالوقت  ●
TC-80N3)تباع بشكل منفصل، ص)٢٧٩(. الستخدام درجات إضاءة املصباح. 

●  )٢٧٩ ص.  منفصل،  بشكل  )يباع   RC-6 بعد  عن  التحكم  جهاز  استخدام  أيًضا  ميكن 
ُبعد،  التحكم عن  بوحدة  اإلرسال  زر  الضغط على  الستخدام درجات إضاءة املصباح. عند 
يتم تشغيل درجة إضاءة املصباح فو ًرا أو بعد ثانيتني. اضغط على الزر مًرة أخرى إليقاف 

درجة إضاءة املصباح. 

إضــاءة  ــات  درج موقت  مع  املصباح.  اإلضـــاءة  ــات  درج تعريض  وقــت  ضبط  ــادة  إع ميكنك 
املصباح، قد ال تضر إىل االستمرار بالضغط الكامل على زر الغالق. وقد يقلل هذا من اهتزاز 

الكامريا. 
ميكن ضبط موق إضاءة املصباح فقط على وضع التصوير >F< )مصباح(. ال ميكن ضبطه 

على )أو لن يعمل( يف أي وضع تشغيل آخر. 

حدد ]Enable[  )متكني[، ثم اضغط على زر  ●
 .>INFO.<

ضمن عالمة التبويب ]z4[، حدد  ●
]Bulb Timer[ )موقت إضاءة املصباح(، ثم 

اضغط على >0<. 

إضــاءة  )موقت   ]Bulb  Timer[ حــدد   ١
املصباح(.

حدد ]Enable[ )متكني[. 

١

٢

F: درجات إضاءة املصباح 

N موقت درجة إضاءة املصباحH
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F: Long (Bulb) Exposures
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Bulb timer
Elapsed exposure time

  سيتم عرض الوقت املضبوط على شاشة  
      القائمة. 

  عند اخلروج من املنزل، سيتم عرض  
 .LCD على لوحة >H<      

وقمت  ● بالكامل  الغالق  زر  على  بالضغط  قمت  إذا  املصباح،  موقت  تشغيل  عند 
بتحريره، سيتوقف املصباح عن العمل. 

املصباح،  ● ــاءة  إض تعريض  بــدء  بعد  بالكامل  الغالق  على  بالضغط  استمريت  إذا 
تعريض  تتوقف  )لن  التعريض.  وقت  ينتهي  ان  بعد  حتى  اإلضاءة  تعريض  سيستمر 

إضاءة املصباح تلقائًيا عند انتهاء الوقت.(
ضبط  ● تعطيل(:  إىل  )تعود  املصباح  موقت  وظيفة  يلغي  سوف  التايل  من  بأي  القيام 

قابس الطاقة على إيقاف التشغيل، استبدال البطارية، استبدال البطاقة، االنتقال 
.>F< إىل تصور األفالم، أو التغيري إىل موضع التصوير وغري عن زر

 اضغط على الغالق بالكامل، سيبدأ درجة  
      إضاءة املصباح وتستمر حتى ينتهي الوقت  

      املضبوط. 
●  >H< املصباح،  مبوقت  التصوير  أثماء 

سيومض. 
●  ]Disable[ اضــبــط  ــت،  ــوق ال إعـــداد  إللــغــاء 

)تعطيل( ف اخلطوة ٢. 

حدد الساعة، الدقيقة، أو الثانية. ●
● .>r< اضغط على >0< لعرض
●  >0< على  اضغط  ثم  املطلوب،  الرقم  اضبط 

 .)>s< يعود إىل(

اضبط قيمة فتحة العدسة املطلوبة.

حدد ]OK[ )موافق(. 

التقط الصورة.

٣

٤

٥

وقت درجة اإلضاءة
موقت املصباح

F: درجات إضاءة املصباح 
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حدد ]HDR[، ثم اضغط على >0<. ●
الديناميكي  ● النطاق  وضع  شاشة  ستظهر 

العايل.

ثم  ● املطلوب،  الديناميكي  النطاق  إعداد  حدد 
اضغط على >0<. 

جعل  ● إىل  )تلقائي(   ]Auto[ حتديد  سيؤدي 
يقوم بضبط نطاق درجة  الديناميكي  النطاق 

اللون اإلجمالية للصورة بشكل تلقائي. 
ــرب، ســـيـــزداد الــنــطــاق  ● ــ ــم أك ــرق ــان ال كــلــمــا كـ

الديناميكي.
لتعطيل التصوير يف وضع النطاق الديناميكي  ●

العايل، حدد ]Disable HDR[ )تعطيل النطاق 
الديناميكيالعايل(.

ميكنك التقاط الصور الفنية التي تتمتع بنطاق الديناميكي العايل مع احلفاظ على التفاصيل 
يف مناطق الظل والتظليل. وُيعد تصوير باستخدام النطاق الديناميكي العايل فعا ًال للقطات 
الديناميكي  النطاق  وضع  يف  التصوير  باستخدام  الثابتة.  احلية  والصور  الطبيعية  املناظر 
العايل، يتم التقاط ثالث صور من درجات إضاءة خمتلفة )درجة اإلضاءة القياسية وانخفاض 
الصورة  تخزين  يتم  تلقاًئيا.  دجمها  يتم  ثم  لقطة  بكل  املفرطة(  واإلضـــاءة  اإلضـــاءة 

 .JPEG امللتقطة يف الوضع الديناميكي العايل كصورة بتنسيق
* يشري االختصار HDR إىل النطاق الديناميكي العايل. 

حدد التأثري املطلوب، ثم اضغط على >0<.  ●

●  .]z3: HDR Mode[ ميكنك أيًضا ضبط النطاق الديناميكي العايل على 

 .>b< اضغط على الزر

حدد وضع النطاق الديناميكي العايل. 

النطاق  )ضبط   ]Adjust  dyn  range[ اضبط 
الديناميكي(. 

اضبط ]Effect[ )التأثري(.  

١
٢

٣

٤

N التصوير يف وضع )النطاق الديناميكي العايل : HDR
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N التصوير يف وضع )النطاق الديناميكي العايل : HDR

حول التأثريات

طبيعي  ●
للصور التي حتتفظ بنطاق درجات ألوان عريض تتوفر فيه تفاصيل الظالل والتظليل وإال 

سيتم فقدانها.  سيتم تقليل الظالل.
قياسي فني ●

عندما يتم احلفاظ على تفاصيل التمييز والظالل بشكل أفضل من ]Natural[)طبيعي(، 
فنية.  لوحة  تشبه  صورة  على  للحصول  التدرج  تسوية  او  انخفاض  أقل  التباين  سيكون 

ستحتوي حدود األهداف على حواف ساطعة )أو داكنة(. 
زاهي فني  ●

تعترب األلوان أكرث تشًبعا من املوجودة يف ]Art standard[ )قياسي فني( ويعمل التباين 
املنخفض والتدرج املتساِوو على إنشاء تأثري فني للرسومات. 

واضح فني ●
تكون األلوان أكرث تشًبعا، حيث يربز الهدف بوضوح وتبدو الصورة مثل لوحة الزيتية. 

بارز فني ●
تبدو  كما  مستوية.  الصورة  تبدو  حتى  والتدرج  والتباين  والسطوع  األلــوان  تشبع  يقل 

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

سيتم تطبيق كل تأثري إىل جانب االعتماد على خصائص منط الصورة املضبوطة حالًيا )ص. ١٨٣(.

بارز فني

منخفض

أقوى

داكن 
أكرث استواًء

واضح فني

أعلى

قوي

قياسي
مستٍو

زاهي فني

عايل

ضعيف

قياسي
مستٍو

قياسي فني

التشبع

السطوع
الدرجة

خمطط واضح

قياسي

قياسي

قياسي
مستٍو
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w: HDR (High Dynamic Range) ShootingNN التصوير يف وضع )النطاق الديناميكي العايل : HDR

حدد ]shot only 1[ )لقطة واحدة فقط ( أو  ●
]Everyshot[ )كل لقطة(، ثم اضغط على 

  .>0<
باستخدام ]shot only 1[ )لقطة واحدة   ●

فقط(، سيتم إلغاء التصوير باستخدام النطاق 
الديناميكي العايل تلقاًئيا بعد انتهاء التصوير

باستخدام ]Everyshot[ )كل لقطة(، يستمر  ●
التصوير باستخدام النطاق الديناميكي العايل 

حتى يتم ضبط اإلعداد يف اخلطوة على              
]Disable HDR[ )تعطيل النطاق الديناميكي 

العايل(.

●  ]Enable[ بالنسبة للتصوير اليدوي، حدد
)متكني(. وعند استخدام حامل ثالثي 

القوائم، حدد ]Disable[ )تعطيل(. بعد ذلك، 
اضغط على >0<. 

حلفظ جميع الصور الثالث وصورة النطاق  ●
الديناميكي العايل التي مت دجمها، حدد 

]All images[ )كل الصور(، ثم اضغط على 
  .>0<

حلفظ صورة النطاق الديناميكي العايل فقط،  ●
حدد ]HDR img only[ )صورة النطاق 

الديناميكي العايل فقط(، ثم اضغط على 
  .>0<

)النطاق   ]Continuous  HDR[ اضبط 
الديناميكي العايل املستمر(.

)حماذاة   ]Auto  Image  Align[ اضبط 
الصورة تلقاًئيا(.  

 اضبط الصور املراد حفظها. 

٥

٦

٧
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الديناميكي  ● النطاق  وضع  يف  التصوير  ميكن 
مستكشف  باستخدام  التصوير  مع  العايل 

العرض والتصوير أثناء العرض املباشر. 
سيتم  ● متــًامــا،  الغالق  زر  على  الضغط  عند 

تسجيل  يتم  ثم  متتابعة،  صــور  ثــالث  التقاط 
ــايل على  ــع ــنــطــاق الــديــنــامــيــكــي ال ــورة ال ــ ص

البطاقة. 

جودة            ● يف   HDR صورة  تسجيل  سيتم   ،RAW على  الصورة  تصوير  جودة  ضبط  عند 
صورة  تسجيل  سيتم   ،RAW+JPEG على  الصورة  تصوير  جودة  ضبط  مت  إذا   .>73<

 .JPEG يف جودة HDR
●  H2( ممتدة ISO التصوير يف وضع النطاق الديناميكي العايل غري ممكن مع سرعات

 ISO  التصوير يف وضع النطاق الديناميكي العايل ممكن مع سرعة ١٠٠ -٣٢٠٠٠.)L,H1,
 ]Range  for  stills[ ضمن  األدنــى[  ]احلد  و  األقصى[  ]احلد  لإلعدادات  وفًقا  )تختلف 

)نطاق الصور الثابتة(. 
لن ينطلق الفالش أثناء التصوير يف وضع النطاق الديناميكي العايل.  ●
التصوير يف وضع النطاق الديناميكي العايل سيكون له تلقائًيا أثناء ضبطه على تعطيل:  ●

]Distortion correction[ )تصحيح االنحراف( ضمن عالمة التبويب  
]z1: Lens aberration correction[ )تصحيح االنحراف اللوين(، 
]z2: Auto Lighting Optimizer[ )حمسن اإلضاءة التلقائية( و

]z3: Highlight tone priority[ )أولوية درجة التظليل(. 
ال ميكن ضبط البؤرة تلقائًيا.  ●
إذا قمت بتصوير هدف على شكل فيلم، قد يرتك الهدف املتحرك صور متتالية.  ●
يف التصوير يف وضع النطاق الديناميكي العايل، سيتم التقاط ثالث صور مع سرعات  ●

سيتم   ،>a< و   >s< املوضعني  يف  حتى  لذلك،  تلقائًيا.  مضبوطة  خمتلفة  غالق 
تغيري سرعة الغالق وفًقا على سرعة الغالق الذي تقوم بضبطه. 

ملنع الكامريا من االهتزاز، ميكن ضبط سرعة ISO عالية. ●
ميكنك ضبط الكامريا لعرض >z< يف مستكشف العرض وعلى لوحة LCD لوقت  ●

ضبط التصوير يف وضع النطاق الديناميكي العايل )ص. ٤٨٩(. 

التقط الصورة.  ٨

N التصوير يف وضع )النطاق الديناميكي العايل : HDR
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عند التقاط صور النطاق الديناميكي العايل مع ضبط ]Auto Image Align[ )حماذاة  ●
مستوى  عرض  معلومات  تضمني  يتم  لن  )متكني(،   ]Enable[ على  تلقاًئيا(  الصورة 

ضبط البؤرة تلقاًئيا )AF((ص.٤٠٢ ( وبيانات مسح األتربة )ص. ٤٦٠( بالصورة
إذا مت ضبط ]Auto Image Align[ )حماذاة الصورة تلقاًئيا( على ]Enable[)متكني(  ●

ومت التقاط صورة باستخدام النطاق الديناميكي العايل يدًويا، فسيتم اقتصاص حواف 
الصورة  حماذاة  من  التمكن  عدم  حالة  يف  وأًيضا،  قلًيال.  الدقة  انخفاض  مع  الصور، 
الصورة  حماذاة  تفعيل  يتم  ال  قد  ذلك،  إىل  وما  الكامريا،  الهتزاز  نًظرا  سليم  بشكل 
تلقاًئيا. وتذكر أنه عند التصوير باستخدام إعدادات اإلضاءة املفرطة أو درجة اإلضاءة 

الداكنة، قد ال تعمل حماذاة الصورة بشكل سليم.
ضبط                      ● أثناء  يــدًويــا  العايل  الديناميكي  النطاق  وضــع  يف  التصوير  بتنفيذ  قمت  إذا 

تتم  ال  فقد  )تعطيل(،   ]Disable[ تلقاًئيا(  الصورة  )حمــاذاة   ]Auto  Image  Align[
حماذاة الصور الثالث بشكل سليم وقد يكون تأثري النطاق الديناميكي العايل ضئيال.  

كما قد ال تعمل حماذاة الصورة تلقاًئيا بشكل سليم مع األمناط املتكررة )شبكية،  ●
وشريطية، وما إىل ذلك( أو الصور املستوية ذات درجة لون واحدة.

قد ال يتم إنشاء تدرج لون السحاب أو اجلدران البيضاء بشكل صحيح. كما قد تظهر  ●
األلوان غري منتظمة أو يظهر تشويًشا.

●  LED قد يؤدي التصوير يف وضع النطاق الديناميكي العايل يف ظل إضاءة فلورسنت أو
إىل إنتاج ألوان غري طبيعية للمناطق املضيئة.

باستخدام التصوير يف وضع النطاق الديناميكي العايل، سيتم دمج الصور الثالث بعد  ●
الديناميكي  النطاق  صورة  لتسجيل  أطول  مدة  ستستغرق  لذلك،  الصورة.  التقاط 
 ”BUSY“ عرض  سيتم  الصور،  دمج  أثناء  العادي.  التصوير  من  البطاقة  على  العايل 

)مشغول( وال ميكنك التقاط صورة أخرى حتى يتم االنتهاء من الدمج.
قائمة  ● يف  املعتمة  اخليارات  ضبط  ميكن  ال  العايل،  الديناميكي  النطاق  وضع  يف 

اإلضاءة  حمسن  ضبط  سيتم  العايل،  الديناميكي  النطاق  وضع  ضبط  عند  الكامريا. 
التلقائية على ]Disable[ )تعطيل(. كما سيتم الرجوع إىل اإلعداد األصلي عندما تقوم 

بإلغاء وضع النطاق الديناميكي العايل.

N التصوير يف وضع )النطاق الديناميكي العايل : HDR
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ميكنك التصوير بدرجات اإلضاءة من ٢ إىل ٩ ليتم دجمها يف صورة واحدة. إذا قمت بالتقاط 
 ،)٢٩٧ )ص.  املباشر  العرض  أثناء  التصوير  باستخدام  املتعددة  اإلضــاءة  بدرجات  صور 

فيمكنك رؤية كيفية دمج درجات اإلضاءة الفردية أثناء التصوير

حدد ]P[، ثم اضغط على >0<. ●
  ستظهر شاشة إعداد درجات اإلضاءة  

      املتعددة. 

حدد ]On:Func/Ctrl[)تشغيل:الوظيفة/ ●
التحكم( أو ]On:ContShtng[ )تشغيل: 

التصوير املستمر(، ثم اضغط على >0<.  
للخروج من التصوير بدرجات اإلضاءة املتعددة،  ●

حدد ]Disable[ )تعطيل(. 

On: Func/Ctrl )الوظيفة وأولوية التحكم( ●
مع  النتائج  من  التحقق  أثناء  متعددة  إضاءة  بدرجات  التصوير  تريد  عندما  مناسبة  ُتعد 

االستمرار. وأثناء التصوير املستمر، ستقل سرعة التصوير املستمر بشكل كبري. 
On: ContShtng )أولوية التصوير املستمر( ●

ُيعدخمًصصاللتصويراملستمربدرجةإضاءةمتعددةلهدفمتحرك.وميكنإجراءالتصوير    
والعرض  القائمة  عرض  التصوير:  أثناء  التالية  العمليات  تعطيل  يتم  ولكن  املستمر، 
باستخدام العرض املباشر ومعاينة الصورة بعد التقاط الصورة وعرض الصورة والرتاجع 
املباشر،  العرض  باستخدام  التصوير  أثناء  وأيًضا،   .)٢٧٤ )ص.  األخرية  الصورة  إجراء  عن 

الصورة املعروضة لن تكون الصورة النهائية املدجمة. 
اإلضاءة  درجــات  حفظ  يتم  )لن  املتعددة.  اإلضــاءة  بدرجات  صورة  حفظ  سيتم  وأيضا، 

الفردية املدجمة يف صورة بدرجات إضاءة متعددة(. 

  .>b< اضغط على الزر

حدد درجة اإلضاءة املتعددة. 

اضبط ]Multiple exposure[ )درجة  ●
اإلضاءة املتعددة(. 

١
٢

٣

.]z3: Multiple Exposure[ ميكنك أيًضا ضبط درجات اإلضاءة املتعددة ضمن
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ــاءة  ● اإلض درجـــات  يف  التحكم  طريقة  حــدد 
املتعددة املطلوبة، ثم اضغط على >0<. 

اضغط  ● ثم  ــاءة،  اإلض درجــات  عدد  حدد 
على >0<. 

ميكنك ضبطها من ٢ إىل ٩ من درجات  ●
اإلضاءة. 

إضايف ●
تتم إضافة درجة اإلضاءة لكل درجة إضاءة فردية بشكل متتايل. وفقا لإلعداد                                             

]No. of exposures[ )عدد درجات اإلضاءة(، اضبط تعويض درجة اإلضاءة السالبة. 
ارجع إىل الدليل األساسي املوجود أدناه لضبط تعويض درجة اإلضاءة السالبة. 

دليل إعداد تعويض درجة اإلضاءة لدرجات اإلضاءة املتعددة 
بنسبة  إضاءة  درجات  ثالث   ،١- مبقدار:  توقف  بنسبة  إضاءة  درجات  ثالث  إضاءة:  درجتا 

توقف مبقدار: -١،٥ بنسبة توقف مبقدار -٢

متوسط ●
درجة  تعويض  ضبط  يتم  اإلضــاءة(،  درجات  )عدد   ]No.  of  exposures[ لإلعداد  وفقا   
تقوم  كنت  إذا  متعددة.  إضاءة  بدرجات  بالتصوير  تقوم  طاملا  تلقاًئيا  السالبة  اإلضــاءة 
تلقاًئيا  الهدف  خلفية  إضاءة  بدرجة  التحكم  فسيتم  متعددة،  إضاءة  بدرجات  بالتصوير 

للحصول على درجة إضاءة قياسية.
 
ساطع/داكن ●

بنفس  إضافتها  املرد  والصور  األساسية  للصورة  القتامة(  )أو  السطوع  مقارنة  يتم   
لأللوان  وفقا  الصورة.  يف  الداكن(  )أو  الساطع  اجلزء  ترك  سيتم  ذلك  وبعد  املوضع، 
التي  بالصور  )اخلاصة  القتامة  أو  السطوع(  لنسبة  تًبعا  األلوان  مزج  يتم  قد  املرتاكبة، 

متت مقارنتها. 

اضبط ]Multi-expos ctrl[ )التحكم يف درجات 
اإلضاءة املتعددة(.

اضبط ]No. of exposures[ )عدد درجات 
اإلضاءة(.  

٤

٥
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Remaining number 
of exposures

وصــورة  ● الــفــرديــة  ــاءة  اإلضـ درجـــات  جميع  حلفظ 
ــة، حــدد  ــددة املـــدجمـ ــع ــت ــات اإلضـــــاءة امل ــ درجـ
]All images[)كل الصور(، ثم اضغط على >0<. 

حلفظ صورة بدرجات اإلضاءة املتعددة املدجمة،  ●
اضغط  ثم  فقط(،  )النتيجة   ]Result  only[ حدد 

على >0<.

  عند ضبط ]On:Func/Ctrl[ )تشغيل: الوظيفة/  
       التحكم(،  سيتم عرض الصورة امللتقطة. 

 .>P< سيومض الرمز  
يف  ● ــاءة  اإلضـ لــدرجــات  املتبقي  الــعــدد  عــرض  يتم 

األقواس ]     [ مبستكشف العرض أو على الشاشة. 
عرض  ● متكني  إىل   >x< ــزر  ال على  الضغط  ــؤدي  ي

الصورة امللتقطة )ص. ٢٧٤(. 

حدد ]shot only 1[ )لقطة واحدة فقط( أو ●
على  اضغط  ثم  )باستمرار(،   ]Continuously[

.>0<
فقط(.  ● واحدة  )لقطة   ]1  shot  only[ باستخدام 

املتعددة  ــاءة  اإلض بدرجات  التصوير  إلغاء  سيتم 
تلقاًئيا بعد انتهاء التصوير. 

يستمر  ● )باستمرار(،   ]Continuously[ باستخدام 
التصوير بدرجات اإلضاءة املتعددة حتى يتم ضبط 

اإلعداد يف اخلطوة ٣ على ]Disable[ )تعطيل(.  

اضبط الصور املراد حفظها.

التقط درجة اإلضاءة األوىل. 

اضبط ]Continue Mult-exp[ )متابعة درجات 
اإلضاءة املتعددة(. 

6

8

7
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   عند ضبط ]On:Func/Ctrl[ )تشغيل:        
       الوظيفة/التحكم(، سيتم عرض صورة بدرجات  

       اإلضاءة املتعددة املدجمة. 
عند التصوير باستخدام العرض املباشر، سيتم  ●

مت  الذي  املتعددة  اإلضاءة  بدرجات  صور  عرض 
الزر  على  الضغط  خالل  ومن  اآلن.  حتى  دجمها 
التقاطها  مت  صــورة  عــرض  ميكنك   ،>INFO.<

باستخدام العرض املباشر فقط. 
املضبوطة،  ● ــاءة  اإلض درجــات  عدد  تصوير  بعد 

سيتم إلغاء التصوير بدرجات اإلضاءة املتعددة. 
من  االنتهاء  بعد  املستمر،  التصوير  باستخدام 
ضبطها  مت  التي  ــاءة  اإلض درجــات  عــدد  تصوير 
الغالق،  زر  على  االســتــمــرار  مــع  الضغط  أثــنــاء 

سيتوقف التصوير. 

●  >x< تشغيل: الوظيفة/التحكم(، ميكنك الضغط على( ]On:Func/Ctrl[ عند ضبط
لعرض درجات اإلضاءة املتعددة امللتقطة حتى اآلن أو حذف درجات اإلضاءة الفردية 

)ص. ٢٧٤(. 
بصورة  ● وتضمينها  تسجيلها  سيتم  األخــرية  بالصورة  اخلاصة  التصوير  معلومات 

اإلضاءة املتعددة. 

قم بالتصوير بدرجات اإلضاءة املتتابعة. 
9
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وتقليل  ● الــصــورة  ومنــط   ISO وسرعة  الــصــورة  تسجيل  ــودة  ج ضبط  سيتم  كما 
تشويش سرعة ISO العالية ومساحة اللون، وغريهم املضبوطة لإلضاءة الفردية 

األوىل لدرجات اإلضاءة املتتالية أًيضا. 
تلقائًيا  ● اإلعدادات  ضبط  سيتم  املتعددة،  اإلضاءة  درجات  باستخدام  التصوير  أثناء 

 ]z1:  Lens aberration correction[ للتايل: كل رمز  ]Disable[ )تعطيل(  على 
)تصحيح االنحراف اللوين( و ]z2: Auto Lighting optimizer[ )حمسن اإلضاءة 

التلقائي( و ]z3: Highlight tone priority[ )أولوية درجة التظليل(. 
سيتم  ● )تلقائي(،   ]Auto[ على  الصورة(  )منط   ]z3:  Picture  style[ ضبط  عند 

اعتمار ]Standard[ )قياسي( بالتصوير.
●  ]Additive[ و  الوظيفة/التحكم(  )تشغيل:   ]On:Func/Ctrl[ ضبط  ضبط  مت  إذا 

املعروضة  للصورة  الخ  والشريط،  املنتظمة  غري  األلــوان  التشويش،  )إضــايف(، 
أثناء التصوير قد تختلف عن الصورة امللتقطة يف النهاية باستخدام درجات الضوء 

املتعددة. 
يزيد  ● ــاءة،  اإلضـ درجــات  عــدد  يــزداد  كلما  املتعددة،  اإلضـــاءة  درجــات  باستخدام 

التشويش واأللوان غري املنتظمة والشريط بشكل ملحوظ. 
إذا مت ضبط ]Additive[ )إضايف(، فستستغرق معاجلة الصورة وًقتا بعد التقاط  ●

درجات إضاءة متعددة. )سيضيئ مصباح الوصول مدة أطول من املعتاد(. 
● ]Additive[ إذا قمت بتنفيذ التصوير باستخدام العرض املباشر عند ضبط ضبط 

التصوير بدرجات  انتهاء  تلقاًئيا عند  العرض املباشر  )إضايف(، فستتوقف وظيفة 
اإلضاءة املتعددة. 

يف اخلطوة ٩، سيختلف السطوع والتشويش بصورة ذات درجات اإلضاءة متعددة  ●
املعروضة عند التصوير باستخدام العرض املباشر عن صورة ذات درجات إضاءة 

متعددة نهائية مسجلة. 
إذا مت ضبط ]On: ContShtng[)تشغيل: التصوير املستمر(، فقم بتحرير زر الغالق  ●

بعد التصوير باستخدام عدد درجات اإلضاءة املضبوطة. 
القيام بأي من التايل سيلغي التصوير بدرجات إضاءة متعددة: ضبط قابس التشغيل  ●

على إيقاف، استبدال البطارية البطاقة، أو االنتقال إىل تصوير الفيلم.
●                                                                                                                                ]Clean nowf[أثناء التصوير باستخدام درجات اإلضاءة املتعددة، ال ميكن اختيار

 ]53: Sensor cleaning[ التنظيف يدوًيا( ضمن( ]Clean manually[ نظف اآلن( أو(
)تنظيف املستشعر(. 

إذا قمت بتبديل وضع التصوير إىل >A<، أو >x< ،>w<، أو>y< أثناء التصوير،  ●
فسيتم إنهاء التصوير باستخدام درجات اإلضاءة املتعددة. 

إجراء  ● ميكنك  فال  طابعة،  أو  شخصي  كمبيوتر  بجهاز  الكامريا  بتوصيل  قمت  إذا 
التصوير بدرجات اإلضاءة املتعددة. 
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دمج درجات اإلضاءة املتعددة باستخدام صورة مسجلة على البطاقة

ميكنك حتديد صورة 1 مسجلة يف البطاقة مثل درجة اإلضاءة الفردية األوىل. وسيبقى 
حتديد  ميكنك  ال  فقط.   1 الصور  حتديد  ميكنك  سلًيما.  احملددة   1 الصورة  أصل 

.JPEG 61 أو صور بتنسيق/a1

  سيتم عرض الصور يف البطاقة. 

املـــراد  ● الــصــورة  لتحديد   >5< ــرص  ــق ال أدر 
األوىل،  الفردية  اإلضاءة  درجة  مثل  استخدامها 

ثم اضغط على >0<.

يتم ضبطه  ● الذي  العدد املتبقي لدرجات اإلضاءة  األوىل، سيقل  الصورة  عند حتديد 
باستخدام ]No. of exposures[ )عدد درجات اإلضاءة( مبقدار١ على سبيل املثال، 
إذا كان ]No. of exposures[  )عدد درجات اإلضاءة( هو ٣، فيمكنك تصوير اثنتني 

من درجات اإلضاءة. 

املضبوطة                ● التظليل  ــة  درج أولــويــة  باستخدام  امللتقطة  الــصــور  حتديد  ميكن  ال 
]z3: Highlight tone priority[ على ]Enable[ )متكني( كدرجة اإلضاءة الفردية 
األوىل الصور التي مت ضبط ]z5: Aspect ratio[ )العرض إىل االرتفاع[ على غري معدل 

]٣:٢[ )ص. ٣١٠(، أو الصور التي لديها معلومات اقتصاص. 
انحراف  ● )تصحيح   ]z1:  Lens  aberration  correction[ تعطيل  تنفيذ  سيتم 

التلقائية( بغض  ]z2: Auto lighting Optimizer[ )حمسن اإلضاءة  العدسة( و 
النظر عن إعدادات صور1 احملددة كدرجة اإلضاءة الفردية األوىل. 

●  ISO سرعة  تشويش  وتقليل  الصورة  منط  و   ISO سرعة  جودة  ضبط  أًيضا  سيتم 
األوىل   1 للصورة  ضبطها  مت  التي  اإلعــدادات  من  ذلك  إىل  وما  اللون،  ومساحة  العالية 

للصور الالحقة. 
إذا كان منط الصورة الصورة اخلاص بصورة 1 األوىل هو ]Auto[ )تلقائي(، فسيتم ضبط  ●

منط الصورة ]Standard[ )قياسي( للصور الالحقة. 
ال ميكنك حتديد صورة ملتقطة بكامريا أخرى.  ●

حدد ]OK[ )موافق(. ●
  سيتم عرض رقم امللف للصورة احملددة بأسفل الشاشة. 

            ]Select image for multi. Expo[ حدد
)حتديد صورة لدرجات اإلضاءة املتعددة(.

حدد صورة.

حدد صورة.

١

٢

٣
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اإلضاءة  ● درجة  مثل   1 املتعددة  اإلضاءة  بدرجات  صورة  حتديد  أًيضا  ميكنك 
الفردية األوىل. 

الصورة  ● إلغاء  سيتم  الصورة(،  حتديد  )إلغاء   ]Deselect  img[ حتديد  حالة  يف 
احملددة. 

عند ضبط ]On:Func/ctrl[ )تشغيل: الوظيفة/
التحكم( بينما مل تنتهي من تصوير عدد درجات 

اإلضاءة الذي مت ضبطها، ميكنك الضغط على الزر 
>x< لعرض صورة بدرجات اإلضاءة املتعددة 

املدجمة حتى اآلن. )كما ميكنك التحقق من شكلها 
ودرجة اإلضاءة.( غري ممكن عند ضبط

 ]On:ContShtng[ )تشغيل: تصوير مستمر(. إذا 
ضغطت على الزر >L<، فسيتم عرض العمليات 

املمكن إجراؤها أثناء التصوير بدرجات اإلضاءة 
املتعددة. 

اإلضــاءة  بدرجات  صــور  عــرض  فقط  ميكنك  متعددة،  ــاءة  إض بدرجات  التصوير  أثناء 
املتعددة. 

التحقق من درجات اإلضاءة املتعددة وحذفها أثناء التصوير 

الوصفعملية التشغيل

يحذف الصورة األخرية التي التقطتها )التقاط صورة أخرى(. سيزداد  الرتاجع عن الصورة األخرية
العدد املتبقي لدرجات اإلضاءة مبقدار.

احلفظ واخلروج

)حفظ   ]Save  source  imgs:  All  images[ ضبط  حالة  يف 
صور املصدر: كل الصور(، سيتم حفظ جميع درجات اإلضاءة الفردية 

وصورة درجات اإلضاءة املتعددة املدجمة قبل اخلروج. 

Save[)حفظ   source  imgs:  Result  only[ ضبط  حالة  يف 
امللتقطة  الــصــورة  حفظ  سيتم  فــقــط(،  النتيجة  املــصــدر:  صــور 

باستخدام درجة اإلضاءة املتعددة املدجمة فقط قبل اخلروج. 

لن يتم حفظ أي من الصور قبل اخلروج. اخلروج بدون حفظ

ستختفي العمليات وتعاود الشاشة الظهور قبل الضغط على الزر العودة إىل الشاشة السابقة
 .>L<

Nدرجات اإلضاءة املتعددة :P
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JPEGJPEGJPEG

111

41/6141/611

1+JPEG1+JPEG1+JPEG

41/61+JPEG41/61+JPEG1+JPEG

هل توجد أي قيود على جودة تسجيل الصورة؟ 

هل ميكنني دمج الصور املسجلة يف البطاقة؟ ●

العرض  ● باستخدام  التصوير  باستخدام  ممكنة  املتعددة  اإلضــاءة  درجــات  تعترب  هل 
املباشر؟ 

ما هي أرقام امللفات التي ُتستخدم حلفظ درجات اإلضاءة املدجمة؟  ●

ــاءة  ● اإلض بــدرجــات  التصوير  أثــنــاء  التلقائي  الطاقة  تشغيل  إيــقــاف  تفعيل  يتم  هــل 
املتعددة؟

ضبطa1أو  مت  إذا   .JPEG بتنسيق  الصور  تسجيل  جودة  إعــدادات  جميع  حتديد  ميكن 
61، فستكون درجات اإلضاءة املتعددة املدجمة هي صورة 1.

باستخدام ]Select image for multi. Expo[ )حتديد الصورة لدرجات اإلضاءة املتعددة( ، 
ميكنك حتديد درجة اإلضاءة الفردية األوىل من الصور املسجلة بالبطاقة )ص. ٢٧٣( وتذكر 

أنه ال ميكنك دمج الصور املتعددة املسجلة بالفعل على البطاقة. 

درجات  تصوير  ميكنك  الوظيفة/التحكم(،  )تشغيل:   ]On:ContShtng[ ضبط  خالل  ومن 
اإلضاءة املتعددة من خالل التصوير باستخدام العرض املباشر )ص. ٢٩٧(. 

اإلضــاءة  بدرجات  الصورة  ملف  رقم  سيكون  حفظها،  املــراد  الصور  كل  ضبط  حالة  يف 
املتعددة هو الرقم التسلسلي الذي يأتي بعد رقم امللف اخلاص بدرجة اإلضاءة الفردية 

األخرية املستخدمة إلنشاء الصورة بدرجات اإلضاءة املتعددة املدجمة. 

 ]Disable[ ]Auto power off :52[ )إيقاف التشغيل التلقائي( على   طاملا مل يتم ضبط 
)تعطيل(، فسيتم إيقاف تشغيل الطاقة تلقاًئيا بعد دقيقة من عدم التشغيل. وعند تفعيل 
إعدادات  وإلغاء  املتعددة  اإلضاءة  بدرجات  التصوير  سينتهي  التلقائي،  التشغيل  إيقاف 
درجات اإلضاءة املتعددة. وقبل البدء يف التصوير بدرجات اإلضاءة املتعددة، سيتم تفعيل 
إيقاف التشغيل التلقائي مبجرد ضبطه بالكامريا، وإلغاء إعدادات درجات اإلضاءة املتعددة. 

األسئلة الشائعة 

درجة اإلضاءة املدجمةدرجات اإلضاءة الفرديةضبط درجة تسجيل الصورة

Nدرجات اإلضاءة املتعددة :P



276
276

N2قفل املرآة
أن استخدام قفل املرآة ملنع اهتزازات الكامريا )تعرض املرآة لصدمة( عند التقاط الصورة 
اإلضاءة  درجات  وأثناء  قب  األعلى  إىل  املرآة  الوظيفة  هذه  وتبقي  املرآة”.  “قفل  يسمى 
استخدام  على  يساعد  أن  أيضا  ميكن  الكامريا.   ارجتاجات  تسببها  التي  الغبشة  لتخفيف 
عدسة تصوير عن ُبعد فائقة اجلودة أو تصوير لقطات قريبة )التصوير الفوتوغرايف املكرب(. 

 ]Mirror lockup[ حدد ،]z4[ من عالمة التبويب
)قفل املرآة(، ثم اضغط على>0<. 

   ستتأرجح املرآة. 

وضعها  ● إىل  املــرآة  وترجع  الصورة  التقاط  يتم 
مرة أخرى. 

اضبط ]Mirror lockup[ )قفل املرآة( 
على ]Enable[ )متكني(.

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

مرة  بالكامل  الغالق  زر  على  اضغط 
أخرى. 

حدد ]Enable[)متكني(.

١

٣

٤

٢
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ال توجه الكامريا ناحية الشمس. فقد تتسبب حرارة الشمس يف حرق وتلف ستائر  ●
الغالق. 

يوم  ● يف  التصوير  أو  اجلليدي  املنحدر  أو  الشاطئ  مثل  السطوع،  شديد  الضوء  يف 
مشمس، التقط الصورة فو ًرا بعد تثبيت املرآة.

أثناء قفل املرآة، يتم تعطيل إعدادات وظيفة التصوير وعمليات القائمة، وما إىل ذلك.  ●

موضع  ● كــان  إذا  حتى  فعال  الــفــردي  التصوير  سيكون  متكني،  موضع  ضبط  عند 
التشغيل مضبوط على استمرار. 

ميكنك أيضا استخدام املؤقت الذاتي باستخدام قفل املرآة.  ●
يؤدي  ● تلقاًئيا.  أخــرى  مرة  لألسفل  ستعود  املــرآة،  قفل  بعد  ثانية   ٣٠ انقضاء  عند 

الضغط على زر الغالق مرة أخرى بالكامل إىل قفل املرآة مرة أخرى.
بالنسبة لقفل املرآة، يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم ومفتاح التحكم عن ُبعد   ●

RS-80N3 )ُيباعبشكل منفصل( أو وحدة التحكم عن ُبعد يف املؤقت TC-80N3 )ُيباع 
بشكل منفصل( )ص. ٢٧٩(.

)ُتباع بشكل منفصل، ص. ٢٧٩(  ● ُبعد  التحكم عن  أًيضا استخدام وحدة  كما ميكنك 
.يوصى بإعداد وحدةالتحكم عن ُبعد إىل فاصل مدته ثانيتني
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استخدام غطاء العدسة العينية

أو تصوير بدرجات إضاءة املصباح ومل تنظر عرب مستكشف  الذاتي  عند استخدام املوقت 
العرض، فقد يؤدي دخول ضوء شارد إىل مستكشف العرض إىل ظهور الصورة قامتة. وملنع 
من  ليس  الكامريا.  بحزام  املرفق   )٣٧ )ص.  العينية  العدسة  غطاء  استخدم  ذلك،  حدوث 

الضروري توصيل غطاء العدسة العينية خالل التصوير أثناء العرض املباشر وتصوير األفالم.

اسحبه  ● العني،  منظار  بجانبي  اإلمــســاك  أثناء 
ألعلى إلزالته.

داخــل  ● لألسفل  العينية  العدسة  غطاء  حــرك 
جتويف العدسة العينية لرتكيبه. 

غطاء  ● بفصل  قــم  التصوير،  مــن  االنتهاء  بعد 
العدسة العينية وبرتكيب منظار العني. 

أزل منظار العني

قم بتوصيل غطاء العدسة العينية

١

٢
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استخدام مفتاح التحكم عن ُبعد 
ميكنك مفتاح التحكم عن ُبعد RS-80N3 أو وحدة التحكم عن ُبعد يف املوقت TC-80N3  )ُيباع 
N3 النوع  توصيل من  EOS جمهز بطرف  أي ملحق كامريات  أو  كل منهما بشكل منفصل( 

بالكامريا للتصوير )ص. ٥٢٥(. 
لتشغيل امللحق، ارجع إىل دليل اإلرشادات. 

ميكنك  منفصل(،  بشكل  )ُتباع   CR-6 ُبعد  عن  التحكم  وحدة  باستخدام 
الكامريا  من  قًدما  أمتار/١٦،٤   ٥ إىل  تصل  مسافة  من  ُبعد  عن  التصوير 
)عندما تواجه وجه الكامريا(. ميكنك التقاط الصور على الفور أو استخدام 

تأخري مدته ثانيتان. 

بالرسم  ● موضح  هو  كما  القابس  بتوصيل  قم 
التوضيحي. 

ثم  ● الفضي  بــاجلــزء  أمــســك  الــقــابــس،  لفصل 
اسحبه. 

كما ميكنك التصوير باستخدام >2<. ●

افتح غطاء طرف التوصيل. 

قم بتوصيل القابس بطرف توصيل وحدة 
التحكم عن ُبعد. 

اضبط البؤرة على الهدف. 

العدسة  بؤرة  ضبط  وضع  مفتاح  اضبط 
على>MF<)ضبط البؤرة يدًويا(.

 .)9( >o< اضغط على الزر

١

٢

١

٢

٣

R التصوير باستخدام وحدة التحكم عن ُبعد 
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Rالتصوير باستخدام وحدة التحكم عن ُبعد 

4

5

حدد املوقت الذاتي.
وأدر  ● العرض  مستكشف  أو   LCD لوحة  إىل  انظر 

.>k< أو >Q< القرص >5< لتحديد

اضغط على زر اإلرسال بوحدة التحكم عن ُبعد. 
مستشعر  ● نحو  ُبعد  عن  التحكم  وحدة  بتوجيه  قم 

زر  على  واضغط  بالكامريا  ُبعد  عن  التحكم  وحــدة 
اإلرسال.  

يضيء مصباح املوقت الذاتي ويتم التقاط الصورة.  ●

الكامريا من خالل انطالق  ● LED يف خلل يف تشغيل  أو   قد تتسبب إضاءة فلورسنت 
الغالق بدون قصد. حاول إبعاد الكامريا عن مصادر اإلضاءة هذه. 

 إذا قمت بتوجيه وحدة التحكم عن بعد أو جهاز التلفاز باجتاه الكامريا وقمت بتشغيله،  ●
قد تتسبب يف عدم التشغيل الصحيح عرب حّث الغالق. 

 يف حال مت إطالق الضوء من الفالش من كامريا أخرى يف نفس موقع هذه الكامريا،  ●
بعد إىل ضوء  التحكم عن  التشغيل. ال تعرض مستشعر وحدة  إىل عطل يف  تؤدي  قد 

الفالش ناجم من كامريا أخرى.

●  .5-RC  1 أو-RC ميكنك أيًضا استخدام وحدة التحكم 
●  Speedlite EX من  التحكم عن بعد مع أجهزة كوحدة  التصوير عرب استخدام وحدة   ميكن 

اجملهزة بوظيفة حترير وحدة حتكم عن بعد )تباع بشكل منفصل(. 

مستشعر وحدة 
التحكم عن بعد
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H التصوير مبؤقت فاصل زمني

مع استخدام مؤقت الفاصل الزمني، ميكنك ضبط فاصل الزمني للتصوير وعدد اللقطات. 
ستكرر الكامريا عملية التصوير لقطة واحدة مع الفاصل الزمني الذي مت ضبطه حتى التقاط 

جمموعة الصور كلها. 

1

2

3

الفاصل  )مؤقت   ]Interval  timer[ حدد 
الزمني(

●  ]z2[ عالمة تبويب( ]z4[ ضمن عالمة تبويب
 ]Interval  timer[ ــدد  ح  ،)>A< مــوضــع  يف 
)مؤقت الفاصل الزمني(، ثم اضغط على >0<.

حدد ]Enable[ )متكني(.
الزر  ● على  اضغط  ثم  )متكني(،   ]Enable[ حدد 

 .>INFO.<

وعــدد  الــزمــنــي  الــفــاصــل  تصوير  اضــبــط 
اللقطات. 

)الساعات:  ● ضبطه  يجب  الــذي  العدد  حــدد 
الدقائق: الثواين/ عدد اللقطات(. 

●  .>r< اضغط على >0< لعرض
اضغط  ● ثم  املطلوب،  اللقطات  عــدد  حــدد 

 .)>s< على >0< )للعودة إىل

الفاصل الزمني ●
قابل للضبط من ]00:00:01[ إىل ]99:59:59[.

عدد اللقطات ●
قبل للضبط من ]01[ إىل ]99[. إذا قمت بضبط ]00[، ستستمر الكامريا بالتصوير حتى 

توقف مؤقت الفاصل الزمني. 
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Hالتصوير مبؤقت فاصل زمني

حدد ]OK[ )موافق(.
   سيتم عرض مؤقت الفاصل الزمني على قائمة  

       الشاشة. 
سيتم   >H< القائمة،  مــن  اخلـــروج  عند    

 .LCD عرضه على لوحة

التقط الصورة.
  سيتم التقاط اللقطة األوىل ويستمر التصوير   

      وفًقا إلعدادات مؤقت الفاصل الزمني. 
أثناء التصوير باستخدام املؤقت الفاصل الزمني،  ●

 .>H< سيومض
 بعد التقاط جمموعة اللقطات، سيتوقف مؤقت  ●

الفاصل الزمني ويتم إلغاؤه تلقائًيا.

يوصى باستخدام حامل ثالثي األرجل. ●
يوصى بالتقاط صور جتريبية مسبًقا.  ●
بعد بدء التصوير باستخدام مؤقت الفاصل الزمني، ميكنك الضغط على زر الغالق بالكامل  ●

اللتقاط صورة كالعادة. ولكن، سيستغرق التصوير التايل باستخدام املؤقت الفاصل الزمني 
من  وغريها  الصور،  وتشغيل  القائمة،  وتشغيل  التصوير،  وظيفة  إعــدادات  تقريًبا،  ثواٍن   ٥

الوظائف ستتوقف عن العمل لفرتة، وستكون الكامريا جاهزة للتصوير. 
يف حال يتم التقاط صورة أو يتم معاجلتها عند توقيت اللقطة التالية على مؤقت الفاصل  ●

الكامريا  ستقوم  لذلك  الوقت.  هذا  يف  احملــددة  اللقطة  هذه  عن  القفز  سيتم  الزمني، 
بتصوير عدد لقطات أقل عن تلك احملددة مبؤقت الفاصل الزمني. 

يتم تشغيل إيقاف الطاقة التلقائي مع مؤقت الفاصل الزمني. سيتم تفعيل الطاقة تلقائًيا  ●
مبدة ١ دقيقة قبل اللقطة التالية. 

ميكن دمج التصوير باستخدام مؤقت الفاصل الزمني مع ضبط البؤرة تلقائًيا، درجة توازن  ●
اللون األبيض، درجات اإلضاءة املتعددة، وموض التصوير الديناميكي. 

ميكنك وقف التصوير باستخدام املؤقت غرب حتديد تعطيل أو إيقاف تشغيل مقبس الطاقة.  ●

الزمني  الفاصل 
للتصوير عدد القطات

مؤقت الفاصل الزمني
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HHالتصوير مبؤقت فاصل زمني

ال تقم بتوجيه الكامريا إىل مصدر ضوء قوي، كأشعة الشمس أو أي مصدر ضوء مصطنع.  ●
ففعل ذلك قد يتسبب بتعطيل مستشعر الصورة أو إلتماسات الداخلية للكامريا. 

الكامريا  ● تقوم  لن  للبؤرة،  التلقائي  الضبط   >AF< على  البؤرة  ضبط  موضع  ضبط  مت  إذا 
اليدوي  الضبط  أما ضبطها على >MF< وحتقيق  البؤرة.  بالتصوير عند عدم حتقيق ضبط 

للبؤرة موصى به. 
إضاءة  ● درجات  أو  األفــالم،  تصوير  أو  املباشر،  العرض  باستخدام  التصوير  تنفيذ  ميكن  ال 

املصباح مع مؤقت الفاصل الزمني. 
للتصوير املطول باستخدام الفاصل الزمني، يوصى باستخدام مقبس طاقة منزيل )تباع  ●

بشكل منفصل، ص. ٥٣٠(. 
الزمني، كدرجة إضاءة طويلة،  ● بالفاصل  عند ضبط سرعة غالق أطول من مدة التصوير 

ال ميكن للكامريا التصوير باستخدام مؤقت الفاصل الزمني. ستقوم الكامريا على أثر ذلك 
بالتقاط عدد لقطات أقل من العدد املضبوط. أيًضا، قد يقل عدد اللقطات عندما تكون 

سرعة الغلق وسرعة مؤقت الفاصل الزمني متقاربة. 
مؤقت  ● باستخدام  التصوير  من  أطول  البطاقة  على  الصورة  تسجيل  وقت  كان  حال  يف 

الفاصل الزمني بسبب وظائف التصوير املضبوطة، أو أداء البطاقة الخ.، قد ال يتم التقاط 
بعض اللقطات مع الفاصل الزمني. 

الزمني، قم بضبط فاصل زمني  ● الفاصل  باستخدام  التصوير  الفالش مع  إذا استخدمت 
إطالق  يتم  ال  قد  قصري،  الزمني  الفاصل  كان  إذا  الفالش.  تدوير  إعــادة  وقت  من  أطول 

الفالش. 
تلتقط صورة من دون  ● أو قد  الكامريا صورة  تلتقط  ال  الزمني قصري، قد  الفاصل  إذا كان 

ضبط البؤرة. 
سيتم إلغاء التصوير بالفاصل الزمني ويتم إعادة ضبطه إىل تعطيل إذا قمت بأي من التايل:  ●

أو  املباشر  العرض  باستخدام  التصوير  عرض  إيقاف،  موضع  على  الطاقة  مقبس  ضبط 
أو   ،>y<أو،>x<،>w<.>F< على  التصوير  موضع  وضبط  الفيلم،  تصوير  شاشة 

استخدام EOS Utility )برنامج EOS، ص. ٥٩٦(. 
بعد   ● عن  التحكم  وحدة  استخدام  ميكنك  ال  الزمني،  الفاصل  باستخدام  التصوير  بدء  بعد 

 .EOS خارجي من Speedlite ص. ٢٧٩( أو التصوير بتحرير وحدة التحكم عن بعد مع وحدة(
إذا مل تستمر بوضع عينك على غطاء مستكشف العرض أثناء التصوير باستخدام الفاصل  ●

الزمني، قم برتكيب غطاء العدسة )ص. ٢٧٨(. يف حال دخل ضوء شارد من مستكشف 
العرض عند التقاط الصورة، قد يعطل درجة اإلضاءة.
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7
باستخدام  الفوتوغرايف  التصوير 

الفالش
الفئة  من   Speedlite الفالش  وحدات  باستخدام  التصوير  طريقة  الفصل  هذا  يشرح 
الفالش  وظائف  ضبط  وكيفية  منفصل(  بشكل  )ُتباع   EOS لكامريات  اخملصصة   EX

بشاشة قائمة الكامريا. 
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EOS اخملصصة لكامريات EX من الفئة Speedlite

التصوير  من  منفصل(  بشكل  )تباع   EX الفئة  من   Speedlite الفالش  ــدة  وح تسهل 
الفوتوغرايف باستخدام الفالش متًاما ليجعله كالتصوير العادي.

 Speedlite الفالش  وحدة  إرشــادات  دليل  إىل  ارجع  املفصلة،  اإلرشــادات  على  للتعرف 
من الفئة EX. هذه الكامريا من النوع A التي ميكنها استخدام كافة ميزات وحدات الفالش       

 .EX من الفئة Speedlite
راجع  الكامريا،  قائمة  باستخدام  للفالش  اخملصصة  والوظائف  الفالش  وظائف  لضبط 

الصفحات ٢٨٩- ٢٩٥.

 تعويض درجة إضاءة الفالش ●
إضــاءة  درجــة  تعويض  ضبط  ميكنك  العادية،  ــاءة  اإلض درجــة  تعويض  طريقة  بنفس   
الفالش. ميكنك ضبط تعويض درجة إضاءة الفالش ملا يصل إىل 3± درجة بزيادة قدرها 
يف  النظر  أثناء   >y.ISO< القرص  أدر  ثم  بالكامريا،   >5< زر  على  اضغط  درجة.   ١/٣

.LCD مستكشف العرض أو لوحة

الوصول إىل درجة مناسبة من  قفل درجة إضاءة الفالش يعمل هذا على متكينك من 
إضاءة الفالش ملنطقة حمددة من الهدف. قم بتوجيه مركز مستكشف العرض أعلى 

الهدف، ثم اضغط على زر >B< بالكامريا والتقط الصورة. 

قفل درجة إضاءة الفالش ●

وحدات فالش Speedlite املثبتة على قاعدة Macro Lites وحدات فالش
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إذا مل يتم ضبط ]z2:Auto Lighting Optimizer[ )حمسن اإلضاءة التلقائي( )ص.٢٠١( 
على ]Disable[ )تعطيل(، فقد تظل الصورة تبدو ساطعة حتى عند ضبط مقدار تعويض 

درجة إضاءة فالش األكرث إعتًاما. 

البؤرة تلقاًئيا، قد تعمل وحدة فالش  البؤرة باستخدام ضبط  عندما يكون من الصعب حتقيق ضبط 
Speedlite اخلارجية اخملصصة لكامريات EOS على إصدار الشعاع املساعد لضبط البؤرة تلقاًئيا.

EX من فئة غري فئة Canon Speedlite استخدام وحدات فالش

التلقائي  ● الفالش  وضع  على   EZ/E/EG/ML/TL الفئات  من   Speedlite فالش  وحدة  ضبط  عند 
A-TTL أو TTL، ميكن إطالق الفالش بأقصى خرج له فقط.

تلقائية( مع  أو >f< )إضاءة  بالكامريا على >a< )إضاءة يدوية(  التصوير  اضبط وضع 
أولوية فتحة العدسة واضبط إعداد فتحة العدسة قبل التصوير. 

عند استخدام وحدة فالش Speedlite مزودة بوضع فالش يدوي، التقط الصورة يف وضع  ●
الفالش اليدوي.
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Canon استخدام وحدات فالش غري وحدات
سرعة املزامنة

طرف توصيل بالكمبيوتر

على   Canon إنتاج   ميكن للكامريا املزامنة مع وحدات الفالش الصغرية التي ليست من 
بقاء  مدة  لطول  ونظرا  الكبرية،  االستوديو  فالش  وحــدات  باستخدام  وأبطأ.  ثانية   ١/٢٠٠
الفالش عن تلك املدة اخلاصة بوحدات الفالش املدجمة، اضبط سرعة املزامنة ضمن 

نطاق من ١/٦٠ ثانية إىل ١/٣٠ ثانية. وتأكد من اختبار مزامنة الفالش قبل التصوير. 

بالكامريا  ● الكمبيوتر  توصيل  طرف  استخدام  ميكن 
مزامنة.  بسلك  ــزودة  ــ امل الــفــالش  وحـــدات  مــع 
لتجنب  بأنه ملولب  بالكمبيوتر  التوصيل  يتميز طرف 

الفصل غري املقصود. 
ليس لطرف التوصيل بالكمبيوتر عالمات لألقطاب.  ●

بغض  مزامنة  سلك  أي  توصيل  ميكنك  ولــذلــك، 
النظر عن فطبيته. 

تنبيهات للتصوير باستخدام العرض املباشر

Canon للتصوير باستخدام العرض املباشر،  عند استخدام وحدة فالش ليست من إنتاج 
على                املباشر(  العرض  باستخدام  الصامت  )التصوير   ]z6  :Silent  LV  shoot[ اضبط 
]Disable[ )تعطيل()ص.٣١٢( لن ينطلق الفالش إذا كان مضبوطا على ]Mode 1[ )الوضع( 

أو ]Mode 2[  )الوضع(. 

 يف حالة استخدام الكامريا مع وحدة أو ملحق فالش خمصص لكامريا حتمل ماركة  ●
أخرى، فقد ال تعمل الكامريا على نحو سليم وقد يتسبب ذلك يف حدوث عطل بها. 

ال تقم بتوصيل أية وحدة فالش بطرف توصيل الكمبيوتر املوجود بالكامريا ٢٥٠ فولت  ●
أو أكرث.

ال تقم برتكيب وحدة فالش عالية اجلهد يف قاعدة الرتكيب بالكامريا. فقد ال تعمل. ●

فالش  وحــدة  وكذلك  بالكامريا  الرتكيب  بقاعدة  موصلة  فالش  وحــدة  استخدام  مكن 
موصلة بطرف توصيل الكمبيوتر ًمعا يف آن واحد. 

I التصوير الفوتوغرايف باستخدام فالش وحدات الفالش
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Nضبط الفالش  

الفالش  وظيفة  إعــدادات  تشمل  التي   EX الفئة  من   Speedlite الفالش  وحدة  باستخدام 
Speedlite ــدة   وح وظائف  لضبط  الكامريا  قائمة  شاشة  استخدام  ميكنك  املتوافقة، 

ثم بتشغيل وحدة  بالكامريا   Speedlite الفالش   والوظائف اخملصصة. قم برتكيب وحدة 
إرشادات  دليل  إىل  ارجع   ،Speedlite وظائف   حول  التفاصيل  ملعرفة   .Speedlite الفالش  

 .Speedlite  وحدة

1

2

من عالمة التبويب ]z1[، حدد                                  ●
]External Speedlite control[ )التحكم يف وحدة 

Speedlite اخلارجية(، ثم اضغط على >0<.  
  Speedlite ستظهر شاشة التحكم يف وحدة  

      اخلارجية.
حدد العنصر املطلوب.

اضغط  ● ثم  ضبطه،  املــراد  القائمة  خيار  حدد 
على >0<. 

انطالق الفالش
فالش،  باستخدام  الفوتوغرايف  التصوير  لتمكني 
اضبط ]Enable[ )متكني(. ولتمكني انبعاث الشعاع 

املساعد لضبط البؤرة تلقاًئيا فقط، اضبط 
]Disable[ )تعطيل(.

E-TTL II قياس

حدد ] External Speedlite control[ )التحكم 
يف وحدة Speedlite اخلارجية(.

هذه  اضبط  العادية،  الفالش  إضاءة  لدرجات  بالنسبة    
الوظيفة على ]Evaluative[ )تقديري(. ويف حالة ضبط 
ــاءة  إض درجـــة  ضبط  سيتم  )مــتــوســط(،   ]Average[
املقيس  للمشهد  املتوسط  املستوى  على  الفالش 
بأكمله. وقد يكون تعويض درجة إضاءة الفالش ضروًريا. 

ويختص هذا اإلعداد باملستخدمني املتقدمني. 



290

N3ضبط الفالش

للتصوير  الفالش  مزامنة  سرعة  ضبط  ميكنك 
ــالش يف وضــع  ــف ــوغــرايف بــاســتــخــدام ال ــفــوت ال
العدسة  فتحة  ــويــة  أول مــع  التلقائية  اإلضـــاءة 

 .>f<

Auto:)تلقائي( ●

ليالئم  ثانية   ٣٠ إىل   ١/٢٠٠ من  يرتاوح  نطاق  يف  تلقاًئيا  الفالش  مزامنة  سرعة  ضبط  يتم   
سطوع املشهد. ميكن أيضا إجراء مزامنة عالية السرعة. 

 تلقائي من ١/٢٠٠- ١/٦٠ ثانية ●
ًال  مينع ضبط سرعة الغالق البطيئة يف ظروف اإلضاءة اخلافتة. ويعترب هذا اإلعداد فعا 

يف منع
بهتان الهدف واهتزاز الكامريا. ومع ذلك، ستصبح اخللفية داكنة بينما يتم تعريض الهدف 

إىل درجة اإلضاءة بشكل سليم باستخدام الفالش.

١/٢٠٠  ثانية )ثابت(. ●
يتم من خالل هذا اإلعداد تثبيت سرعة مزامنة الفالش عند ١/٢٠٠ ثانية. وهذا اإلعداد هو 

األكرث فاعلية لقيامه مبنع بهتان الهدف واهتزاز الكامريا أكرث من استخدام
 ]sec. auto 1/200 -1/60[ )تلقائي من١/٢٠٠- 1/60(. ومع ذلك، ففي اإلضاءة املنخفضة، 
ستصبح خلفية الهدف داكنة أكرث عند استخدام ]1/200sec. auto - 1/60[ ١/٢٠٠ - ١/٦٠ ثانية 

تلقائي(. 

]1/200 sec.)fixed([ أو)1/60-1/200[ )١/٢٠٠- ١/٦٠  ثانية تلقائي sec. auto[ إذا مت ضبط استخدام
.>f< ١/٢٠٠ ثانية )ثابت([، فال ميكن إجراء مزامنة عالية السرعة يف الوضع[

)Av( سرعة مزامنة الفالش يف الوضع(  ]Flash sync. speed in Av mode[
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Sample display

Flash mode
Flash zoom 
(Flash coverage)

Flash exposure 
compensation

Wireless functions/
Flash ratio control

Shutter 
synchronization

Flash exposure 
bracketing

N3ضبط الفالش

إعدادات وظائف الفالش

.Speedlite  ارجع إىل دليل إرشادات الفالش ،Speedlite  ملعرفة التفاصيل حول وظائف وحدة 

وضع الفالش ●
النحو  الفالش على  باستخدام  التصوير  يتناسب مع  الفالش بحيث   ميكنك حتديد وضع 

املطلوب
 )E-TTL I قياس الفالش( ]E-TTL II flash metering [
Speedlite الفالش   لوحدات  القياسي  الوضع  هو 
تلقاًئيا.  الفالش  باستخدام  للتصوير   EX الفئة   من 
هو  اليدوي(  )الفالش   ]Manual  flash[ الوضع  يعترب 
 ]Flash  output  level[ اإلعـــداد  إلجـــراء  اخملصص 
Speedlite بوحدة   اخلــاص  فــالش(  خــرج  )مستوى 
بنفسك. بالنسبة ألوضاع الفالش األخرى، راجع دليل 

.Speedlite  إرشادات وحدة

منوذج شاشة العرض
حتكم  الســلــكــيــة/  وظـــائـــف 

مبعدل الفالش

تكبري/ تصغري الفالش 
وضع الفالش)تغطية الفالش(

مزامنة الغالق ــة  ــ ــاة درج ــاهـ مـــضـ
إضاءة الفالش

إضاءة  درجة  تعويض 
الفالش

على الشاشة، تختلف الوظائف القابلة للضبط وكذلك العرض وفقا لوضع وحدة  
Speedlite ووضع الفالش احلايل وكذلك إعدادات الوظائف اخملصصة للفالش 

وما إىل ذلك.
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وظائف السلكية ●
)متعدد(  الالسلكي  ــالش  ف تصوير  ــراء  إجـ ميكن 

باستخدام لإلرسال البصري أو الالسلكي.
ارجع  الالسلكي،  الفالش  حول  التفاصيل  ملعرفة   

Speedlite إىل دليل إرشادات وحدة

الــخ(.   ،MR-14EX  II( املصغر  الفالش  بواسطة 
ميكنك  الــفــالش،  وظيفة  ــدادات  إعـ مع  املتوافق 
الفالش  اســتــخــدام  أو   B و   A بــني  الــفــالش  ضبط 
املعلومات  من  للمزيد  إضافية.  وحدات  الالسلكي 
حول حتكم مبعدل الفالش، ارجع إىل دليل إرشادات 

.macro فالش

تكبري/تصغري فالش )تغطية الفالش ( ●

تشمل  التي   Speedlite فالش  وحــدات  بواسطة 
الفالش، ميكنك ضبط تغطية  تكبري/ تصغري رأس 
 ]AUTO[ الفالش. بشكل طبيعي، اضبط هذا على 
تغطية  بضبط  الــكــامــريا  ستقوم  حيث  )تلقائي( 

الفالش تلقاًئيا لتوافق البعد البؤري للعدسة

N3ضبط الفالش
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مزامنة الغالق ●
 بشكل طبيعي، اضبط هذا على

 ]First-curtain synchronization[ )مزامنة 
الستارة األوىل( بحيث ينطلق الفالش فور التعرض 

للضوء.

ينطلق  الثانية(،  الستارة  )مزامنة   ]Second-curtain  synchronization[ ضبط  حالة  يف 
ميكنك  البطيئة،  الغالق  بسرعة  هذا  اقرتان  وعند  مباشًرة.  الغالق  انتهاء  قبل  الفالش 
الستارة  مزامنة  مع  ًال.  يل  األمامية  السيارة  مصابيح  عن  يصدر  كالذي  للضوء  أثر  إنشاء 
الثانية، سينطلق فالشان: مرة عند الضغط على زر الغالق بالكامل ومرة قبل االنتهاء من 

التعرض للضوء مباشًرة.
ميكنك  السرعة(،  عالية  )مزامنة   ]High-speed  synchronization[ ضبط  حالة  يف 
للصور  خاص  بشكل  مؤثرا  هذا  ويعترب  الغالق.  سرعات  جميع  عند  الفالش  استخدام 

الشخصية باستخدام ملء الفالش عندما تريد إعطاء أولوية إلعداد فتحة العدسة. 

تعويض درجة إضاءة الفالش ●

ميكن ضبط نفس اإلعداد "تعويض درجة إضاءة 
الفالش" إىل 3 ± ما يعادل ١/٣ درجة.

للحصول على التفاصيل، ارجع إىل دليل إرشادات 
.Speedlite وحدة

مضاهاة درجة إضاءة الفالش ●
ثالث  أخــذ  يتم  تلقاًئيا،  الفالش  خــرج  تغيري  عند 
لــقــطــات تــلــقــاًئــيــا. ملــعــرفــة الــتــفــاصــيــل حــول 
دليل  إىل  ارجع  الفالش،  إضــاءة  درجة  مضاهاة 
بدرجة  اجملهزة   Speedlite وحــدة  ــادات  إرشـ

إضاءة الفالش. 

N3ضبط الفالش
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عند استخدام مزامنة الستارة الثانية، اضبط سرعة الغالق على ١/٢٥ ثانية أو أبطأ. إذا 
كانت سرعة الغالق هي ١/٣٠ ثانية أو أسرع، فسيتم تطبيق مزامنة الستارة األوىل حتى 

يف حالة ضبط ]Second-curtain synchronization[ )مزامنة الستارة الثانية(. 

الفالش،  ● وظيفة  ــدادات  إعـ مع  تتوافق  ال  التي   EX الفئة  من   Speedlite ــدة  وح باستخدام   
                                     ]Flash  Flash  function[ و  الفالش(  )انطالق   ]Flash  firing[ التايل:  ضبط  فقط  ميكنك 
 ]Shutter  synchronization[(ضمن الفالش(  إضــاءة  درجة  )تعويض   ]E-TTL  II  meter[
 ]settings[(إعدادات وظائف الفالش. كما ميكن ضبط ]Flash exposure compensation[

مزامنة الغالق( باستخدام وحدات Speedlite من فئة EX  حمددة(. 
، فال ميكنك ضبط تعويض درجة إضاءة  ●  Speedlite بوحدة  إذا مت ضبط تعويض درجة اإلضاءة   

الفالش بالكامريا. إذا مت الضبط باستخدام كل من الكامريا ووحدة Speedlite ، فسيتفوق إعداد 
Speedlite  على الكامريا. 

إعدادات الوظيفة اخملصصة للفالش
إرشادات  دليل  إىل  ارجع   ،  Speedlite لوحدة  اخملصصة  الوظائف  حول  التفاصيل  ملعرفة 

وحدة Speedlite  )يباع بشكل منفصل(. 

1

2

 حدد ]Flash C.Fn settings [ )إعدادات الوظائف 
اخملصصة للفالش(.

اضبط الوظائف.
حدد الرقم، ثم اضغط على الزر >0<.  ●
لتحديد خيار القائمة، ثم اضغط على >0<.  ●

 ]Flash metering mode[إذا مت ضبط وظيفة ، EX من الفئة  Speedlite عند استخدام وحدة
فسيتم  تلقائي(،  )ضبط   ]TTL  flash  metering[ على  اخملصصة  الفالش(  قياس  )وضع 

داًئما إطالق الفالش عند اإلخراج الكامل

N3ضبط الفالش
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مسح إعدادات الوظائف اخملصصة للفالش

1

2

حدد ]Clear settings[ )مسح اإلعدادات(.

حدد اإلعدادات املراد مسحها.
]Clear flash settings[ )مسح إعدادات  ● حدد 

 ]Clear  all  Speedlite  C.Fn’s[ أو  الــفــالش( 
الوظائف اخملصصة لوحدة  )مسح إعدادات 

Speedlite(، ثم اضغط على الزر >0<. 
التأكيد، حدد موافق. بعدها سيتم  ● على لوحة 

الوظائف  إعدادات  أو  الفالش  إعدادات  مسح 
اخملصصة. 

ال ميكن ضبط الوظائف الشخصية لوحدة )Speedlite ) P.Fn  أو إلغاؤها باستخدام شاشة  ●
قم  بالكامريا.  اخلارجية(   Speedlite وحدة  يف  )التحكم   ]External  Speedlite  control[

 .Speedlite بضبطه باستخدام وحدة

N3ضبط الفالش
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8
التصوير باستخدام شاشة

LCD  )التصوير باستخدام العرض 
املباشر( 

على  ــورة  ــص ال عـــرض  ــاء  ــن أث الــتــصــويــر  ميكنك 
ذلك  ويعرف  بالكامريا.  اخلاصة   LCD شاشة 

مبيزة "التصوير باستخدام العرض املباشر". 
العرض  باستخدام  التصوير  ميزة  متكني  يتم 
التصوير  مــفــتــاح  ضــبــط  خـــالل  ــن  م املــبــاشــر 
باستخدام العرض املباشر/تصوير األفالم على 

  .>A<

●  ،LCD شاشة  على  العرض  أثناء  الصور  والتقطت  بيديك  الكامريا  أمسكت  إذا 
فقد يتسبب اهتزاز الكامريا يف إخراج صور باهتة. لذا، يوصى باستخدام حامل 

ثالثي القوائم. 

حول التصوير عن ُبعد باستخدام العرض املباشر
على  املثبت   )٥٩٦ ص.  املرفق،  )الربنامج   EOS  Utility برنامج  باستخدام 
الكمبيوتر، ميكنك توصيل الكامريا بالكمبيوتر الشخصي والتصوير عن ُبعد أثناء 
 Utility إرشادات  دليل  إىل  ارجع  التفاصيل،  ملعرفة  الكمبيوتر.  شاشة  عرض 

.EOS
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LCD A التصوير باستخدام شاشة

1

2

3

4

5

العرض  باستخدام  التصوير  مفتاح  اضــبــط 
.>A< املباشر/ تصوير األفالم على

اعرض صورة العرض املباشر.
اضغط على الزر >0<.   ●

 .LCD تظهر صورة العرض املباشر على شاشة  
 ستعكس صورة العرض املباشر مستوى سطوع  ●

الصورة الفعلية التي تقوم بالتقاطها عن قرب. 

حدد موضع التصوير.
أدر قرص املوضع لتحديد موضع التصوير.  ●

اضبط البؤرة على الهدف.
 عند الضغط على زر الغالق حتى منتصفه، ستقوم  ●

البؤرة  البؤرة من خالل وضع ضبط  الكامريا بضبط 
تلقاًئيا احلايل )ص. ٣١٦(. 

أو  ● النقر على الشاشة لتحديد الوجه   ميكنك حتى 
الهدف )ص. ٣٢٧(. 

التقط الصورة.
 اضغط على زر الغالق بالكامل.  ●

.LCD يتم التقاط الصورة وعرضها على شاشة   
  بعد االنتهاء من معاينة الصورة، ستعود الكامريا  

املباشر  الــعــرض  باستخدام  التصوير  وضــع  إىل 
تلقاًئيا. 

اضغط على الزر>0< إلنهاء التصوير باستخدام  ●
العرض املباشر.
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متكني التصوير باستخدام العرض املباشر

اضبط ]z5 :Live View shoot[ )التصوير باستخدام 
العرض املباشر( على ]Enable[)متكني(. )يف الوضع 

.) ]z3[ يتم عرضه ضمن ،>A<

فرتة عمل البطارية مع التصوير باستخدام العرض املباشر ]العدد التقريبي للقطات[

عند ٢٣ درجة مئوية /٧٣ درجة درجة احلرارة
فهرنهايت

درجــة   ٣٢/ مئوية  درجــة   ٠ عند 
فهرنهايت

٢٨٠ لقطة تقريًبا٣٠٠ لقطة تقريًبااللقطات املمكنة
تعتمد األرقام املذكورة أعاله على بطارية LP-E6N  كاملة الشحن ومعايري اختبار CIPA )احتاد  ●

الكامريات ومنتجات التصوير(.  
مع جمموعة بطاريات BG-E20 )تباع بشكل منفصل( مزودة بحزمة LP-E6N، سيتم مضاعفة  ●

عدد اللقطات املمكنة.
املتواصل  ● التصوير  استخدام  ميكن  الشحن،  كاملة   LP-E6N بطاريات  حزمة  باستخدام 

باستخدام العرض املباشر أثناء العرض ملدة ٢ و ٤٠ دقيقة تقرًيبا يف درجة حرارة الغرفة )٣٢ 
)٠ درجة مئوية/ ٣٢ درجة  درجة مئوية/ ٧٣ درجة فهرنهايت(. ويف درجات حرارة منخفضة 

فهرنهايت( ملدة ساعتني و ٣٠ دقيقة. 

عرض التصوير املستمر
مع  املباشر  العرض  باستخدام  التصوير  أثناء   >o< عالية  سرعة  ذات  مستمر  لتصوير 
جودة التصوير بتنسيق JPEG أو 1)باستثناء a1 و 61(، االستمرار بضغط الغالق 
سيعرض )تشغيل( الصور امللتقطة بشكل مستمر. عند االنتهاء من التصوير املستمر )زر 

الغالق يعاد إىل منتصفه(، سيتم عرض الصورة امللتقطة باستخدام العرض املباشر. 

إضاءة  ُبدرجات  التصوير  أو  خارجي   Speedlite وحدة  كاستخدام  التصوير  لظروف  وفًقا 
طويلة، قد ال يتم عرض الصورة امللتقطة )التشغيل( بشكل مستمر.
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ال توجه العدسة باجتاه الشمس أثناء التصوير باستخدام العرض املباشر. فقد تؤدي  ●
حرارة الشمس إىل إتالف املكونات الداخلية للكامريا. 

تنبيهات الستخدام التصوير باستخدام العرض املباشر" على الصفحات ٣٣١- ٣٣٢.  ●

  تكون جمال عرض الصورة ١٠٠٪ تقريًبا )مع ضبط جودة الصورة على JPEG 73ومعد  ●
إطار يبلغ 3:2(.

على  ●  >R< زر  ضبط  عرب   ±3 على  اإلضــاءة  تعويض  درجــة  ضبط  أيًضا  ميكنك   
 .)Aاليسار وإدارة القرص >5< )باستثناء يف موضع

 لتحقق من عمق اجملال، اضغط على زر عرض عمق اجملال. ●
61،سيتم  ● أو    a1 بالتصوير عند ضبط جودة تسجيل الصورة على  إذا قمت 

عرض "BUSY" وسيتم تعطيل التصوير مؤقًتا.
●  .>p<ميكنك أًيضا ضبط البؤرة بالضغط على الزر 
عند استخدام الفالش، سيصدر عن الغالق صوتان، إال أنه سيتم التقاط صورة واحدة  ●

فقط. أيًضا، الوقت الذي تستغرقه اللتقاط الصورة بعد الضغط على زر الغالق بالكامل 
سيكون أطول قليًلا من التصوير مبستكشف املشهد.

النحو  ● على  تلقاًئيا  التشغيل  إيقاف  فسيتم  طويلة،  لفرتة  الكامريا  تشغيل  يتم  مل  إذا   
املضبوط باستخدام  ]AUTO POWER OFF :52[ )إيقاف التشغيل التلقائي( )ص. ٧٦(. 
 ]Disable[ إيقاف التشغيل التلقائي( على( ]52: AUTO POWER OFF[ يف حالة ضبط
بعد ٣٠ دقيقة )تظل  تلقاًئيا  العرض املباشر  باستخدام  التصوير  )تعطيل( سينتهي 

الكامريا قيد التشغيل (. 
 باستخدام كابل HDMI من نوع HTC-100 )يباع بشكل منفصل(، ميكنك عرض صورة  ●

العرض املباشر على التلفاز)ص. ٤٣٢(. الحظ أنه لن يتم إخراج الصوت. إذا مل تظهر 
الصورة على شاشة التلفاز، حتقق من أن نظام الفيديو مضبوط بشكل صحيح على 

]For NTSC[ أو ]For PAL[ )وفًقا لنظام الفيديو على جهاز التلفاز اخلاص بك(. 
 ميكنك أيًضا استخدام وحدة التحكم عن بعد )يباع بشكل منفصل، ص. ٢٧٩( للتصوير  ●

باستخدام العرض املباشر.  

LCD A التصوير باستخدام شاشة
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LCD التصوير باستخدام شاشة A

يف كل مرة تقوم فيها بالضغط على الزر >B<، سيتغري عرض املعلومات. 

فحص البطارية
اللقطات املمكنة حتذير درجة احلرارة

عدد درجات اإلضاءة املتعددة املتبقية

)FlexiZone- Single( نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا

املستوى اإللكرتوين

شريط الرتدد الرسومي

حول عرض املعلومات

ــل/  ــي ــغ ــش ــت ــل وال ــي ــج ــس ــت ال
تشغيل البطاقة

البطاقات
زر التحكم السريع

جودة تسجيل الصور

منط الصورة

حمسن إضاءة تلقائي

حماكاة درجة إضاءة

تعويض درجة إضاءة الفالش
تعويض درجة اإلضاءة

فتحة العدسة

Eye-Fi حالة نقل بطاقة

سرعة الغالق

 Wi-Fi وظيفة

غالق يعمل باللمس

مقياس الضوء

وضع التشغيل
تشغيل ضبط البؤرة

وضع ضبط البؤرة

ــع الــتــصــويــر/  ــ وض
رمز املشهد

املمكنة/الثواين  اللقطات  عدد 
املتبقية على املوقت الذاتي

تعطيل  جـــاهـــز/  الـــفـــالش 
الفالش/ تزامن عايل السرعة

تصحيح  األبيض/  اللون  تــوازن 
توازن اللون األبيض

تلقائًيا  اإلضــاءة  شدة  مضاهاة 
إضاءة  درجة  مضاهاة   /)AEB(

)FEB( الفالش

التكبري/وضع التكبري

االنتقال إىل حتديد 
ــة ضــبــط  ــطـ ــقـ نـ

البؤرة التلقائي

)AE( قفل اإلضاءة التلقائية

النطاق  وضع  يف  التصوير 
درجات  العايل/  الديناميكي 
ــددة/  ــعـ ــتـ اإلضــــــــاءة املـ
 /INFO يتنسيق  التصوير 
اللقطات  تشويش  تقليل 

املتعددة

أولوية درجة التظليل

ISO سرعة

GPS مؤشر اتصال
مؤشر مستوى درجة اإلضاءة

سيظهر لك هذا العرض فقط اإلعدادت املطبقة حالًيا.  ●



302

A

302

LCD التصوير باستخدام شاشة A

حتذير
ال حتمل الكامريا بنفس املوضع لفرتات طويلة من الوقت. 

قد  نفسه  اجلسم  بعضو  والطويل  املباشر  فاالتصال  الكامريا،  سخونة  بدرجة  تشعر  مل  وإذا  حتى 
يتسبب يف حروق باجللد أو االحمرار أو التورم نتيجة االتصال سببها حروق ذات الدرجات اخلفيفة. يوصى 
باستخدام جهاز ثالثي األرجل لألشخاص الذين يعانون من مشاكل يف دوران الدم أو للذين ميلكون بشرة 

حساسة، أو عند استخدام الكامريا يف أماكن حارة جًدا. 

درجة  ● )حماكاة   ]z5:Expo.  Simulation[ ضبط  عند  البياين  اخملطط  عرض  ميكن 
اإلضاءة( ]Enable[)متكني( )ص. ٣١١(.

أنه  ● الحظ   .)٨٢ )ص.   >B< الزر  على  بالضغط  اإللكرتوين  املستوى  عرض  ميكنك 
املباشر(  )الوضع   ]u  +  Tracking[ على   )AF( تلقائًيا  البؤرة  ضبط  وضع  ضبط  عند 
أو عند توصيل الكامريا بجهاز التلفاز باستخدام كبل HDMI، ال ميكن عرض املستوى 

اإللكرتوين. 
عند عرض >g< باللون األبيض، يشري إىل مستوى سطوع صورة العرض املباشر  ●

يكون قريًبا إىل ما ستبدو عليه الصورة امللتقطة. 
يف حالة وميض الرمز >g<، دل ذلك على أّن عدم عرض صورة العرض املباشر  ●

ذلك،  ومع  الساطعة.  أو  املنخفضة  ــاءة  اإلض لظروف  وفًقا  املناسب  بالسطوع 
ستعكس الصورة الفعلية املسجلة إعداد درجة اإلضاءة. 

التصوير  ● وضــع  مع  تعمل  لن   )٣١١ )ص.  اإلضــاءة  درجــة  تعريض  مستوى  وضــع  ان 
 .HDR موضع  مع  أو  التشويش،  درجــة  تقليل  وضــع  مع  أو  املصباح،  أو  بالفالش 
البياين  اخملطط  عرض  يتم  ال  قد  الرمادي.  باللون  البياين  واخملطط   >g< سيظهر 

بشكل مالئم يف ظل ظروف اإلضاءة اخلافتة أو الساطعة. 
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بشكل  شيء  كل  ضبط  ويتم  املشهد  نوع  الكامريا  حتدد   ،>A< التصوير  وضع  يف   
تلقائي ليناسب املشهد. سيظهر نوع املشهد احملدد على أعلى يسار الشاشة. 

*١: تظهر فقط عندما يتم ضبط البؤرة على ]u+ Tracking[. يف حال مت ضبط موضع آخر 
لضبط البؤرة، سيظهر رمز “خارج إطار املشهد” حتى وإذا مت التعرف على الشخص. 

*٢: يعرض عندما يكون للعدسة املتصلة معلومات عن املسافة. مع عدسة التصوير 
عن قرب، قد ال يوافق الرمز املعروض املشهد احلقيقي. 

رموز املشهد

خارج إطار املشهدإطار املشهد *الهدف
الطبيعة 

واملشهد 
اخلارجي

لون القرب *احلركةاحلركة
اخللفية

رمادي

أزرق 
فاحت

برتقايل *٣ *٣

*٣ *٣*٤*٥*٤*٥

أزرق 
غامق

اخللفية

ساطع

السماء  تتضمن 
الزرقاء

مغيب 
الشمس

الضوء الساطع

يف الليل

باستخدام حامل 
ثالثي األرجل

من  مــضــاء 
اخللف

من  مـــضـــاء 
اخللف

لبعض ظروف التصوير أو املشاهد، قد ال يوافق الرمز املعروض املشهد احلقيقي. 
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حماكاة الصورة النهائية

*٣ : سيتم عرض رمز املشهد الذي مت اختياره من جمموعة املشاهد القابلة للتحديد.
*٤ : يعرض عند تطبيق كافة الظروف التالية:

         عندما يكون املشهد الذي يتم تصويره معتم، أو يف الليل، وتكون الكامريا مثبتة على حامل  
          ثالثي األرجل.  

*٥ : يعرض مع أي من العدسات التالية:
EF300mm f/2.8L IS II USM                          EF400mm f/2.8L IS II USM        

 EF500mm f/4L IS II USM                             EF600mm f/4L IS II USM        
         عدسات تثبيت الصورة التي مت إطالقها يف العم 12 20 أو من بعده. 

٥ +٤*: إذا توفقت الشروط املذكورة يف *٥ و *٤  مع بعضها البعض، ستخف سرعة الغالق. 

صورة  يف  وهكذا  األبيض  اللون  وتوازن  الصورة  منط  تأثريات  النهائية  الصورة  حماكاة  تعكس 
العرض املباشر ومن ثم ميكنك مشاهدة ما ستبدو عليه الصورة امللتقطة. 

وأثناء التقاط الصورة، ستعكس صورة العرض املباشر تلقائًيا إعدادات الوظيفة املدرجة أدناه. 
ولكن، قد تختلف بشكل بسيط عن الصورة امللتقطة النهائية. 

حماكاة الصورة النهائية خالل التصوير باستخدام العرض املباشر

منط الصورة ●
      *تنعكس جميع املعلمات مثل درجة درجة الوضوح، والتباين وتشبع اللون ودرجة األلوان. 

توازن اللون األبيض ●
تصحيح توازن اللون األبيض ●
درجة اإلضاءة )باستخدام ]z5: Expo.simulation[ )حماكاة درجة اإلضاءة((.  ●
عمق اجملال )مع تشغيل زر معاينة عمق اجملال( ●
حمسن اإلضاءة التلقائي ●
تصحيح اإلضاءة الطريف ●
أولوية درجة التظليل ●
نسبة العرض إىل االرتفاع )تأكيد منطقة الصورة( ●
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إعداد مفتاح معلومات العرض املباشر ●
 ]Live  view  info  switch  setting[ زر  حدد 
)إعداد مفتاح معلومات العرض املباشر(.

اخرت رقم

فيها  ● قمت  التي  املرات  عدد  إىل  تشري  األرقام 
 .>INFO.< بالضغط على زر

اخرت رقًما للمعلومات املعروضة والتي ترغب  ●
 .>INFO.< بتغيريها، ثم اضغط على زر

بالرقم،  ● اخلــاصــة   ] [ االخــتــيــار  ــارة  إشـ ــة  إلزالـ
اضغط على زر >0<. الحظ أنه ال ميكنك إزالة  

] [ لكل اخليارات األربعة املعروضة. 

اإلعدادات االفرتاضية معرضة أدناه. 

xbutton[)زر   LV  display options[ زر  حدد 
املعلومات لعرض خيارات العرض املباشر(.

حدد مع تبويب ]53[، زر  ●
]x button LV display options[)زر 

املعلومات لعرض خيارات العرض املباشر(، ثم 
اضغط على زر >0<. 

١

٢

املعلومات/ الرقم
معلومات التصوير األساسية
معلومات التصوير املفصلة

األزرار على الشاشة
بيان التخطيط

املستوى اإللكرتوين

١٢٣٤

 INFO. عرض خيارات زر
أثناء   >INFO.< ميكن ضبط املعلومات حتى تعرض على الصورة عندما تضغط على زر

العرض املباشر أو تصوير فيلم. 
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حترير اخليارات.

عرض بيان التخطيط ●

●  >0< على  اضغط  ثــم  عرضه  تريد  مــا  حــدد 
إلضافة ] [. 

اضغط  ● عرضها،  يف  ترغب  التي  للمعلومات 
على زر >0< إلزالة  ] [.

حدد ]OK[ )موافق( لتسجيل اإلعداد.  ●
أعد اخلطوتني ٢ و٣ كما هو ضروري.  ●

  RGB /درجة السطوع •
  >B< فبيان التخطيط )ص. ٤٠٢( ليتم عرضه عند الضغط على على زر 

 .]RGB[ درجة السطوع( أو( ]Brightness[ ميكن أن يكون إما   

ضمن ]Histogram disp[ )عرص بيان التخطيط(، 
 .]RGB[ درجة السطوع( أو( ]Brightness[ حدد

ميكن تغيري حجم عرض معلومات بيان التخطيط.
ضمن ]Histogram disp[ )عرص بيان التخطيط(، 
 ]Large[ حجم العرض( واخرت( ]Display size[ حدد

)كبري( أو ]Small[ )صغري(. 

• حجم العرض
 ميكن تغيري حجم عرض معلومات بيان التخطيط.

إعادة الضبط ●
      يف اخلطوة رقم ١، إذا اخرتت زر ]Reset[ )إعادة ضبط(، سيتم مسح إعداد

      ]x button LV display options :53[ )زر املعلومات لعرض خيارات العرض  
      املباشر(. 

٣
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 ،>qB< زر  على  ضغطت  إذا  املباشر،  العرض  صورة  عرض  أثناء 
<، فستظهر شاشة اإلعداد على  >y ISO< ،>DRIVE. AF <، أو >
وظيفة  لضبط   >5< أو   >6< القرص  تدوير  وميكنك   LCD شاشة 

التصوير املعنية. 

اللون  ● ــوازن  ت ضبط  ميكنك   ،>B< زر  ثم  ومــن   >qB< ضبط  وعند 
األبيض وتصحيح توازن اللون األبيض. 

الشاشة  ● قائمة  ستظهر   ،>HDR< أو   > < زر  ثم  ومن   > ضبط> وعند 
  .HDR لدرجات تعويض إضاءة متعددة أو موضع

اإلعدادات

 .> < و > عند التصوير باستخدام العرض املباشر، ال ميكن ضبط موضع التشغيل] >
وأيًضا، ال ميكن تطبيق موضع التصوير املستمر للتصوير املضبوط ملستكشف العرض 

على التصوير باستخدام العرض املباشر. 

حلقة  عرض  سيتم  موضعي(،  )قياس   > < أو  لإلضاءة(  جزئي  )قياس   > < ضبط  عند 
قياس لإلضاءة يف وسط الشاشة. 

إعدادات وظائف التصوير
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التحكم السريع
يف موضع >d<>s<>f<>a<، و>F<، ميكن ضبط البؤرة تلقائًيا، تشغيل ضبط البؤرة 
التلقائي، موضع التشغيل، موضع قياس درجة اإلضاءة، التسجيل/ تشغيل البطاقة وجودة 

الصورة، توازن اللون األبيض، منط الصورة، وحمسن اإلضاءة التلقائي

)7( >Q< اضغط على الزر

حدد وظيفة واضبطها.

سيتم عرض الوظائف القابلة للضبط. 

يف موضع A، فقط الوظائف احملددة باخلط العريض أعاله ميكن ضبطها. 

< لتحديد الوظيفة.  ● استخدم مفتاح >
       يتم عرض إعداد الوظيفة احملددة يف األسفل.

أدر القرص>6< أو >5< لضبطه. ●
لضبط وظيفة جودة تسجيل الصورة بتنسيق Raw، اضغط على >0<.  ●
اضغط على على زر >B< للتايل: الختيار البطاقة التي يجب استخدامه للتسجيل  ●

والتشغيل، لضبط توازن اللون األبيض أو تصحيح توازن اللون األبيض، أو لضبط معايري 
منط الصورة. 

<، ثم اضغط >0< ● لضبط توازن اللون األبيض التلقائي، حدد >
●  .> للعودة إىل التصوير باستخدام العرض املباشر، اضغط على زر >0< أو على زر >
< للعودة إىل التصوير باستخدام العرض املباشر.  ● ميكنك أيًضا اختيار >

عند ضبط ]AF Operation[ إىل ]Servo AF[، ال ميكنك اختيار a1 أو 61عند ضبط 
 .]Recording quality[ ل RAW جودة الصورة بتنسيق

١

٢
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عندما يكون مفتاح تصوير باستخدام العرض املباشر/ 
ستظهر   ،>A< موضع  على  مضبوط  فيلم  تصوير 
العرض  باستخدام  تصوير  باستثناء  القائمة  عناصر 
]z5[ و z6[ )الوضع  التبويب  املباشر ضمن عالمة 

 ]z3 [ يتم عرضه ضمن >A<

التصوير  خالل  فقط  هذه  القائمة  بشاشة  للضبط  القابلة  الوظائف  تطبيق  يتم 
التصوير  أثــنــاء  مــؤثــرة  الــوظــائــف  ــذه  ه تــكــون  وال  املــبــاشــر.  الــعــرض  باستخدام 

مبستكشف العرض )يتم تعطيل اإلعدادات(. 

التصوير باستخدام العرض املباشر ●
       ميكنك ضبط التصوير باستخدام العرض املباشر على ]Enable[ )متكني( أو 

       ]Disable[ )تعطيل(.

وضع ضبط البؤرة تلقائًيا ●
      ميكنك حتديد ]u+ Tracking[ )الوضع املباشر(، ]FlexiZone- Multi[، أو

]FlexiZone- Single[. أنظر ص ٣٢٢-٣١٦ ملعلومات عن وضع ضبط البؤرة تلقائًيا. 

الغالق الذي يعمل باللمس ●
       ميكنك ضبط الغالق باللمس على ]Enable[ )متكني( أو ]Disable[ )تعطيل(. فقط  

      عرب النقر بخفة على شاشة LCD، ميكنك ضبط البؤرة والتقاط الصورة تلقائًيا.  
       للمزيد من املعلومات، أنظر ص.٣٢٧ . 

عرض الشبكة ●
بواسطة عرض شبكة ]3x3l أو ]6x6 m[، ميكنك التأكد من أي إمالة للصورة. وأيًضا 
قطرية  خطوط  مع  الشبكة  عرض  يتم   ،)3x3 )قطري    ]3x3  +  diag  n[ باستخدام 
ملساعدتك على حماذاة التقاطعات فوق الهدف للحصول على توازن أفضل يف الرتكيب. 

 إعدادات وظائف القائمة
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● Nنسبة العرض إىل االرتفاع

جودة 
الصورة

٦٧٢٠x ٤٤٨٠
)٣٠،١ ميجابيكسل(

٤٤٦٤ x ٢٩٧٦
)١٣،٣ ميجابيكسل(

١٩٢٠ x ١٢٨٠
)٢،٥ ميجابيكسل(

٥٩٥٢ x ٤٤٨٠*
)٢٦،٧ ميجابيكسل(

٣٩٦٨ x ٢٩٧٦*
)١١،٨ ميجابيكسل(

١٩٦٩ x ١٢٨٠
)٢،٢ ميجابيكسل(

٦٧٢٠x ٣٧٧٦*
)٢٥،٤ ميجابيكسل(

٤٤٦٤ x ٢٥١٢*
)١١،٢ ميجابيكسل(

١٩٢٠ x١٠٨٠
)٢،١ ميجابيكسل(

٤٤٨٠x ٤٤٨٠
)٢٠،١ ميجابيكسل(

٢٩٧٦ x ٢٩٧٦
)٨،٩ ميجابيكسل(

١٢٨٠ x ١٢٨٠
)١،٦ ميجابيكسل(

٥٠٤٠x ٣٣٦٠
)١٦،٩ ميجابيكسل(

 ٣٣٦٠ x ٢٢٤٠
)٧،٥ ميجابيكسل(

٧٢٠ x ٤٨٠
)٣٥٠،٠٠٠ بيكسل(

٤٤٨٠ x ٣٣٦٠
)١٥،١ ميجابيكسل(

٢٩٧٦  x ٢٢٤٠*
)٦،٧ ميجابيكسل(

٦٤٠ x ٤٨٠
)٣١٠،٠٠٠ بيكسل(

٥٠٤٠x ٢٨٣٦*
)١٤،٣ ميجابيكسل(

3360 x ١٨٨٨*
)٦،٣ ميجابيكسل(

٧٢٠ x٤٠٨*
)٢٩٧،٠٠٠ بيكسل(

3360x 3360
)١١،٣ ميجابيكسل(

٢٢٤٠ x  ٢٢٤٠
)٥،٠ ميجابيكسل(

٤٨٠ x ٤٨٠*
)٢٣٠،٠٠٠ بيكسل(

نسبة العرض إىل االرتفاع وعدد وحدات البكسل )تقريًبا(

ميكن ضبط نسبة العرض إىل االرتفاع على ]2 : 3[ أو  ]3 : 4[ أو ]9 : 16[  أو ]1 : 1[.  ويتم 
ضبط  يتم  عندما  األســود  باللون  املباشر  العرض  بصورة  احمليطة  املنطقة  تغطية 

مستويات العرض إىل االرتفاع التالية: ]3 :4[ أو ]9: 16[ أو ]1 : 1 [.  

 RAW  بنسبة العرض إىل االرتفاع املعنية. وسيتم دائًما حفظ صور JPEG وسيتم حفظ صور
بنسبة العرض إىل االرتفاع ]2 : 3[. ونظًرا ألن معلومات نسبة العرض إىل االرتفاع مرفقة 
بصورة RAW، ميكن إنشاء الصورة بنسبة االرتفاع إىل العرض املعينة عند معاجلة صورة  
RAW باستخدام الربنامج املرفق )ص. ٥٩٦(. إذا قمت بتشغيل صورة  RAW بالكامريا، 

سيتم عرض خطوط اإلطار التي تشري إىل نسبة العرض إىل االرتفاع )مساحة الصورة(. 

البيكسل  ● وحدات  عدد  تتوافق  ال  جنمة،  بعالمة  املصحوبة  الصورة  تسجيل  جلودة 
بالضبط مع نسبة العرض إىل االرتفاع املعينة. 

تعد منطقة الصورة املعروضة لنسبة العرض إىل االرتفاع املميزة بعالمة جنمة أكرب  ●
عند   LCD نسبًيا من املنطقة املسجلة. حتقق من الصور امللتقطة على شاشة 

التصوير. 
سيتم التقاط الصورة بنسبة عرض إىل ارتفاع تبلغ ]2 : 3[  لصور ذات درجة تعريض  ●

إضاءة متعددة. 



311

3 إعدادات وظائف القائمة

● N حماكاة درجة اإلضاءة
تعمل وظيفة حماكاة درجة اإلضاءة على عرض وحماكاة درجة السطوع التي ستبدو بها 

الصورة الفعلية )درجة اإلضاءة(. 
)g( متكني •

   سيكون سطوع الصورة املعروضة قريًبا من السطوع الفعلي )درجة اإلضاءة(  
   للصورة الناجتة. عند ضبط تعويض درجة اإلضاءة، يتغري سطوع الصورة وفًقا لذلك. 

)e( أثناء •
  بشكل طبيعي، يتم عرض الصورة بدرجة السطوع القياسية لتسهيل رؤية صورة  

   العرض املباشر )E(. سيتم عرض الصورة بشكل قريب من السطوع  
  الفعلي )درجة اإلضاءة( للصورة الناجتة فقط أثناء الضغط مع االستمرار على زر معاينة 

 .)g( عمق اجملال
)E( تعطيل •

   يتم عرض الصورة بدرجة السطوع القياسية لتسهيل رؤية صورة العرض املباشر.   
   حتى عند ضبط تعويض درجة اإلضاءة، يتم عرض الصورة بالسطوع القياسي.

311
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z6N

●  N)التصوير الصامت أثناء العرض املباشر( Silent LV Shooting

• الوضع ١
العادي.  التصوير  عن  الناجت  الضجيج  من  أقل  التصوير  عملية  عن  الناجت  التشويش  ميكن 

وميكن التصوير بشك متواصل. 
• الوضع ٢

مع  الضغط  أثناء  فقط.  واحدة  صورة  التقاط  سيتم  بالكامل،  الغالق  زر  على  الضغط  عند 
االستمرار على زر الغالق، يتعطل تشغيل الكامريا. ثم 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. 
• تعطيل

على                                               مــضــبــوطــة   ]AF  Operation[ و   > < عــلــى  التشغيل  مــوضــع  ضــبــط  عــنــد 
سرعة  إىل  الصور  التقاط  ميكنك  واحــدة(،  لقطة  لتصوير  البؤرة  )ضبط   ]One-Shot  AF[

أقصاها ٧،٠ لقطة/ بالثانية تقريًبا. 
 )TS-E( إذا كنت تستخدم عدسة امليل والتحويل )تعطيل( ]Disable[ تأكد من ضبطه على
)من نوع آخر خالف املدرج يف  أدناه( لتحويل العدسة رأسًيا أو عند استخدامك أنبوبة 
االمتداد. يؤدي الضبط على ]Mode 1[ )املوضع ١( أو ]Mode 2[ )املوضع ٢( إىل التسبب يف 

درجات إضاءة غري صحيحة أو غري منتظمة. 

3 إعدادات وظائف القائمة 3 إعدادات وظائف القائمة
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إذا مت ضبط  ● التصوير املستمر ممكًنا حتى  ]Mode 2[، لن يكون   ٢ الوضع  عند ضبط 
موضع التشغيل على >         < أو >       <. 

إذا استخدمت الفالش عند ضبط وضع الفالش على E-TTL II /E-TTL الفالش التلقائي،  ●
التصوير  مع  كما  نفسها  الداخلية  التشغيل  آلية  قبل  من  الغالق  حترير  تنفيذ  سيتم 
باستخدام العرض املباشر. لذلك، التصوير أثناء كبت الصوت اآليل لن يكون ممكًنا )بغض 

النظر عن اإلعداد ]Silent LV shoot[ )التصوير الصامت باستخدام العرض املباشر(. 
●  ]Disable[ على  اضبطها   ،Canon إنتاج  من  ليست  الفالش  وحــدة  تستخدم  عند 

 Mode[ املوضع ١( أو( ]Mode 1[ تعطيل(. لن ينطلق الفالش إذا كان مضبوًطا على(
2[ )املوضع ٢(. 

وحدة  ● بواسطة  التصوير  واستخدام   )٢ )املــوضــع   ]Mode  2[ على  الضبط  مت  إذا 
   ]Mode 1[ التحكم عن بعد )ص. ٢٧٩(، فستكون عملية التشغيل مماثلة الستخدام

)املوضع ١(. 

بؤري ٤  يبلغ ١٧ مم وطول  بؤري فعال  ببعد  والتحويل  اإلمالة  العدسة عدسة  باستخدام 
 ،II أو عدسات اإلمالة والتحويل ببعد بؤري فعال يبلغ ٢٤ مم وطول بؤري L3.5 من الفئة 

فيمكنك استخدام ]Mode 1[ )املوضع ١( أو ]Mode 2[ )املوضع ٢(. 

●  N)موقت ضبط كثافة اإلضاءة(  
 .))AE( ميكنك تغيري مدة عرض إعادة درجة اإلضاءة )زمن تثبيت اإلضاءة التلقائية         

يف حالة حتديد استخدام أي من العناصر التالية سوف يلغي التصوير باستخدام العرض 
 .> املباشر. لبدء التصوير باستخدام العرض املباشر جمدًدا، اضغط على زر >
   ]53: Sensor cleaning[ ،)بيانات مسح األتربة( ]  3: Dust Delete Data[   •

     )تنظيف املستشعر(، ] Clear all camera :55[ )مسح جميع إعدادات الكامريا(، أو  
     ].Firmware ver  :55[ )إصدار الربنامج الثابت(. 

3 إعدادات وظائف القائمة
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ميكنك حتديد خصائص ضبط البؤرة التلقائي املالئمة لظروف تصوير الهدف. يف موضع 
> <، ]One Shot AF[ )ضبط البؤرة للقطة واحدة( يتم ضبطها تلقائًيا. 

البؤرة  ● ضبط  وضــع  لتحديد   >      < الــقــرص  أدر 
 .> املطلوب، ثم اضغط على زر >

      ONE SHOT: ضبط البؤرة للقطة واحدة
SERVO ضبط البؤرة باستخدام :SERVO     

قابل للضبط فقط للتصوير باستخدام العرض املباشر )وليس لتصوير األفالم(.  ●
اللون  ● إىل  البؤرة  ضبط  نقطة  لون  سيتحول  ممكنة،  غري  البؤرة  ضبط  عملية  كانت  إذا 

الربتقايل. يف حال حدوث ذلك، ال ميكن التقاط الصورة حتى ولو كان زر الغالق مضغوط 
بالكامل. أعد تشكيل اللقطة وجرب ضبط البؤرة مرة أخرى. أو، أنظر “ظروف التصوير 

التي جتعل عملية ضبط البؤرة صعبة” )ص. ٣٢٤(.

ضبط  سيتم  منتصفه،  إىل  الغالق  زر  على  الضغط  عند  الثابتة.  لألهداف  مالئمة 
البؤرة فقط مرة واحدة. 

عندما يتم ضبط البؤرة، سيتغري لون نقطة ضبط البؤرة إىل األخضر.  ●
إىل  ● األسفل  إىل  الغالق  زر  على  بالضغط  االستمرار  عند  مقفًلا  البؤرة  ضبط  موضع  يظل 

منتصفه، مما يسمح لك بإعادة تشكيل الصورة قبل التقاط الصور. 

إذا مت ضبط ] z1 : Beep[ )الصافرة( على ]Disable[ )تعطيل(، لن تصدر الصافرة أي 
صوت عند ضبط البؤرة تلقائًيا. 

ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة واحدة لألهداف الثابتة

  >o< اضغط على زر

 )AF( حدد وضع ضبط البؤرة تلقائًيا

١

٢

Nاستخدام ميزة الضبط التلقائي للبؤرة
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مالئمة لألهداف املتحركة. عند الضغط على زر الغالق إىل منتصفه، سيتم ضبط البؤرة 
تلقائًيا على الهدف بشكل مستمر.

عالية،  ● بسرعة  املستمر  للتصوير   >o< على  مضبوط  التشغيل  موضع  يكوم  عندما 
التقاط  سيتم  تقريًبا.  ثانية  لقطة/   ٤،٣ أقصى  كحٍد  املستمر  التصوير  سرعة  سيكون 
الصور بإعطاء األولوية إىل سرعة التصوير املستمر. مع إعداد >i< للتصوير املستمر 

البطيء، سيتم استخدام “أولوية تتبع الهدف” للتصوير.
للتصوير الفوتوغرايف باستخدام الفالش، ستصبح سرع التصوير املستمر بطيئة.  ●
عند ضبط البؤرة، سيتحول لون نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا إىل اللون األزرق.  ●
يتم ضبط درجة تعريض اإلضاءة يف اللحظة التي يتم فيها التقاط الصورة.  ●
عند ضبط ]AF method[ على ]u+ Tracking[ )التصوير املباشر( أو  ●

]FlexiZone- Multi[، سيكون ضبط البؤرة مستمر طاملا أّن إطار املساحة قادر على 
تصوير الهدف بشكل مباشر. 

N استخدام ميزة الضبط التلقائي للبؤرة

Servo AF لألهداف املتحركة

اعتماًدا على العدسة املستخدمة، املسافة الفاصلة بني الهدف والكامريا، وسرعة  ●
الهدف، قد ال تتمكن الكامريا من حتقيق الضبط البؤري الصحيح. 

الضبط  ● عدم  إىل  يؤدي  قد  املستمر  التصوير  أثناء  والتصغري  التكبري  موضع  استخدام 
الصحيح. 

أو  ●  a1 إىل  الصورة  –تسجيل  جودة  وضع  ضبط  ميكن  ال   ،]Servo  AF[ ضبط  عند 
61. يف حال مت ضبط a1 أو 61، سيتم تسجيل الصورة بتنسيق 1. 

تغيري   ● سيتم   ،)٢٠٢ )ص.   ]Multi  Shot  Noise  Reduction[ و   ]Servo AF[ ضبط  عند 
 .]Standard[ تلقائًيا إىل ]High ISO speed NR[

بضبط  ● قمت  إذا  تأثري  أي  التعيني  زر  على  للضغط  يكون  لن   ،]Servo  AF[ ضبط  عند 
a1 أو 61 جودة الصورة على ]One Touch image quality setting[ )إعداد 

اللمسة الواحدة جلودة الصورة( أو ])hold(One touch image quality[ )ص. ٥٠٧( 
مع ]Custom Controls: 83[ )التحكم اخملصص(. 

مع Servo AF، لن تصدر الصافرة حتى عند ضبط البؤرة. 
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استخدام ميزة ضبط البؤرة تلقائًيا )AF( لضبط البؤرة

)الوضع املباشر( )ص. ٣١٧(،  ●  ]u+ Tracking[ تلقائًيا املتاحة هي  البؤرة  أوضاع ضبط 
ظروف  ملالئمة   )٣٢١ )ص.   ]FlexiZone-  Single[ أو   ،)٣١٩ )ص.   ]FlexiZone-  Multi[

التصوير والهدف. 
)الضبط  ●  >MF< العدسة على بؤرة  بدقة، فقم مفتاح وضع ضبط  البؤرة  أردت ضبط  إذا 

اليدوي للبؤرة( وتكبري الصورة وضبط البؤرة يدوًيا )ص. ٣٢٩(. 

●  ]AF  mode[ حــدد   ،]z5[ التبويب  عالمة  من 
الــبــؤرة  ضبط  وضــع   ]z3[ التبويب  )عــالمــة 

 .> تلقائًيا(. يف الوضع >
ثم  ● املطلوب،  تلقائًيا  البؤرة  ضبط  وضع  حدد 

 .> اضغط على >
ميكنك  ● املباشر،  العرض  ــورة  ص عــرض  أثناء 

وضع  لتحديد   >o< ــزر  ال على  الضغط 
الضبط  شاشة  على   )AF( تلقائًيا  البؤرة  ضبط 

املعروضة    )ص. ٣١٤(.

]AF operation[ مضبوطة  ● بأن  الشروحات املوجودة على ص. ٣٢٢ -٣١٧ تفرتض 
لون  سيتغري   ،)٣١٥ )ص.   ]Servo  AF[ ضبط  مع   .)٣١٤ )ص.   ]One  Shot  AF[ على 

نقطة ضبط البؤرة إىل اللون األزرق.  
على  ● بخفة  النقر  عرب  والغالق  تلقائًيا  البؤرة  ضبط  )حترير  اللمس  غالق  يخص  فيما 

الشاشة(، أنظر ص. ٣٢٧. 

حدد وضع ضبط البؤرة تلقائًيا.

)AF( حتديد وضع ضبط البؤرة تلقائًيا
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)AF( حتديد وضع ضبط البؤرة تلقائًيا

تقوم الكامريا باكتشاف األوجه البشرية وضبط البؤرة عليها. إذا حترك الوجه، فإن نقطة ضبط 
البؤرة >  < تتحرك أيًضا ملتابعة الوجه. 

اضغط على الزر > < ●
 LCD تظهر صورة العرض املباشر على شاشة  

●  > < إطــار  سيظهر  األوجــه،  أحد  اكتشاف  عند 
على الوجه الذي سيتم ضبط البؤرة عليه.

●  .> < عرض  سيتم  أوجــه،  عدة  اكتشاف  عند 
الوجه  على   > < اإلطــار  لتقل   > < استخدم 

املراد تصويره. 
●  LCD شاشة  على  بخفة  النقر  أيــًضــا  ميكنك 

لتحديد الوجه أو الهدف.
البشري،  الوجه  غري  هدف  على  بالنقر  قمت  إذا 

 .> سيتم تغيري نقطة ضبط البؤرة إىل >

لضبط  ● منتصفه  حتى  الغالق  زر  على  اضغط 
البؤرة.

  أذا تعذر اكتشاف أو أنك مل تقم بالنقر على أي  
      شيء على الشاشة، ستقوم الكامريا بالتغيري   

      إىل موضع FlexiZone – Multi )ص. ٣١٩(.
  عند ضبط البؤرة، سيتغري لون نقطة الضبط إىل  

       األخضر وستطلق الصافرة. 
  إذا مل يتم ضبط البؤرة، فسيتغري لون نقطة  

      الضبط التلقائي للبؤرة إىل اللون الربتقايل. 

عرض صورة العرض املباشر

حدد نقطة ضبط البؤرة

اضبط البؤرة على الهدف

١

٢

٣

 الوضع املباشر )اكتشاف األوجه(:

إطار املساحة
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)AF( حتديد وضع ضبط البؤرة تلقائًيا

ثم  ● ــاءة  اإلضـ الــبــؤرة ودرجـــة  حتقق مــن ضبط 
اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة 

)ص. ٢٩٨(. 

انقر بخفة على الهدف )أو املكان( حيث تريد ضبط البؤرة. 
اضغط على >  < أو >0< وستظهر نقطة الضبط التلقائي للبؤرة >  <     

على الشاشة. ثم استخدم >  < لتحريك نقطة الضبط التلقائي للبؤرة فوق 
الهدف املستهدف. 

ما ان يتم ضبط نقطة الضبط التلقائي للبؤرة >  <، ستقوم بتتبع الهدف 
حتى إذا حترك أو قمت بتغيري الرتكيبة. 

للبؤرة  ● اليدوي  البؤرة بعيدة، فلن ميكن اكتشاف األوجه. قم بتمكني الضبط  إذا كانت 
)ص. ٣٢٩( حتى تتمكن الكامريا من اكتشاف الوجه، ثم اضبط البؤرة. 

قد يتم اكتشاف جسم آخر بخالف األوجه البشرية كوجه بشري.  ●
لن تعمل ميزة اكتشاف األوجه إذا كان الوجه بالصورة صغرًيا أو كبرًيا للغاية أو ساطًعا  ●

أو قامًتا للغاية أو خمفًيا بشكل جزئي. 
قد يقوم إطار ضبط البؤرة >  < بتغطية جزء الوجه فقط.  ●

نظًرا لعدم إمكانية استخدام ميزة ضبط البؤرة التلقائية عند اكتشاف وجه بالقرب من  ●
حافة الصورة، قم باستخدام النقطة املركزية للضبط التلقائي للبؤرة لضبط البؤرة. 

يتغري حجم نقطة الضبط البؤري بحسب الهدف.  ●

التقط الصورة

    الرتكيز على هدف غري الوجه البشري

  ٤
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Area frame

Zone frame

)AF( حتديد وضع ضبط البؤرة تلقائًيا

اضغط على الزر >  < ●
  تظهر صورة العرض املباشر على شاشة      

 LCD      

بني  ● سينتقل   > < أو   >9< على  الضغط 
التحديد التلقائي أو حتديد املناطق. يف موضع 

> <، يتم ضبط التحديد التلقائي تلقائًيا. 
للعودة  ● املنطقة.  لتحديد   > < اســتــخــدم 

أو               > < على  اضغط  املركزية،  املنطقة  إىل 
< جمدًدا.  <

●  LCD شاشة  على  بخفة  النقر  أيًضا  ميكنك 
انقر  املنطقة،  حتديد  عند  املنطقة.  لتحديد 
الشاشة  [ املوجودة على    [ بخفة على 

لالنتقال إىل التحديد التلقائي. 

عرض الصورة باستخدام العرض املباشر

)AF( حدد وضع ضبط البؤرة تلقائًيا ٢

 FlexiZone-Multi:  

واسعة  مساحات  على  الــبــؤرة  لضبط  الــبــؤرة  لضبط  نقطة   ٦٣ حتى  استخدام  ميكنك 
البؤرة                                              لضبط  مناطق   ٩ إىل  الواسعة  املساحة  هــذه  تقسيم  ميكن  التلقائي(.  )التحديد 

)حتديد املنطقة(. 

١

إطار املنطقة

إطار املساحة
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)AF( حتديد وضع ضبط البؤرة تلقائًيا

صوب نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا )AF( على الهدف  ●
واضغط على زر الغالق حتى منتصفه. 

 عند ضبط البؤرة، فسيتغسر لون نقطة ضبط  
      البؤرة تلقائًيا )AF( إىل األخضر وستطلق الصافرة. 

 إذا مل يتم ضبط البؤرة، فسيتغري لون نقطة الضبط  
      التلقائي للبؤرة إىل اللون الربتقايل.

حتقق من ضبط البؤرة ودرجة اإلضاءة ثم اضغط  ●
على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة )ص. ٢٩٨(. 

ضبط البؤرة على الهدف

التقط الصورة

٣

  ٤

إذا تعذرت الكامريا عن ضبط البؤرة للهدف املطلوب مع التحديد التلقائي، غري وضع  ●
-FlexiZone[ )ص.   Single[ إىل وضع  أو  إىل حتديد املنطقة   )AF( تلقائًيا  البؤرة  ضبط 

٣٢١( وأعد الضبط جمدًدا. 
مع التصوير باستخدام العرض املباشر، عدد نقاط الضبط البؤري سيختلف باالعتماد  ●

نسبة  تكون  عندما  االرتفاع(.  إىل  العرض  )نسبة   ]z  5  Aspect  ratio[ إعــداد  على 
: 16[، سيكون هناك ٣٦ نقطة و٩ مناطق.   9[ أو   ،]4 :  3[  ،]3 :  2[ االرتفاع  إىل  العرض 

بالنسبة ل ]1:1[، سيكون هناك ٩٤ نقطة و٩ مناطق. 
إعـــداد                                          ● عــلــى  بــاالعــتــمــاد  ــؤرة  ــب ال ضــبــط  ومــنــاطــق  نــقــط  ستختلف  األفــــالم،  لتصوير 

سيكون   ، التصوير   مع  الفيديو[.  تسجيل  )مقاس   ]Movie  Recording  size[
هناك ٣٦ نقطة و٩ مناطق. ومع تصوير بسعة  ،سيكون هناك ١٥ نقطة و٣ مناطق. 
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AF point

ضبط  تريد  عندما  فعال  ذلك  ويعترب  البؤرة.  لضبط  واحدة  نقطة  استخدام  عرب  الكامريا  تركز 
البؤرة عل هدف حمدد. 

)AF( حتديد وضع ضبط البؤرة تلقائًيا

FlexiZone- Single fu  

● > اضغط على الزر >
 تظهر صورة العرض املباشر على شاشة 

 LCD      
 .>   ستظهر نقطة ضبط البؤرة >

 يف حال ضبط ]Movie Servo AF[ على ●
 ]Enable[)تفعيل(، سيتم عرض نقطة ضبط البؤرة 

      بشكل أكرب. 

أينما  ● البؤرة  استخدم >9< لتحريك نقطة ضبط 
إىل  حتريكها  ميكن  )ال  تلقائًيا.  البؤرة  ضبط  تريد 

حافة الشاشة(.
ضبط  ● نقطة  سيعيد   > < أو   >9< استخدم 

البؤرة التلقائي إىل مركز الشاشة. 
●   LCD شــاشــة  على  بخفة  النقر  ــًضــا  أي ميكنك 

لتحريك نقطة اضبط البؤرة تلقائًيا. 

على  ●  )AF( تلقائًيا  ــبــؤرة  ال ضبط  نقطة  ــوب  ص
الهدف واضغط على زر الغالق حتى منتصفه. 
 عند ضبط البؤرة، فسيتغسر لون نقطة ضبط  

     البؤرة تلقائًيا )AF( إىل األخضر وستطلق الصافرة. 
 إذا مل يتم ضبط البؤرة، فسيتغري لون نقطة 

     الضبط التلقائي للبؤرة إىل اللون الربتقايل.

عرض الصورة باستخدام العرض املباشر

)AF( حرك موضع ضبط البؤرة تلقائًيا

ضبط البؤرة على الهدف

١

٢

٣

AF نقطة
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ثم  ● ــاءة  اإلضـ الــبــؤرة ودرجـــة  حتقق مــن ضبط 
اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة                    

)ص. ٢٩٨(. 

التقط الصورة ٤

)AF( حتديد وضع ضبط البؤرة تلقائًيا
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)AF( حتديد وضع ضبط البؤرة تلقائًيا

إذا مل تتمكن من حتقيق ضبط البؤرة، اضبط موضع ضبط العدسة على >MF< وقم  ●
بضبط البؤرة يدوًيا )ص. ٣٢٩(. 

إذا كنت تلتقط صورة هدف طريف خارج البؤرة قليًلا، وجه النقطة املركزية للضبط  ●
التلقائي للبؤرة على الهدف، اضبط البؤرة جمدًدا، ثم التقط الصورة. 

البؤرة  ● ببث الشعاع املساعد لضبط  Speedlight اخلارجية  لن تقوم وحدة الفالش 
)تباع   EX الفئة  Speedlight من  تلقائًيا. ومع ذلك، يف حالة استخدام وحدة فالش 
بشكل منفصل( اجملهزة مبصباح LED، سيومض املصباح تلقائًيا للمساعدة على 

ضبط البؤرة تلقائًيا عند الضرورة. 
مع بعض العدسات املعينة، قد تستغرق حتقيق ضبط للبؤرة زمًنا أطول، أو قد ال  ●

يتحقق الضبط الدقيق للبؤرة. 

مالحظات حول ضبط البؤرة التلقائي

سيقوم  ● منتصفه  حتى  الغالق  زر  على  الضغط  فإن  البؤرة،  ضبط  حتقق  عند  حتى 
بضبط البؤرة مرة أخرى. 

قد يتغري سطوع الصورة أثناء عملية ضبط البؤرة تلقائًيا )AF( وبعدها.  ●
باالعتماد على الهدف وظروف التصوير، ستستغرق عملية ضبط البؤرة زمًنا أطول  ●

قليًلا أو قد تخف سرعة التصوير املستمر. 
إذا تغري مصدر الضوء أثناء عرض صورة العرض املباشر، فقد تهتز الشاشة ويكون  ●

العرض  باستخدام  التصوير  عن  توقف  ذلك،  حدوث  عند  البؤرة.  ضبط  الصعب  من 
املباشر واضبط البؤرة تلقائًيا يف ظل استخدام مصدر اإلضاءة الفعلي. 

)AF( تشغيل ضبط البؤرة تلقائًيا
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األهداف القليلة التباين مثل السماء الزرقاء واألسطح ذات األلوان اخلالصة.  ●
األهداف يف اإلضاءة اخلافتة. ●
اخلطوط والنماذج األخرى يف ظل وجود تباين باالجتاه األفقي فقط.  ●
ولوائح  ● السحاب،  ناطحات  نوافذ  املثال:  سبيل  )على  املتكررة  النماذج  ذات  األهــداف 

الكمبيوتر وما إىل ذلك(. 
اخلطوط الرفيعة واإلطارات. ●
عند توفر مصدر إضاءة تتغري فيه درجة سطوعه ولونه أو منط إضاءته.  ●
املشاهد الليلية أو نقا اإلضاءة. ●
يف ظل مصادر إضاءة الفلورسنت عند اهتزاز الصورة.  ●
األهداف املتناهية الصغر. ●
األهداف املوجودة على حافة الصورة. ●
األهداف العاكسة للضوء بشكل قوى )مثل: سيارة ذات اجلسم الشديد االنعكاس(. ●
عند تغطية مستوى ضبط البؤرة تلقائًيا لكل من هدف قريب وبعيد )مثل تصوير حيوان  ●

يف القفص(.
بسبب  ● ثابتة  البقاء  ميكنها  وال  تلقائًيا  البؤرة  ضبط  مستوى  ضمن  تتحرك  التي  األهداف 

اهتزاز الكامريا أو عدم وضوح الهدف. 
الهدف الذي يقرتب من الكامريا أو يبتعد عنها. ●
عند تطبيق تأثري البورة غري الدقيقة باستخدام عدسة بؤرة غري دقيقة.  ●
عند استخدام فلرت تأثريات خاصة. ●
التشويش )نقاط من اإلضاءة وما إىل ذلك( يظهر على الشاشة عند ضبط البؤرة تلقائًيا.  ●

ظروف التصوير التي قد جتعل من ضبط البؤرة عملية صعبة

)AF( حتديد وضع ضبط البؤرة تلقائًيا
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عند استخدام موضع ]FlexiZone-Multi[ أو
انقر  أو   > < زر  على  اضغط  إما   ،FlexiZone  –Single[  
[ املعروضة على جهة اليسار يف أسفل  بخفة على ]
تقريًبا   x  10 أو   x5 بنسبة  الصورة  تكبري  ميكنك  الشاشة. 

والتحقق من ضبط البؤرة. 
 ]u+ Tracking[املشهد املكّبر غري ممكن مع موضع

)الوضع املباشر(. 

)AF( حتديد وضع ضبط البؤرة تلقائًيا

املشهد املكّبر

على  ● انقر  أو   >9< استخدم  املنطقة،  حتديد  أو  تلقائًيا  البؤرة  ضبط  نقطة  لتحريك 
النقطة التي تريد تكبريها. 

[ لتكبري الصورة. ● < أو أنقر على ] إما اضغط على >
[، تتغري نسبة التكبري.  < أو وضع ] كل مرة تضغط فيها على >

عند ضبط موضع ]FlexiZone-Multi[، يتم تكبري الصورة يف مركز إطار املنطقة )أو  ●
مركز الصورة مع موضع حتديد الصورة(. 

البؤرة  الصورة يف نقطة ضبط  تكبري  يتم   ،]FlexiZone –Single[ عند ضبط موضع 
تلقائًيا. 

على نسبة ١٠٠ ٪ )x1 تقريًبا( من التكبري، استخدم >9< أو النقر على الشاشة لتحريك  ●
مركز  إىل  التكبري  إطار  سيعيد   ]0[ على  النقر  أو   >9< على  الضغط  التكبري.  إطار 

الشاشة. 
[ لتكبري املنطقة التي يغطيها إطار التكبري.  ● < أو أنقر على ] إما اضغط على >
عندما يتم تكبري الصورة بنسبة x5 أو x10 تقريًبا، ميكنك تغيري املنطقة التي مت تكبريها  ●

عرب استخدم >9< أو النقر على املثلث املوجود يف أعلى الشاشة، أو أسفله أو إىل 
اليسار أو إىل اليمني. 

موضع                    ● إىل  الــعــادي  املشهد  سريجع  منتصفه،  حتى  الغالق  على  الضغط  عند 
]FlexiZone –Single[، ستستمر نقطة ضبط  ]FlexiZone-Multi[. لضبط موضع 

البؤرة تلقائًيا باملشهد املكرب. 
مع Servo AF واملشهد املكرب، الضغط على الغالق حتى منتصفه سيعري املشهد  ●

العادي لضبط البؤرة تلقائًيا. 
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)AF( حتديد وضع ضبط البؤرة تلقائًيا
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العادي  ● املشهد  إىل  ارجع  املكرب،  املشهد  يف  صعبة  البؤرة  ضبط  عملية  كانت  إذا 
واضبط البؤرة تلقائًيا. 

إذا استخدمت ضبط البؤرة يف موضع املشهد العادي ومن ثم مت تكبري املشهد، قد  ●
ال تتمكن من حتقيق ضبط البؤرة بشكل صحيح. 

تختلف سرعة ضبط البؤرة بني املشهد العادي واملشهد املكرب.  ●
أثناء موضع املشهد املكرب، لن يعمل Movie Servo AF )ص. ٣٨٠(.  ●
الكامريا.  ● اهتزاز  بسبب  أكرث  صعًبا  يصبح  للبؤرة  ضبط  حتقيق  املكرب،  املشهد  أثناء 

يوصى باستخدام حامل ثالثي األرجل لتثبيت الكامريا. 
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● > اضغط على زر >
ستظهر الصورة باستخدام العرض املباشر على   

.LCD شاشة

[ يف أسفل يسار الشاشة.كل مرة  ● انقر على ]
.] [ و ] تضغط فيها على رمز، يتنقل بني  ]

بؤرة  ● تفعيل( سيتم ضبط  باللمس:  )الغالق   ] [
الكامريا على املنطقة التي تنقر عليها، ثم سيتم 

التقاط الصورة.
[ )الغالق باللمس: تعطيل( ميكنك النقر على  ● [

منطقة لضبط البؤرة على نقطة ما. اضغط على 
زر الغالق بالكامل حتى تلتقط الصورة. 

أنقر بخفة على الوجه أو الهدف على الشاشة. ●
 على النقطة التي مت النقر عليها، ستقوم ال

      كامريا بضبط البؤرة عليها )ضبط البؤرة باللمس( 
      باستخدام موضع ضبط البؤرة التلقائي الذي مت 

      ضبطه )ص. ٣٢٢ -٣١٦(. 
[، سيتغري لون ضبط البؤرة تلقائًياإىل    عند ضبط ]

      للون األخضر عند حتقيق موضع ضبط البؤرة  
      تلقائًيا، ثم يتم التقاط الصورة بشكل تلقائي. 

  يف حال تعذر حتقيق ضبط البؤرة تلقائًيا، سيتغري 
      لون ضبط البؤرة تلقائًيا إىل اللون الربتقايل وال ميكن   

      التقاط الصورة. أنقر على الوجه أو الهدف على    
      الكامريا جمدًدا. 

فقط بالنقر بخفة على شاشة LCD، ميكنك ضبط البؤرة والتقاط الصورة بشكل تلقائي

عرض صورة باستخدام العرض املباشر. 

تفعيل غالق باللمس

أنقر على الشاشة حتى تقوم بالتصوير

١

٢

٣

التصوير باستخدام غالق باللمس
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<، ستستمر الكامريا بالتصوير  ● < أو > حتى يف حالة ضبط موضع التشغيل على >
يف موضع التصوير الفردي. 

على  ● النقر   ،]Server  AF[ موضع  على   ]AF operation[ موضع  ضبط  حالة  يف  حتى 
 .]One-Shot AF[ الشاشة سيضبط البؤرة على الصورة يف موضع

الضغط على الشاشة يف موضع املشهد املكرب لن يتم ضبط البؤرة فيه أو التقاط  ●
الصور.

[، يف حالة ضبط ]FlexiZone- Multi[ أو ● يف موضع ]
[ )غالق باللمس: تعطيل(، ال ميكن ضبط البؤرة تلقائًيا  Touch Shutter: Disable[ 

عرب الضغط على الشاشة. 
●  ]z1: image review[ النقر على الشاشة مع ضبط وضع  بالتصوير عرب  إذا قمت 

منتصفه  إىل  الغالق  زر  على  الضغط  ميكنك  )جتميد(،   ]Hold[ على  الصور(  )معاجلة 
] 3  :  Custom  Controls[ التبويب  عالمة  ضمن  أّنه  الثانية.الحظ  اللقطة  اللتقاط 
إىل   ]  Shutter  butt.  Half-press[ موضع  ضبط  حالة  يف  املتخصص(،  )التحكم 

]Metering start[ )البدء بضبط كثافة اإلضاءة( أو 
الزر(،  )أثناء الضغط على  البؤرة  ) AE lock([ )قفل ضبط   while button pressed[

ميكن التقاط الصورة دون ضبط البؤرة تلقائًيا. 
[  )التحكم املتخصص( لتعيني  ● 3: Custom Controls[ إذا استخدمت عالمة التبويب

زر مع ])ONE SHOT  insert symbol)AL SERVO/SERVO[ أو الوظيفة التي تقوم 
بتشغيل موقت ضبط الكثافة )ص. ٤٩٥(، ال ميكن تطبيق التصوير الغالق الذي يعمل 

باللمس عندما تقوم بالضغط على الزر املذكور. 

●  ]z3[ عالمة التبويب( ]z5:Touch Shutter [ ميكنك أيًضا ضبط الغالق باللمس مع
 .)> يف موضع >

للتصوير مع تعويض درجة إضاءة املصباح، أنقر على الشاشة مرتني. فالنقرة األوىل  ●
جمدًدا  عليها  والنقر  املصباح.  إضاءة  درجة  تعويض  عملية  ستفّعل  الشاشة  على 
سيوقف عملية تعويض درجة إضاءة املصباح. احرص على عدم هّز الكامريا عند النقر 

على الشاشة. 

 التصوير باستخدام غالق باللمس
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Magnifying frame

AE lock

Ma osition

pprox.)

موضع املنطقة املكربة
التكبري )تقريًبا(

الــبــؤرة  ● لضبط  العدسة  بـــؤرة  ضبط  حلقة  أدر 
بشكل تقريبي. 

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

١

●  ] < )التكبري( أو أنقر على زر ] اضغط على زر >
يف أسفل يسار الشاشة. 

      سيظهر إطار التكبري

إطار التكبري

قفل اإلضاءة التلقائية

عرض إطار التكبري ٢

تريد  ● التي  النقطة  على  النقر  وإما   > < استخدم 
تكبريها لنقل إطار التكبري إىل موضع ضبط البؤرة. 

إطار  ● إعادة  إىل   > < أو   > < على  الضغط  يؤدي 
التكبري إىل مركز الصورة. 

أو  ●  > < زر  على  الضغط  فيها  يتم  مــرة  كل  يف 
الشاشة،  ميني  أسفل  يف   ] [ زر  على  النقر 

سيتغري العرض على النحو التايل:

استخدام     ● ميكنك  املكرب،  املشهد  موضع  يف   
أسفل  أىل  املعروض  املثلث  على  النقر  أو   > <
للتنقل  يسارها  أو  ميينها  أو  أعالها  أو  الشاشة 

حول الصورة التي مت تكبريها. 

حرك إطار التكبري.

قم بتكبري الصورة.

٣

٤

العرض العادي مرة ٥ مرات  ١٠ مرات

ضبط البؤرة يدوًيا
ميكنك تكبري الصورة وضبط البؤرة بالتحديد على الضبط اليدوي . 
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ضبط البؤرة يدوًيا

حلقة  ● أدر  املــكــربة،  الــصــورة  إىل  النظر  مــع 
ضبط بؤرة العدسة لضبط البؤرة. 

على  ● اضغط  البؤرة،  ضبط  من  االنتهاء  بعد 
< للرجوع إىل العرض العادي.  الزر >

اإلضـــاءة  ● ــة  ودرجـ ــؤرة  ــب ال ضبط  مــن  حتقق 
اللتقاط  بالكامل  الغالق  زر  على  اضغط  ثم 

الصورة)ص. ٢٩٨(. 

سرعة  ● عرض  )سيتم  مقفل.  اإلضــاءة  درجة  تعويض  يكون  التكبري،  عرض  وضع  يف 
الغالق وفتحة العدسة باللون األحمر(

حتى مع ضبط البؤرة يدوًيا، ميكنك استخدام غالق باللمس اللتقاط الصور.  ●

اضبط البؤرة يدوًيا

التقط الصورة

٥

٦
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جودة التصوير
التشويش )نقاط من الضوء وشريط  ● ISO عالية، قد يصبح  التصوير بسرعات  عند 

وما إىل ذلك( ملحوًظا. 
قد يؤدي التصوير يف درجات حرارة عالية إىل التشويش وعدم انتظام األلوان بالصورة.  ●
عند استخدام ميزة التصوير باستخدام العرض املباشر باستمرار ملدة طويلة، قد  ●

ترتفع درجة احلرارة الداخلية للكامريا مما يعمل على انخفاض جودة التصوير. توقف 
عن التصوير باستخدام العرض املباشر يف حالة عدم التقاط الصور. 

إذا قمت بالتصوير بالتعرض لدرجات إضاءة طويًلا أثناء ارتفاع درجة احلرارة الداخلية  ●
املباشر  العرض  باستخدام  التصوير  عن  توقف  التصوير.  جودة  تقل  فقد  للكامريا، 

وانتظر لبضع دقائق قبل التصوير مرة أخرى. 

> < واحلمراء > رموز حتذير درجة احلرارة الداخلية البيضاء >
أثناء    ● الطويل  التصوير  نتيجة  للكامريا  الداخلية  احلـــرارة  درجــة  ارتــفــاع  حالة  يف 

< أو أحمر           العرضاملباشر أو ارتفاع درجة احلرارة احمليطة، سيظهر رمز أبيض >
 .> <

التصوير  ● إيقاف  ويجب  تقل.  قد  الصورة  جودة  أن  إىل  يشري   > < األبيض  الرمز  هذا 
باستخدام العرض املباشر وترك الكامريا تربد قبل إعادة التصوير مرة أخرى. 

< حتذيًرا بأنه سيتم إنهاء التصوير باستخدام العرض  ● يعترب رمز الوميض األحمر >
حتى  أخرى  مرة  التصوير  من  تتمكن  فلن  ذلك،  حدوث  حالة  ويف  تلقائًيا.  املباشر 
تنخفض درجة احلرارة الداخلية للكامريا. أوقف تشغيل الكامريا واتركها لفرتة من 

الوقت. 
مرتفعة  ● حرارة  درجة  يف  املباشر  العرض  باستخدام  التصوير  استخدام  سيؤدي 

بالتصوير، أوقف  القيام  أثناء عدم  < مبكًرا.  < و> الرموز > لفرتة طويلة إىل ظهور 
تشغيل الكامريا. 

يف حالة ارتفاع درجة حرارة الكامريا الداخلية، قد تقل جودة الصورة اخلاصة بالصور  ●
< األبيض.  ذات سرعةISO العالية أو درجات اإلضاءة الطويلة حتى قبل عرض رمز >

نتيجة التصوير
يف العرض املكرب سيتم عرض سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة باللون األحمر.  ●

العرض املكرب، قد ال يحصل تعويض درجة اإلضاءة  أثناء  الصورة  التقاط  حتى عند 
بالشكل املطلوب. ارجع إىل العرض العادي قبل التقاط الصورة. 

العرض  ● يف  الصورة  التقاط  سيتم  املكرب،  العرض  أثناء  الصورة  التقاط  عند  حتى 
العادي. 

تنبيهات التصوير باستخدام العرض املباشر
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صورة العرض املباشر
سطوع  ● املباشر  العرض  صورة  تعكس  ال  قد  الساطعة،  أو  اخلافتة  اإلضاءة  ظل  يف 

الصورة امللتقطة. 
حتى عند ضبط سرعة ISO، قد يكون التشويش ملحوًظا يف عروض اإلضاءة اخلفيفة  ●

املسجلة  للصورة  سيكون  التصوير،  عند  ولكن،  املباشر.  العرض  باستخدام  للصورة 
عن  املباشر  العرض  باستخدام  امللتقطة  الصورة  جودة  )ستختلف  أخف.  تشويش 

الصورة املسجلة(. 
إذا تغري مصدر اإلضاءة )السطوع(، فقد تومض الشاشة. عند حدوث ذلك، توقف عن  ●

التصوير باستخدام العرض املباشر واستأنف التصوير يف ظل استخدام مصدر إضاءة 
فعلي. 

العرض  ● الصحيح لسطوع صورة  الضبط  يتم  إىل اجتاه خمتلف، قد  الكامريا  توجيه  عند 
املباشر حلظًيا. انتظر حتى يستقر مستوى السطوع قبل التصوير. 

املنطقة  ● تظهر  فقد  كبرية،  بدرجة  ساطع  إضــاءة  ملصدر  الــصــورة  تعرضت  أذا 
الفعلية  الصورة  ستعرض  ذلك،  ورغم   .LCD شاشة  على  األسود  باللون  املعروضة 

امللتقطة املنطقة الساطعة على نحو سليم. 
[ )سطوع شاشة LCD( على  ● 2 : LCD brightness[ يف اإلضاءة اخلافتة، عند ضبط

العرض املباشر.  ألوان غري منتظمة يف صورة  أو  إعداد ساطع، قد يظهر تشويش 
ورغم ذلك، لن يتم تسجيل التشويش أو األلوان غري املنتظمة يف الصورة امللتقطة. 

الوظائف اخملصصة
للوظائف  ● حمددة  إعــدادات  تعطيل  سيتم  املباشر،  العرض  باستخدام  التصوير  خالل 

اخملصصة. للمعلومات، أنظر ص. ٤٨٠. 
العدسة والفالش

●  >ON< إىل )IS( إذا كان للعدسة املتصلة حمسن للصورة وقمت بضبط مثبت الصورة
)تشغيل(، سيعمل مثبت الصورة يف كل األحيان حتى إذا مل تضغط على زر الغالق إىل 
منتصفه. إال أن مثبت الصورة يستهلك البطارية وقد يؤدي إىل تقليل عدد التقاط الصور 
املمكن. يف حني مل يكن استخدامه ضرورًيا، مثل عند استخدام حامل ثالثي األرجل، 

 .>Off< يوصى بإيقاف تشغيله
الفائقة  ● بعد  عن  التصوير  عدسات  مع  للبؤرة  املسبق  الضبط  ميزة  استخدام  ميكن 

اجملهزة بهذه امليزة التي مت إصداره يف العام ٢٠١١ أو يف نصفه الثاين. 
● -dlight  لن يعمل قفل درجة إضاءة الفالش والفالش املعدل يف حالة استخدام وحدة

Spee خارجية. 

تنبيهات التصوير باستخدام العرض املباشر
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خالل  مــن  األفـــالم  تصوير  ميزة  متكني  يتم 
ضبط مفتاح التصوير أثناء العرض املباشر/ 

 .> تصوير األفالم على >

قبل البدء بتصوير األفالم، أنظر ص. ٣٥٦ وتأكد من أن البطاقة قابلة  ●
لتسجيل األفالم ضمن إعداد جودة تسجيل األفالم املطلوبة.

اهتزاز  ● يسبب  قد  بيدك،  الكامريا  متسك  فيما  األفالم  بتصوير  قمت  إذا 
هذه  يف  األرجل  ثالثي  حامل  باستخدام  يوصى  مظللة.  بأفالم  الكامريا 

احلاالت. 

٩
تصوير األفالم

Full HD 1080 )فائق الدقة والوضوح(
ميزة  مع  الكامريا  توافق  على   1080 Full  HD ميزة  تدل 

فائقة الدقة ذات 1080 بيكسل.

333
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Recording movies

 . LCDستظهر الصورة على شاشة  

قبل التصوير، اضبط البؤرة تلقائًيا أو الضبط  ●
اليدوي للبؤرة )ص. ٣٢٩ -٣١٦(.

عند الضغط على زر الغالق حتى منتصفه،  ●
ستقوم الكامريا بضبط البؤرة من خالل وضع 

ضبط البؤرة تلقائًيا احلايل. 

< لبدء التصوير الفيلم. ● اضغط على الزر >
●  ” أثناء تصوير الفيلم، سيتم عرض عالمة “

باجلانب العلوي األمين من الشاشة. 
سيتم تسجيل الصوت باستخدام امليكروفون  ●

املضمن.
للتوقف عن تصوير الفيلم، اضغط على الزر                  ●

> < مرة أخرى. 

التلقائية  اإلضاءة  يف  التحكم  سيتم   > < أو   ،> < أو   ،> < على  التصوير  وضع  ضبط  عند 
ملالئمة درجة سطوع املشهد احلايل. 

 ،> <، أو > اضبط مفتاح الوضع على >
 .> أو      >

اضبط مفتاح التصوير أثناء العرض املباشر/ 
.> تصوير األفالم على >

اضبط البؤرة على الهدف

ابدأ تصوير الفيلم.

 التصوير باستخدام اإلضاءة التلقائية

١

 ٢

  ٣

 ٤

امليكروفون املدمج

تسجيل األفالم

 تصوير األفالم
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k Shooting Movies

4
Shutter speed

أثناء النظر إىل شاشة LCD، أدر القرص >6<.  ●
تعتمد سرعات الغالق القابلة للضبط على معدل  ●

اإلطارات. أنظر ص. ٣٤٣ 

إّن االجراء هو نفسه الوارد يف اخلطوة ٣ و ٤ ب  ●
“التصوير باإلضاءة التلقائية )ص. ٣٣٤(.

أثناء تصوير أفالم، يوصى باستخدام سرعة غالق دنيا من ١/٢٥ ثانية إىل ١/١٢٥ ثانية.  كلما زادت  ●
سرعة الغالق، بدت حركة الهدف أقل نسبية. 

 عندما يكون وضع التصوير هو >s<، يمكنك ضبط سرعة الغالق يدويًا لتصوير األفالم. سيتم
 ضبط سرعةOSI وفتحة العدسة تلقائيًا لتناسب السطوع والحصول على درجة اإلضاءة القياسية.

ال يوصى بتغيير سرعة الغالق أثناء تصوير الفيلم نظ ًرا ألنه سيتم تسجيل التغييرات التي طرأت في
درجة اإلضاءة.

عند تصوير فيلم لهدف متحرك، يوصى باستخدام سرعة غالق من ١/٣٠ ثانية إلى ١/١٢٥ ثانية. كلما
زادت سرعة الغالق، بدت حركة الهدف أقل انسيابية.

إذا قمت بتغيير سرعة الغالق أثناء التصوير في ظل إضاءة فلورسنت أو LED، فقد يتم تسجيل
 اهتزاز الصورة.

.>s< اضبط قرص اختيار الوضع على  

اضبط مفتاح سرعة الغالق املطلوبة.

اضبط مفتاح التصوير أثناء العرض المباشر/
.>k< تصوير األفالم على

اضبط البؤرة وقم بتصوير فيلم.

  اإلضاءة التلقائية مع أولوية الغالق

١

٣

 ٢

 ٤
سرعة الغالق

 تصوير األفالم
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k Shooting Movies

336

Aperture

 تصوير األفالم

 فتحة العدسة

أثناء النظر إىل شاشة LCD، أدر القرص >6<. ●

  إن اإلجراء هو نفسه الوارد في الخطوة ٣ و٤ الخاص
ب “التصوير باإلضاءة التلقائية )ص. ٣٣٤(.

.>f< اضبط قرص اختيار الوضع على 

اضبط قيمة فتحة العدسة املطلوبة.

اضبط مفتاح التصوير أثناء العرض المباشر/
.>k< تصوير األفالم على

 اضبط البؤرة وقم بتصوير الفيلم.

١

٣

 ٢

 ٤

 اإلضاءة التلقائية مع أولوية فتحة العدسة

عندما يكون وضع التصوير هو >f<، يمكنك ضبط فتحة العدسة اًىودي يدويًا لتصوير األفالم.
ضبط سرعة ISO وسرعة الغالق تلقائيًا لتناسب السطوع والحصول على درجة اإلضاءة 

القياسية.

ال يوصى بتغيير فتحة العدسة أثناء تصوير األفالم حيث سيتم تسجيل التغيرات في درجة اإلضاءة
الناجمة عن تشغيل فتحة العدسة.
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 تصوير األفالم

> سرعة ISO يف الوضع >
<: تصوير فيلم ذات معدل إطارات عايل : فيلم عايل اجلودة > 

●  .ISO تلقائًيا ضمن ١٠٠ -٢٥٦٠٠ ISOسيتم ضبط سرعة
4K تصوير الفيلم بسعة :> <

● .ISO تلقائًيا ضمن ١٠٠ -١٢٨٠٠ ISO سيتم ضبط سرعة

> < و> < ،> < ،> سرعة ISO يف األوضاع >
: فيلم عايل اجلودة >   <: تصوير فيلم ذات معدل إطارات عايل

● .ISO تلقائًيا ضمن ٢٥٦٠٠ -١٠٠ ISO سيتم ضبط سرعة
سرعة ● )إعــدادات    ]  2:ISO  speed  settings[ ضمن   ]Range  for  movies[ من 

                                                ])102400(  2H[ على   ]Maximum[ دحلا(  ])ىصقألا  إعـــداد  ضبط  حالة  يف   ،)ISO
)ص. ٣٧٩(، سيتوسع نطاق ISO التلقائي إىل H )مكافئ لISO  102400(. توخ احلذر عند 
ضبط ])ىصقألا دحلا( ]Maximum[ أو ]Minimum[ )احلد األدنى( على نطاق أقل من 

نطاقISO االفرتاضي )٢٥٦٠٠ -١٠٠ ISO(، ألنها لن تكون فعالة. 
● ]Enable[ أولوية درجة التمييز( على( ]  3 : Highlight tone priority[ إذا مت ضبط

 .ISO ضمن ٢٥٦٠٠ -٢٠٠ ISOمتكني( )ص. ٢٠٦(، فستكون سرعة(

<: تصوير الفيلم بسعة 4  <
● .ISO تلقائًيا ضمن ١٢٨٠٠ -١٠٠ ISO سيتم ضبط سرعة
إعداد                 ● ضبط  حالة  يف   ،)ISO سرعة  ــدادات  )إع  ]  2:ISO  speed  settings[ ضمن 

)٣٧٩ )ص.   ])102400(  2H[ على   ]Maximum[ دحلا(  ])ىصقألا  إىل   ]Range  for  [
سيتوسع نطاق ISO التلقائي إىل H)مكافئ لISO 102400(. توخ احلذر عند ضبط ])ىصقألا 
 ISO نطاق  من  أقل  نطاق  على  األدنــى(  )احلــد   ]Minimum[ أو   ]Maximum[ دحلا( 

االفرتاضي )١٢٨٠٠ -١٠٠ ISO(، ألنها لن تكون فعالة. 
●  ]Enable[ أولوية درجة التمييز( على( ]  3 : Highlight tone priority[ إذا مت ضبط

 .ISO ضمن ١٢٨٠٠ -٢٠٠ ISOمتكني( )ص. ٢٠٦(، فستكون سرعة(

●  .)ISO مكافئ إىل ٥٠( L آن تتوسع إىل ISO لتصوير األفالم، ال ميكن لسرعة
●  ISO سرعة  إعدادات  من  حتقق  األفالم،  تصوير  إىل  الثابتة  الصورة  بني  التغيري  عند 

جمدًدا قبل تصوير األفالم. 
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> <، و> <، و> <، و> <، و> مالحظات حول استخدام مواضيع >
األيسر  ● الكامريا يف األسفل  اكتشفته  التي  العرض  يتم عرض رمز   ،> يف موضع >

للشاشة )ص. ٣٣٩(.
●  > < الــزر  على  الضغط  طريق  عن  التلقائية(  ــاءة  اإلض )قفل  ــاءة  اإلض غلق  ميكنك 

، ص. ٢٥٩(. بعد تطبيق اإلضاءة التلقائية أثناء تصوير الفيلم،  )باستثناء يف الوضع 
التلقائية  اإلضاءة  قفل  بإعداد  االحتفاظ  )يتم   .> < الزر  على  بالضغط  إلغاؤه  ميكنك 

 .)> حتى تضغط على >
< ناحية اليسار،  ● ميكنك ضبط تعويض درجة اإلضاءة حتى 3 عرب ضبط مفتاح >

 .)> < )باستثناء يف الوضع > ثم قم بتدوير القرص >
وسرعة  ●  ،ISO سرعة  تسجيل  يتم  لن   ،> و>  ،> و>  ،> < الوضع  يف  التصوير  أثناء 

 .Exfi الغالق وسرعة فتحة العدسة يف معلومات الفيلم
الكامريا  ● هذه  تدعم   ،> أو>  ،> و>  ،> و>  ،> و>  ،> < الوضع  يف  التصوير  أثناء 

ظروف  يف  تلقائًيا   Speedlight بالفالش   اخلاصة   LED اإلضاءة  حتول  التي  الوظيفة 
 LED اإلضاءة املنخفضة. )ومع ذلك، لن يتم عرض أي رمز يدل على تشغيل اإلضاءة
على  للحصول   .)٣٤٤ ص.  على  واملوضحة  املعروضة  املعلومات  شاشة  على 

 . LED املرفق مع اإلضاءة Speedlight التفاصيل، ارجع إىل دليل إرشادات الفالش

 تصوير األفالم
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رموز العرض

إطار الهدف
املشهد ١*

خارج إطار املشهد
املشهد اخلارجي 

اللقطة ٢*والطبيعة
لون 

اخللفية

رمادي

أرق فاحت

برتقايل *٣ *٣

أزرق غامق

اخللفية

ساطع

مضاء من اخللف

يتضمن السماء الزرقاق 

مضاء من اخللف

مغيب الشمس

ضوء ساطع مباشر

الليل

الكامريا،  اكتشفته  التي  العرض  رمز  عرض  يتم   ،> < موضع  باستخدام  التصوير  أثناء 
وسيتم التصوير مبا يتناسب مع العرض. 

]u+ Tracking[. يف حال مت ضبط موضع  *١ : تظهر فقط عندما يتم ضبط البؤرة على 
آخر لضبط البؤرة، سيظهر رمز “خارج إطار املشهد” حتى وإذا مت التعرف على الشخص. 
*٢: يعرض عندما يكون للعدسة املتصلة معلومات عن املسافة. مع عدسة التصوير عن 

قرب، قد ال يوافق الرمز املعروض املشهد الفعلي. 
*٣: سيتم عرض رمز العرض الذي مت اختياره من املشاهد القابلة لالكتشاف. 

يف بعض املشاهد أو ظروف التصوير، قد ال يتوافق الرمز املعروض مع املشهد الفعلي. 
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Shutter speed

Aperture

 تصوير األفالم

التصوير باستخدام اإلضاءة اليدوية

يمكنك ضبط سرعة الغالق وفتحة العدسة وسرعة ISO لتصوير الفيلم بشكل يدوي. ويكون
استخدام اإلضاءة اليدوية لتصوير األفالم خاصا بالمستخدمين المحترفين. 

.>m< اضغط على الزر     *
.LCD على الشاشة ISO ستظهر شاشة إعداد سرعة     *

 أدر القرص >6< لضبط سرعة.
     للتعرف على التفاصيل حول سرعة ISO، راجع

 الصفحة التالية.

.>a< اضبط قرص اختيار الوضع على

اضبط مفتاح التصوير أثناء العرض المباشر/
.>k< تصوير األفالم على

.ISO اضبط سرعة

١

 ٢

 فتحة العدسة

سرعة الغالق

اضغط على زر الغالق حتى منتصفه وحتقق من  ●
مؤشر مستوى درجة اإلضاءة. 

لضبط سرعة الغالق، أدر القرص >6<. لضبط  ●
معدل فتحة العدسة، أدر القرص >5<.  

تعتمد سرعات الغالق القابلة للضبط على معدل  ●
اإلطارات. أنظر ص. ٣٤٣.

إّن االجراء هو نفسه الوارد يف اخلطوة ٣ و ٤ ب  ●
“التصوير باإلضاءة التلقائية )ص. ٣٣٤(.

اضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة.

اضبط البؤرة وقم بتصوير فيلم.

٣

 ٤

 ٥
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سرعة ISO أثناء التصوير باستخدام اإلضاءة اليدوية
<: تصوير فيلم ذات معدل إطارات عايل : فيلم عايل اجلودة >

من  ●  .ISO  ١٠٠-  ٢٥٦٠٠ ضمن  تلقائًيا   ISO سرعة  ضبط  سيتم  )تلقائي(،   )A(  ]AUTO[ مع 
)إعدادات   ]z  2:  ISO  speed  settings[ ضمن  األفالم(  )نطاق   ]Range  of  movies[
 ])H2  (102400[ على   ]Maximum[ األقصى(  )احلد  إعداد  ضبط  حالة  يف   ،)ISO سرعة 
)ص. ٣٧٩(، سيتوسع نطاق ISO التلقائي إىل2H )مكافئ ل ISO 102400(. توخ احلذر عند 
]Minimum[ )احلد األدنى( على نطاق أقل من  أو   ]Maximum[ ضبط ])ىصقألا دحلا( 

نطاق ISO االفرتاضي )٢٥٦٠٠ -١٠٠ ISO(، ألنها لن تكون فعالة. 
يف  ●  .١/٣ قدرها  توقف  بزيادات   ISO  ١٠٠-  ٢٥٦٠٠ ضمن  يدوًيا   ISO سرعة  ضبط  ميكنك 

نطاق  سيتوسع   ،)])102400(  2H[ على   ]Maximum[ األقصى(  )احلد  إعداد  ضبط  حالة 
األقصى(                       )احلــد  ضبط  عند  احلــذر  تــوخ   .)102400  ISO ل  )مكافئ   2Hإىل التلقائي   ISO
االفرتاضي   ISO نطاق  من  أقل  نطاق  على  األدنى(  )احلد   ]Minimum[ أو   ]Maximum[

)٢٥٦٠٠ -١٠٠ ISO(، ألنها لن تكون فعالة. 
●  ]Enable[ على  التمييز(  درجة  )أولوية   ]z3:Highlight  tone  priority[ ضبط  مت  إذا 

.ISO ضمن ٢٥٦٠٠ -٢٠٠ ISO متكني( )ص. ٢٠٦(، فستكون سرعة(

4K تصوير الفيلم بسعة :> <
مع ]A( ]AUTO ( )تلقائي(، سيتم ضبط سرعة ISO تلقائًيا ضمن ١٢٨٠٠ -١٠٠ ISO. ضمن  ●  

]z2: ISO speed settings[ )إعدادات سرعة ISO(، يف حالة ضبط إعداد 
 ،)٣٧٩ )ص.   ])102400(  2H[ على   ]Maximum[ األقصى(   )احلد  إىل   ]Range  for  [
سيتوسع نطاق ISO التلقائي إىل 2H)مكافئ لISO 102400(. توخ احلذر عند ضبط )احلد 
 ISO نطاق  من  أقل  نطاق  على  األدنى(  )احلد   ]Minimum[ أو   ]Maximum[ األقصى(  

االفرتاضي )١٠٢٤٠٠ -١٠٠ ISO(، ألنها لن تكون فعالة. 
يف  ●  .١/٣ قدرها  توقف  بزيادات   ISO  ١٠٠-  ١٢٨٠٠ ضمن   يدوًيا   ISO سرعة  ضبط  ميكنك 

 ،])102400(2H[ على ]Range for [يف ]Maximum[  )حالة ضبط إعداد )احلد األقصى
سيتوسع نطاق ISO التلقائي إىل2H )مكافئ ل ISO 102400(. توخ احلذر عند ضبط )احلد 
 ISO نطاق  من  أقل  نطاق  على  األدنى(  )احلد   ]Minimum[ أو   ]Maximum[ األقصى(  

 .)ISO االفرتاضي )١٢٨٠٠ -١٠٠
●  ]Enable[ على  التمييز(  درجة  )أولوية   ]z3:  Highlight  tone  priority[ ضبط  مت  إذا 

 .ISO ضمن ١٢٨٠٠ -٢٠٠ ISO متكني( )ص. ٦٠٢(، فستكون سرعة(
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●  .)ISO مكافئ إىل ٥٠( L آن تتوسع إىل ISO لتصوير األفالم، ال ميكن لسرعة
عند التغيري بني الصورة الثابتة إىل تصوير األفالم، حتقق من إعدادات سرعة ISO جمدًدا  ●

قبل تصوير األفالم. 
ال يوصى بتغيري فتحة الغالق أو فتحة العدسة أثناء التقاط الفيلم ألنه سيتم تسجيل  ●

سريعة   ISO درجات  أثناء  تشويش  خلق  أو  اإلضــاءة  درجة  يف  طرأت  التي  التغيريات 
وعالية. 

عند تصوير فيلم لهدف متحرك، يوصى باستخدام سرعة غالق من١/٢٥ ثانية إىل ١/١٢٥  ●
ثانية. كلما زادت سرعة الغالق كلما بدت حركة الهدف نسبية. 

و  ●  NTSC ثانية ل  الدنيا لتصوير األفالم يف معد إطارات عايل ١/١٢٥  الغالق  تبلغ سرعة 
 .PAL ١/١٠٠ ثانية ل

إذا قمت بتغيري سرعة الغالق أثناء التصوير يف ظل إضاءة فلورسنت أو DEL، فقد يتم  ●
تسجيل اهتزاز الصورة

●  > يف اخلطوة ٤، ال ميكنك ضبط سرعة الغالق وفتحة العدسة، اضبط مفتاح >
 .> < أو القرص > )القفل( إىل اليسار وأدر القرص>

)التحكم اخملصص(، يف حال ضبط        ●  ] 3:  Custom Controls[ تبويب  ضمن عالمة 
]) Oa : Expo comp )hold btn, turn[ أو 

]) hold btn, turn( Op:Expo comp[ )ص. ٥٠٦(، ميكنك ضبط تعويض درجة 
اإلضاءة أثناء ضبط ISO تلقائي. 

●  .ISO < لغلق سرعة  )تلقائي(، فيمكنك الضغط على الزر >  ISO AUTO إذا مت ضبط
بعد إقفال سرعة ISO أثناء تصوير الفيلم، ميكنك إلغاؤها بالضغط على زر >S<. )يتم 

 .)>S< حتى تقوم بالضغط على الزر ISO االحتفاظ بقفل سرعة
مستوى  ● اختالف  رؤيــة  ميكنك  الصورة،  تركيب  إعــادة  ثم   > < زر  على  الضغط  عند 

اإلضاءة على مؤشر مستوى درجة اإلضاءة )ص. ٣٤٤( مقارنة بالوقت الذي تقوم فيه 
 .> بالضغط على الزر >

بعد جتهيز الكامريا للتصوير مبوضع >M<، بالضغط على زر >B<، ميكنك عرض  ●
شريط الرتدد الرسومي. 
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)ثانية(
سرعة الغالق

معدل 
اإلطارات

تصوير األفالم 
العادي

١/١٢٥ -١/٤٠٠٠
١/١٠٠ -١/٤٠٠٠
١/٦٠ -١/٤٠٠٠
١/٥٠ -١/٤٠٠٠
١/٦٠ -١/٣٠١/١٠٠٠ -١/٤٠٠٠*

١/٥٠ -١/١٠٠٠
١/٦٠ -١/٤٠٠٠
١/٥٠ -١/٤٠٠٠

١/١٢٥ -١/٤٠٠٠

مواضع
>a<>F<>f<،>d<> موضع>

HDR تصوير األفالم بتنسيق

 >a<و البؤرة  لضبط  الغالق  أولوية   > < موضع  يف  للضبط  القابل  الغالق  سرعة  ان 
مواضيع التصوير ذات التعريض اليدوية قد تختلف باالعتماد على معدل اإلطارات جلودة 

تسجيل الفيلم. 

١/١٠٠ -١/١٠٠٠ :>F<>f<،>d<*

التقاط الصور الثابتة

ال ميكن التقاط الصور أثناء تصوير األفالم. اللتقاط الصور، توقف عن تصوير األفالم 
العرض  باستخدام  أو  العرض  مبستكشف  التصوير  باستخدام  الثابتة  الصور  والتقط 

املباشر. 

سرعة غالق قابل للضبط
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a

عرض املعلومات
يف كل مرة تقوم فيها الضغط على الزر >B<، سيتغري عرض املعلومات. 

الوقت املتبقي*/ الوقت املنقضي من تصوير الفيلم

مستوى البطارية
حتذير درجة احلرارة

رمز الوقت

اخملطط الرسومي )الوضع اليدوي(

مؤشر الكتابة

تسجيل األفالم
التسجيل 
والتشغيل/ بطاقة 
التشغيل

تصحيح توازن اللون 
األبيض

منط الصورة

حمسن اإلضاءة 
التلقائي

HDR فيلم يتنسيق
GPS مؤشر اتصال

زر التكبري

ISO سرعة

أولوية درجة التمييز

مستوى تعويض درجة اإلضاءة

)FlexiZone-Single( نقطة صبط البؤرة نلقائًيا
حمسن اإلضاءة التلقائي

مؤشر درجة اإلضاءة

مرشح الهواء
*يسري على مقطع فيديو واحد. 

سيظهر العرض فقط اإلعدادات املطبقة حالًيا.  ●

مؤشر مستوى درجة صوت التسجيل )يدوي(

فتحة العدسة

Eye-Fi حالة نقل بطاقة
وظيفة االتصال الالسلكي

سرعة الغالق
تنسيق تسجيل الفيلم

قفل صبط البؤرة تلقائًيا
Servo AF الفيلم مبيزة

مستوى صوت سماعة 
الرأس

مستوى تسجيل الصوت 
)يدوي(

وضع تسجيل الفيلم/ 
معدل  الضغط

معدل اإلطارات

حجم تسجيل الفيلم

وضع ضبط البؤرة 
التلقائي

معدل  ذات  فيلم  التصوير/  وضع 
اللقطات  ذات  فيلم  عــايل  إطـــارات 

املتزامنة رموز املشهد

(اإلضاءة التلقائية: (

اإلضاءة التلقائية مع أولوية الغالق:

فيلم ذات معدل إطارات عايل:

(اإلضاءة التلقائية: (

اإلضاءة التلقائية مع أولوية فتحة: 
العدسة  

فيلم ذات اللقطات املتزامنة:
فيلم ذات اللقطات املتزامنة:
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●  ]FlexiZone-Multi[ على   )AF( تلقائًيا  البؤرة  ضبط  وضع  ضبط  عند  أنه  الحظ 
املستوى  لعرض   >B< زر  على  الضغط  ميكنك   ،]FlexiZone  –Single[ أو    

اإللكرتوين )ص. ٨٢(.
ميكنك ضبط ما يعرض عند الضغط على زر >B< )ص. ٣٠٥(. ●
الحظ أنه عند ضبط وضع ضبط البؤرة تلقائًيا )AF( على ]u+ Tracking[ )الوضع  ●

يتم عرض مستوى  لن   ،HDMI كبل  التلفاز  بجهاز  الكامريا  توصيل  أو عند  املباشر( 
اإللكرتوين. 

املستوى اإللكرتوين، خطوط الشبكة، أو اخملطط الرسومي ال ميكن عرضهم أثناء  ●
تصوير الفيلم. )سيختفي العرض عند   البدء بتصوير فيلم(. 

الوقت  ● ليصبح  الفيلم  لتصوير  املتبقي  الوقت  سيتغري  الفيلم،  تصوير  يبدأ  عندما 
املنقضي. 

 تصوير األفالم
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مالحظات حول تصوير األفالم
إىل  ● الشمس  حرارة  تؤدي  فقد  الشمس.  باجتاه  العدسة  توجه  ال  الفيلم،  تصوير  أثناء 

إتالف املكونات الداخلية للكامريا. 
إذا قمت بتصوير هدف ذات تفاصيل دقيقة، قد يتسبب يف ظهور ألوان خاطئة.  ●
[ )حتديد وظيفة التسجيل+  ● 1: Record Func+ card/folder sel.[ من

بطاقة/ جملد(، حتى يف حالة ضبط ].Record func[ )وظيفة التسجيل( على                                               
]Rec. to multiple[ )تسجيل إىل العديد )ص. ١٦٧(، ال ميكن تسجيل الفيلم لكل 

< .SD يف حالة ضبط ]Rec. separately[ )تسجيل بشكل  < CF وبطاقة > بطاقة >
منفصل( أو  ]Rec. multiple[ )تسجيل إىل العديد(، سيتم تسجيل الفيلم بالبطاقة 

التي مت ضبطها من أجل ]Playback[ )التشغيل(. 
< وتغريت سرعة ISO أو فتحة العدسة أثناء تصوير الفيلم،  ● < أو > إذا مت ضبط >

فقد يتغري توازن اللون األبيض. 
يف حالة تصوير فيلم يف ظل إضاءة فلورسنت أو LED، فقد تهتز صورة الفيلم. ●
إذا استخدمت ضبط البؤرة التلقائي أو عدسة USM أثناء تصوير الفيلم يف ظل إضاءة  ●

التشويش  نفس  الفيلم.  يف  عامودي  تشويش  تسجيل  يف  يتسبب  قد  منخفضة، 
ضبط  بحلقة  اجملهزة  املعينة  العدسات  ببعض  يدويا  بالرتكيز  قمت  إذا  يحدث  قد 

إلكرتونية. 
التجريبية إذا كنت تنوي استخدام تكبري/ تصغري العدسة  ● يوصى بتصوير بعض األفالم 

درجة  تغيري  يف  يتسبب  قد  فيلم  تصوير  أثناء  التصغري  فالتكبري/  الفيلم.  تصوير  أثناء 
اإلضاءة أو الصوت العدسة، أو قد ال تكون الصور مضبوطة بشكل صحيح. 

التايل:قد  ● من  أي  يحدث  قد  التلقائي،  البؤرة  ضبط  استخدمت  إذا  الفيلم،  تصوير  أثناء 
يضم التسجيل تغيريات يف درجات السطوع، قد يتوقف التسجيل بشكل مؤقت، ويتم 

تسجيل صوت العدسة. 
●  .> أثناء تصوير الفيلم، ال ميكنك تكبري الصورة حتى لو ضغطت على زر >
تأكد من عدم تغطية امليكروفون املدمج )ص. ٣٣٤( بأصابعك، وما إىل ذلك.  ●
تصوير  ● سيتوقف  الفيلم،  تصوير  أثناء   HDMI كابل  توصيل  عدم  أو  بالتوصيل  قمت  إذا 

الفيلم. 

 تصوير األفالم
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حتى ولو كانت الكامريا غري ساخنة، فاالتصال املستمر بعضو اجلسم نفسه قد يتسبب يف 
احمرار اجللد أو التورم نتيجة درجات احلرارة املنخفضة املستمرة. يوصى باستخدام حامل 
ثالثي األرجل لألشخاص الذين يعانون من مشاكل يف دوران الدم أو ذوي البشرة احلساسة، 

أو عند استخدام الكامريا يف أماكن شديدة احلرارة.  

“حتذيرات عامة حول تصوير األفالم” موجودة على ص. ٣٩٢ -٣٩١.  ●  
يف  ● املوجودة  املباشر”  العرض  أثناء  التصوير  “احتياطات  أيًضا  اقرأ  األمر،  لزم  إذا   

الصفحتني ٣٣٢ -٣٣١. 

مالحظات حول تصوير األفالم
●  ،)> [ يف الوضع> [ و]3  [ )عالمة التبويب ]2  [ و]5  ضمن عالمات التبويب ]4   

ميكنك ضبط إعدادات تصوير الفيلم )ص. ٣٨٠(. 
 يتم تسجيل ملف يف كل مرة تقوم فيها بالتقاط فيلم على البطاقة. ●
يبلغ مدى رؤية صورة الفيديو ١٠٠٪ تقريًبا بواسطة حجم تسجيل الفيلم Full HD ،4K و ●  

 .HD
●  .> ميكنك أيًضا ضبط البؤرة بالضغط على الزر >  

< أو  ● /q f < زر تصوير الفيلم( يف حالة حتديد( ] 5: V btn function[ من  
<، ميكنك الضغط على زر الغالق متاًما لبدء أو إيقاف تصوير فيلم )ص، ٣٨٦(.  /q<

يتم تسجيل الصوت األحادي عرب امليكروفون املدمج بالكامريا )ص. ٣٣٤(.  ●  
●  DM-E1 ميكن تسجيل صوت االسرتيو )ص. ٣٦٣( عرب توصيل ميكروفون االسرتيو   

)متوفر يف األسواق( إىل طرف توصيل IN )الدخل( مليكروفون خارجي بالكامريا. 
ميكن استخدام معظم امليكرفونات اخلارجية املرفقة بقابس توصيل يبلغ قطره  ●  

٣،٥ ملم. 
باستخدام بطارية LP-E6N مشحونة بالكامل، يكون إجمايل مدة تصوير فيلم كما يلي:  ●  

ساعة واحدة و٠٣ دقيقة تقريًبا يف درجة حرارة الغرفة )٢٣ درجة مئوية/ ٧٣ درجة 
فهرنهايت( وساعة واحدة و٠٢ دقيقة عند درجات حرارة منخفضة )٠ درجة مئوية/ 
 /6Lو ]  4:  Movie Servo AF: Disable[ ٣٢ درجة فهرنهايت(. )ضمن

 .)X /4/B /5
تصبح وظيفة إعادة ضبط البؤرة ممكنة لتصوير الفيلم عند استخدام عدسة فائقة  ●  

الدقة جمهزة بوضع إعادة ضبط البؤرة، مت حتريرها يف العام  ٢٠١١ أو يف نصفه الثاين. 

ال متسك بالكامريا يف نفس الوضع لفرتات طويلة من الوقت. 
حتذيرات

 تصوير األفالم
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 تصوير األفالم

حماكاة الصورة النهائية 
 تعد حماكاة الصورة األخرية هي وظيفة تسمح لك برؤية تأثريات منط الصورة، وتوازرن 

اللون األبيض، وغريها من إعدادات التصوير املطبقة. 
أثناء تصوير فيلم، ستعكس الصورة املعروضة تلقائًيا تأثريات اإلعدادات املدرجة أدناه.

حماكاة الصورة النهائية لألفالم
منط الصورة ●

* سيتم عكس جميع اإلعدادات مثل )درجة الوضوح( والتباين وتشبع اللون ودرجة اللون.
توازن اللون األبيض ●
تصحيح توازن اللون األبيض ●
درجة اإلضاءة ●
عمق اجملال )باستثناء أثناء تصوير أفالم الفاصل الزمني(  ●
حمسن اإلضاءة التلقائي ●
تصحيح اإلضاءة الطرفية ●
تصحيح االنحراف اللوين ●
أولوية درجة التمييز  ●
● HDR فيلم
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 تصوير األفالم

A/i /B اإلعدادات
على  الــصــورة  عــرض  أثناء   >b< أو   >m< أو   >n< ــزر  ال على  ضغطت  إذا 
القرص  تدوير  وميكنك   LCD الشاشة  على  اإلعــداد  شاشة  فستظهر   ،LCD الشاشة 

>6< أو >5< لضبط الوظيفة اخملصصة. 

الزر  ● على  الضغط  حتديد  ميكنك   ،)٣٤٠ )ص.  اليدوية  اإلضـــاءة  بدرجة  التصوير  عند 
  .ISO اضبط سرعة >m<

عند الضغط على >n< وثم الزر >B<، ميكنك ضبط تغيري توازن اللون األبيض. ●
ال ميكنك ضبط تشغيل ضبط البؤرة تلقائًيا، وضع التشغيل، وضع كثافة اإلضاءة، تعويض  ●

درجة إضاءة الفالش، وضع النطاق الديناميكي الغايل، أو درجات اإلضاءة املتعددة. 

إعدادات وظائف التصوير 
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إعدادات وظائف التصوير

 التحكم السريع 

التلقائي،  البؤرة  <، ميكن ضبط وضع ضبط  < > < > < > < > التصوير > يف مواضع 
الصوت  تسجيل  مستوى  فقط(،  اليدوي  )الضبط  التسجيل  ومستوى  الفيلم،  تسجيل  حجم 
)سمعة الرأس( وحتديد البطاقة، وتوازن اللون األبيض، ومنط الصورة، وحمسن درجة اإلضاءة، 

<، ميكن ضبط فقط املواضع التي ترد باألسود  وتصوير الفيلم HDR. يف موضع >

  سيتم عرض الوظائف القابلة للضبط.

< لتحديد وظيفة.  ● استخدم املفتاح >
  يتم عرض إعداد الوظيفة احملددة يف األسفل.

< لضبطه.  ● < أو > أدر القرص >
●  .>B< لضبط توازن اللون األبيض أو منط الصورة، اضغط على زر
[، ثم اضغط على زر >0<.  ● لضبط توازن اللون األبيض التلقائي، حدد ]
● >Q< للعودة إىل تصوير الفيلم، اضغط على >0< أو زر

)تفعيل(  ●  ]Enable[ على  العايل(  اإلطارات  )معدل   ]High  Frame  Rate[ ضبط  عند 
يتم  الفيلم(، لن  : z4[ )جودة تسجيل   Movie rec.  quality[ تبويب  ضمن عالمة 

عرض مستوى تسجيل الصوت. أيًضا، ال ميكن ضبط حجم تسجيل الفيلم. 
مع ضبط ]z 5 : Time- lapse movie[ على ]Enable[ )تفعيل(، إذا ضغطت على  ●

املفتاح >Q<، لن يتم عرض مستوى تسجيل الصوت.

أثناء تصوير الفيلم، ميكن الضغط على املفتاح >Q< لضبط مستوى تسجيل الصوت 
)فقط الضبط اليدوي( ومعدل الصوت )سماعة الرأس(. 

)  ( Q اضغط على الزر

حدد وظيفة ثم اضبطها

١

 ٢
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باستخدام ]z4: Movie rec quality[ )جودة 
تسجيل الفيلم( )أو عالمة التبويب ]z2[ يف موضع 

>A<(، ميكنك ضبط تنسيق تسجيل الفيلم، 
وحجم تسجيل الفيلم )احلجم، معدل اإلطار، تنسيق         

الفيديو / وطريقة الضغط(، وغريها من الوظائف. 
ان معدا اإلطار املعروض على شاشة

 ]Movie rec. size[ ينتقل تلقائًيا باالعتماد على إعداد   
]Video system:53[ )نظام الفيديو( )ص. ٥٤٩(.

MOVD
 سيتم تسجيل الفيلم يف تنسيق MOV )رابط   

 امللف ".MOV"(. املناسب حتريره بواسطة   
 احلاسوب.

ميكنك حتديد تنسيق تسجيل الفيلم.

تختلف سرعة كتابة وقراءة البطاقة املطلوبة لتسجيل األفالم باالعتماد على جودة 
األداء اخلاصة  للتحقق من متطلبات  أنظر ص. ٣٥٦  التصوير،  الفيلم. قبل  تسجيل 

بالبطاقة

MOV/MP4

MP4 C
 .)”MP4.“ رابط امللف( MP4 سيتم تسجيل الفيلم يف تنسيق
أنظمة  مــن  أوســع  نطاق  مــع  يتوافق  هــذا  امللف  تنسيق 

 .MOV التشغيل من ملف

عند ضبط ]MP4[، ال ميكن ضبط  ]High Frame Rate[)معدل إطار عايل(. 

  إعداد جودة تسجيل الفيلم
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3 إعداد جودة تسجيل الفيلم

 .]For NTSC[على ]53: Video system [ 4)٢٣،٩٨ إطار( ميكن اختيارها عند ضبط

حجم الصورة ●
H 4096 x 2160     

L920x  10801

w 1280 x 720

معدل اإلطارات )إطار يف الثانية: عدد اإلطارات لكل ثانية( ●

نسبة  وستكون   .4K بــجــودة  الفيلم  تسجيل  يتم 
بدقة  أفالم  لتصوير   .١٧:٩ تقريًبا  االرتفاع  إىل  العرض 

J<>4</>5<>6<H<،استخدم 

 UDMA  7 تنسيق  تدعم  الكتابة  سريعة   CF بطاقة 
)ص. ٣٥٦(. 

وستكون   .)Full  HD( الدقة  عالية  تسجيل  جــودة 
نسبة العرض إىل االرتفاع ١٦:٩.

وستكون   .)٣٥٨ )ص.  الدقة  عالية  تسجيل  جودة 
نسبة العرض إىل االرتفاع ١٦:٩. 

وما إىل ذلك( 2 ١١٩،٩ إطار/ 8 ٥٩،٩ إطار/6 ٢٩،٩ إطار
NTSC )شمال أمريكا، اليابان، جنوب  للمناطق التي يكون فيها تنسيق التلفاز هو 

كوريا، املكسيك، الخ( ل 2، أنظر ص. ٨٥٣..  
١٠٠،٠3  إطار ٥٠،٠٠7 إطار/٢٥،٠٠5 إطار

للمناطق التي يكون فيها التلفاز بتنسيق PAL )أوروبا، روسيا، الصني، أسرتاليا، وما 
إىل ذلك(. ل 3 أنظر ص. ٣٥٨

4 ٢٣،٩٨ إطار/B ٢٤،٠٠ إطار
للصور املتحركة بشكل أساسي. لBأنظر ص. ٣٥٧.

ميكنك حتديد حجم الفيلم، ومعدل اإلطار، وطريقة الضغط.

حجم تسجيل الفيلم
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L Full HD
wHD

H4K

3 إعداد جودة تسجيل الفيلم

4K تصوير فيلم بتنسيق     

    درجة تغطية تسجيل الفيلم

4K يتطلب بطاقة ذات أداء عايل. للحصول على معلومات عن  ● تصوير أفالم بتنسيق 
متطلبات البطاقة لتصوير األفالم، أنظر “البطاقات التي ميكنها تسجيل األفالم” على 

ص. ٣٥٦.
احلفظ.  ● حجم  من  بشدة  يزيد  عــايل  إطــار  معدل  ذات  أو   4K بتنسيق  أفــالم  تصوير 

باملقارنة مع تصوير األفالم العادي، قد تزداد درجة حرارة الكامريا الداخلية أسرع أو 
قد تصبح أعلى. إذا ظهر الرمز األحمر >E< أثناء تصوير الفيلم، يشري بأن البطاقة 
)ال  البطاقة.  إزالة  الكامريا تربد قبل  الفيلم ودع  توقف عن تصوير  تكون ساخنة.  قد 

تخرج البطاقة فوًرا(. 
ميخا  ●  ٨،٨ بحجم  حلفظه  مطلوب  إطار  أي  حتديد  ميكنك   ،4K تنسيق  ذات  فيلم  من 

بيكسل تقريًبا )x 2160 4096( بتنسيقJPEG  صورة ثابتة على البطاقة )ص. ٤٢٧(. 

للحصول على أداء أفضل مع لبطاقة، تهيئتها بالكامريا قبل التقاط األفالم موصى به 
)ص. ٧٣(. 

.HD و Full HD 4 وK منطقة صورة املستشعر املعروضة أدناه تستخدم ألفالم بتنسيق
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لتصوير أفالم بسعة 4K، لن تكون ]z3: High ISO speed NR[ )سرعة ISO العالية(  ●
فعالة. 

إعداد  ● تغيري  حال  يف  التصوير.  لظروف  وفًقا  أكرث  ملحوًظا  التشويش  يكون  قد  لذلك، 
]Video system 5:3[ )نظام الفيديو(، اضبط حجم تسجيل الفيلم جمدًدا. 

األفالم التي مت تصويرها بسعة L< ،4k< >8</ >7<، أو يف معدا إطار عايل  ●
قد ال يتم تشغيلها على النحو الصحيح على أجهزة أخرى نظًرا لعبء معاجلة البيانات 

الثقيلة أثناء التشغيل

فمعدل اإلطار املعروض على شاشة حجم تسجيل الفيلم تتغري وفًقا لضبط إعداد  ●
 .]For PAL[ أو ]For NTSC[ نظام الفيديو( على( ]5:3 Video system[

●  .)VGA( ال ميكنك تصوير أفالم ذات دقة وضوح قياسية
إذا غّيرت حجم الفيلم من  Full HD أو HD أو 4K، سيتم تغيري مساحة الصورة لتصوير  ●

الفيلم إىل نهاية الصورة. 
●  .EOS - 1S X Mark II و EOS-1D C 4 عن كامرياK تختلف سعة تغطية أفالم بسعة
● /Full HD  ،)8-bit( 4:2:2 YCbCr :  4K سيكون عينة األلوان املسجلة على النحو التايل: 

 ITU-R BT : 4K :8(. أما شبكة األلوان فستكون على النحو التايل-bit( 4:2:0 HD: YCbCr
.Full HD/HD: Rec. ITU-R BT. ،.601Rec و709. 

3 إعداد جودة تسجيل الفيلم
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JMJPG
لضغط   JPEG تنسيق  استخدام  يتم   .]MOV[ للفيلم  تنسيق  يكون  عندما  للتحديد  قابلة 
الفيلم بهدف التسجيل. من دون أي ضغط بني اإلطارات، يتم ضغط كل إطار على حدا 
ويتم تسجيله. لذلك فإن معد الضغط منخفض. أيًضا، يف حني أن حجم الصورة كبري مع 

جودة 4K، سيكون حجم امللف كبري.

WALL-I )للتحرير/ I فقط(
لضغط   JPEG تنسيق  استخدام  يتم   .]MOV[ للفيلم  تنسيق  يكون  عندما  للتحديد  قابلة 
الفيلم بهدف التسجيل. من دون أي ضغط بني اإلطارات، يتم ضغط كل إطار على حدا 
ويتم تسجيله. لذلك فإن معد الضغط منخفض. أيًضا، يف حني أن حجم الصورة كبري مع 

جودة 4K، سيكون حجم امللف كبري.

XIPB )العادي( 
يضغط كل إطار على حدا وبفعالية ليتم تسجيله. 

تسجيل  وقت  سيتطلب  فقط(،   I )للتحرير/   ALL-I ميزة  من  أصغر  امللف  حجم  فكون 
الفيلم مدة أطول )باستخدام بطاقة بذات السعة(. 

VIPB )اخلفيف( 
 .]MP4[ قابلة للتحديد عندما يكون تنسيق للفيلم

سيكون  امللف  حجم  فإن  )العادي(،   IPB من  أقل  بت  معدل  يف  الفيلم  تسجيل  يتم  حيث 
أصغر من مع IPB )العادي(  

هذه  توفر  األفالم،  لتسجيل  األربعة  الطرق  بني  من  أعلى.  التشغيل  توافق  يكون  وسوف   
الطريقة أطول مدة ممكنة للتصوير )مع بطاقة من نفس السعة(.

3 إعداد جودة تسجيل الفيلم

وضع تسجيل الفيلم/ معدل الضغط ●
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H65B4J

L

87W

87X

W     65B4

65B4
X

65V

w23W

3 إعداد جودة تسجيل الفيلم

البطاقات التي ميكن أن تسجل األفالم

عند تصوير األفالم، استخدم بطاقة ذات سعة كبرية مع سرعة كتابة/ قراءة )أداء البطاقة 
عري  البطاقة  اخترب  العادية.  املواصفات  من  أعلى  أو  التايل  اجلدول  يف  ظاهرة  املطلوب( 
التقاط بعض األفالم يف اجلودة املطلوبة )ص.٣٥١( وتأكد من قدرة البطاقة على تسجيل 

األفالم بشكل مناسب. 

قبل تصوير أفالم بسعة 4K، قم بتهيئة البطاقة )ص. ٧٣(.  ●
يتم  ● ال  قد  األفالم،  لتصوير  منخفضة  قراءة  كتابة/  سرعة  ذات  بطاقة  استخدام  حال  يف 

بتشغيل فيلم على بطاقة ذات سرعة  إذا قمت  أيًضا،  نحو صحيح.  الفيلم على  تسجيل 
قراءة منخفضة، قد ال يتم تشغيل الفيلم بشكل صحيح. 

عندما ال تتمكن من تسجيل األفالم بشكل عادي، قم بتهيئة البطاقة وعاود احملاولة. يف  ●
حال مل حتل عملية تهيئة البطاقة املشكلة، ارجع إىل املوقع اإللكرتوين اخلاص بالصّنع. 

●  .UHS-II SDHC/SDXC هذه الكامريا ال تتوافق مع بطاقات
التحويل عرب بطاقة   UHS-II، سرعة   SDHC/SDXC UHS-I(. مع بطاقات  )تتوافق مع 

UHS-Iقد ال تكون ممكنة، وفًقا ملواصفات البطاقة. 

بطاقة CFجودة تسجيل الفيلم

١٠٠ ميجا بايت/ ثانية أو أسرع

٦٠ ميجا بايت/ ثانية أو أسرع

٣٠ ميجا بايت/ ثانية أو أسرع

٣٠ ميجا بايت/ ثانية أو أسرع

١٠ ميجا بايت/ ثانية أو أسرع أفالم

١٠ ميجا بايت/ ثانية أو أسرع

٦٠ ميجا بايت/ ثانية أو أسرع

SD بطاقة

UHS-I سرعة: ٩٠ ميجابايت  
بالثانية أو أكرث

UHS-I سرعة 
فئة ٣  أو أعلى

SD سرعة
فئة  ١٠ أو أعلى

UHS-I سرعة 
فئة ٣  أو أعلى

SD سرعة
فئة  ٦ أو أعلى

DS سرعة
فئة  ٤ أو أعلى 

UHS-I سرعة 
فئة ٣  أو أعلى
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24.00p

يسجل الفيلم مبعدل إطار 24.00. 
]Enable[ )تفعيل(، ميكنك حتديد جودة  عند ضبط زر 

تسجيل الفيلم على النحو التايل: 

 BLأو،WBL،JBH

 .X
تسجيل  )حجم   ]Movie  rec.  size[ إعداد  ضبطت  أذا 
 ]Enable[ زر  إىل   ]24.00p[ ضبطت  ثــم  ومــن  الفيلم( 
)حجم   Movie  rec.  size[ إعـــداد  اضبط  )تفعيل(، 

تسجيل الفيلم( جمدًدا. 

لتحسني استخدام البطاقة، يوصى بتهيئة البطاقة مع الكامريا قبل البدء بتصوير األفالم  ●
)ص. ٧٣(. 

للتحقق من سرعة كتابة/ قراءة البطاقة، ارجع إىل املوقع اإللكرتوين اخلاص بالصّنع. ●
للحصول على معدالت البت، أنظر ص. ٥٨٠.  ●

]24.00p: Enable[ حتذيرات ل
لكنه  ● الفيلم(.  تسجيل  )حجم   ]Movie  rec.  size[ إعداد  ضبط  ميكن  ال   ،]MP4[ ضبط  عند 

 X BLسيتم ضبط
ال ميكن ضبط ]High Frame Rate[ )معد إطار عايل( )ص. ٣٥٨(. ●
]Video System:53[)نظام الفيديو( ال ميكن ضبطه ●
ال ميكن ضبط ]HDMI frame Rate :54[ )معد إطار HDMI( )ص. ٣٩٠(. سيتم إخراج  ●

صورة الفيلم مبعدل 1080/24.00p باستخدام HDMI. إذا مت وصل الكامريا بجهاز تلفاز وما إىل 
ذلك، غري متوافق مع إشارة 1080/24.00p باستخدام HDMI، قد ال يتم عرض صورة الفيلم. 

إذا مت ضبطها جمدًدا على ]Disable[ )تعطيل(، لن يرجع حجم تسجيل الفيلم إىل ما كانت  ●
عليه إعداداته السابقة. اضبط حجم تسجيل الفيلم جمدًدا. 

3 إعداد جودة تسجيل الفيلم
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3 إعداد جودة تسجيل الفيلم

معدل إطارات عايل

ال تسجل أفالم ذات معدل إطارات عالية الصوت. 
إذا مت عرض رمز الوقت أثناء تصوير الفيلم، ستحتسب ٤ ثواين لكل ثانية من الوقت الفعلي. 

 ،29.97 fps/ 25.00 fps إطار عايل كملف فيلم حجمه  يتم تسجيل فيلم ذات معدل  يف حني 
سيتم تشغيله ببطء مبعدل سرعة تبلغ ١/٤. 

 DW2w مبيزة  الفيلم  تسجيل  سيتم 

 .DW3w أو
لتصوير   Servo  AF تنسيق باستخدام  فيلم  يعمل  لن 
تصوير  أثناء  أيًضا،  عالية.  إطــارات  معدل  ذات  أفــالم 
أفالم ذات معدل إطارات عالية، لن يعمل ضبط البؤرة 

تلقائًيا. 

حتذيرات ل ]High Frame Rate: Enable[ )معدل إطارات عالية: تفعيل( ●
عند ضبط ]Count up[، على إعداد ]Free run[ ضمن عالمة التبويب ●

 ]z 5: Time code[ )رمز الوقت( )ص. ٣٦٥(، لن يتم تسجيل رمز الوقت. 
 .]24.00p[ حجم تسجيل الفيلم( و( ]Movie rec. size[ ،]MOV/MP4[ ال ميكن ضبط إعداد

إذا مت ضبطها جمدًدا على ]Disable[ )تعطيل(، لن يرجع حجم تسجيل الفيلم إىل ما كانت  ●
عليه إعداداته السابقة. اضبط حجم تسجيل الفيلم جمدًدا. 

يتم  ● قد   ،LED أو  فلورسنت  إضــاءة  ظل  يف  عــايل  إطــار  معد  ذات  فيلم  التقاط  حــال  يف 
تشويش صورة الفيلم. 

عند تشغيل أو إيقاف تصوير الفيلم مبعدل إطار عايل، لن يتم حتديث صورة الفيلم بشكل  ●
لتسجيل  خارجي  تسجيل  جهاز  استخدام  عند  لذلك  انتبه  حلظًيا(.  اإلطار  )يتوقف  مؤقت 

 .HDMI الفيلم من خمرجات فيديو
الفيلم املعروض على  ● أثناء تصوير فيلم ذات معدل إطار عايل، يختلف معدل إطار صورة 

شاشة LCD عن معدل إطار صورة الفيلم الذي يتم تسجيله. 
ال ميكن استخدام سماعة الرأس. )ال ميكنك االستماع إىل الصوت.( ●

مع جودة HD )فائقة الدقة(، ميكنك التقاط األفالم يف معدل إطارات عايل يبلغ fps ١١٩،٩ أو 
fps ١٠٠.٠. وهي ميزة جيدة لاللتقاط األفالم ولعرضها ببطء. يبلغ احلد األقصى لوقت تسجيل 

مقطع الفيديو ٧ دقائق و٢٩ ثانية. 
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احلد ملدة تصوير الفيلم وحجم امللف يف الدقيقة

MOV يف تنسيق

 MP4 يف تنسيق

حودة تسجيل الفيلم

حودة تسجيل الفيلم

إجمايل مدة التسجيل املمكنة على البطاقة

إجمايل مدة التسجيل املمكنة على البطاقة

حجم امللف

حجم امللف

)تقريًبا(

١٢٨ جيجا بيت

١٢٨ جيجا بيت

٨ جيجا بيت

٨ جيجا بيت

دقيقتني

W

W

X

X

X

X

V

4K: H

HD:       

HD:       

FHD:       

٥ دقائق

١٧ دقيقة

١١ دقيقة

٣٣ دقيقة

٣٣ دقيقة

٦ دقاذق

١٧ دقيقة

٣٥ دقيقة

٣٥ دقيقة

٨٦ دقيقة

HDR تصوير أفالم

HDR تصوير أفالم

٨ دقائق

٢٣ دقيقة

٦٩ دقيقة

٤٦ دقيقة

١٣٥ دقيقة

٥٣١ دقيقة

٢٦ دقيقة

٧٠ دقيقة

١٤٠ دقيقة

١٤٠ دقيقة

٣٤٧ دقيقة

٣٤ دقيقة

٩٤ دقيقة

٢٧٧ دقيقة

١٨٦ دقيقة

١٤٥ دقيقة

١٤٥ دقيقة

١٠٥ دقيقة

٢٨٣ دقيقة

٥٦٣ دقيقة

٥٦٣ دقيقة

١٣٩١ دقيقة

٣٥٨٧ ميجا بيت/ 
دقدقة

١٢٩٨ ميجا بيت/ دقدقة

٤٤٠ ميجا بيت/ دقدقة

٤٥٦ ميجا بيت/ دقدقة

٢٢٥ ميجا بيت/ دقدقة

٢٢٥ ميجا بيت/ دقدقة

١١٥٥ ميجا بيت/ دقدقة

٤٣١ ميجا بيت/ دقدقة

٢١٦ ميجا بيت/ دقدقة

٢١٦ ميجا بيت/ دقدقة

٨٧ ميجا بيت/ دقدقة

٣٢ جيجا بيت

٣٢ جيجا بيت

احلد  ● قبل  تلقائًيا  الفيلم  تصوير  توقف  إىل  للكامريا  الداخلية  احلــرارة  زيادة  يودي  قد 
األقصى ملدة التسجيل املوضحة يف اجلدول )ص. ٣٩١(. 

3 إعداد جودة تسجيل الفيلم
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3 إعداد جودة تسجيل الفيلم

o  حول األفالم التي تتجاوز ٤ جيجا بايت

●  SD/SDHC ذات تسعى تصل إىل ١٢٨ جيجا بايت وبطاقات CF استخدام بطاقات
متهيئة بالكامريا

●  SDXC وبطاقات  بايت  جيجا   ١٢٨ إىل  تصل  تسعى  ذات   CF بطاقات  استخدام 
متهيئة بالكامريا

دون  التصوير  يف  االستمرار  ميكنك  بايت،  جيجا   ٤ يتخطى  فيلم  تصوير  حالة  يف  حتى 
انقطاع. 

إذا استخدمت الكامريا لتهيئة بطاقات CF ذات سعة تصل إىل ١٢٨ جيجا بايت أو أقل يف 
السعة من بطاقات CHDS/DS، ستقوم الكامريا بتهيئتها باستخدام FAT32. مع بطاقة 
مت تهيئتها باستخدام FAT32، إذا صورت فيلم وزاد حجم امللف عن ٤ جيجا بايت، سيتم 
خلق ملف جديد للفيلم تلقائًيا. وعند تشغيل الفيلم، سيتعني عليك تشغيل ملفات الفيلم 
الفردية. وال ميكن تشغيل امللفات بشكل متتابع تلقائًيا. بعد انتهاء تشغيل الفيلم، حدد 

الفيلم التايل املراد تشغيله. 

أو بطاقة  بايت  CF ذات سعة تصل إىل ١٢٨ جيجا  الكامريا لتهيئة بطاقات  إذا استخدمت 
باستخدام  تهيئتها  مت  بطاقة  مع   .FAT32 باستخدام  بتهيئتها  الكامريا  ستقوم   ،SDXC
FAT32، إذا صورت فيلم وزاد حجم امللف عن ٤ جيجا بايت، سيتم حفظ الفيلم مبلف فردي 

)بدًلا من تقسيمه إىل ملفات متعددة
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o  احلد ملدة تصوير فيلم

 عند تصوير أفالم غري عن أفالم ذات معدل إطارات عايل ●

 عند تصوير أفالم ذات معدل إطارات عايل ●

يعترب احلد األقصى ملدة تسجيل لقطة فيديو ٧ دقائق و ٢٩ ثانية. يف حالة وصول وقت 
تصوير الفيلم إىل ٧ دقائق و ٢٩ ثانية، سيتوقف تصوير الفيلم تلقائًيا. ميكنك البدء بالتصوير 

فيلم ذات معدل إطارات عايل بالضغط على زر>0<. )يبدأ تسجيل فيلم جديد.(

يعترب احلد األقصى ملدة تسجيل لقطة فيديو ٧ دقائق و ٢٩ ثانية. يف حالة وصول وقت 
تصوير الفيلم إىل ٧ دقائق و ٢٩ ثانية، سيتوقف تصوير الفيلم تلقائًيا. ميكنك البدء بالتصوير 
فيلم ذات معدل إطارات عايل بالضغط على زر >0<. )سيكون الفيلم مسجل كملف 

فيلم جديد.(

أداة  ● إما  استخدم  الكمبيوتر،  جهاز  إىل  جيجابايت   ٤ تتجاوز  أفالم  ملفات  حتميل  عند 
SOE )ص. ٥٩٤( أو قارئة بطاقات )ص. ٥٩٥(. لن يتم حتميل ملفات أفالم تتجاوز ٤ 

 .)OS( جيجابايت إذا قمت بتحميل صور باستخدام وظيفة كمبيوتر
جيجابايت  ●  ٤ تتجاوز  والتي  فيلم  كلقطة  خلقها  مت  التي  األفالم  ملفات  من  أي  حذف 

EOS MOVIE )ص. ٥٩٧(   Utility أداة  بواسطة  األفالم  سيجعل من عملية تشغيل 
بشكل متتابع مستحيلة أو مزجها وحفظها على شكل ملف فيلم فردي. 

 ٤ سعة  ذات  مقسمة  أفالم  ملفات  جمع  ميكنك   ،EOS  MOVIE  Utility أداة  بواسطة 
جيجا بايت بتنسيقات متعددة تلقائًيا وحفظها على شكل ملف فيلم فردي. 

3 إعداد جودة تسجيل الفيلم
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  إعداد تسجيل الصوت3
استريو يمكنك تصوير األفالم أثناء تسجيل الصوت بواسطة

ميكروفون أحادي الصوت مضمن أو ميكروفون
متوفر باألسواق. يمكنك أيضا ضبط مستوى تسجيل

الصوت كما تريد.
]z4: Sound recording[ اضبط تسجيل الصوت باستخدام 

،>A< تسجيل الصوت(. في الوضع( 
.]z2[ يتم عرض هذا اإلعداد في 

]z4: Sound recording[ ال تسجل أفالم ذات معدل إطار عايل الصوت. أيًضا ال ميكن ضبط

 ]Auto[ )تلقائي(: يتم ضبط مستوى تسجيل الصوت تلقائيًا. وسيعمل التحكم التلقائي في مستوى
............................. الصوت بشكل تلقائي استجابة لمستوى الصوت.

 ]Manual[ )يدوي(:للمستخدمين ذوي المستوى المتقدم. يمكنك ضبط مستوى تسجيل الصوت إلى
 ............................... واحد من ٦٤ مستوى. حدد ]Rec. level[ )مستوى التسجيل( وانظر إلى

 ............................... عداد مستوى تسجيل الصوت أثناء تدوير القرص >5< لضبط مستوى تسجيل
 ............................... الصوت. وأثناء النظر إلى مؤشر تعليق الحد األقصى )٣ ثوان(، قم بالضبط بحيث

...............................  يومض عداد مستوى الصوت عالمة “12” )-١٢ ديسيبل( على اليمين بالنسبة
 ............................... لألصوات األعلى. إذا تجاوز “0“، فسيتشوه الصوت.

 ]Disable[ )تعطيل(: لن يتم تسجيل الصوت.) .ص. ٣٨٧(

 تسجيل الصوت/مستوى تسجيل الصوت



363363

مرشح صوت الرياح/ اخملفف

مرشح صوت الرياح: 

اخملفف:

تشويش  من  يقلل  فهذا  )تفعيل(،   ]Enable[ ضبط  عند 
امليزة  هــذه  تعمل  بــاخلــارج.  ريــاح  وجــود  عند  الرياح  صــوت 
أّن  املالحظة  الرجاء  املدمج.  امليكروفون  خالل  من  فقط 
]Enable[ )تفعيل( سيعمل على تقليل من أصوات اجلهري 
]Disable[ )تعطيل( عند عدم  املنخفضة، لذلك قم بضبط 
ضبط  من  أكــرث  طبيعي  الصوت  يجعل  فهذا  ريــاح،  ــود  وج

)تفعيل(. 
يضغط بشكل تلقائي تشويش الصوت الذي تسببه األصوات 
العالية. حتى يف حال ضبط ].Sound Rec[ )تسجيل الصوت( 
يزال  فال  للتصوير،  )يدوي(   ]Manual[ أو  )تلقائي(   ]Auto[ إىل 
يوصى  احلــالــة،  هــذه  يف  الــعــايل.  الــصــوت  تشويش  يظهر 

بضبطها على ]Enable[ )تفعيل

استخدام امليكروفون ●
عادًة، يسجل امليكروفون املدمج صوت أحادي. ميكن تسجيل صوت االسرتيو عن طريق 
ملم(   ٣،٥ قطره  )يبلغ  صغري  سترييو  بقابس  مزود  خارجي  سترييو  ميكروفون  توصيل 
للكامريا )ص. ٢٩(. فيوصى باستخدام  IN)الدخل( بامليكروفون اخلارجي  بطرف توصيل 

سترييو ميكروفون DM-E1 )متوفر باألسواق(.  

استخدام سماعات الرأس ●
عند توصيل سماعات رأس سترييو )متوفر باألسواق( املرفق مع قابس توصيل قصري 
يبلغ قطره ٣،٥ملم إىل طرف توصي سماعة الرأس بالكامريا )ص. ٢٩(، ميكنك االستماع 
فيمكنك  خارجي،  سترييو  ميكروفون  تستخدم  كنت  إذا  الفيلم.  تصوير  أثناء  الصوت  إىل 
 >Q<االستماع رىل الصوت يف االسرتيو. لتعديل صوت سماعات الرأس، اضغط على الزر

واخرت >n<. ثم أدر القرص >5< لتعديل الصوت )ص. ٣٥٠(. 
وميكنك أيًضا استخدام سماعات الرأس أثناء تشغيل الفيلم. 

3إعداد تسجيل الصوت
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3إعداد تسجيل الصوت

يتم  ● قد  خارجي،  ميكروفون  مع  الالسلكية  االتصاالت  وظيفة  باستخدام  قمت  أذا 
االتصال  وظيفة  باستخدام  يوصى  ال  الصوت،  تسجيل  أثناء  التشويش.  تسجيل 

الالسلكي. 
إدخال  ● تأكد من  الكامريا،  إىل جهاز  أو سماعات رأس  عند توصيل ميكروفون خارجي 

القابس بالكامل. 
سيقوم ميكروفون الكامريا املضمن بتسجيل صوت الكامريا أثناء التصوير. استخدم  ●

يف  الصوت  حدة  من  لتخفيف  منفصل(  بشكل  )يباع   DM-E1 سترييو  ميكروفون 
الفيلم. 

ال تقم بتوصيل أي جهاز غري عم امليكروفون اخلارجي إىل طرف الدخل اخلاص بالكامريا.  ●
إىل  ● التشويش  تخفيف  ميزة  تطبيق  يتم  لن  للصوت،  الرأس  سماعة  استخدام  عند 

خمرج السماعات. ولذلك، ما تسمعه سيختلف عنما مت تسجيله فعلًيا يف الفيلم. 
إعـــدادات              ● بتغيري  تقم  ال  ــرأس،  الـ سماعات  باستخدام  الــصــوت  إىل  االستماع  عند 

]Sound recording[)تسجيالت الصوت(. فقد يؤدي فعل ذلك إىل زيادة مفاجئة يف 
مستوى الصوت مما يضر أذنيك. 

يف موضع >A<، ميكن ضبط إعدادات ]Sound recording[ )تسجيالت الصوت(  ●
إىل ]ON[ أو ]OFF[. إذا مت ضبطه إىل ]ON[  )تشغيل(، سيتم تعديل مستوى تسجيل 

الصوت تلقائًيا )مثل مع ]Auto[ )تلقائي(، لكن مرشح الهواء لن يعمل. 
إخراج  ● سيتم   ،HDMI كابل  باستخدام  التلفاز  بجهاز  موصولة  الكامريا  تكون  عندما 

الصوت أيًضا )باستثناء مع ضبط ]Sound rec.: Disable[ )تعطيل تسجيل الصوت(. 
يف حال وجد خلفية صوت عند إخراج الصوت من جهاز التلفاز، قم بوضع الكامريا يف 

مكان بعيد عن جهاز التلفاز أو أخفض مستوى صوت التلفاز. 
إن توازن الصوت بني اليمني واليسار ال ميكن تعديله.  ●
يتم تسجيل الصوت مبعدل ٤٨ كيلو هريتز/ ١٦ بت.  ●
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االحتساب

إعداد االستخدام للمرة األوىل

Rec Run )تشغيل أثناء التسجيل(: 

ــداد  )إع  Manual  input  setting
اإلدخال اليدوي(: 

Reset) إعادة التعيني(: 

إىل  )الضبط   Set  to  camera  time
وقت الكامريا(:

ميكنك ضبط االستخدام األول لرمز الوقت. 

Free Run)التشغيل احلّر(:

يتزايد الوقت فقط أثناء تصوير الفيلم. سيستمر رمز 
الوقت يف تسلسل ملفات األفالم امللتقطة.

ميكنك ضبط الساعة والدقيقة والثانية واألطر كما تريد. 

يتم إعادة تعيني الوقت املضبوط باستخدام           
]Manual input setting[ )إعداد اإلدخال اليدوي( و 

]Set to Camera time[ )الضبط إىل وقت الكامريا( إىل 
“00:00:00:” )ص. ٣٦٨(.

]Free Run[ )التشغيل احلّر(، ال ميكن  ● إذا مت تصوير فيلم ذات معدل إطارات عايل ب 
إحلاق رمز الوقت. 

إذا مت ضبط ]Free Run[ )التشغيل احلّر(، وقمت بتغيري الوقت أو املنطقة أو التوقيت  ●
الصيفي )ص. ٥١(، فسيتأثر رمز الوقت. 

إذا قمت بتشغيل فيلم ذات تنسيق MP4 باستخدام جهاز غري عن جهاز الكامريا، قد ال  ●
يتم عرض رمز الوقت بطريقة صحيحة. 

يتم ضبط الساعات والدقائق والثواين لتتوافق مع الساعدة 
الداخلية للكامريا. سيتم ضبط “األطر” إىل “00”. 

يتزايد رمز الوقت إذا كنت تقوم بالتصوير أو ال.

تلقائًيا  املسجل  الــوقــت  مــرجــع  هــو  الــوقــت  ــز  رم إن 
يتم  فيلم.  تصوير  أثــنــاء  والــصــوت  الفيديو  ملــزامــنــة 
تسجيله يف كل األوقات يف الوحدات التالية: الساعات، 
حتديًدا  استخدامه  يتم  إطــارات.  ويف  الثواين  الدقائق، 

أثناء حترير الفيلم. 
)عالمة  الوقت(  )رمز   ]z:5:  Time  Code[ استخدم 
التبويب ]z3[ يف موضع >A<( لضبط رمز الوقت. 

 ضبط رمز الوقت
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During movie shooting During movie playback

With [Time code] set:

3ضبط رمز الوقت

حساب تسجيل الفيلم

ميكنك حتديد الذي تريد عرضه على شاشة تصوير الفيلم.

ميكنك حتديد الذي تريد عرضه على شاشة تصوير الفيلم.
حساب مدة تشغيل الفيلم

Rec Time) وقت التسجيل(:

Rec Time) وقت التسجيل(:

Time code) رمز الوقت(:           

Time code) رمز الوقت(:           

يشري إىل الوقت املستغرق من بداية تصوير الفيلم. 

يعرض وقت التسجيل ووقت التشغيل أثناء تشغيل 
الفيلم. 

يشري إىل رمز الوقت أثناء تصوير الفيلم.

يعرض رمز الوقت أثناء تصوير الفيلم.

بغض النظر عن ]Movie rec count[ )حساب تسجيل الفيلم(، سيبقى رمز الوقت  ●
مع  العايل  اإلطارات  معدل  ذات  األفالم  مع  )باستثناء  الفيلم  ملف  يف  مسجل  دائًما 

إعداد ]Free Run[ )التشغيل احلّر(. 
إذا قمت بتغيري اإلعداد ألي من ]Movie play count[ )حساب مدة تشغيل الفيلم(  ●

يف ]z5: Time Code[ )رمز الوقت( ل ]Movie play count :33[ )حساب مدة 
تشغيل الفيلم(. فسيتم أيًضا تغيري اإلعداد اآلخر تلقائًيا. 

ال يتم عرض “األطر” أثناء تصوير فيلم وتشغيل فيلم.  ●

ضبط ]Time Code[ )رمز الوقت(

أثناء تصوير الفيلم أثناء تشغيل الفيلم
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3ضبط رمز الوقت3

HDMI

رمز الوقت:  ●
 .HDMI ميكن إحلاق رمز الوقت إىل الفيلم اخملرج باستخدام كابل

 ]Enable[ ضبط  عند   .HDMI كابل  مبخرجات  الوقت  رمــز  يلحق  )متكني(:   Enable
)متكني(، سيتم عرض ]Rec Command[ )أمر التسجيل(. 

.HDMI تعطيل(: لن يتم إحلاق رمز الوقت مبخرجات كابل( Disable
أمر التسجيل ●

عند تسجيل إخراج فيديو باستخدام كابل HDMI عرب جهاز تسجيل خارجي، ميكن لبدء 
الكامريا بتصوير الفيلم وإيقافه بتزامنه مع عملية التسجيل باستخدام جهاز خارجي. 

عملية  مع  مبزامنة  وإيقافه  الفيلم  بتصوير  الكامريا  لبدء  ميكن  )متكني(:    Enable
التسجيل باستخدام جهاز خارجي. 

باجلهاز  وإيقافه  الفيلم  بتصوير  الكامريا  بدء  بعملية  التحكم  يتم  )تعطيل(:   Disable
اخلارجي. 

مع          ●  HDMI باستخدام  فيلم  إخــراج  عند  عايل،  إطــارات  معدل  ذات  فيلم  تصوير  أثناء 
]Free Run[ )التشغيل  ]Time Code[ )رمز الوقت( مت ضبطه إىل  ]Count up[ يف 

 .HDMI احلّر(، لن يتم إحلاق رمز الوقت مبخرجات
للتأكد ما إذا كان جهز التسجيل اخلارجي متوافق مع ]Time Code[ )رمز الوقت( أو  ●

]Rec Command[ )أمر التسجيل(، استشر مصنع جهاز التسجيل اخلارجي. 
)تعطيل(، ميكن  ●  ]Disable[ الوقت( على  )رمز   ]Time Code[ إذا قمت بضبط  حتى 

للحصول على  التسجيل اخلارجي.  بالفيلم وفًقا ملواصفات جهاز  الوقت  إحلاق رمز 
التسجيل  HDMI، استشر مصنع جهاز  الوقت لدخل  معلومات حول مواصفات رمز 

اخلارجي. 
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3 Setting the Time Code

368

إطار اإلسقاط

8 )٥٩،٩٤ إطار يف  إذا كان معدل اإلطار هو119.9p( 2( )١١٩،٩ إطار لكل ثانية(، أو 
الثانية(، أو 6)٢٩،٩٧ إطار يف الثانية(، فسيتسبب حساب اإلطار لرمز الوقت يف حدوث 
اختالف ضئيل بني الوقت الفعلي ورمز الوقت. وميكن تصحيح هذا االختالف الضئيل تلقائًيا. 

وتسمى وظيفة التصحيح هذه بإطار اإلسقاط.

رمز  إعداد  تخطي  طريق  عن  تلقائًيا  الضئيل  االختالف  هذا  تصحيح  يتم  )متكني(:    Enable
الوقت. )إطار اإلسقاط( 

Disable )تعطيل(: ال يتم تصحيح االختالف الضئيل. )غري إطار اإلسقاط( 
سيتم عرض رمز اإلطار على الشكل التايل:

)DF( Enable :  00:00:00. )وقت التشغيل: 00:00:00(
)NDF( Disable :  00:00:00 )وقت التشغيل: 00:00:00(

بالثانية(،  إطــار   ٥٠،٠٠(  7 بالثانية(،  إطــار   ١٠٠،٠( هو3  ــار  اإلط معدل  كــان  إذا 
بالثانية(،  إطار   ٢٣،٨(4 أو  بالثانية(،  إطار   ٢٤،٠٠(B،)بالثانية إطار   ٢٥،٠٠(5
 /B  /5/7  /3 ضبط  مت  )إذا  اإلســقــاط.  إطــار  وظيفة  تفعيل  يتم  ال 
4 أو مت ضبط ]Video System :53[ )نظام الفيديو( إىل ]For PAL[، لن يتم عرض 

]Drop Frame[ )إطار اإلسقاط(. 

3ضبط رمز الوقت
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ميكنك تصوير أفالم مع تظليل خمفض من أجل نطاق ديناميكي عايل من األلوان خ حتى يف 
املشاهد العالية التباين. 

 ]MovieRec. size[ باستخدام شاشة التحكم السريع إذا مت ضبط HDR ميكنك ضبط فيلم
)حجم تسجيل الفيلم( على X6L )NTSC( أو ]X5L[ )PAL( ضمن 

 HDR بتنسيق  فيلم  تصوير  إن  الفيلم(.  تسجيل  )جودة   ]z4:  Movie  recording  quality[
 .MP4 أو MOV ممكن أيًضا عند ضبط تنسيق تسجيل الفيلم إىل

 HDR تصوير أفالم بتنسيق

حتقق ]Movie rec. size[ )حجم تسجيل الفيلم(.  1

2

3

4

٥

.)7( >Q< اضغط على زر

  ستظهر شاشة التحكم السريع. 

حتقق من ]Movie rec. size[ )حجم تسجيل الفيلم(  ●
ضمن ]z4: Movie recording quality[ )جودة 
أو   X6L إىل  ضبطه  مت  الفيلم(  تسجيل 

X5L

حدد ]4[.
لتحديد  ● األسفل  إىل  أو  األعلى  إىل   >9< مبيل  قم 

يتم  ــذي  ال  )HDR بتنسيق  فيلم  )تصوير   ]4[
عرضه يف أسفل ميني الشاشة. 

حتديد ]Enable(]5( )متكني(.

.HDR ٥ قم بتصوير فيلم

●  )Enable(  ]5[ لتحديد   >5< على  الـــزر  أدر 
)متكني(.

اجلدول  ● أنظر  امللفات،  وحجم  التسجيل  لوقت 
ص، ٩٥٣. 

أي  ● كتصوير  الطريقة  بنفس  الفيلم  بتصوير  قم 
فيلم عادي. 
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HDR تصوير فيلم

لتصوير فيلم HDR، يكون نطاق سرعة ISO التلقائية واإلعدادات اليدوية بني .25600  ●  
ISO 100- ISO ال ميكن ضبط سرعة ISO املمتدة. 

لسرعة الغالق، أنظر ص. ٣٤٣. ●  
●  .400 ISO الدنيا ISO يف موضع التلفاز، تكون سرعة  
●  ]Enable[ ]z3: Highlight tone priority[ )أولوية التظليل( مت ضبطها إىل  إذا   

 .HDR متكني(، ال ميكن ضبط تصوير أفالم(
مع تصوير أفالم HDR، قد تستمر الصورة بالتظليل حتى وإذا مت ضبط سرعة الغالق  ●  

مناسبة. 
الفيلم  ● أجــزاء  بعض  تبدو  قد   ،HDR فيلم  خللق  متعددة  إطــارات  الستخدام  ونظًرا   

حامل  فاستخدام  مالحظة.  التشويهات  من  الكامريا  اهتزاز  يجعل  فقد  مشوهة. 
للتصوير، قد  األرجل  أنح حتى باستخدام حامل ثالثي  به. الحظ  ثالثي األرجل موصى 
البطيء  التشغيل  يف  أو  حدا  على  إطار  كل  الفيلم  تشغيل  عند  التشويش  يالحظ 

باملقارنة مع التشغيل العادي. 
إذا مت ضبط ]z5:  Time- lapse movie[ إىل ]Enable[ )متكني(، لن يكون تصوير  ●  

فيلم بتنسيق HDR ممكن. 
الصورة  ● لون  أو  سطوع  درجة  تتغري  قد   ،HDR فيلم  تصوير  إعداد  بتغيري  قمت  إذا   

كثرًيا للحظة واحدة. أيًضا، لن يتم حتديث صورة الفيلم بشكل مؤقت )يتوقف اإلطار 
مؤقًتا(. احرص من ذلك عند استخدام جهاز تسجيل خارجي لتسجيل إخراج الفيديو 

 .HDMI
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aتصوير فيلم بفرتات زمنية خمتلفة a
ميكن توصيل الصور التي مت التقاطها بفرتات زمنية متباعدة مع بعضها البعض خللق فيلم 
بفرتات زمنية خمتلفة. ويظهر لنا هذا الفيلم كيفية تغّير الهدف يف فرتة قصرية عما يبدو 
النباتات،  عليه الوقت الفعلي. وهو مناسب ملشاهدة هدف ثابت ملشاهد متغرية، ومنو 

وما إىل ذلك.

 5L أو )NTSC(W6LMOV يتم تسجيل هذا النوع من األفالم بتنسيق
 ]53: Video system[سيتم حتويل معدل اإلطار تلقائًيا وفًقا إلعداد .)PAL( W

)ص. ٥٤٩(.

حدد وضع التصوير. 1
2

3

4

املباشر/  العرض  باستخدام  التصوير  حدد 
.>k< نقل الفيلم إىل

   ستظهر صورة امللتقطة باستخدام العرض 
 .LCD املباشر على شاشة       

.]Time – lapse movie[ حدد
التبويب  ● )عــالمــة   ]z5[ التبويب  عالمة  ضمن 

]z3[ يف وضع A(، حدد 
الزر  على  اضغط  ثم   ]Time  –  lapse  movie[

.>0<
إذا ظهرت رسالة ●

 ]Only available when movie shooting is activated[

الفيلم(، اضغط  )متاحة فقط عند تفعيل تصوير 
على الزر ]0[، ثم أعد تكرار اخلطوة ٣. 

حدد ]Enable[ )متكني(.
الزر  ● على  اضغط  ثم  )متــكــني(،   ]Enable[ حــدد 

 .>B<
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a

Time required Playback time

5

6

7

اضبط فرتة التصوير وعدد اللقطات.
)الوقت  ●  ]k:  Time  required[ من  حتقق   

)وقت   ]x:  Playback  time[ و  املطلوب( 
الشاشة  أسفل  يف  املعروضة  التشغيل[ 

لضبط زمن التصوير وعدد اللقطات.
حدد العدد املراد ضبطه )الساعات: الدقائق:  ●  

الثواين/ عدد اللقطات(. 
●  .>r< اضغط على الزر >0< ليتم عرض  
على>0<  ● اضغط  ثم  املرغوب،  العدد  حدد   

 .)>u< يرجع إىل(

زمن التصوير ●
قابل للضبط من ]00:00:01[ إىل ]99:59:59[. 

عدد اللقطات ●
 ،3600 ضبط  مت  إذا  حدا.  على  رقم  كل  بضبط  قم   .]3600[ إىل   ]0002[ من  للضبط  قابل 
سيكون مدة تسجيل فيلم ذات الفارات الزمنية اخملتلفة دقيقتني بالنسبة NTSC وتقريًبا 

 .PAL ٢ دقيقة و٢٤ ثانية ل

حدد ]OK[ )موافق(. 
   ستظهر شاشة اخلطوة ٣. 

 حتقق من اإلعدادات.
 مع حتديد]Time–lapse movie[ على    ●

 الشاشة يف اخلطوة ٣، اضغط على >0<. 
   سيتم عرض اإلعدادات احلالية. 

 a تصوير فيلم بفرتات زمنية خمتلفة
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a

 الوقت املطلوب ●
يشري إىل الوقت التي تطلبه عملية تصوير جمموعة من عدة لقطات بفرتات زمنية معينة. 

إذا تخطت ٢٤ ساعة، سيتم عرض "*** يوم". 
 وقت التشغيل ●

يشري إىل وقت تسجيل الفيلم )الوقت الذي تتطلبه عملية تشغيل الفيلم( خللق فيلم ذات 
الفرتات الزمنية اخملتلفة بتنسيقNTSC(W6L( أوW5L)PAL( من 

الصور الثابتة امللتقطة بأوقات خمتلفة. 
الوقت املتبقي على البطاقة ●  

على  بناًء  البطاقة  على  خمتلفة  زمنية  فرتات  ذات  أفالم  لتسجيل  املتاح  اإلجمايل  الوقت 
سعتها املتبقية. 

8

9

10

 اخلروج من القائمة
اضغط على الزر >MENU< إليقاف شاشة القائمة.  ●

 قراءة الرسالة.
اقرأ الرسالة واضغط على موافق.  ●  

 التقط صور جتريبية.
اضبط درجة اإلضاءة وإعدادات التصوير، واضغط  ●

على زر الغالق مبنتصفه لضبط البؤرة كما تفعل 
مع التصوير باستخدام العرض املباشر.

بالتقاط  ● للبدء  بالكامل  الغالق  زر  على  اضغط 
إىل  التجريبية  الصور  تسجيل  سيتم  اللقطات. 

البطاقة. 
يف حال مل يكن هناك أي خطأ بالصور التجريبية،  ●

انتقل إىل املرحلة الثانية. 
هذه  ● تكرار  أعــد  جمـــدًدا،  جتريبية  صــور  اللتقاط 

اخلطوة. 

 a تصوير فيلم بفرتات زمنية خمتلفة
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Time-lapse movie

Shots remaining

11

12

اضغط على الزر >0<.
   تكون الكامريا جاهزة اللتقاط فيلم الفرتات 

        الزمنية اخملتلفة. 
الزر >0<  ●  للعودة إىل اخلطوة ٩، اضغط على 

جمدًدا. 

التقط فيلم الفرتات الزمنية اخملتلفة.
 اضغط على زر الغالق حتى منتصفه للتحقق    ●

  من  ضبط البؤرة والدرجة اإلضاءة. 
 اضغط زر الغالق بالكامل للبدء بالتصوير الفيلم.  ●
 لن يتم ضبط البؤرة تلقائًيا أثناء تصوير هذا   ●

ــاءة  اإلض ــة  درج إعــداد  تطبيق  سيتم  الفيلم.  
اللقطة األوىل على اللقطات املتتابعة. 

لن  ● الزمنية،  الفرتات  متعدد  فيلم  تصوير  أثناء 
 >a< .LCD يتم عرض أي شيء على شاشة

 .LCD سيومض على لوحة
يصدر    ● لن  اإللــكــرتوين،  الغالق  الستخدام  نظًرا   

الغالق أي صوت آيل أثناء تصوير الفيلم. 
 عند التقاط جمموعة اللقطات، سيتوقف تصوير  ●

إلغاؤه  ويتم  الزمنية  الــفــرتات  املتعدد  الفيلم 
تلقائًيا. 

 a تصوير فيلم بفرتات زمنية خمتلفة

اللقطات املتبقية

فيلم بفرتات خمتلفة
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يوصى باستخدام حامل ثالثي األرجل.  ●
يوصى بااللتقاط صور جتريبية.  ●
بغض النظر عن ]z4: Movie recording quality[، سيتم تسجيل الفيلم بصيغة  ●

 .)PAL( W5L أو )NTSC(W6L
إللغاء تصوير الفيلم ذات الفرتات الزمنية املتعددة قبل انتهاؤه، قم بالضغط إما على  ●

زر الغالق بالكامل أو زر >0< )يتم ضبط ]Disable[ )تعطيل(. وسيتم تسجيل الفيلم 
الذي مت التقاطه إىل حد اآلن على البطاقة. 

زي  ● بتشغيل  فيها  تقوم  التي  الطريقة  بنفس  الكامريا  بهذه  الفيلم  تشغيل  ميكنك 
فيلم عادي.

إذا كان الوت الذي تتطلبه للتصوير يفوق ٢٤ ساعة وليس أكرث من ٤٨ ساعة، سيتم  ●
حتديد "يومني". إذا لزم األمر ثالث أو أربع أيام سيتم حتديد عدد األيام ب ٢٤ ساعة. 

حتى إذا كان وقت تشغيل فيلم متعدد الفرتات أقل من ثانية، سيتم مع ذلك خلق ملف  ●
للفيلم. لوقت التشغيل، سيتم عرض "00:00:00". 

منفصل،  ● بشكل  )يباع  املنزل  قابس  باستخدام  يوصى  طويًلا،  التصوير  وقت  كان  إذا 
ص. ٥٣٠(. 

أعلى  ● يف  بالكامريا  حتديده  مت  الذي  للعرض  العرض  رمز  عرض  يتم   ،Aموضع يف 
يسار الشاشة )ص. ٣٠٣(. 

 a تصوير فيلم بفرتات زمنية خمتلفة
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املثال  ● سبيل  على  كالشمس  ساطع،  إضاءة  مصدر  باجتاه  الكامريا  بتوجيه  تقم  ال   
إلتماسات  أو  املستشعر  بتلف  يتسبب  قد  ذلك  ففعل  مصطنع.  إضاءة  مصدر  أو 

الكامريا الداخلية. 
ضبط             ● ميكنك  ال  متكني،  موضع  على  اخملتلفة  الزمنية  الــفــرتات  فيلم  ضبط  عند 

]z3: Video system[ ،]54: Movie rec. quality[، أو غريها من اإلعدادات. 
●  HDMI كابل  آن  أو  واجهة،  كابل  باستخدام  كمبيوتر  بجهاز  متصلة  الكامريا  كانت  إذا 

متصل بالكامريا، ال ميكنك اختيار متكني. 
القصوى ١٢٨٠٠ يف موضع >f< ،>s< ،>d<، و>F<، و يف  ●  ISO ستكون سرعة 

موضع >a< عند ضبط ISO تلقائًيا. 
لن يكون فيلم بتنسيق Servo AF فعاًلا.  ●
الفيلم  ● يتم عرض درجة إضاءة  ال  أقل، قد  أو  ثانية  تبلغ ١/٣٠  الغالق  إذا كانت سرعة   

بشكل صحيح )قد يختلف عن الفيلم النهائي(. 
العملية  ● فهذه  اخملتلفة.  الزمنية  الفرتات  فيلم  أثناء  العدسة  تصغري  بتكبري/  تقم  ال 

قد تؤدي إىل الصورة خارج ضبط البؤرة، وتغيري درجة اإلضاءة أو عدم تصحيح انحراف 
العدسة بالشكل الصحيح. 

عند تصوير فيلم ذات فرتات زمنية خمتلفة يف ظل إضاءة خافتة، قد يتم تسجيل أي  ●
تشويش ناجم عن ذلك يف الفيلم. 

الفيلم  ● صورة  عن  الزمنية  الفرتات  املتعدد  الفيلم  يف  املعروضة  الصورة  تبدو  قد   
النهائية )من حيث التشويش، وعمق اجملال وما إىل ذلك(. 

إذا قمت بتحريك الكامريا من اليسار إىل اليمني أو تصوير هدف متحرك أثناء تصوير هذا  ●
الفيلم، قد تبدو الصورة مشوهة بالكامل. 

أثناء تصوير الفيلم ذات الفرتات الزمنية اخملتلفة، االنقطاع التلقائي للطاقة لن تكون  ●
وتشغيل  القائمة،  وظائف  وإعــدادات  التصوير  وظيفة  تعديل  ميكنك  ال  أيًضا،  فعالة. 

الصور. 
لن يتم تسجيل الصوت ورمز الوقت ألفالم ذات الفرتات الزمنية اخملتلفة.  ●
يطبق إعداد التصوير الفردي على األفالم ذات الفرتات الزمنية اخملتلفة بغض النظر  ●

عن إعداد وضع التشغيل. 
سيتم تطبيق إعداد وظيفة التصوير على اللقطة األوىل على اللقطات املتتابعة األخرى.  ●
إذا مت ضبط سرعة غالق أطول من وقت التصوير، على سبيل املثال درجة اإلضاءة  ●

املطولة، ال ميكن للكامريا التصوير مبجموعة من الفرتات. أيًضا، قد ال يتم التصوير إذا 
كانت سرعة الغالق ؤ فرتة التصوير قريبة. 

إذا كانت اللقطة التالية احملددة غري ممكنة، سيتم تخطيها. قد يؤدي هذا إىل تقليل  ●
من وقت تسجيل الفيلم ذات الفرتات الزمنية اخملتلفة. 

 a تصوير فيلم بفرتات زمنية خمتلفة
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إذا كان الوقت الذي تتطلبه لتسجيل على لبطاقة يتخطى الفرتة بني اللقطات بسبب  ●
وظائف التصوير املضبوطة أو أداء البطاقة، قد ال يتم التقاط بعض اللقطات مبجموعة 

الفرتات هذه. 
الزمنية  ● الفرتات  ذات  الفيلم  بتصوير  قمت  إذا  حتى  ثابتة.  كصور  الصور  تسجيل  يتم  ال 

اخملتلفة بعد التقاط لقطة واحدة فقط، سيتم تسجيلها مبلف خاص بالفيلم. 
إذا مل متلك البطاقة سعة كافية لتسجيل جمموعة اللقطات هذه،  ●

       ]Playback time[ سيتم عرضه باللون األحمر. على الرغم من قدرة الكامريا على  
       إكمال التصوير، سيتوقف التصوير عند بلوغ البطاقة سعتها.  

الــواجــهــة  ● ــل  ــاب ك ــة  ــط ــواس ب الــكــمــبــيــوتــر  ــاز  ــه إىل ج ــريا  ــام ــك ال بــتــوصــيــل  إذا قــمــت 
بضبط                                                                                              قــم   ،)EOS )برنامج   EOS  Utility باستخدام  وقمت  الكامريا  مــع  املــرفــق 
]z5: Time - lapse movie[ إىل ]Disable[. إذا مت ضبطها على ]Enable[ )متكني( 

ال ميكن للكامريا أن تعمل مع جهاز الكمبيوتر. 
اخلاص  ● الصورة  حمسن  يعمل  لن  اخملتلفة،  الزمنية  الفرتات  ذات  أفالم  تصوير  أثناء 

بالعدسة. 
إذا مت ضبط املفتاح على >OFF< أو على التصوير باستخدام العرض املباشر/ تصوير  ●

الفيلم سيعمل، وسيتم إنهاء تصوير الفيلم ذات الفرتات الزمنية اخملتلفة ويتم تغيري 
 .]Disable[ اإلعداد إىل

حتى عند استخدام الفالش، لن يتم إطالقه.  ●
ويتم  ● اخملتلفة  الزمنية  الفرتات  ذات  الفيلم  فيلم  لتصوير  االستعداد  مرحلة  إلغاء  يتم 

تغيري اإلعداد إىل ]Disable[ مع أي من العمليات التالية:
. حتديد ]Dust Delete Data :53[ )بيانات مسح األتربة(،

]z3: Sensor cleaning[ )تنظيف املستشعر(، 
]Clear allcamera settings :55[ )مسح جميع إعدادات الكامريا(، أو 

 .]55:zFirmware ver.[

 .> y< أو ،> x< ،>w< حتديد موضع تصوير .
تلقائًيا،  ● اإلعدادات  مسح  يتم  اخملتلفة،  الزمنية  الفرتات  ذات  فيلم  تصوير  انتهاء  عند 

الغالق  سرعة  بضبط  قمت  إذا  بأنه  الحظ،  العادية.  األفالم  تصوير  إىل  الكامريا  وتعود 
لتصوير أفالم ذات الفرتات الزمنية اخملتلفة وأن اإلعدادات ممسوحة تلقائًيا، قد يتم 

تغيري سرعة الغالق تلقائًيا ضمن النطاق القابل للضبط لتصوير الفيلم العادي.  
●       >s< األبيض  زر  عرض  أثناء  اخملتلفة  الزمنية  الفرتات  ذات  فيلم  بتصوير  بدأت  إذا 

التصوير بعد اختفاء  ببدء عملية  الفيلم. يوصى  )ص. ٣٤٤(، قد ترتاجع جودة صويرة 
اللون األبيض )تقل درجة احلرارة الداخلية للكامريا(. 

 a تصوير فيلم بفرتات زمنية خمتلفة
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You can use Remote Controller RC-6 (sold separately, p.279) to start and 
stop the time-lapse movie shooting. Set [ z5: Remote control ] to 
[Disable ].

When Using Remote Controller RC-6
Camera Status/Remote 

Control Setting  (2-sec. delay) <o> (Immediate 
shooting)

Test-shooting screen To shooting-ready Shoots still photo

Shooting-ready To test-shooting 
screen Starts shooting

During time-lapse movie 
shooting  Ends shooting

 a تصوير فيلم بفرتات زمنية خمتلفة

ميكنك تصوير فيلم ذات الفرتات الزمنية اخملتلفة ببطارية نوع LP-E6N مشحونة بالكامل 
استهالك  وقت  حتى  بالتصوير  للبدء  التقريبي  )الوقت  التايل  اجلدول  يف  موضح  هو  كما 

البطارية بالكامل(. ستختلف وقت التصوير وفًقا لظروف التصوير. 

للبدء   )٢٧٩ ص.  منفصل،  بشكل  RC-6)تباع  بعد  عن  التحكم  وجدة  استخدام  ميكنك 
 ]z5:  Remote  Control[ اضبط  اخملتلفة.  الزمنية  الفرتات  ذات  فيلم  تصوير  وإيقاف 

)وحدة التحكم عن بعد( على ]Disable[ )تعطيل(. 

إجمايل وقت تصوير  فيلم ذات الفرتات الزمنية اخملتلفة املمكن

RC-6 استخدام وجدة التحكم عن بعد

)تقريًبا(

تصوير فيلم ذات الفرتات الزمنية 
اخملتلفة

وضع الكامريا/ إعداد وحةدة 
التحكم عن بعد

تصوير صور ثابتةإىل جهوزية التصويرشاشة التصوير التجريبي

البدء بالتصوير

إنهاء التصوير إنهاء التصوير

إىل شاشة التصوير التجريبية التصوير جاهز

أثناء تصوير فيلم ذات الفرتات 
الزمنية اخملتلفة

)تصوير مباشر( > o<)تأخري دقيقتني( >2<

درجة حرارة الغرفة
)٣٢ درجة مئوية/ ٣٧ درجة 

فهرنهايت(

الدرجات املنخفضة
)٠ درجة مئوية/ ٢٣ درجة 

فهرنهايت(

٣ ساعات و٤٠ دقيقة

٥ ساعات و ١٠ دقائق

٣ ساعات ٥٠ دقيقة

٥ ساعات ٢٠ دقيقة

فرتة التصوير: ثانية

فرتة التصوير:١٠ ثواين
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املباشر/  العرض  أثناء  التصوير  مفتاح  ضبط  عند 
ــدادات        إعـ تغيري  يتم   ،>k< على  الفيلم  تصوير 
سرعة  ــدادات  )إع  ]z2:  ISO  speed  settings[
و   ،]Range  for  movies[  ،]ISO  Speed[ إىل   )ISO

.]Range for 4K[

● ISO تغيري إعدادات سرعة  

تلقائي.   ISO حتديد  أيًضا  ميكنك  يدوًيا.   ISO سرعة  ضبط  ميكنك   ،>a< الوضع  يف 
ميكنك أيًضا استخدام زر >ISO< لهذه اإلعدادات. 

نطاق األفالم ●

ISO يدوًيا. ●

إطارات عايل، ميكنك ضبط  أفالم ذات معدل  والوضوح ولتصوير  الدقة  ألفالم فائقة 
إعدادات سرعة ISO التلقائية واليدوية )حد أقصى وأدنى(. يكون اإلعداد االفرتاضي 
 ،)٥١٢٠٠ ISO 1)ما يساويH ١٠٠  إىل ISO ٢٥٦٠٠ - ١٠٠. وميكنك ضبط احلد األدنى من ISO

 .)١٠٢٤٠٠ ISO 2 )ما يساويH إىل ISO واحلد األقصى ضمن  ٢٠٠

● H نطاق أفالم
التلقائية   ISO تصوير أفالم بسعة تقوف ٤ جيجا بايت، ميكنك ضبط إعدادات سرعة 
واليدوية )حد أقصى وأدنى(. يكون اإلعداد االفرتاضي١٢٨٠٠ - ١٠٠  ISO. وميكنك ضبط 
احلد األدنى من ISO ١٠٠ إىل 1H)ما يساوي ISO ٥١٢٠٠(، واحلد األقصى ضمن ٢٠٠ ISO إىل 

 .)١٠٢٤٠٠ ISO 2 )ما يساويH

ألفالم فائقة الدقة والوضوح، إن سرعة ISO ٣٢٠٠٠ هي سرعة ISO ممتدة.  ●
لتصوير أفالم بسعة تقوف ٤ جيجا بايت، إن سرعة ١٦٠٠٠ ، ٢٠٠٠٠ ، ٢٥٦٠٠ ، و ٣٢٠٠٠ ISO هي سرعة 

.]H[ ممتدة. عندما تقوم بضبطها، يتم عرض ISO
تصوير  ● أو  العرض  )مستكشف  الثابتة  الصور  يف   ]z2:  ISO  speed  settings[ لضبط 

باستخدام العرض املباشر(، أنظر ص. ١٨٠. 
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العرض  باستخدام  فيلم  تصوير  مفتاح  ضبط  عند 
عالمات  عرض  يتم   ،>k< إىل  فيلم  تصوير  املباشر/ 
حصرًيا  القائمة  خيارات  يف   ]z4[ و   ]z5[ التبويب 
]z3[يف  و   ]z2[ التبويب  )عالمات  الفيلم  لتصوير 

.)>A< موضع

● Movie Servo AF
أثناء تصوير  البؤرة على الهدف باستمرار  للكامريا ضبط  الوظيفة، ميكن  مع ضبط هذه 

الفيلم. اإلعداد االفرتاضي هو ]Enable[ )متكني(. 
عند ضبط ]Enable[ )متكني(.

حتى  ● الغالق  على  الضغط  دون  حتى  باستمرار  الهدف  على  البؤرة  ضبط  للكامريا  ميكن 
منتصفه. 

إذا كنت تريد ضبط البؤرة على نقطة حمدد أو إذا مل ترد تسجيل صوت العدسة، ميكنك  ●
إيقاف ميزة Movie Servo AF بشكل مؤقت على النحو التايل:

[ يف أسفل يسار الشاشة. . انقر بخفة على رمز ]
. اإذا قمت بتعيني زر لوقف ]Pause Movie Servo AF[ )ص. ٥٠٤( ضمن 

    ]Custom Control :83[، ميكنك إيقاف هذه امليزة بالضغط على الزر. عند الضغط   
    على الزر جمدًدا، سيبدأ ميزة Movie Servo AF بالعمل جمدًدا. 

. عند توقيف ميزة Movie Servo AF بشكل مؤقت، إذا رجعت إىل تصوير الفيلم بعد عمليات  
  AF أو تغيري طريقة ضبط البؤرة تلقائًيا، سيبدأ ميزة >x< أو >M< كالضغط على    

    Movie Servo بالعمل جمدًدا

عند ضبط ]Disable[ )تعطيل(.
اضغط على الغالق حتى منتصفه أو اضغط على زر >f-1< لضبط البؤرة تلقائًيا ●
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تنبيهات عند ضبط ]Movie Servo AF[ إىل ]Enable[ )متكني(.
ظروف التصوير التي جتعل من عملية ضبط البؤرة صعًبا.  ●

  . هدف متحرك بسرعة يقرتب من أو يبتعد عن الكامريا.  
  . هدف يتحرك مبقربة من أو أمام الكامريا.

  . مبعدل إطار/ رقم عايل.
  . أنظر أيًضا “ظروف التصوير التي جتعل نت ضبط البؤرة صعب” ص. ٣٢٤.

وقت  ● من  ويقلل  البطارية  ذلك  سيستهلك  باستمرار،  العدسة  يشغل  هذا  أّن  مبا 
تصوير الفيلم )ص. ٣٥٩(. 

البؤرة.  ● ضبط  عند  العدسة  صــوت  تسجيل  يتم  قد  املعينة،  العدسات  بعض  مع 
بشكل  )يباع   DME-E1 سترييو  ميكروفون  استخدام  ميكنك  ذلك،  حصول  حال  يف 

منفصل( لتخفيف صوت العدسة. 
سيتوقف Movie Servo AF بشكل مؤقت أثناء التكبري والتصغري أو العرض املكّبر.  ●
أثناء تصوير الفيلم، إذا اقرتب هدف أو ابتعد عن الكامريا أو إذا مت حتريك الكامريا باجتاه  ●

عامودي أو أفقي، قد متتد صورة الفيلم املسجل )يتغري حجمها(. 
إذا أردت ضبط موضع ضبط بؤرة العدسة على موضع >MF< )الضبط اليدوي( أثناء  ●

Movie Servo AF، قم زوًلا بضبط مفتاح التصوير باستخدام العرض املباشر/ تصوير 
 .>A< الفيلم على
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وضع ضبط البؤرة تلقاًئيا ●
 .]FlexiZone –Single[ أو ]FlexiZone- Multi[ ،)الوضع املباشر(]u+ Tracking[ميكنك حتديد

أنظر ص. ٣١٦ لوضع ضبط البؤرة تلقائًيا.

عرض الشبكة ●
يف  تساعدك  أن  ميكن  الشبكة.  خطوط  عرض  ميكنك   ،]6x4m[ أو   ]3x3l[ باستخدام 
حتديد مستوى الكامريا رأًسيا أو أفًقيا. وأًيضا، باستخدام]3x3+diag n[  )٣x٣خط قطري 
فوق  التقاطع  حماذاة  على  ملساعدتك  قطرية  بخطوط  بعضها  مع  الشبكة  عرض  )،يتم 

الهدف للحصول على توازن أفضل يف الرتكيب. 
الحظ بأن الشبكة ال يتم عرضها أثناء تصوير األفالم.

جودة تسجيل األفالم ●
ميكنك ضبط تنسيق تسجيل الفيلم )MOV أو MP4(، حجم تسجيل الفيلم، 24.00p، ومعدل 

اإلطارات العايل لتصوير األفالم. ملزيد من التفاصيل، أنظر ص. ٣٥١. 

تسجيل الصوت ●
ميكنك ضبط إعدادات تسجيل الصوت. ملزيد من املعلومات، أنظر ص. ٣٦٢. 
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● NMovie Servo AF

         Servo  AF ميزة  يف  تلقائًيا  الــبــؤرة  ضبط  ميكنك 
Movie  وظروف تشغيلها. 

 Servo  AF[ ضبط  عند  امليزة  هــذه  ضبط  ميكن 
 method[ و  )متــكــني(   ]Enable[ على   ]Movie
 Zone-  Single[ على  البؤرة(  ضبط  )طريقة   ]AF
عند  الوظيفة  هذه  متكني  ميكن  باإلضافة،   .]Flexi
استخدام عدسة تدعم الضبط البطيء للبؤرة أثناء 

تصوير فيلم*. 

ضبط  سرعة  يضبط  التشغيل(  موضع  يف  )دائًما   ]Always  On[
أو  )أثناء  األفالم  لتصوير  األوقــات  كل  يف  فعاال  ليمون  التلقائي  البؤرة 
قبل تصوير الفيلم(. ]During shooting[ يضبط سرعة ضبط البؤرة 

ليكون فعاًلا فقط يف مرحلة تصوير الفيلم.

إىل  عادية  سرعة  من  االنتقال(  سرعة  )ضبط  البؤرة  ضبط  ميكنك   
سرعة بطيئة )مستوى من أصل سبعة( أو إىل سريع )مستوى واحد 
من أصل مستويني( للحصول على التأثري املراد حتقيقه خللق الفيلم. 

*العدسات التي تدعم ضبط االنتقال البطيء أثناء تصوير الفيلم
من  للمزيد  متوافقة.  تعترب  بعده  أو   ٢٠٠٩ العام  يف  صدرت  التي   STM و   USM العدستني 

 .Canon املعلومات، ارجع إىل موقع

)العرض   ]u+  Tracking[ إىل  تلقائًيا(  العدسة  ضبط  )طريقة   ]AF method[ ضبط   
)سرعة   ]AF speed[ كضبط  نفسه  التأثري  يعطي   ]FlexiZone-  Multi[ أو  املباشر( 

 .]Standard )0([ على )ضبط البؤرة

عند التفعيل:

AF)سرعة   speed
ضبط البؤرة(: 

3إعداد وظائف القائمة
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NMovie Servo AF  حساسية تتبع

مقفل على : 1-/2-/3-

يستجيب: 3+/2+/1+

3إعداد وظائف القائمة

إىل   Movie  Servo  AF تتبع  حساسية  تغيري  ميكنك 
استجابة  على  ذلــك  ويؤثر  سبعة.  أصــل  من  واحــد 
يشرد  عندما  التلقائي  البؤرة  ضبط  تتبع  حساسية 
عائق  يقطع  عندما  البؤرة،  ضبط  نقطة  من  الهدف 

ما نقطة ضبط البؤرة على سبيل املثال.

ميكن ضبط هذه الوظيفة عند ضبط
]Movie Servo AF[ إىل ]Enable[ )متكني( وضبط

]AF method[ )طريقة ضبط البؤرة( إىل
 .]FlexiZone- Single[

يجعل هذا اإلعداد الكامريا أقل ميوًلا إىل تتبع هدف إذا مت فقدان نقطة ضبط البؤرة للهدف 
الرئيسي. كلما اقرتب اإلعداد إىل عالمة السلبية )-(، كلما قلت نسبة ميل الكامريا إىل تتبع 
هدف خمتلف. ويعترب هذا اإلعداد فعاًلا عندما تريد منع نقطة ضبط البؤرة من تتبع بسرعة 
أو عندما مير عائق ما  أو األفقي  العامودي  االنتقال  الهدف املراد تصويره خالل عملية  غري 

أمام نقطة ضبط البؤرة. 

يجعل هذا اإلعداد الكامريا استجابة عند تتبع هدف يغطي نقطة ضبط البؤرة. كلما اقرتب 
هذا اإلعداد إىل عالمة االيجابية )+(، كلما استجابت الكامريا. ويعترب هذا اإلعداد فعاًلا عندما 
على         بسرعة  البؤرة  لضبط  أو  الكامريا  عن  بعده  تغريت  كلما  متحرك  ما  هدف  تتبع  تريد 

هدف آخر. 

ضبط إعداد ]AF method[ )طريقة ضبط البؤرة تلقائًيا( على ]u+ Tracking[ )العرض 
املباشر( أو ]FlexiZone- Multi[ يعطي التأثري نفسه كضبطه على ]0[. 
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3إعداد وظائف القائمة

● NMetering Timer
 )موقت ضبط كثافة اإلضاءة( * ميكنك تغيري مدة عرض إعادة درجة اإلضاءة )زمن 

.)AE تثبيت اإلضاءة التلقائي

● Time Code
ميكنك ضبط رمز الوقت. ملزيد من التفاصيل، انظر ص. ٣٦٥. 
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Pressing halfwayPressing completely

Metering and AFNo function

Metering onlyNo function

Metering and AFStarts/stops movie 
shooting

Metering onlyStarts/stops movie 
shooting

/–

q/–

/k

q/k

Setting

3إعدادات وظاذف القائمة

● )V( زر تصوير فيلم

ــف املــســتــخــدمــة عرب  ــائ ــوظ ميــكــنــك ضــبــط ال
الضغط على زر الغالق حتى منتصفه أو بالكامل 

أثناء تصوير فيلم. 

عند ضبط ]k/qf[ أو ]k/q[، إىل جانب الضغط على زر >0<، ميكنك أيًضا 
وحدة  موقت  أو   RS-80N3 التحكم  مفتاح  استخدام  أو  متاًما  الغالق  زر  على  الضغط 

التحكم عن بعد TC-80N3 )يباع بشكا منفصل(، ص. ٢٧٩(. 

 Time –lapse movie)فيلم ذات الفرتات اخملتلفة( ●
ميكنك تصوير األفالم ذات لفرتات اخملتلفة. للمعلومات، أنظر ص. ٣٧١. 

●  ]-/q[ زر تصوير الفيلم( على( ]z5:Vbtn function[ حتى إذا قمنت بضبط
أثناء تصوير األفالم ذات لفرتات اخملتلفة  ]k/q[، سيتم ضبط البؤرة تلقائًيا  أو 

عرب الضغط على زر الغالق حتى منتصفه. 
يتخطى  ● الفيلم(  تصوير  )زر   ]z5:Vbtn  function[ إعداد  األفالم،  تصوير  أثناء 

)التحكم   ]83:Custom  control[ مع  الغالق  زر  إىل  تعيينها  مت  أخرى  وظيفة  أي 
اخملصص(. 

الضغط مبنتصفهاإلعداد
ضبط كثافة اإلضاءة وضبط البؤرة تلقائًيا

ضبط كثافة اإلضاءة فقط

ضبط كثافة اإلضاءة وضبط البؤرة تلقائًيا

ضبط كثافة اإلضاءة فقط

بال وظيفة 

بال وظيفة 

يبدأ/ يوقف تصوير الفيلم

يبدأ/ يوقف تصوير الفيلم

الضغط بالكامل
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● )HDMI عرض( HDMI Display

أثناء  العرض  خيار  حتديد  من  الوظيفة  هــذه  تخولك 
باستخدام جهاز تسجيا   HDMI تصوير خمرجات فيديو 
عايل           ــوح  ووضـ بــدقــة  الفيديو  ــراج  إخـ سيتم  خــارجــي. 

 .]a[ ١٩٢٠(. أما اإلعداد االفرتاضي فسيكونx ١٠٨٠(

●  :]a[ عند ضبط
.عند إخراج فبلم باستخدام HDMI، ستكون شاشة LCD اخلاصة بالكامريا يف موضع  

   إيقاف. 
.سيتم عرض معلومات التصوير، نقاط ضبط البؤرة تلقائًيا وما إىل ذلك، يف خمرجات   

   فيديو HDMI. ومع ذلك، إذا قمت بالضغط على زر >B< أثناء مشاهدة توصيل     
   الشاشة اخلارجية بجهاز تسجيل خارجي، ميكنك رؤية خمرجات الفيديو من دون  

   معلومات. 
.من استخدام اتصال HDMI، حتى بالضغط على زر >B< أثناء مشاهدة شاشة  

    LCD، ستعرض اخملرجات املعلومات. 
.لتسجيل فيديو من دون ظهور املعلومات عليه، حتقق من عدم عرض أي معلومات  

   حول التصوير أو نقاط ضبط البؤرة على الشاشة اخلارجية، ما إىل ذلك. يوصى بضبط    
   ]a without info[ )من دون عرض املعلومات(. 

عند ضبط ]a without info[  )من دون عرض املعلومات(.  ●
.عند إخراج فبلم باستخدام HDMI، ستكون شاشة LCD اخلاصة بالكامريا يف موضع  

   إيقاف.
.ستتضمن خمرجات فيديو HDMI فقط صور الفيلم )معلومات التصوير، نقاط ضبط  

   البؤرة، وما إىل ذلك لن يتم عرضها(. 

● :]A.+a[ عند ضبط
 .HDMI ميكنك عرض الفيلم على شكل خمرجات ،DCL عند عرض الفيلم على شاشة.

.حتى يف حال تشغيل الصور أو قائمة العرض، مل يتم عرض الصور أو القائمة على جهاز  
 .HDMI خمرجات   
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HDMI كيفية إطالة إخراج 

إلطالة مدة إخراج HDMI ألكرث من ٣٠ دقيقة، حدد ]a[ أو ]a without info[ )من دون 
التلقائي( ل  التشغيل  )إيقاف   ]52:  Auto Power Off[ ثم قم بضبط  عرض املعلومات(، 

]Disable[ )تعطيل( )ص. ٧٦(.

●                                                               ]Movie rec size[ 4. )حتى إذا مت ضبطK يف أفالم ذات جودة HDMI ال ميكن إخراج
)حجم تسجيل الفيلم( على H، سيتم إخراج الفيلم بجودة فائقة الدقة والوضوح.(

ومستوى  ● املتبقية،  البطاقة  سعة  تعرض  يتم  لن  معلومات  دون   HDMI خمرجات 
شاشة  على  التحذيرات  من  غريها  أو   ،)٣٩١ )ص.  احلرارة  درجات  وحتذير  البطارية، 
جهاز خمرجات HDMI. كن حذًرا باألخص عند ضبط ]a without info[ )من دون 
على  معروضة  التحذيرات  رؤية  ميكنك   ،]A+a[ ضبط  عند  املعلومات(.  عرض 

  .LCD شاشة الكامريا
على             ● الوقت  ضبط  بعد  تلقائًيا  التشغيل  إيقاف  سيتم  لفيلم،  تصويرك  عدو  أثناء 

]Auto Power Off :52[ )إيقاف التشغيل التلقائي(. إذا حددت ]A+a[ وقمت 
 ]Disable[ على  التلقائي(  التشغيل  )إيــقــاف   ]52:  Auto  power  off[ بضبط 
)تعطيل(، سيتوقف إخراج HDMI إذا توقفت عن تشغيل الكامريا ألكرث من ٠٣ دقيقة 

)سيتم إلغاء تصوير الفيلم(. 
مع ضبط ]a without info[ )من دون عرض املعلومات( وقمت بالضغط على  ●

األزرار >n< أو >m<، قد يتم عرض شاشة اإلعدادات يف خمرجات فيديو 
HDMI. أثناء تسجيل فيلم إىل جهاز خارجي، ال يوصى بضبط هذه األزرار. 

التقاطه  ● مت  الــذي  للفيلم  واللون  السطوع  درجــة  تختلف  قد  العرض،  لبيئة  وفًقا 
بالكامريا عن خمرجات الفيديو التي مت تسجيلها باستخدام جهاز تسجيل خارجي. 

بالضغط على زر >B<، ميكنك تغيري املعلومات املعروضة على الشاشة.  ●
ميكن إحلاق رمز الوقت مبخرجات فيديو HDMI )ص. ٣٦٧(. ●
●  ]Sound rec.: Disable[ باستثناء عند ضبط( HDMI سيتم إخراج الصوت أيًضا خملرجات

)تعطيل تسجيل الصوت(. 

3إعدادات وظاذف القائمة
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التصوير باستخدام وحدة التحكم عن بعد ●
األفالم  تصوير  تسجيل  إيقاف  أو  بتسجيل  البدء  ميكنك  )متكني(،   ]Enable[ ضبط  عند 

باستخدام وحدة التحكم عن بعد RC-6 )تباع بشكل منفصل، ص. ٢٧٩(.
اضبط مفتاح حترير وحدة RC-6 إىل >2<، ثم اضغط على جهاز التحويل. إذا كان املفتاح 
مضبوط على >o< )التحرير الفوري(، سيتم تطبيق إعداد ]Vbtn function[ )زر تصوير 

الفيلم(. 
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● HDMI معدل إطارات
 ،]59.94i/50.00i[ ،)تلقائي( ]Auto[ ميكنك ضبط معدل اإلطار على ،HDMI خملرجات
]59.94p/50.00p[، أو ]23.98p[. اضبط معدل اإلطار الذي يتوافق مع جهاز التسجيل 

 .HDMI املتوف يف األسواق والذي ستستخدمه لتسجيل خمرجات فيلم

عند ضبط ]24.00p[ ضمن عالمة تبويب ]z4: Movie rec quality[ )جودة تسجيا  ●
)معدل   ]54:  HDMI  frame  rate[ ضبط  ميكنك  ال  )متكني(،   ]Enable[ إىل  الفيلم( 

 .1080/24.00p اإلطار(. سيتم إحراج الفيلم ب
فاستخدام خمرجات HDMI أثناء تصوير فيلم ذات معدل إطار عايل لن يتم إخراج الفيلم  ●

 .119.9p/100.0p مبعدل
● /50.00p يبلغ  عايل  إطار  معدل  ذات  فيلم  تصوير  أثناء   HDMI خمرجات  فاستخدام 

.]54: HDMI frame rate[ 59.94 صور الفيلم وفًقا إلعدادp

●  .]53: Video system[ فمعدالت اإلطار القابلة لتحديد تختلف وفًقا لنظام
● ]53: Video system[  اضبط ،HDMI يف حال مل تظهر الصورة على جهاز خمرجات

الفيديو اخلاص بجهاز  )وفًقا لنظام   ]For PAL[ أو   ]For NTSC[ بشكل صحيح على 
اإلخراج(. 

يف حال مل يتوافق معدل اإلطار املضبوط يدوًيا مع جهاز التسجيل اخلارجي، سيتم  ●
ضبط معدل اإلطار تلقائًيا. 

]59.94i[ أو ]59.4p[ مع حجم تسجيل  ●  ]54: HDMI frame rate[ إذا مت استخدام 
 .”2-3 pulldown“ 23.98(، سيتم تنفيذ عمليةfps( 4 الفيلم البالغ
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تنبيهات عامة حول تصوير األفالم
رموز حتذير درجة احلرارة الداخلية البيضاء >E< واحلمراء 

ارتفاع درجة  أو  الطويل  التصوير  نتيجة  للكامريا  الداخلية  ارتفاع درجة احلرارة  يف حالة 
 .>E<احلرارة احمليطة، سيظهر رمز أحمر

تلقائًيا.   ● التصوير  إنهاء  سيتم  بأنه  حتذيًرا  هذا   >E<األحمر اللون  وميض  رمز  ويعترب 
ويف حالة حدوث ذلك، فلن تتمكن من التصوير مرة أخرى حتى تنخفض درجة احلرارة 

الداخلية للكامريا. أوقف تشغيل الكامريا واتركها لفرتة من الوقت. 
●  >E< سيؤدي تصوير الفيلم يف درجة حرارة مرتفعة لفرتة طويلة إىل ظهور الرمز

مبكًرا. أثناء عدم قيامك بالتصوير، أوقف تشغيل الكامريا. 

جودة الصورة والتسجيل
إذا كان بالعدسة املوجودة مثبت للصور، فسيتم تشغيل مثبت الصور بكافة األوقات  ●

الصورة  مثبت  وسيستهلك  منتصفه.  حتى  الغالق  زر  على  الضغط  عدم  مع  حتى 
أو تقليل  الفيلم  التوقيت اإلجمايل لتصوير  البطارية وميكن أن تؤدي إىل تقصري  طاقة 
عدد اللقطات املمكنة. عند استخدام حامل ثالثي القوائم أو إذا مل تقتض الضرورة 

تشغيل مثبت الصور، فيجب ضبط مفتاح مثبت الصور على >2<.  
درجة  ● تغريت  إذا  لبؤرة،  لضبط  الغالق  أولوية  أو  اإلضــاءة  درجة  مبيزة  التصوير  عند   

السطوع أثناء تصوير الفيلم، قد تتوقف صور الفيلم لفرتة حلظية. يف هذه احلالة، 
قم بتصوير األفالم مع أولوية فتحة العدسة لضبط البؤرة أو درجة اإلضاءة اليدوية.

يف حال وجد مصدر إضاءة خفيفة يف الصورة، قد تظهر بقعة اإلضاءة الساطعة  ●
باللون األسود على شاشة LCD. وسيتم تسجيل الفيلم متاًما كما هو على شاشة 

 .LCD
يف أجراء اإلضاءة اخلافتة، قد يظهر تشويش أو ألوان غي متناسقة على الصورة.   ●

 .LCD وسيتم تسجيل الفيلم متاًما كما هو على شاشة
إذا قمت بتشغيل الفيلم مع أجهزة أخرى، قد يرتاجع مستوى جودة الصوت والصورة  ●

 .)MOV/MP4 أو قد ال يكون التشغيل ممكًنا )حتى إذا كان اجلهاز يدعم تنسيق
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تنبيهات عامة حول تصوير األفالم
تنبيهات عامة حول تصوير األفالم 

يظهر  ● فقد  بطيئة،  كتابة  سرعة  ذات  بطاقة  استخدام  عند 
مؤشر ذو خمسة مستويات على ميني الشاشة أثناء تصوير 
الفيلم. وهذا يشري إىل مقدار البيانات التي اليزال ميكن كتابتها 
على البطاقة )السعة املتبقية من الذاكرة الداخلية املؤقتة(. 
سرعة  زادت  البطاقة،  على  الكتابة  سرعة  انخفضت  كلما 
فسيتم  للنهاية،  املؤشر  وصــل  إذا  لألمام.  املؤشر  حتــرك 
إيقاف تصوير الفيلم تلقاًئيا.إذا كانت البطاقة ذات سرعة كتابة 

لألعلى.  )بصعوبة  عرضه  مت  إذا  املؤشر(  سيتقدم  أو  املؤشر  يظهر  فلن  سريعة، 
الكتابة  مؤشر  على  البطاقة  قدرة  من  للتأكد  جتريبية  أفالم  بضعة  بتصوير  قم  ًال،  أو 

بسرعة كافية. 
يتم  ● ال  قد  تلقائًيا،  الفيلم  تصوير  ويتوقف  ممتلئة  البطاقة  أن  إىل  املؤشر  أشــار  إذا 

تسجيل الصوت القريب من نهاية الفيلم بشكل صحيح. 
إذا كانت سرعة كتابة البطاقة بطيئة )بسبب التقطيع( ويظهر املؤشر، قد حتسن  ●

عملية تهيئة البطاقة من سرعة كتابتها. 

MP4 قيود تصوير أفالم بتنسيق
.MP4 الحظ أنه بشكل عام، تطبق القيود التالية إىل األفالم

لن يتم تسجيل الصوت لإلطارين األخريين تقريًبا.  ●
عند تشغيل األفالم على Windows، قد يصبح مزامنة الصوت والصورة غري صحيح.  ●

مؤشر

3ضبط رمز الوقت
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10
 عرض الصور

 يشرح هذا الفصل كيفية تشغيل الصور واألفالم ومسحها، وكيفية عرضها على
 شاشة التلفاز، فضالً عن الوظائف األخرى المتعلقة بتشغيل الصور.

 حول الصور الملتقطة بكاميرا أخرى
 قد ال تستطيع الكاميرا عرض الصور الملتقطة باستخدام كاميرا مختلفة أو التي تم تعديلها باستخدام

 كمبيوتر أو التي تم تغيير أسماء ملفاتها بشكل سليم.
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x Image Playbackتشغيل الصور  x

 تشغيل الصورة.

حدد صورة.

 عرض صورة واحدة

1

2

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

 لتشغيل الصور بدءًا بالصورة األخيرة، أدر القرص
 >5< في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة.

 لتشغيل الصور بدءًا بالصورة األولى التي تم التقاطها،
 أدر القرص في اتجاه حركة عقارب الساعة.

،>B< في كل مرة تقوم فيها الضغط على الزر 
 سيتغير تنسيق العرض.

بدون معلومات

 عرض معلومات التصوير

  مع المعلومات األساسية
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x

Detailed information

Lens / Histogram information

White balance information

Picture Style information 1

Picture Style information 2

IPTC information

GPS information

Lens aberration correction information 2

Lens aberration correction information 1

Color space / Noise reduction information

x تشغيل الصور

قم بإنهاء تشغيل الصور.٣

عرض معلومات التصوير

اضغط على الزر >x< إلنهاء تشغيل الصور  ●
والرجوع إىل وضع استعداد التصوير

االقتصاص( على  )معلومات   ]84:  Add cropping information[ يف حال ضبط 
خيار غري ]2[ )ص. ٤٩١(، ستظهر الصور امللتقطة اخلطوط التي تشري إىل مساحة 

الصورة أثناء التشغيل.

مع شاشة عرض معلومات التصوير )ص.٣٩٤(، ميكنك ميل >9< إىل األعلى أو األسفل 
أنظر   للمعلومات،  كالتايل.  الشاشة  أسفل  يف  املعروضة  التصوير  معلومات  بني  للتنقل 

ص.  ٣٩٨- ٤٠٠. 

معلومات مفصلة

معلومات العدسة/ معلومات اخملطط الرسومي

معلومات حول توازن اللون األبيض

معلومات حول منط الصورة ١

معلومات حول منط الصورة ٢

معلومات

تصحيح انحراف العدسة ٢

تصحيح انحراف العدسة ١

مساحة اللون/ معلومات خفض التشويش
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3 عرض الشبكة

الثنائي  الصورة  الفردي وعرض  الصورة  يف عرض 
بتشغيل  الشبكة  تغطية  ميكنك   ،)٤٠٨ )ص. 
 ]x3:  Playback  grid[ بــاســتــخــدام  ــور.  ــص ال
 ،]3x3l[ حتديد  ميكنك  التشغيل(،  )شبكة 
قطري(.  +3x3[)خط   diag  n[ أو   ]6x4m[
ُتعد هذه الوظيفة مالئمة للتأكد من إمالة الصورة 

وتركيبها.

ال يتم عرض الشبكة أثناء التشغيل. 

x تشغيل الصور
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Shutter speed

Folder number -
File numbering

Rating

Wi-Fi signal strength/
Eye-Fi status

Playback number/
Total images 
recorded

Protect images

Eye-Fi transfer completed

Battery level Cards

Image-recording 
quality/Edited images/
Cropping/Frame Grab

Highlight tone priority

ISO speed

Aperture

Exposure compensation amount

Wi-Fi function

معلومات منوذج التصوير

إذا مت التقاط الصورة بكامريا أخرى، قد ال يتم عرض معلومات معينة عن التصوير. ●
قد يتعذر تشغيل الصور امللتقطة بهذه الكامريا على كامريا أخرى.  ●

عرض املعلومات األساسية ●

B: عرض معلومات التصوير

Eye-Fi نقل باستخدام

Wi- Fi وظيفة

مستوى البطارية البطاقات

حماية الصور

التصنيف

رقم العرض/ إجمايل رقم اجمللد -رقم امللف
الصور املسجلة

سرعة الغالق

فتحة العدسة

مقدار تعويض اإلضاءة

ISO سرعة

أولوية درجة التظليل

جودة تسجيل الصور/ حترير 
الصور/االقتصاص/ إمساك 
اإلطار

Eye-Fi وضع / Wi- Fi قوة إشارة
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B

398

Exposure compensation amount

Shutter speed

Shooting mode/
Multiple exposures/
Frame Grab

ISO speed

Shooting date and 
time

Image-recording quality/
Dual Pixel RAW/Edited images/
Cropping

Histogram (Brightness/RGB)

White balance correction 
amount

White balance

AF Microadjustment

Highlight tone priority

Metering mode

File size

Flash exposure compensation/
Bounce/HDR shooting/
Multi Shot Noise Reduction

Picture Style/Settings

Auto Lighting 
Optimizer

Scroll bar

Aperture

B: عرض معلومات التصوير

عرض معلومات التصوير ●
معلومات مفصلة

  .RAW سيتم عرض حجم ملف الصورة ،RAW+JPEG عند التصوير بجودة صورة  *
*  سيتم عرض خطوط تشري إىل مساحة الصورة على الصور امللتقطة مع ضبط نسبة  

    العرض إىل االرتفاع )ص. ٣١٠( ومع ضبط RAW+JPEG جلودة الصورة. 
< للصور التي مت التقاطها بتصوير البيكسل املزدوج.  *  سيتم عرض>

*  سيتم عرض خطوط تشري إىل الصور امللحقة مبعلومات االقتصاص.
*  أثناء التصوير الفوتوغرايف باستخدام فالش دون تعويض درجة إضاءة الفالش، سيتم  

     عرض >0<. 
< للصور امللتقطة بالتصوير املتعدد.  *   سيتم عرض >

*   سيتم عرض >w< ومقدار ضبط النطاق الديناميكي للصور امللتقطة يف وضع النطاق  
     الديناميكي العايل. 

*   سيتم عرض> P< لصور درجات اإلضاءة املتعددة. 
*   سيتم عرض >M< لصور مت التقاطها مع ميزة خفض مستوى تشويش   اللقطات 

     املتعددة. 
*   إذا مت معاجلة صورة >u< أو تغيري حجمه، فسيتم عرض . 

 .> *   للصور التي مت اقتصاصها ومن ثم حفظها، سيتم عرض >

•
مقدار تعويض اإلضاءة

)RGB /شريط الرتدد الرسومي )السطوع

تاريخ ووقت التصوير

ISO سرعة

شريط التحكم

أولووية درجة التظليل

وضع ضبط كثافة اإلضاءة

حجم امللف

الضبط الدقيق للبؤرة تلقائًيامنط الصورة/ اإلعدادات

معدل تصحيح مستوى اللون 
األبيض

حمسن اإلضاءة التلقائي

توازن اللون األبيض

سرعة الغالق

فتحة العدسة

وضع التصوير/ درجات 
إضاءة متعددة/ 

إمساك اإلطار

مقدار تعويض درجة الفالش/ تصوير 
HDR/ خفض مستوى التشويش

 Pixel RAW /جودة تسجيل الصورة
Dual/ الصور احملررة/ االقتصاص
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B: Shooting Information Display

Histogram display
(Brightness)

Lens name

Focal length
Histogram display
(RGB)

•  White balance information

•  Picture Style information 1 •  Picture Style information 2

B: عرض معلومات التصوير

لن يتم عرض الصور التي مت ضبطها بإطار من أفالم بسعة 4K كصور ثابتة )ص. ٤٢٧( 
بعض معلومات شاشة التصوير املعينة.

العدسة/ حول شريط الرتدد الرسومي •

اسم العدسة

شريط الرتدد الرسومي 
)السطوع(

شريط الرتدد الرسومي 
)RGB(البعد البؤري

 توازن اللون األبيض

معلومات منط الصورة ١معلومات منط الصورة ٢

•

••
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B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

مساحة اللون /                         ●
معلومات تقليل التشويش

معلومات تصحيح االنحراف اللوين  ●
للعدسة ٢  

معلومات تصحيح االنحراف اللوين  ●
للعدسة ١

● IPTC معلومات حول● )GPS( معلومات جهاز حتديد املواقع

UTC )التوقيت العاملي املنسق(

خط العرض

خط الطول

االرتفاع

B :عرض معلومات التصوير  

 ITPC  يف حال مل يتم تسجيل معلومات حتديد املوقع اخلاصة أو مل يتم إحلاق معلومات
 .ITPC أو معلومات )GPS( بالصورة، لن يتم عرض شاشة معلومات حتديد املوقع

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.
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B: Shooting Information Display

• <y/ / / >: Shutter speed, aperture, and ISO speed are not displayed.
• < / >: Aperture and ISO speed are not displayed.
• < / >: Shutter speed and ISO speed are not displayed.
• < / > + ISO Auto: ISO speed is not displayed.

 Highlight Alert
When [33: Highlight alert] is set to [Enable], overexposed, 
clipped highlights will blink. To obtain more detailed gradation in the 
blinking areas where you want the gradation to be faithfully 
reproduced, set the exposure compensation to a negative amount 
and shoot again.

Sample Movie Information Display

Movie shooting mode/
High Frame Rate 
movie

File size

Shutter speed

Movie recording method/
Compression rate

Movie recording size Recording time/Time code

Movie playback

Aperture

Frame rate

ISO speed

Movie-recording format

During movie playback, “*, *” will be displayed for [Fineness] and 
[Threshold] of [Picture Style]’s [Sharpness].

  معلومات منوذج للصور الثابتة

ISO سرعة

حجم امللف

                 وقت التسجيل/ رمز الوقت

 معدل اإلطاروضع تصوير الفيلم/ معدل الضغط

 حجم تسجيل الفيلم

 تنسيق تسجيل الفيلم

 سرع الغالق
 فتحة العدسة
 تشغيل الفيلم

 وضع تصوير الفيلم/ 
 فيلم ذات معدل

 إطاطرات عايل

B :عرض معلومات التصوير 

أثناء تشغيل الفيلم، سيتم عرض “*,*” ل]Fineness[ و ]Threshold[ خاصة 
ب ]Sharpness[)حدية( ]Picture Style[ )منط الصورة(. 

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

 .ISO ال يتم عرض سرعة الغالق، وفتحة العدسة، وسرعة :               
 .ISO ال يتم عرض فتحة العدسة وسرعة :

.ISO ال يتم عرض سرعة الغالق وسرعة :
.ISO تلقائي: ال يتم عرض سرعة ISO + 

401

B: Shooting Information Display

• <y/ / / >: Shutter speed, aperture, and ISO speed are not displayed.
• < / >: Aperture and ISO speed are not displayed.
• < / >: Shutter speed and ISO speed are not displayed.
• < / > + ISO Auto: ISO speed is not displayed.

Highlight Alert
When [33: Highlight alert] is set to [Enable], overexposed, 
clipped highlights will blink. To obtain more detailed gradation in the 
blinking areas where you want the gradation to be faithfully 
reproduced, set the exposure compensation to a negative amount 
and shoot again.

Sample Movie Information Display

Movie shooting mode/
High Frame Rate 
movie

File size

Shutter speed

Movie recording method/
Compression rate

Movie recording size Recording time/Time code

Movie playback

Aperture

Frame rate

ISO speed

Movie-recording format

During movie playback, “*, *” will be displayed for [Fineness] and 
[Threshold] of [Picture Style]’s [Sharpness].
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B: Shooting Information Display

• <y/ / / >: Shutter speed, aperture, and ISO speed are not displayed.
• < / >: Aperture and ISO speed are not displayed.
• < / >: Shutter speed and ISO speed are not displayed.
• < / > + ISO Auto: ISO speed is not displayed.

Highlight Alert
When [33: Highlight alert] is set to [Enable], overexposed, 
clipped highlights will blink. To obtain more detailed gradation in the 
blinking areas where you want the gradation to be faithfully 
reproduced, set the exposure compensation to a negative amount 
and shoot again.

Sample Movie Information Display

Movie shooting mode/
High Frame Rate 
movie

File size

Shutter speed

Movie recording method/
Compression rate

Movie recording size Recording time/Time code

Movie playback

Aperture

Frame rate

ISO speed

Movie-recording format

During movie playback, “*, *” will be displayed for [Fineness] and 
[Threshold] of [Picture Style]’s [Sharpness].

401

B: Shooting Information Display

• <y/ / / >: Shutter speed, aperture, and ISO speed are not displayed.
• < / >: Aperture and ISO speed are not displayed.
• < / >: Shutter speed and ISO speed are not displayed.
• < / > + ISO Auto: ISO speed is not displayed.

Highlight Alert
When [33: Highlight alert] is set to [Enable], overexposed, 
clipped highlights will blink. To obtain more detailed gradation in the 
blinking areas where you want the gradation to be faithfully 
reproduced, set the exposure compensation to a negative amount 
and shoot again.

Sample Movie Information Display

Movie shooting mode/
High Frame Rate 
movie

File size

Shutter speed

Movie recording method/
Compression rate

Movie recording size Recording time/Time code

Movie playback

Aperture

Frame rate

ISO speed

Movie-recording format

During movie playback, “*, *” will be displayed for [Fineness] and 
[Threshold] of [Picture Style]’s [Sharpness].
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B: Shooting Information Display

• <y/ / / >: Shutter speed, aperture, and ISO speed are not displayed.
• < / >: Aperture and ISO speed are not displayed.
• < / >: Shutter speed and ISO speed are not displayed.
• < / > + ISO Auto: ISO speed is not displayed.

Highlight Alert
When [33: Highlight alert] is set to [Enable], overexposed, 
clipped highlights will blink. To obtain more detailed gradation in the 
blinking areas where you want the gradation to be faithfully 
reproduced, set the exposure compensation to a negative amount 
and shoot again.

Sample Movie Information Display

Movie shooting mode/
High Frame Rate 
movie

File size

Shutter speed

Movie recording method/
Compression rate

Movie recording size Recording time/Time code

Movie playback

Aperture

Frame rate

ISO speed

Movie-recording format

During movie playback, “*, *” will be displayed for [Fineness] and 
[Threshold] of [Picture Style]’s [Sharpness].
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B: Shooting Information Display

• <y/ / / >: Shutter speed, aperture, and ISO speed are not displayed.
• < / >: Aperture and ISO speed are not displayed.
• < / >: Shutter speed and ISO speed are not displayed.
• < / > + ISO Auto: ISO speed is not displayed.

Highlight Alert
When [33: Highlight alert] is set to [Enable], overexposed, 
clipped highlights will blink. To obtain more detailed gradation in the 
blinking areas where you want the gradation to be faithfully 
reproduced, set the exposure compensation to a negative amount 
and shoot again.

Sample Movie Information Display

Movie shooting mode/
High Frame Rate 
movie

File size

Shutter speed

Movie recording method/
Compression rate

Movie recording size Recording time/Time code

Movie playback

Aperture

Frame rate

ISO speed

Movie-recording format

During movie playback, “*, *” will be displayed for [Fineness] and 
[Threshold] of [Picture Style]’s [Sharpness].
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B: Shooting Information Display

• <y/ / / >: Shutter speed, aperture, and ISO speed are not displayed.
• < / >: Aperture and ISO speed are not displayed.
• < / >: Shutter speed and ISO speed are not displayed.
• < / > + ISO Auto: ISO speed is not displayed.

Highlight Alert
When [33: Highlight alert] is set to [Enable], overexposed, 
clipped highlights will blink. To obtain more detailed gradation in the 
blinking areas where you want the gradation to be faithfully 
reproduced, set the exposure compensation to a negative amount 
and shoot again.

Sample Movie Information Display

Movie shooting mode/
High Frame Rate 
movie

File size

Shutter speed

Movie recording method/
Compression rate

Movie recording size Recording time/Time code

Movie playback

Aperture

Frame rate

ISO speed

Movie-recording format

During movie playback, “*, *” will be displayed for [Fineness] and 
[Threshold] of [Picture Style]’s [Sharpness].
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B: Shooting Information Display
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Sample Movie Information Display

Movie shooting mode/
High Frame Rate 
movie

File size
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Movie playback

Aperture

Frame rate

ISO speed

Movie-recording format

During movie playback, “*, *” will be displayed for [Fineness] and 
[Threshold] of [Picture Style]’s [Sharpness].
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B: Shooting Information Display
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High Frame Rate 
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Movie-recording format

During movie playback, “*, *” will be displayed for [Fineness] and 
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B: Shooting Information Display
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B: Shooting Information Display
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عند ضبط  ]Highlight alert :33[ )تنبيه التظليل( على ]Enable[ )متكني(، 
ستومض مناطق التظليل ذات اإلضاءة املفرطة. للحصول على مزيد من تفاصيل الصورة 

يف املناطق ذات درجة اإلضاءة الزائدة، اضبط تعويض اإلضاءة على قيمة سلبية وقم 
بالتصوير مرة أخرى. 

حول تنبيه التظليل ●
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عند ضبط  ].AF point disp : 33[ )عرض مستوى الضبط التلقائي للبؤرة( على 
على]Enable[ )متكني(، سيتم عرض مستوى الضبط التلقائي الذي مت استخدامه لضبط 
البؤرة باللون األحمر. إذا مت استخدام ميزة التحديد التلقائي ملستوى ضبط التلقائي للبؤرة، 

فقد يتم عرض مستويات متعددة لضبط البؤرة.

يوضح شريط الرتدد الرسومي للسطوع توزيع مستوى اإلضاءة والسطوع الكلي. ويفيد 
عرض شريط الرتدد الرسومي اخلاص باأللوان األساسية RGB )األحمر واألخضر واألزرق( يف 
 ]Histogram disp:33[ فحص تشبع اللون ودرجته. ميكن تشغيل العرض باستخدام

)عرض شريط الرتدد الرسومي(. 

● )AF( حول عرض مستوى الضبط التلقائي للبؤرة

حول شريط الرتدد الرسومي ●

عرض ]Brightness[ )السطوع(
سطوع  مستوى  لتوزيع  توضيح  هو  هذا  الرسومي  الرتدد  شريط  يعترب 
الناحية  من  )أغمق  السطوع  مستوى  األفقي  احملور  يوضح  الصورة. 
عدد  الرأسي  احملور  يوضح  بينما  اليمنى(،  الناحية  من  وأفتح  اليسرى 
وحدات البكسل املوجودة لكل مستوى من مستويات السطوع. وكلما زاد 
عدد وحدات البكسل يف اجلهة اليسرى، تصبح درجة ألوان الصورة أغمق. 
ألوان  درجة  تصبح  اليمنى،  اجلهة  يف  البكسل  وحدات  عدد  زاد  وكلما 
للغاية  كبري  عدد  وجود  حالة  يف  الظل  تفاصيل  فقدان  يتم  أفتح.  الصورة 
التظليل يف حالة  اليسار. ويتم فقدان تفاصيل  البكسل على  من وحدات 
وجود عدد كبري للغاية من وحدات البكسل على اليمني. وتتم إعادة حتديد 
الصورة  اليمنى واليسرى. من خالل فحص  اللونية بني اجلهتني  التدرجات 
وشريط الرتدد الرسومي اخلاص بسطوعها، ميكنك رؤية انحراف مستوى 

درجة اإلضاءة والتدرجات اللونية الكلية.

عرض ]RGB[ )أحمر وأخضر وأزرق(
إن شريط الرتدد الرسومي هذا عبارة عن رسم بياين يوضح كيفية توزيع كل مستوى من مستويات 
أو األحمر واألخضر واألزرق(. يوضح احملور األفقي   RGB( األلوان األساسية يف الصورة  سطوع 
الناحية  اليسرى وأفتح من  الناحية  )أغمق من  األلوان األساسية  لون من  لكل  مستوى السطوع 
اليمنى(، بينما يوضح احملور الرأسي عدد وحدات البكسل املوجودة لكل مستوى من مستويات 
السطوع لكل لون. وكلما زاد عدد وحدات البكسل ناحية اليسار، تصبح درجة ألوان الصورة أغمق 
وأقل وضوًحا. وكلما زاد عدد وحدات البكسل ناحية اجلهة اليمنى، تصبح درجة ألوان الصورة أفتح 
الكثري  اليسار، فسيختفي  البكسل على  للغاية من وحدات  كبري  كان هناك عدد  إذا  كثافة.  وأكرث 
من املعلومات اخلاصة بألوان الصورة. وإذا كان هناك عدد كبري للغاية من وحدات البكسل على 
اخملطط  فحص  طريق  وعن  تدرج.  دون  زائدة  بدرجة  متشبعة  تكون  سوف  األلوان  فإن  اليمني، 
وتشبعه  اللون  تدرج  حالة  ترى  أن  ميكنك  واألزرق(،  واألخضر  )األحمر   RGB بألوان  اخلاص  البياين 

باإلضافة إىل درجة انحراف توازن اللون األبيض.

B :عرض معلومات التصوير  

 التردد الرسومية

صورة داكنة

السطوع الطبيعي

صورة ساطعة



403 403

Search for images quickly with the index display showing 4, 9, 36, or 
100 images on one screen.

1 Press the <u> button.
 During image playback or when the 

camera is ready to shoot, press the 
<u> button.

 [6u] will be displayed on the lower 
right of the screen.

2 Switch to the index display.
 Turn the <6> dial counterclockwise.
 The 4-image index display will 

appear. The selected image is 
highlighted with an orange frame.

 Turning the <6> dial further 
counterclockwise will switch the 
display from 9 images, 36 images, 
and to 100 images. If you turn the dial 
clockwise, it will rotate through 100, 
36, 9, 4, and single-image display.

3 Select an image.
 Operate <9> or the <5> dial to move 

the orange frame and select the image.
 Press the <u> button to turn off the 

[6u] icon, then turn the <6> dial 
to display the image(s) on the next or 
previous screen.

 Press <0> in the index display to 
display the selected image in the 
single-image display.

x Searching for Images Quickly
H Display Multiple Images on One Screen (Index Display)
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3البحث السريع عن الصور

ميكنك البحث عن الصور سريًعا من خالل عرض الفهرس الذي ُيظهر أربع أو أو تسع، أو 36 أو 
100 صورة  على شاشة واحدة.

.>u< اضغط على الزر 
أثناء عرض أو عندما تكون الكامريا جاهزة  ●

.>u< للتصوير، اضغط على الزر
W  6[ يف الركنu [ سيتم عرض[

السفلي األمين من الشاشة.
 

قم بالتحويل إىل عرض الفهرس.
أدر القرص >6< يف اجتاه عكس عقارب  ●

الساعة.
W  سيظهر عرض الفهرس املكون من

4 صور. سيتم متييز الصورة احملددة 
حالًيا بإطار برتقايل.

إذا قمت بتدوير القرص >6< أكرث من عكس  ●
عقارب الساعة، فسيظهر عرض الفهرس 

املكون من 9،  36 أو  100 صورة. سيؤدي 
الضغط على القرص  يف اجتاه عقارب الساعة 
إىل التبديل بني العرض املكون من 4، 9، 36 ، 100 

صور وإىل صورة واحدة.

 حدد صورة.
أدر القرص >9< لتحريك اإلطار الربتقايل  ●

وحتديد الصورة.
اضغط على الزر >u< إليقاف تشغيل الرمز  ●

]6u[، ثم أدر القرص  >6< لالنتقال إىل 
الشاشة التالية أو السابقة.

اضغط على >0< يف عرض الفهرس،  ●
وسيتم عرض الصورة احملددة كصورة فردية.

1

2

3

  H  عرض صور متعددة على شاشة واحدة )عرض الفهرس(
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حدد طريقة التنقل السريع.
در القرص >5< لتحديد طريقة االنتقال السريع، ثم 

اضغط على >0<.

Display images one by one :d )عرض الصور 
واحدة تلو األخرى(

Jump 10 images:e )التنقل السريع بني 10 صور(
Jump 100 images:f )التنقل السريع بني  100 

صورة(
Display by date :g )عرض التاريخ(

Display by folder:h  )عرض حسب اجمللد(
Display movies only:i )عرض األفالم فقط(

Display stills only:j )عرض الصور الثابتة فقط(
Display by image rating:k )العرض حسب 

 تصنيف الصور( )صفحة 415(
أدر املفتاح >6< لتحديد التصنيف. إذا تصفحت 

الصور مع 9 احملدد، سيتم عرض كل الصور 
املصنفة.

باستخدام عرض صورة واحدة، ميكنك تدوير القرص >6< للتنقل السريع لألمام أو للخلف 
بني الصور وفًقا لطريقة التنقل السريع التي مت ضبطها.

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

من عالمة التبويب ]32[، حدد ●
      ]Image jump w/6[ )التنقل السريع عرب   

      الصور(، ثم اضغط على >0<.

x Searching for Images Quickly

404

In the single-image display, you can turn the <6> dial to jump through 
the images forward or backward according to the jump method set.

1 Select [Image jump w/6].
 Under the [32] tab, select [Image 

jump w/6], then press <0>.

2 Select the jump method.
 Select the jump method, then press 

<0>.
d: Display images one by one
e: Jump 10 images
f: Jump 100 images
g: Display by date
h: Display by folder
i: Display movies only
j: Display stills only
P: Display protected images only
k: Display by image rating (p.415)

Turn the <6> dial to select. If 
you browse images with 9 
selected, all the rated images will 
be displayed.

I Jumping through Images (Jump Display)

3البحث السريع عن الصور

I التنقل السريع بني الصور )عرض التنقل السريع(

1

2
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استعرض الصور من خالل التنقل السريع.
اضغط على الزر >3< لتشغيل الصور. ●
يف عرض صورة واحدة، أدر القرص >6<. ●

W .ميكنك تصفح بحسب الوضع الذي مت ضبطه

405

x Searching for Images Quickly

3 Browse by jumping.
 Press the <x> button to play back 

images.
 In the single-image display, turn the 

<6> dial.
 You can browse by the method that 

was set.
Playback position

Jump method

 To search images by shooting date, select [Date].
 To search images by folder, select [Folder].
 If the card contains both movies and still photos, select [Movies] or 

[Stills] to display one or the other.
 If the jump method is set to [Protect] or [Rating] but no images are 

protected or have ratings, you cannot use the <6> dial to browse 
through images.

3البحث السريع عن الصور

3

للبحث عن الصور حسب تاريخ التصوير، حدد ]Date[ )التاريخ(. ●
للبحث عن الصور حسب اجمللد، حدد ]Folder[ )اجمللد(. ●
إذا كانت البطاقة حتتوي على كل من ]Movies[ )األفالم( و ]Stills[ )صور ثابتة(،  ●

فحدد أحد هذين اخليارين لعرض إما األفالم أو الصور الثابتة فقط.
يف حالة عدم وجود صور تتوافق مع ]Protect[ )حماية( أو ]Rating[ )التصنيف(  ●

احملدد، ال ميكنك استعراض الصور باستخدام القرص >6<.

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

طريقة التنقل السريع

موضع العرض
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You can magnify a captured image by approx. 1.5x to 10x on the LCD 
monitor.

1 Magnify the image.
 The image can be magnified as 

follows: 1. During image playback 
(single-image display), 2. During the 
image review after image capture, 
and 3. From the shooting-ready state.

 Press the <u> button.
 The magnified view will appear. The 

magnified area and [6u] will be 
displayed on the lower right of the 
screen.

 The image magnification increases 
as you turn the <6> dial clockwise. 
You can magnify the image up to 
approx. 10x.

 The image magnification decreases 
as you turn the <6> dial 
counterclockwise. In the case of 1 
and 3 only, turning the dial further will 
display the index display (p.403).

2 Scroll around the image.
 Use <9> to scroll around the 

magnified image.
 Press the <u> button or <x> 

button to exit the magnified view.

u Magnifying Images

Magnified area position

 In the case of 1 and 3 only, you can turn the <5> dial to view another 
image while maintaining the magnified view.

 A movie cannot be magnified.

u العرض املكرب

يف العرض املكرب، ميكنك تدوير القرص >5< لعرض صورة أخرى بنفس حجم التكبري. ●
ال ميكن تكبري الفيلم. ●

B: Shooting Information Display
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• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

.LCD ميكنك تكبري صورة مت التقاطها مبعدل يرتاوح من 1.5 مرة إىل 10 مرات على الشاشة

تنقل عرب أجزاء الصورة.
استخدم >9< للتنقل عرب الصورة املكربة. ●
●  >u< إلنهاء العرض املكرب، اضغط على الزر 

أو الزر >3< للخروج من وضع التكبري. 

قم بتكبري الصورة.
ميكن تكبري الصورة الصورة على اشكل التايل:         ●

١. أثناء تشغيل الصورة )عرض صورة واحدة(،            
2. أثناء معاينة الصورة بعد التقاط الصورة،            

3. من وضع استعداد التصوير.
● .>u< اضغط على الزر
W  سيظهر العرض املكرب. سيتم عرض

املنطقة املكربة ]6u[ يف الركن 
السفلي األمين من الشاشة.

يزداد تكبري الصورة كلما يتم تدوير القرص >6<  ●
يف اجتاه عقارب الساعة. ميكنك تكبري الصورة 

حتى 10 مرات.
يقل تكبري الصورة كلما يتم تدوير القرص >6<  ●

بعكس عقارب الساعة. يف حالة ١ و ٣، تدوير 
القرص أكرث سيعرض عرض الفهرس )ص. 403(

1

2

موضع املنطقة امُلكربة
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u Magnifying Images

Under the [33] tab, when you select 
[Magnificatn (apx)], you can set the 
initial magnification ratio and position for 
the magnified view.

 1x (no magnification)
The image is not magnified. The magnified view will start with the 
single-image display.

 2x, 4x, 8x, 10x (magnify from center)
The magnified view starts at the image center at the selected 
magnification.

 Actual size (from selected point)
The recorded image’s pixels will be displayed at approx. 100%. The 
magnified view starts at the AF point that achieved focus. If the 
photo is taken with manual focus, the magnified view starts at the 
image center.

 Same as last magnification (from center)
The magnification will be the same as the last time you exited the 
magnified view with the <x> or <u> button. The magnified view 
starts at the image center.

3 Setting the Initial Magnification Ratio and Position

For images taken with [u+Tracking] or [FlexiZone - Single] (p.316), or 
with [Distortion correction] set to [Enable] (p.209), the magnified view will 
start at the image center even if [Actual size (from selected pt)] is set.

مرة واحدة )ال يوجد تكبري( ●
لن يتم تكبري الصورة. سيبدأ العرض املكرب باستخدام عرض الصورة الواحدة.

مرتان وأربع مرات و8 مرات و 10 مرات )تكبري من املركز( ●
سيبدأ العرض املكرب عند مركز الصورة بالتكبري احملدد.

احلجم الفعلي )من النقطة احملددة( ●
سيتم عرض وحدات بكسل الصورة املسجلة بنسبة 100% تقريًبا. سيبدأ العرض املكرب عند 

مستوى ضبط البؤرة تلقائًيا )AF( الذي مت استخدامه لضبط البؤرة. إذا مت التقاط الصورة 
باستخدام الضبط اليدوي للبؤرة، فسيبدأ العرض املكرب عند مركز الصورة.

متاًما مثل التكبري األخري )من املركز( ●
سيكون التكبري هو مثل املرة األخرية التي قمت فيها بإنهاء عرض التكبري باستخدام الزر 

>3< أو >u<. سيبدأ العرض املكرب من مركز الصورة.

من عالمة التبويب ]33[، عند حتديد
 ])apx( Magnification([)التكبري )تقريًبا((، ميكنك 

ضبط بدء التكبري واملوضع األويل للعرض املكرب.

B: Shooting Information Display
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• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

للصور التي مت التقاطها مع العرض املباشر أو ]FlexiZone - Single[)ص. 316( أو 
]Distortion correction[)تصحيح التشوه( املضبوطة على   ]Enable[ )متكني( 

)ص. 209(، سيبدأ العرض املكرب يف مركز الصورة حتى إذا مت ضبط   
])frrom selected pt( Actual size([)احلجم الفعلي )من املستوى احملدد((. 

u  العرض املكرب

   3ضبط إعدادات معدل التكبري وموقعه
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اضبط عرض الصورتني.
● >X< أثناء تشغيل الصورة، اضغط على الزر
W  سيتم عرض الصورتني. سيتم متييز

الصورة احملددة حالًيا بإطاربرتقايل.

حدد الصورة املراد مقارنتها.
يؤدي الضغط على >0< إىل تبديل اإلطار الربتقايل  ●

بني الصورتني.
أدر القرص >5< لتحديد الصورة. ●
كرر اخلطوة رقم 2 لتحديد الصورة األخرى املراد  ●

مقارنتها.
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You can compare two images side by side on the LCD monitor. In the 
two-image display, you can use magnified view or jump display as well 
as protection, rating and erasure of images.

1 Set the two-image display.
 During image playback, press the 

<X> button.
 The two-image index display will 

appear. The selected image is 
highlighted with an orange frame.

2 Select the images to be 
compared.
 Pressing <0> switches the orange 

frame between the two images.
 Turn the <5> dial to select an image.
 Repeat this procedure to select the 

other image to be compared.
 If the left and right images are the same, the [ ] icon will appear 

on the upper left of both images.
 By pressing the <Q> button, you can set the same magnification 

and magnified area for both images. (The magnification settings will 
match those of the image not highlighted with an orange frame.)

 By holding the <x> button, you can display the image highlighted 
with the orange frame as a single image.

 To return to the previous display, press the <X> button.

X Comparing Images (Two-Image Display)

You cannot start movie playback in the two-image display.

By pressing the <B> button, you can change the information display.

X مقارنة الصور )عرض صورتني(
ميكنك مقارنة صورتني جنًبا إىل جنب على الشاشة LCD. يف عرض الصورتني، ميكنك 

استخدام العرض املكرب أو التنقل السريع كذلك احلماية، والتصنيف وحذف الصور.

[ يف أعلى يسار  ●
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You can compare two images side by side on the LCD monitor. In the 
two-image display, you can use magnified view or jump display as well 
as protection, rating and erasure of images.

1 Set the two-image display.
 During image playback, press the 

<X> button.
 The two-image index display will 

appear. The selected image is 
highlighted with an orange frame.

2 Select the images to be 
compared.
 Pressing <0> switches the orange 

frame between the two images.
 Turn the <5> dial to select an image.
 Repeat this procedure to select the 
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 If the left and right images are the same, the [ ] icon will appear 

on the upper left of both images.
 By pressing the <Q> button, you can set the same magnification 

and magnified area for both images. (The magnification settings will 
match those of the image not highlighted with an orange frame.)

 By holding the <x> button, you can display the image highlighted 
with the orange frame as a single image.

 To return to the previous display, press the <X> button.

X Comparing Images (Two-Image Display)

You cannot start movie playback in the two-image display.

By pressing the <B> button, you can change the information display.

إذا كانت كلتا الصور على جهة اليسار واليمني مماثلة، يظهر الرمز ]
الصورتني.

بواسطة الضغط على الزر >Q<، ميكنك ضبط التكبري نفسه ومنطقة التكبري لكل من  ●
الصورتني. )ستتوافق إعدادات التكبري مع إعدادات الصورة التي ال يتم متييزها باللون 

الربتقايل.(
بواسطة الضغط مع االستمرار على الزر >3<، ميكنك عرض الصورة التي يتم متييزها  ●

باللون الربتقايل كصورة واحدة.
● .>X< للرجوع إىل عرض الصورة الواحدة، اضغط على الزر

1

2

بواسطة الضغط على الزر >B<، ميكنك تغيري عرض معلومات التصوير.

B: Shooting Information Display
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• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

z.ال ميكنك تشغيل األفالم يف عرض الصورتني
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The LCD monitor is a touch-sensitive panel that you can touch with your 
fingers for various playback operations. First, press the <x> button 
to play back images.

Swipe with one finger.
 With single-image display, touch the 

LCD monitor with one finger. You 
can browse to the next or previous 
image by swiping your finger to the 
left or right.
Swipe to the left to see the next 
(newer) image, or swipe to the right to 
see the previous (older) image.

 With index display, also touch the 
LCD monitor with one finger. You can 
browse to the next or previous screen 
by swiping your finger up or down.
Swipe up to see the next (newer) 
images or swipe down to see the 
previous (older) images.
When you select an image, the 
orange frame will appear. Tap on the 
image again to display it as a single 
image.

Swipe with two fingers.
Touch the LCD monitor with two fingers. 
When you swipe two fingers to the left or 
right, you can jump through images with 
the method set in [Image jump w/6] 
under the [x2] tab.

d Playing Back with the Touch Screen

Browsing Images

Jumping through Images (Jump Display)
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image again to display it as a single 
image.

Swipe with two fingers.
Touch the LCD monitor with two fingers. 
When you swipe two fingers to the left or 
right, you can jump through images with 
the method set in [Image jump w/6] 
under the [x2] tab.

d Playing Back with the Touch Screen

Browsing Images

Jumping through Images (Jump Display)

مرر بسرعة بإصبع واحد. ●
● >X< أثناء تشغيل الصورة، اضغط على الزر

حدد الصورة املراد مقارنتها.
●  LCD مع عرض الصورة الفردية، املس شاشة

بإصبع واحد. ميكنك تصفح الصورة التالية أو 
الصورة السابقة عرب مترير إصبعك نحو اليمني 

واليسار. 

dالتشغيل بواسطة شاشة اللمس
اّن شاشة LCD هي لوحة تعمل باللمس وميكنك ملسها بأصابعك لتنفيذ عمليات تشغيل 

متعددة. اضغط أوًلا على زر >3< لتشغيل الصور. 

مرر بسرعة إصبعني.
املس شاشة LCD بإصبعني إثنني. عند 

مترير إصبعني نحو اليسار أو اليمني، ميكنك 
التنقل بني الصور مع ضبط الوضع على                               

]Image jump w/6[   )التنقل بني الصور( 
ضمن عالمة تبويب ]23[، 

●  LCD مع عرض الفهرس، املس أيًضا شاشة
بإصبع واحد. ميكنك تصفح الشاشة التالية 

أو السابقة عرب مترير إصبعك باجتاه األعلى أو 
األسفل.  مرر إصبعك لألعلى لرؤية الصورة التالية 

)اجلديدة(، أو لألسفل لرؤية الصورة السابقة 
)القدمية(.عند اختيار صورة، سيظهر اإلطار 

الربتقايل. أنقر بخفة على الصورة مرة أخرى 
لعرضها كصورة فردية. 

مرر إصبعك نحو اليسار لرؤية الصورة التالية 
)اجلديدة(، أو إىل اليمني لرؤية الصورة السابقة 

)القدمية(.

  تصّفح الصور

 التنقل بني الصور
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d Playing Back with the Touch Screen

410

Pinch two fingers.
Touch the screen with two fingers spread 
apart, and pinch your fingers together on 
the screen.
 Each time you pinch your fingers, the 

image will shrink. If you pinch the 
single-image display, it will change to 
the 4-image index display.

 When you select an image, the 
orange frame will appear. Tap on the 
image again to display it as a single 
image.

Spread two fingers apart.
Touch the screen with two fingers 
together, then spread your fingers apart 
on the screen.
 As you spread your fingers, the 

image will be magnified.
 The image can be magnified up to 

approx. 10x.
 You can scroll around the image by 

dragging your fingers.
 If you do this on a 4-image index 

display, it will change into the single-
image display.

 Tapping on the [2] icon will return to 
the single-image display.

Reducing Image (Index Display)

Magnifying Image

Touch operations on the camera’s LCD monitor are also possible while 
playing back images on a TV set connected to your camera (p.432).

dd Playing Back with the Touch Screenالتشغيل بواسطة شاشة اللمس
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Pinch two fingers.
Touch the screen with two fingers spread 
apart, and pinch your fingers together on 
the screen.
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single-image display, it will change to 
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Touch the screen with two fingers 
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 The image can be magnified up to 

approx. 10x.
 You can scroll around the image by 

dragging your fingers.
 If you do this on a 4-image index 
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image display.

 Tapping on the [2] icon will return to 
the single-image display.

Reducing Image (Index Display)

Magnifying Image

Touch operations on the camera’s LCD monitor are also possible while 
playing back images on a TV set connected to your camera (p.432).

القرص باإلصبعني.
املس الشاشة بإصبعني متباعدين، وحركهما بوضع 

القرص على الشاشة. 
كل مرة تقوم بوضع قرص اإلصبعني، كلما صغرت  ●

الصورة. إذا قمت بقرص عرض الصورة الفردية، 
ستغري عرض الفهرس ذات الصور األربعة. 

عند اختيار صورة، سيظهر اإلطار باللون الربتقايل.  ●
أنقر الصورة بخفة لعرض الصورة الفردية. 

القرص باإلصبعني.
املس الشاشة بإصبعني متباعدين، وحركهما بوضع 

القرص على الشاشة.
كلما قمت بإبعاد إصبعيك كلما كربت الصورة.  ●
ميكن تكبري الصورة إىل ما يوازي 10 مرات. ●
ميكنك التجول حول الصورة عرب حتريك أصابعك. ●
إذا طبقت ذلك على عرض صورة الفهرس ذات األربع  ●

صور، ستتغري إىل عرض الصورة الفردية.
النقر على رمز ]2[ سيعيد عرض الصورة الفردية.  ●

  تصغري الصورة )عرض الفهرس(

  تكبري الصورة

إّن عمليات اللمس على شاشة الكامريا LCD هي أيًضا ممكنة أثناء تشغيل الصور على 
شاشة التلفاز املتصلة بالكامريا )ص. 432(. 

B: Shooting Information Display
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• Lens aberration 
correction information 1
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If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.



411 411

You can rotate the displayed image to the desired orientation.

1 Select [Rotate image].
 Under the [31] tab, select [Rotate 

image], then press <0>.

2 Select the image to be rotated.
 Turn the <5> dial to select the 

image to be rotated.
 You can also select an image in the 

index display (p.403).

3 Rotate the image.
 Each time you press <0>, the 

image will rotate clockwise as follows: 
90° 9 270° 9 0°.

 To rotate another image, repeat steps 
2 and 3.

b Rotating the Image

 If you set [51: Auto rotate] to [OnzD] (p.444) before taking vertical 
shots, you need not rotate the image as described above.

 If the rotated image is not displayed in the rotated orientation during 
image playback, set [51: Auto rotate] to [OnzD].

 A movie cannot be rotated.
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If you set [51: Auto rotate] to [OnzD] (p.444) before taking vertical 
shots, you need not rotate the image as described above.

If the rotated image is not displayed in the rotated orientation during 
image playback, set [51: Auto rotate] to [OnzD].

A movie cannot be rotated.

b تدوير الصور

يف حالة ضبط                                             )تدوير تلقائي( على                          )تشغيل(  ●
)صفحة 444( قبل التقاط صور رأسية، فلن حتتاج إىل تدوير الصورة على النحو 

املوصوف أعاله.
إذا مل يتم عرض الصورة التي مت تدويرها يف االجتاه املرغوب أثناء عرضها، فاضبط                         ●

ال ميكن تدوير الفيلم.                       ●
                                           )تدوير تلقائي( على                         )تشغيل(.

B: Shooting Information Display
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If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

تستطيع تدوير الصورة املعروضة إىل اجلهة التي تريدها.

1

2

3

حدد ]Rotate image[ )تدوير الصورة(.
]Rotate image[ حدد ،]من عالمة التبويب ]31

)تدوير الصورة(، ثم اضغط على >0<.

حدد صورة.
أدر القرص >5< لتحديد الصورة املراد تدويرها. ●
ميكنك أيًضا حتديد صورة من عرض الفهرس  ●

.) 4 0 )صفحة 3

قم بتدوير الصورة.
يف كل مرة تضغط فيها على الزر >0<، سيتم  ●

تدوير الصورة يف اجتاه عقارب الساعة على النحو 
°0        2 7 التايل:  °90   0

لتدوير صورة أخرى، كرر اخلطوتني 2 و 3. ●
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image to be rotated.
 You can also select an image in the 

index display (p.403).

3 Rotate the image.
 Each time you press <0>, the 

image will rotate clockwise as follows: 
90° 9 270° 9 0°.

 To rotate another image, repeat steps 
2 and 3.

b Rotating the Image

 If you set [51: Auto rotate] to [OnzD] (p.444) before taking vertical 
shots, you need not rotate the image as described above.

 If the rotated image is not displayed in the rotated orientation during 
image playback, set [51: Auto rotate] to [OnzD].

 A movie cannot be rotated.

411

You can rotate the displayed image to the desired orientation.

1 Select [Rotate image].
 Under the [31] tab, select [Rotate 

image], then press <0>.

2 Select the image to be rotated.
 Turn the <5> dial to select the 

image to be rotated.
 You can also select an image in the 

index display (p.403).

3 Rotate the image.
 Each time you press <0>, the 

image will rotate clockwise as follows: 
90° 9 270° 9 0°.

 To rotate another image, repeat steps 
2 and 3.

b Rotating the Image

 If you set [51: Auto rotate] to [OnzD] (p.444) before taking vertical 
shots, you need not rotate the image as described above.

 If the rotated image is not displayed in the rotated orientation during 
image playback, set [51: Auto rotate] to [OnzD].

 A movie cannot be rotated.

411

You can rotate the displayed image to the desired orientation.

1 Select [Rotate image].
 Under the [31] tab, select [Rotate 

image], then press <0>.

2 Select the image to be rotated.
 Turn the <5> dial to select the 

image to be rotated.
 You can also select an image in the 

index display (p.403).

3 Rotate the image.
 Each time you press <0>, the 

image will rotate clockwise as follows: 
90° 9 270° 9 0°.

 To rotate another image, repeat steps 
2 and 3.

b Rotating the Image

 If you set [51: Auto rotate] to [OnzD] (p.444) before taking vertical 
shots, you need not rotate the image as described above.

 If the rotated image is not displayed in the rotated orientation during 
image playback, set [51: Auto rotate] to [OnzD].

 A movie cannot be rotated.

411

You can rotate the displayed image to the desired orientation.

1 Select [Rotate image].
 Under the [31] tab, select [Rotate 

image], then press <0>.

2 Select the image to be rotated.
 Turn the <5> dial to select the 

image to be rotated.
 You can also select an image in the 

index display (p.403).

3 Rotate the image.
 Each time you press <0>, the 

image will rotate clockwise as follows: 
90° 9 270° 9 0°.

 To rotate another image, repeat steps 
2 and 3.

b Rotating the Image

 If you set [51: Auto rotate] to [OnzD] (p.444) before taking vertical 
shots, you need not rotate the image as described above.

 If the rotated image is not displayed in the rotated orientation during 
image playback, set [51: Auto rotate] to [OnzD].

 A movie cannot be rotated.
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You can protect important images from being accidentally erased by the 
camera’s erase function.

1 Select [Protect images].
 Under the [31] tab, select [Protect 

images], then press <0>.

2 Select [Select images].
 An image is displayed.

3 Select the image to be protected.
 Turn the <5> dial to select the 

image to be protected.
 You can also select an image on the 

index display (p.403).

4 Protect the image.
 Press <0> to protect the selected 

image. The <K> icon will appear at 
the top of the screen.

 To cancel the image protection, press 
<0> again. The <K> icon will 
disappear.

 To protect another image, repeat 
steps 3 and 4.

K Protecting Images

3 Protecting a Single Image

Image protection icon

K حماية الصور
ميكنك حماية الصور املهمة من التعرض للحذف عرضة مع وظيفة احلذف اخلاصة بالكامريا. 

حدد ]Protect images[ )حماية الصور(.
ضمن عالمة التبويب ]31[، حدد ●

]Protect images[ )حماية الصور( ثم اضغط على 
زر >0<.

حدد الصورة املطلوب حمايتها.
أدر القرص >5< إىل حتديد الصورة الواجب  ●

حمايتها.
ميكنك أيًضا اختيار صورة على عرض الفهرس  ●

.) 4 0 )ص 3

حماية الصورة.
اضغط على الزر >0< حلماية الصورة التي مت  ●

اختيارها. سيظهر رمز >K< يف أعلى الشاشة.
إللغاء حماية الصورة، اضغط على الزر >0<  ●

 .>K< جمدًدا. سيختفي الرمز
حلماية صورة أخرى، أعد تكرار اخلطوة ٣ و٤.  ●

حدد ]Select images[ )حتديد الصور(.
W .يتم عرض صورة

1

3

4

2

   3 حماية صورة فردية

رمز حماية الصورة



413 413

K Protecting Images

You can protect all the images in a folder or on a card at once.
When you select [All images in folder] 
or [All images on card] in [31: 
Protect images], all the images in the 
folder or on the card will be protected.
To cancel the image protection, select 
[Unprotect all images in folder] or 
[Unprotect all images on card].

3 Protecting All Images in a Folder or on a Card

If you format the card (p.73), the protected images will also be erased.

 Movies can also be protected.
 Once an image is protected, it cannot be erased by the camera’s erase 

function. To erase a protected image, you must first cancel the 
protection.

 If you erase all the images (p.441), only the protected images will 
remain. This is convenient when you want to erase unnecessary images 
all at once.

 When [All images on card] or [Unprotect all images on card] is 
selected, the images will be protected or unprotected on the card 
selected for [Record/play] or [Playback] under [51: Record 
func+card/folder sel.].

   3 حماية كل الصور يف ملف أو على بطاقة

 K حماية الصور

ميكنك حماية جميع الصور وحفظها يف ملف أو على بطاقة. 

]All images in folder[ عند اختيار
 )جميع الصور يف امللف( 

أو ]All images in card[ )جميع الصور على البطاقة( 
ضمن ]Protect images :31[ )حماية الصور(، 

كل الصور احملفوظة يف ملف أو على البطاقة ستتم 
حمايتها. إللغاء حماية الصور، حدد

]Unprotect all images in folder[
 )الغي حماية الصور يف امللف( 

]Unprotect all images on card[ أو
 )الغي حماية الصور على البطاقة(. 

ميكن حماية األفالم كذلك.  ●
ما ان يتم حماية صورة، ال ميكن ان يتم حذفها عرب وظيفة احلذف اخلاصة بالكامريا.  ●

حلذف الصورة احملمية، عليك أوًلا آن تلغي حمايتها. 
يف حال قمت بحذف كافة الصور )ص. 441(، ستبقى فقط الصور احملمية. يعترب ذلك  ●

مناسب عندما تريد حذف بعض الصور غري الضرورية يف وقت واحد. 
عند اختيار ]All images in card[ )جميع الصور على البطاقة(                                          ●

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

z .يف حال قمت بتهيئة البطاقة )ص. 73(، سيتم حذف كافة الصور احملمية أيًضا

أو   ]Unprotect all images on card[ )الغي حماية الصور على البطاقة(، 
سيتم حماية أو إلغاء حماية الصور من على البطاقة اخملتارة من أجل                                       

]Record/Play[ )التسجيل/ التشغيل( أو ]Playback[ )التشغيل(
 ضمن                                                                                     . 
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K Protecting Images
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all at once.
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selected for [Record/play] or [Playback] under [51: Record 
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K Protecting Images

414

During image playback, you can use the <c> button to protect an 
image.

1 Select [m btn function].
 Under the [53] tab, select [m btn 

function], then press <0>.

2 Select [Protect].

3 Select the image to be protected.
 Press the <x> button to play back 

images.
 Turn the <5> dial to select the 

image to be protected.
 You can also select an image on the 

index display (p.403).

4 Protect the image.
 When you press the <c> button, 

the image will be protected and the 
<K> icon will appear.

 To cancel the image protection, press 
the <c> button again. The <K> 
icon will disappear.

 To protect another image, repeat 
steps 3 and 4.

Protecting Images with the <c> Button

 K حماية الصور

حماية الصور باستخدام زر >c<  )التصنيف(

 ]m btn function[ حدد
 )زر وظيفة التصنيف(.

ضمن عالمة تبويب ]53[، حدد                            ●
]m btn function[ )زر وظيفة التصنيف(، 

ثم اضغط على >0<.

حماية الصورة.

1

3

4

2

أثناء تشغيل الصور، ميكنك استخدام زر >c< حلماية الصورة. 

عند الضغط على زر >c<، ستتم حماية  ●
 .>K< الصورة وسيظهر الرمز

●  >c< إللغاء حماية الصورة، اضغط على الزر
 .>K< جمدًدا. سيختفي الرمز

حلماية صورة أخرى أعد تكرار اخلطوتني ٣ و٤.  ●

حدد ]Protect[ )حماية(.

حدد الصورة املطلوب حمايتها.
اضغط على زر >3< لتشغيل الصور.  ●
أدر القرص >5< إىل حتديد الصورة الواجب  ●

حمايتها.
ميكنك أيًضا اختيار صورة على عرض الفهرس  ●

.) 4 0 )ص. 3
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You can rate images (still photos and movies) with one of the five rating 
marks: l/m/n/o/p. This function is called rating.

1 Select the image to be rated.
 Press the <x> button to play back 

images.
 Turn the <5> dial to select the 

image to be rated.
 You can also select an image on the 

index display (p.403).

2 Rate the image.
 Each time you press the <c> 

button, the rating mark will change: 
l/m/n/o/p/None.

 To rate another image, repeat steps 1 
and 2.

Setting Ratings

Rating Images with the <c> Button

 If [53: m btn function] is set to [Protect], change it to [Rating].
 If you press the <Q> button when [Rating] is selected in [53: m btn 

function], you can set the rating marks that can be selected when you 
press the <c> button.

حماية الصور باستخدام زر >RATE<  )التصنيف(

حدد صورة أو فيلم.
اضغط على زر >3< لتشغيل الصور.  ●
أثناء تشغيل الصور، أدر القرص >5< لتحديد  ●

صورة أو فيلم للتصنيف.
ميكنك أيًضا حتديد صورة أو فيلم من عرض  ●

.) 4 0 الفهرس )صفحة 3

1

صنف الصورة أو الفيلم2

تصنيفات اإلعداد
/n/m/l :ميكنك تصنيف الصور واألفالم باستخدام واحدة من خمسة عالمات تصنيف

p/o. ويطلق على هذه الوظيفة اسم تصنيف.

●  ،>RATE< يف كل مرة تضغط فيها على الزر
/n/m/l:ستتغري عالمة التصنيف

.p/o
لتصنيف صورة أو فيلم آخر، كرر اخلطوتني 1 و2. ●

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

●  ]Protect[ وظيفة الزر( على( ]3 5 :m btn function [ يف حالة ضبط
)حماية(، قم بتغيريه إىل ]Rating[ )تصنيف(.

إذا ضغطت على الزر >Q< عند حتديد ]Rating[ يف                                                         ●
] m btn function: 3 5[ )وظيفة الزر(، فيمكنك ضبط عالمات التصنيف 

>RATE< التي ميكن حتديدها عند الضغط على الزر
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Setting Ratings

416

1 Select [Rating].
 Under the [32] tab, select [Rating], 

then press <0>.

2 Select the image to be rated.
 Turn the <5> dial to select the 

image to be rated.
 If you press the <u> button and turn 

the <6> dial counterclockwise, you 
can select an image from a three-
image display. To return to the single-
image display, turn the dial clockwise.

3 Rate the image.
 Press <0>, and a blue highlight 

frame will appear as shown in the 
screenshot.

 Turn the <5> dial to select a rating, 
then press <0>.

 When you set a rating mark to the 
image, the total number of the images 
displayed beside the rating mark will 
be counted up.

 To rate another image, repeat steps 2 
and 3.

3 Set Ratings with the Menu

A total of up to 999 images of a given rating can be displayed. If there are 
more than 999 images with a given rating, [###] will be displayed.

3 ضبط التصنيفات باستخدام القائمة

حدد ]Rating[ )تصنيف(.
●  ]Rating[ حدد ،]من عالمة التبويب ]32 

)تصنيف( ثم اضغط على >0<.

حدد ]Rating[ )تصنيف(.
أدر القرص >5< لتحديد الصورة أو الفيلم  ●

للتصنيف.
إذا ضغطت على الزر >u< ثم تدوير القرص  ●

>6< يف اجتاه عكس عقارب الساعة، فيمكنك 
حتديد صورة أو فيلم من عرض الصور الثالث. 

للرجوع إىل عرض الصورة الواحدة، أدر  على 
القرص يف اجتاه عقارب الساعة.

1

3

2

صنف الصورة أو الفيلم. ●
اضغط على >0< سيظهر إطار تظليل باللون  ●

األزرق كما هو موضح بالصورة. 
أدر القرص >5< لتحديد تصنيف ثم اضغط  ●

على >0<.
عند ضبط عالمة تصنيف على الصورة، سوف  ●

يتم حساب العدد اإلجمايل للصور واألفالم التي 
مت تصنيفها يف كل تصنيف.

لتصنيف صورة أو فيلم آخر، كرر اخلطوتني 2 و3. ●

B: Shooting Information Displayتصنيفات اإلعداد

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

ميكن عرض العدد اإلجمايل من الصور باستخدام التصنيف احملدد مبا يصل إىل  ●
999 صورة. يف حالة وجود أكرث من 999 صورة بالتصنيف احملدد، سيظهر الرمز 

]###[ لهذا التصنيف.
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B: Shooting Information Display
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• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

االستفادة من التصنيفات
باستخدام                                                               )التنقل السريع عرب الصور باستخدام(،  ●

ميكنك عرض فقط الصور واألفالم املصنفة.
باستخدام                                             )عرض الشرائح(، ميكنك تشغيل الصور واألفالم  ●

املصنفة.
مع نظام التشغيل اخلاص بالكمبيوتر، ميكنك مشاهدة كل تصنيف ملف كجزء  ●

من عرض معلومات امللف أو عارض الصور املرفق )الصور بتنسيق JPEG فقط(.

417

Setting Ratings

Taking Advantage of Ratings
 With [32: Image jump w/6], you can display only the images having 

a specific rating.
 With [32: Slide show], you can play back only the images having a 

specific rating.
 Depending on the computer’s OS, you can see each file’s rating as part 

of the file information display or in the provided, standard image viewer 
(JPEG images only).

تصنيفات اإلعداد
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 Depending on the computer’s OS, you can see each file’s rating as part 

of the file information display or in the provided, standard image viewer 
(JPEG images only).
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أثناء التشغيل، ميكنك الضغط على الزر >Q< لضبط ما يلي: ]K: حماية الصور[، 
b: تدوير الصورة، 9: التصنيف، R: معاجلة صورة RAW )صور RAW فقط(، 

S: تغيري احلجم )صورة JPEG فقط(،   N: اقتصاص)صورة JPEG فقط(،                                                                                     
]       : Highlight alert[)تنبيه التظليل(،  ]       : AF point display[، )عرض مستوى ضبط 

البؤرة تلقائًيا( ]e :Image jump w /6[ )التنقل السريع عرب الصور باستخدام( ،
و ]Send images to smartphone :q *[ )إرسال الصور إىل اجلهاز الذكي(.

بالنسبة لألفالم، ميكن ضبط الوظائف املذكورة أعاله باخلط العريض.

 ]Built-in wireless settings[ غري قابل للتحديد يف حال مت ضبط* 
ل ]Wi-Fi/NFC[ إىل موضع]Disable[ )تعطيل( ضمن

]Communication settings: 54[)إعدادات االتصاالت(. 

قم بإمالة >9< ألعلى أو ألسفل لتحديد وظيفة. ●
W  يتم عرض إعداد الوظيفة احملددة يف

األسفل.
أدر القرص >5< لضبط الوظيفة. ●
بالنسبة ملعاجلة صورة RAW وتغيري احلجم،  ●

اضغط على >0< ثم اضبط الوظيفة. للحصول 
على تفاصيل، انظر صفحة 446 بالنسبة 

ملعاجلة الصورة RAW وصفحة 452 لتغيري 
احلجم. أو “االقتصاص” )ص. ٤٥٤(.

● .>M< لإللغاء، اضغط على الزر

418

During playback, you can press the <Q> button to set the following: 
[J: Protect images], [b: Rotate image], [9: Rating], [R: RAW 
image processing (1 images only)], [S: Resize (JPEG image only)], 
[N: Cropping (JPEG images only)], [ : Highlight alert], [ : AF point 
display], [e: Image jump w/6], and [q: Send images to 
smartphone*].
For movies, only the functions in bold above can be set.
* Not selectable if [Built-in wireless settings]’s [Wi-Fi/NFC] is set to [Disable] under 

[54: Communication settings].

1 Press the <Q> button.
 During image playback, press the 

<Q> button.
 The Quick Control options will 

appear.

2 Select an item and set it.
 Tilt <9> up or down to select a 

function.
 The setting of the selected function is 

displayed at the bottom.
 Turn the <5> dial to set it.
 For RAW image processing, Resize, 

and Cropping, press <0> and set 
the function. For details, see “RAW 
image processing” (p.446), “Resize” 
(p.452), or “Cropping” (p.454).

 To cancel, press the <M> button.

3 Exit the setting.
 Press the <Q> button to exit the 

Quick Control.

Q Quick Control for Playback

.>Q< اضغط على الزر
● .>Q< أثناء عرض الصورة، اضغط على الزر
W  التحكم( Quick control  فتظهر شاشة

السريع(.

اخرج من اإلعداد.
اضغط على الزر >Q< وسيتم إيقاف تشغيل  ●

شاشة التحكم السريع.

1

3

حدد وظيفة واضبطها.2

Q التحكم السريع أثناء التشغيل
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B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

Q التحكم السريع أثناء التشغيل

z ”)تشغيل( ]OnzD[ على )51[ )تدوير تلقائي :Auto rotate [ لتدوير صورة، اضبط
  ]OnD[ التدوير التلقائي( على( ]51 :Auto rotate [ ص. 444(. يف حالة ضبط(

)تشغيل( أو ]Off[ )إيقاف التشغيل(، سيتم تسجيل إعداد ]bRotate image[ )تدوير 
الصورة( للصورة، ولكن الكامريا لن تقوم بتدوير الصورة للعرض.

سيؤدي الضغط على الزر >Q< أثناء عرض الفهرس إىل االنتقال إىل عرض صورة  ●
واحدة كما ستظهر شاشة التحكم السريع. سيؤدي الضغط مرة أخرى على الزر 

>Q< إىل الرجوع إىل عرض الفهرس.
بالنسبة للصور امللتقطة باستخدام كامريا أخرى، قد تكون الوظائف القابلة للتحديد  ●

مقيدة.
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The three main ways to play back and enjoy movies are as follows:

By connecting the camera to a TV set 
with HDMI Cable HTC-100 (sold 
separately), you can play back the 
camera’s still photos and movies on the 
TV set.

You can play back movies on the 
camera’s LCD monitor.
You can also edit out the movie’s first 
and last scenes, select a desired frame 
from a 4K movie and save it as a still 
photo, and play back the still photos and 
movies on the card in an automatic slide 
show.

k Enjoying Movies

Playback on a TV Set (p.432)

Playback on the Camera’s LCD Monitor (p.422)

 When the camera is connected to a TV set with an HDMI cable, even 4K 
movies will be played back in Full HD quality (they cannot be played 
back in 4K quality).

 Since hard disk recorders do not have an HDMI IN port, the camera 
cannot be connected to a hard disk recorder with an HDMI cable.

 Even if the camera is connected to a hard disk recorder with a USB 
cable, movies and still photos cannot be played back or saved.

A movie edited with a computer cannot be rewritten to the card and played 
back with the camera.
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You can also edit out the movie’s first 
and last scenes, select a desired frame 
from a 4K movie and save it as a still 
photo, and play back the still photos and 
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Playback on a TV Set (p.432)

Playback on the Camera’s LCD Monitor (p.422)

 When the camera is connected to a TV set with an HDMI cable, even 4K 
movies will be played back in Full HD quality (they cannot be played 
back in 4K quality).
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k االستمتاع باألفالم
ميكنك تشغيل األفالم بالطرق الثالثة التالية:

استخدم كابل HDMI من نوع HTC-100  )ُيباع بشكل 
منفصل( لتوصيل الكامريا بجهاز التلفاز. عندئٍذ 

ميكنك تشغيل األفالم التي مت تصويرها والصور الثابتة 
امللتقطة على التلفاز.

ميكنك تشغيل األفالم على شاشة LCD اخلاصة 
بالكامريا.

 كما ميكنك أيًضا حترير املشهدين األول واألخري من 
الفيلم وعرض الصور الثابتة واألفالم املوجودة يف 

البطاقة كعرض شرائح تلقائي.

)صفحة 432(

)صفحة 422(

  العرض على جهاز التلفاز

 التشغيل على شاشة LCD اخلاصة بالكامريا

z

z

●  K4 حتى  أفالم ،HDMI عند توصيل الكامريا بجهاز تلفاز مضببوط باستخدام كابل
.)4K سيم تشغيلها بجودة فائقة الدقة )ال ميكن تشغيلها بجودة

نظًرا ألن أجهزة التسجيل املزودة بقرص صلب ال حتتوي على طرف التوصيل دخل  ●
HDMI، فلن ميكن توصيل الكامريا بجهاز تسجيل مزود بقرص صلب باستخدام 

.HDMI كابل
حتى إذا مت توصيل الكامريا بجهاز تسجيل بقرص صلب باستخدام كابل USB، فال  ●

ميكن عرض أو حفظ األفالم والصور الثابتة.

ال ميكن إعادة كتابة فيلم مت حتريره باستخدام الكمبيوتر إىل البطاقة وعرضه باستخدام 
الكامريا.
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k Enjoying Movies

The movie files recorded on the card can 
be transferred to a computer and played 
back or edited with pre-installed or 
general-purpose software compatible 
with the movie’s recording format.

Playback and Editing with a Computer

 To play back or edit a movie with commercially-available software, use 
software compatible with MOV-format and MP4-format movies. For 
details on commercially-available software, contact the software 
manufacturer.

 MOV-format movies can also be played back with EOS MOVIE Utility 
(EOS software, p.597).

ميكن نقل ملفات األفالم املسجلة يف البطاقة إىل 
كمبيوتر شخصي وتشغيلها وحتريرها باستخدام 

برنامج مت تثبيته مسبًقا ومتوافق مع تنسيق 
الفيلم املسجل.

 العرض والتحرير باستخدام كمبيوتر شخصي

k االستمتاع باألفالم

z●  لعرض الفيلم بسالسة على باستخدام برنامج متاح جتارًيا، استخدام برنامج متوافق
مع تنسيق MOV و MP4 لألفالم. للمعلومات حول الربامج املستخدمة واملتاحة 

جتارًيا، اتصل مبصنع الربنامج ،
ميكن تشغيل األفالم بتنسيق MOV باستخدام EOS Utility )برنامج EOS، ص، 597(.  ●
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1 Play back the image.
 Press the <x> button to play back 

images.

2 Select a movie.
 Turn the <5> dial to select the 

movie to be played back.
 In the single-image display, the 

<s1> icon displayed on the 
upper left indicates a movie.

 In the index display, perforations at 
the left edge of a thumbnail indicate a 
movie. As movies cannot be played 
back from the index display, press 
<0> to switch to the single-image 
display.

3 In the single-image display, press 
<0>.
 The movie playback panel will appear 

at the bottom of the screen.

4 Play back the movie.
 Turn the <5> dial to select [7] 

(Play), then press <0>.
 The movie will start playing back.
 You can pause the movie playback by 

pressing <0>. Press it again to 
resume the playback.

 You can adjust the sound volume during movie playback by turning 
the <6> dial.

 For more details on the playback procedure, see the next page.

k Playing Back Movies

Speaker

 Before listening to a movie through headphones, turn down the volume 
to avoid hurting your ears.

 The camera may not be able to play back movies shot with another camera.

k عرض األفالم

تشغيل الصورة.
W .اضغط على الزر >3< لعرض الصور

حدد فيلًما.
أدر القرص >5< لتحديد الفيلم املراد تشغيله. ●
بواسطة عرض الصورة الواحدة، يشري الرمز  ●

>1s< املعروض يف اجلزء األيسر العلوي 
إىل فيلم.

أثناء عرض الفهرس، يوضح التثقيبات املوجودة  ●
على احلافة اليسرى للصورة أن الصورة تشري إىل 

فيلم. نظًرا ألنه ال ميكن تشغيل األفالم يف عرض 
الفهرس، فاضغط على  >0< للتحويل إىل 

عرض الصورة الواحدة.

يف عرض صورة واحدة، اضغط على >0<.
W سوف تظهر لوحة عرض الفيلم يف اجلزء السفلي

تشغيل الفيلم.
أدر القرص >5< لتحديد ]7[ )تشغيل(، ثم  ●

اضغط على >0<.
W .يبدأ عرض الفيلم
تستطيع إيقاف تشغيل الفيلم مؤقًتا عن طريق  ●

الضغط على >0<.

3

4

2

1

z●  قبل االستماع إىل فيلم من خالل سماعات الرأس، قم بتخفيض مستوى الصوت
لتجنب حدوث ضرر بأذنيك.

قد ال تكون الكامريا قادرة على تشغيل األفالم امللتقطة باسخدام كامريا أخرى. ●

السماعة

أثناء تشغيل الفيلم، تستطيع ضبط مستوى الصوت عن طريق تدوير القرص >6<. ●
لالطالع على مزيد من التفاصيل اخلاصة بإجراءات العرض، انظر الصفحة التالية. ●
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وصف العرض الوظيفة

يؤدي الضغط على >0< إىل التبديل بني التشغيل واإليقاف. 7 تشغيل

اضبط سرعة احلركة البطيئة بتدوير املفتاح >5<. يتم توضيح 
سرعة احلركة البطيئة يف اجلزء العلوي األمين من الصورة.

8 احلركة البطيئة

يعرض اإلطار األول من الفيلم. 4 اإلطار األول

يف كل مرة تضغط على >0<، يتم عرض اإلطار السابق. يف 
حالة االستمرار يف الضغط على >0<، سيتم ترجيع الفيلم.

6 اإلطار السابق

يف كل مرة تضغط على >0< سيتم تشغيل الفيلم بعرض 
إطار تلو اآلخر. يف حالة االستمرار يف الضغط على >0<، 

سيتم تشغيل التقدمي السريع للفيلم.

3 اإلطار التايل

يعرض اإلطار األخري للفيلم. 4 اإلطار األخري

تعرض شاشة التحرير )صفحة 425(. X حترير

قابلة للتحديد عند تشغيل أفالم 4K، ميكنك قبض اإلطار 
 ،)JPEG املعروض على الشاشة وحفظه كصور ثابتة  )تنسيق

ص. 427(. 
  Frame Grab 

موضع العرض

تشغيل الوقت )دقائق:ثواين بواسطة ضبط
 ]Movie play count: Rec time[)حساب تشغيل الفيلم: 

وقت التسجيل((

دقائق’ ثواين’’

رمز الوقت )الساعات:الدقائق:الثواِن:األطر بواسطة ضبط 
]Movie play count: Time code[ )حساب تشغيل 

الفيلم: رمز الوقت((

الساعات:الدقائق:
الثواِن:األطر

ميكنك ضبط مستوى صوت السماعة املضمنة )صفحة 422( 
بتدوير القرص >6<. 

9 مستوى الصوت

. >M< ترجع إىل عرض الصورة الواحدة بالضغط على زر 32
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k Playing Back Movies

Movie Playback Panel
Operation Playback Description

7 Play Pressing <0> toggles between play and stop.

8 Slow motion
Adjusts the slow motion speed by turning the <5> 
dial. The slow motion speed is indicated on the upper 
right of the screen.

5 First frame Displays the movie’s first frame.

3 Previous frame
Displays the previous frame each time you press 
<0>. Holding down <0> will rewind the movie.

6 Next frame
Plays the movie frame-by-frame each time you press 
<0>. Holding down <0> will fast forward the movie.

4 Last frame Displays the movie’s last frame.
X Edit Displays the editing screen (p.425).

 Frame Grab
Selectable when a 4K movie is played. You can grab 
the frame displayed on the screen and save it as a still 
photo (JPEG image, p.427).
Playback position

mm’ ss”
Playback time (minutes:seconds with [Movie play 
count: Rec time] set)

hh:mm:ss.ff (DF)
hh:mm:ss:ff (NDF)

Time code (hours:minutes:seconds:frames with 
[Movie play count: Time code] set)

9 Volume
Adjusts the volume of the built-in speaker (p.422) or 
headphones by turning the <6> dial.

32 
Returns to the single-image display by pressing the 
<M> button.

لوحة تشغيل الفيلم 

k عرض األفالم
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k Playing Back Movies

424

Tap [7] at the center of the 
screen.
 The movie will start playing back.
 To display the movie playback panel, 

tap <s1> on the upper left of the 
screen.

 To pause the movie while it is playing 
back, tap on the screen. The movie 
playback panel will also appear.

HD movies shot at a high frame rate (119.9 fps or 100.0 fps) will be 
played back at 1/4-speed slow motion (29.97 fps or 25.00 fps). No 
sound will be played back because no sound is recorded when shooting 
High Frame Rate movies. Note that each second of playback time and 
the time code count up equals to 1/4 sec. in real time.

Playback with the Touch Screen

Playing High Frame Rate Movies

 If you connect the camera to a TV set to play a movie (p.432), adjust the 
sound volume with the TV set. (Turning the <6> dial will not change 
the sound volume.) If there is audio feedback, place the camera farther 
away from the TV set or turn down the TV sound volume.

 If you detach or attach the lens, the card’s writing speed is slow, or the 
movie file contains corrupted frames during movie playback, the movie 
playback will stop.

 With a fully-charged Battery Pack LP-E6N, the continuous playback time 
at room temperature (23°C/73°F) will be approx. 2 hr. 30 min. (with the 
following settings: L 6/5/B/ 4X).

 By connecting commercially-available headphones equipped with a 3.5 
mm diameter stereo mini plug to the camera’s headphone terminal 
(p.29), you can listen to the movie sound (p.363).

 تشغيل األفالم بواسطة شاشة اللمس

تشغيل أفالم ذات معدل إطارات عايل
 )fps  1 0 0. fps 1  أو  0 1 9 . سيتم تشغيل األفالم الفائقة الدقة ذات معدل إطارات عايل )يبلغ  9
fps  2(. لن يتم تشغيل أي صوت ألنه مل يتم تسجيا أي  5. 2 أو 00 9. يف سرعة بطيئة ٤/١ )9
صوت عند تصوير فيلم ذات معدل إطارات عايل. الحظ بأنه كل ثانية من وقت التشغيل ورمز 

الوقت حتتسب ب ٤/١ ثانية يف الوقت الفعلي. 

k تشغيل األفالم

أنقر بخفة على ]7[ يف وسط الشاشة.
W .سيبدأ تشغيل الفيلم
لعرض لوحة تشغيل الفيلم، أنقر على  ●

>s1< يف أعلى يسار الشاشة. 
إليقاف الفيلم مؤقًتا أثناء التشغيل، أنقر على  ●

الشاشة. ستظهر لوحة تشغيل الفيلم أيًضا. 

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

z●  إذا قمت بتوصيل الكامريا بجهاز تلفاز لتشغيل الفيلم )ص. 432(، فاضبط مستوى
الصوت يف جهاز التلفاز.  )فإدارة القرص >6< لن يضبط مستوى الصوت.( يف حال 

وجود صوت، ضع الكامريا بعيًدا عن جهاز التلفاز أو اخفض مستوى الصوت.  
إذا قمت برتكيب أو فك العدسة، تكون قدرة كتابة البطاقة بطيئة، أو يتضمن ملف  ●

الفيلم إطارات فاسدة أثناء تشغيل الفيلم، سيتوقف تشغيل الفيلم عن العمل. 

باستخدام بطارية LP-E6N كاملة الشحن، تكون مدة العرض املستمر عند درجة  ●
احلرارة )23 درجة مئوية/ 73 درجة فهرنهايت( ساعتني ونصف )مع اإلعدادات 

 .)X4 /B/5/6 L :التالية
بواسطة توصيل سماعات الرأس املتوفرة باألسواق املرفقة مع قابس توصيل  ●

سترييو صغري يبلغ قطره 3.5 ملم إىل طرف توصيل سماعة الرأس )ص. 29(، ميكنك 
االستماع إىل صوت الفيلم )ص. ٣٦٣(.  
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You can edit out the first and last scenes of a movie in approx. 1-sec. 
increments.

1 On the movie playback screen, 
select [X].
 The movie editing panel will be 

displayed at the bottom of the screen.

2 Specify the part to be edited out.
 Select either [U] (Cut beginning) or 

[V] (Cut end), then press <0>.
 Tilt <9> to the left or right to see the 

previous or next frames. Holding 
down the key will fast forward or fast 
rewind the frames. Turn the <5> dial 
for frame-by-frame playback.

 After deciding which part to edit out, 
press <0>. The portion highlighted 
in white on the top of the screen is 
what will remain.

3 Check the edited movie.
 Select [7] and press <0> to play 

back the edited movie.
 To change the editing part, go back to 

step 2.
 To cancel the editing, press the 

<M> button, then select [OK] on 
the confirmation dialog.

X Editing a Movie’s First and Last Scenesحترير املشهدين األول واألخري بالفيلم X

.]X[ من شاشة تشغيل الفيلم، حدد
W  ستظهر لوحة حترير الفيلم يف أسفل

الشاشة.

حدد اجلزء املراد حتريره.
●  ]V[ اقتصاص البداية( أو( ]U[ حدد إما

)اقتصاص النهاية(، ثم اضغط على >0<.
قم بإمالة >9< لليسار أو لليمني لرؤية اإلطارات  ●

السابقة أو التالية. سيؤدي االستمرار يف 
الضغط عليه إىل التقدمي السريع لإلطارات. أدر 

القرص >5< لتشغيل إطار بإطار.
بعد أن تقرر أي األجزاء التي تريد حتريرها، اضغط  ●

على >0<. اجلزء املميز باللون األزرق أعلى 
الشاشة هو ما سيتبقى.

افحص الفيلم الذي مت حتريره.
حدد ]7[ ثم اضغط على >0< لتشغيل اجلزء  ●

املميز باللون األزرق.
لتغيري التحرير، ارجع إىل اخلطوة 2. ●
إللغاء التحرير، حدد ]M[ واضغط على >0< ●

3

2

1

ميكنك حترير املشهدين األول واألخري من الفيلم بزيادات قدرها 1 ثانية.
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X Editing a Movie’s First and Last Scenes

426

4 Save the edited movie.
 Select [W], then press <0>.
 The save screen will appear.
 To save it as a new movie, select 

[New file]. To save it and overwrite 
the original movie file, select 
[Overwrite], then press <0>.

 On the confirmation dialog, select 
[OK] to save the edited movie and 
return to the movie playback screen.

 Since the editing is performed in approx. 1-sec. increments (position 
indicated by [ ] on the top of the screen), the actual position where the 
movie is edited may differ from the position you specified.

 If the card does not have enough free space, [New file] will not be 
available.

 When the battery level is low, movie editing is not possible. Use a fully-
charged battery.

 Movies shot with another camera cannot be edited with this camera.
 You cannot edit a movie when the camera is connected to a computer.

X

احفظ الفيلم الذي مت حتريره..
حدد ]W[، ثم اضغط على >0<. ●  
W .ستظهر شاشة احلفظ
حلفظه كفيلم جديد، حدد ]New file[ )ملف  ●

جديد(. حلفظه واستبدال ملف الفيلم األصلي، 
حدد ]Overwrite[ )استبدال(. ثم اضغط على 

.>0<
بشاشة التأكيد، حدد ]OK[ )موافق( حلفظ  ●

الفيلم الذي مت حتريره والرجوع إىل شاشة 
تشغيل الفيلم.

4

X حترير املشهدين األول واألخري بالفيلم

z●  ،)]

X Editing a Movie’s First and Last Scenes
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4 Save the edited movie.
 Select [W], then press <0>.
 The save screen will appear.
 To save it as a new movie, select 

[New file]. To save it and overwrite 
the original movie file, select 
[Overwrite], then press <0>.

 On the confirmation dialog, select 
[OK] to save the edited movie and 
return to the movie playback screen.

 Since the editing is performed in approx. 1-sec. increments (position 
indicated by [ ] on the top of the screen), the actual position where the 
movie is edited may differ from the position you specified.

 If the card does not have enough free space, [New file] will not be 
available.

 When the battery level is low, movie editing is not possible. Use a fully-
charged battery.

 Movies shot with another camera cannot be edited with this camera.
 You cannot edit a movie when the camera is connected to a computer.

X نظًرا لتنفيذ عملية التحرير بزيادات قدراها ثانية واحدة )املوضع املشار إليه بـ ]  
فقد يختلف املوضع الفعلي حيث مت حفظ الفيلم قليًال عن املوضع الذي حددته.

ذا كانت البطاقة ال حتتوي على مساحة كافية، فلن يكون اخليار ]New file[  )ملف  ●
جديد( متوفًرا.

عندما يكون مستوى البطارية منخفض، ال ميكن حترير الفيلم. استخدم بطارية  ●
مشحونة بالكامل.

ألفالم امللتقطة باستخدام كامريا أخرى ال ميكن حتريرها على هذه الكامريا. ●
 ال ميكنك حترير األفالم عندما تكون الكامريا متصلة بجهاز الكمبيوتر.  ●

   إمساك إطار من أفالم بتنسيق 4K بالفيلم
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From a 4K movie, you can select any desired frame to save it as an 
approx. 8.8 megapixel (4096x2160) still photo (JPEG image). This 
function is called “Frame Grab (4K frame capture)”.

1 Play back the image.
 Press the <3> button to play back 

images.

2 Select a 4K movie.
 Turn the <5> dial and select a 4K 

quality movie.
 On the shooting information screen 

(p.401), the 4K movie is indicated 
with the [H] icon.

 With the index display, press <0> to 
switch to the single-image display.

3 In the single-image display, press 
<0>.
 The movie playback panel will appear 

at the bottom of the screen.

4 Select a frame to grab.
 Use the movie playback panel to 

select the frame to grab as a still 
photo.

 For details on using the movie 
playback panel, see page 423.

5 Select [ ].
 Turn the <5> dial to select [ ], 

then press <0>.

 Grabbing a Frame from 4K Movies

423

k Playing Back Movies

Movie Playback Panel
Operation Playback Description

7 Play Pressing <0> toggles between play and stop.

8 Slow motion
Adjusts the slow motion speed by turning the <5> 
dial. The slow motion speed is indicated on the upper 
right of the screen.

5 First frame Displays the movie’s first frame.

3 Previous frame
Displays the previous frame each time you press 
<0>. Holding down <0> will rewind the movie.

6 Next frame
Plays the movie frame-by-frame each time you press 
<0>. Holding down <0> will fast forward the movie.

4 Last frame Displays the movie’s last frame.
X Edit Displays the editing screen (p.425).

 Frame Grab
Selectable when a 4K movie is played. You can grab 
the frame displayed on the screen and save it as a still 
photo (JPEG image, p.427).
Playback position

mm’ ss”
Playback time (minutes:seconds with [Movie play 
count: Rec time] set)

hh:mm:ss.ff (DF)
hh:mm:ss:ff (NDF)

Time code (hours:minutes:seconds:frames with 
[Movie play count: Time code] set)

9 Volume
Adjusts the volume of the built-in speaker (p.422) or 
headphones by turning the <6> dial.

32 
Returns to the single-image display by pressing the 
<M> button.
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   إمساك إطار من أفالم بتنسيق 4K بالفيلم

قم بتشغيل الصورة.
اضغط على الزر >3< لتشغيل الصور. ●

.4K حدد فيلم بسعة
أدر القرص >5< حدد فيلم بسعة ٤ جيجا بايت.  ●
على شاشة عرض معلومات التصوير )ص.  ●

(، يشار إىل فيلم بسعة ٤ جيجا بايت برمز  4 01
 .>H<

مع عرض الفهرس، اضغط على زر >0<  ●
للتحول إىل عرض الصورة الفردية. 

يف عرض الصورة الفردية، اضغط على الزر 
 .>0<

ستظهر لوحة تشغيل الفيلم يف أسفل  ●
الشاشة. 

حدد إطار لتمسكه. 
استخدم لوحة تشغيل الفيلم لتحديد اإلطار  ●

املطلوب كصورة ثابتة. 
للحصول على معلومات عن استخدام لوحة  ●

تشغيل الفيلم، أنظر ص. 423. 

حدد ]       [. 
أدر القرص >5< لتحديد ]         [، ثم اضغط على  ●

 .>0<

2

3

4

5

1

من أفالم بسعة ٤ جيجا بايت، ميكنك حتديد أي إطار مرغوب حلفظه كصورة ثابتة
(. تسمى هذه امليزة  2 1 6 0x 4 0 9  )صورة JPEG( يبلغ حجمها ٨،٨ ميجا بيكسل تقريًبا )6

 .”)4K إمساك اإلطار )لقطة إطار سعة“
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k Playing Back Movies

Movie Playback Panel
Operation Playback Description
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count: Rec time] set)
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hh:mm:ss:ff (NDF)

Time code (hours:minutes:seconds:frames with 
[Movie play count: Time code] set)

9 Volume
Adjusts the volume of the built-in speaker (p.422) or 
headphones by turning the <6> dial.

32 
Returns to the single-image display by pressing the 
<M> button.
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Grabbing a Frame from 4K Movies

428

6 Save the frame.
 Select [OK] to save the frame 

displayed on the screen as a still 
photo (JPEG image).

 Check the destination folder and 
image file number.

7 Select the image to be displayed.
 Select [View original movie] or 

[View extracted still image].
 The selected image will be displayed.

 Frame grabbing is not possible with Full HD movies or 4K movies shot 
with a different camera.

 Frame grabbing is not possible if the camera is connected to a computer.

         إمساك إطار من أفالم بتنسيق 4K بالفيلم
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<0>. Holding down <0> will fast forward the movie.
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the frame displayed on the screen and save it as a still 
photo (JPEG image, p.427).
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count: Rec time] set)
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9 Volume
Adjusts the volume of the built-in speaker (p.422) or 
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32 
Returns to the single-image display by pressing the 
<M> button.

احفظ اإلطار.
حدد ]OK[ )موافق( حلفظ اإلطار املعروض على  ●

 .)JPEG الشاشة كصورة ثابتة )صورة
حتقق من اجمللد ورقم ملف الصورة.  ●

حدد الصورة املطلوبة لعرضها.
●                                                ]View original movie[ حدد

)مشاهدة الفيلم األساسي(                                                                                      
                        ]View extracted still image[ أو

)عرض الصورة الثابتة املستخرجة(
W  .سيتم عرض الصورة احملددة

6

7

z●  إّن اإلمساك بالفيلم عملية غري ممكنة مع أفالم فائقة الدقة أو بسعة ٤ جيجا بايت 
ملتقطة بكامريا أخرى. 

إّن اإلمساك بالفيلم عملية غري ممكنة أثناء توصيل الكامريا بجهاز الكمبيوتر.  ●

●  ]Date/ n Folder/ 9 Rating [ :أدر املفتاح >5< لتحديد أحد اخليارات التالية 
 )التاريخ/اجمللد/التصنيف(.

● .>B< اضغط على الزر ،>zH< عند متييز
أدر القرص >5< لتحديد اإلعداد املطلوب، ثم اضغط على >0<. ●
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You can play back the images on the card as an automatic slide show.

1 Select [Slide show].
 Under the [32] tab, select [Slide 

show], then press <0>.

2 Select the images to be played 
back.
 Select the desired option on the 

screen, then press <0>.

All images/Movies/Stills/Protect
 Turn the <5> dial to select one of 

the following: [jAll images] 
[kMovies] [zStills] [JProtect]. 
Then press <0>.

Date/Folder/Rating
 Turn the <5> dial to select one of 

the following: [iDate] [nFolder] 
[9Rating].

 When <zH> is highlighted, 
press the <B> button.

 Select the desired setting, then press 
<0>.

3 Slide Show (Auto Playback)

Number of images to be 
played back

Date Folder Rating
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 When <zH> is highlighted, 
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3 Slide Show (Auto Playback)

Number of images to be 
played back

Date Folder Rating

حدد ]Slide Show[)عرض شرائح(.
● ]Slide Show[ حدد ،]من عالمة التبويب ]32  

)عرض الشرائح(، ثم اضغط على >0<.

حدد ]Slide Show[)عرض شرائح(.
أدر القرص >5< لتحديد اخليار املطلوب، ثم  ●

اضغط على >0<.

أدر املفتاح >5< لتحديد أحد اخليارات التالية:  ]j All images [)كل الصور(/                                                      ●
]Movies k [)األفالم(/]Stills z [)الصور الثابتة(/  ]Protect J [)حماية(.                 

ثم اضغط على >0<.                   

 ]All images/Movies/Stills[ 

]Date/Folder/Rating[  )التاريخ/اجمللد/التصنيف(

]Rating[ )التصنيف(]Folder[ )اجمللد(]Date[ )التاريخ(

1

2

3 عرض الشرائح )التشغيل التلقائي(
ميكنك تشغيل الصور املوجودة يف البطاقة كعرض شرائح تلقائي.

●  ]Date/ n Folder/ 9 Rating [ :أدر املفتاح >5< لتحديد أحد اخليارات التالية 
 )التاريخ/اجمللد/التصنيف(.

● .>B< اضغط على الزر ،>zH< عند متييز
أدر القرص >5< لتحديد اإلعداد املطلوب، ثم اضغط على >0<. ●

)كافة الصور/األفالم/الصور الثابتة(

عدد الصور التي سيتم عرضها
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وصف العرض  العنصر

يتم عرض جميع الصور الثابتة واألفالم املوجودة يف البطاقة. j )جميع الصور(

يتم تشغيل الصور الثابتة واألفالم التي مت التقاطها يف تاريخ 
التصوير احملدد.

i )التاريخ(

يتم تشغيل الصور الثابتة واألفالم يف اجمللد احملدد. n )اجمللد( 

يتم تشغيل األفالم املوجودة يف البطاقة فقط. k )األفالم(

يتم تشغيل الصور الثابتة املوجودة يف البطاقة فقط. z)الصور الثابتة(

فقط الصور احملمية الثابتة واألفالم املوجودة على البطاقة 
سيتم تشغيلها

J)احلماية(

سيتم عرض فقط الصور الثابتة واألفالم ذات التصنيف احملدد. 9 التصنيف

3 Slide Show (Auto Playback)

430

3 Set the playback as desired.
 Select [Set up], then press <0>.
 Set the [Display time] and [Repeat] 

settings for still photos.
 After completing the settings, press 

the <M> button.

Item Playback Description

jAll images All the still photos and movies on the card will be played 
back.

iDate Still photos and movies taken on the selected shooting date 
will be played back.

nFolder Still photos and movies in the selected folder will be played 
back.

kMovies Only the movies on the card will be played back.
zStills Only the still photos on the card will be played back.

JProtect Only the protected still photos and movies on the card will be 
played back.

9Rating Only the still photos and movies with the selected rating will 
be played back.

Display time Repeat

The images on the card selected for [Record/play] or [Playback] under 
[51: Record func+card/folder sel.] will be played back.

3 Slide Show (Auto Playback)

430
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3 عرض الشرائح )التشغيل التلقائي(

اضبط خيار وقت التشغيل والتكرار.
أدر القرص >5< لتحديد ]Setup[ )إعداد(، ثم  ●

اضغط على >0<.
بالنسبة للصور الثابتة، اضبط اخليارين                     ●

  ]Repeat[ عرض الوقت( و( ]Display time[
)تكرار(، بعد إكمال اإلعدادات، اضغط على الزر  

.>M<

3

)تكرار( )عرض الوقت(

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

الصور املوجودة على البطاقة التي مت حتديدها ل ]Record/play [)التسجيل /التشغيل( 
ضمن ].Record func+card/folder sel: 51[ )وظيفة التسجيل+ البطاقة/ حتديد 

اجمللد(
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3 Slide Show (Auto Playback)

4 Start the slide show.
 Select [Start], then press <0>.
 After [Loading image...] is displayed, 

the slide show will start.

5 Exit the slide show.
 To exit the slide show and return to 

the setting screen, press the <M> 
button.

 To pause the slide show, press <0>. During pause, [G] will be 
displayed on the upper left of the image. Press <0> again to resume 
the slide show.

 During the automatic playback of still images, you can press the <B> 
button to switch the display format (p.394).

 During movie playback, you can adjust the sound volume by turning the 
<6> dial.

 During auto playback or pause, you can turn the <5> dial to view 
another image.

 During auto playback, auto power off will not take effect.
 The display time may differ depending on the image.
 To view the slide show on a TV set, see page 432.

3 عرض الشرائح )التشغيل التلقائي(

قم بإنهاء عرض الشرائح.
إلنهاء عرض الشرائح والرجوع إىل شاشة  ●  

.>M< الضبط، اضغط على الزر

ابدأ عرض الشرائح.
 أدر املفتاح >5< لتحديد ]Start[ )بدء(،  ●

ثم اضغط على >0<.
بعد عرض ]...Loading image[  )جاٍر حتميل  ●

الصورة...(، سيبدأ عرض الشرائح.

5

4

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

إليقاف عرض الشرائح مؤقًتا، اضغط على >0<. أثناء اإليقاف املؤقت، سيتم عرض  ●
]G[ على اجلانب العلوي األيسر للصورة. اضغط على الزر >0< مرة أخرى الستئناف 

تشغيل عرض الشرائح.
أثناء التشغيل التلقائي، ميكنك الضغط على الزر >B< لتغيري تنسيق عرض  ●

الصور الثابتة )صفحة 394(.
أثناء تشغيل الفيلم، تستطيع ضبط مستوى الصوت عن طريق تدوير القرص >6<. ●
أثناء التشغيل أو اإليقاف املؤقت، ميكنك تدوير القرص >5< لعرض صورة أخرى. ●
أثناء التشغيل التلقائي، لن تعمل وظيفة إيقاف التشغيل تلقائًيا. ●
قد تختلف مدة العرض حسب الصورة. ●
● . 43 لتشغيل عرض الشرائح على جهاز تلفاز، انظر الصفحة 2
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By connecting the camera to a TV set with an HDMI cable (sold separately), 
you can play back the camera’s still photos and movies on the TV set. For 
the HDMI cable, HDMI Cable HTC-100 (sold separately) is recommended.
If the picture does not appear on the TV screen, check if the [53: Video 
system] is correctly set to [For NTSC] or [For PAL] (depending on the 
video system of your TV set).

1 Connect the HDMI cable to the 
camera.
 With the plug’s <dHDMI MINI> logo 

facing the front of the camera, insert it 
into the <D> terminal.

2 Connect the HDMI cable to the TV 
set.
 Connect the HDMI cable to the TV 

set’s HDMI IN port.

3 Turn on the TV set and switch the 
TV set’s video input to select the 
connected port.

4 Set the camera’s power switch to 
<1>.

5 Press the <x> button.
 The image will appear on the TV 

screen. (Nothing will be displayed on 
the camera’s LCD monitor.)

 The images will automatically be 
displayed at the optimum resolution 
matching the connected TV set.

 By pressing the <B> button, you 
can change the display format.

 To play back movies, see page 422.

Viewing Images on a TV Setعرض الصور على التلفاز

قم بتوصيل كابل HDMI بالكامريا.
[ املوجود على  ● 7 HDMI MINI[ بجعل شعار  

القابس مواجًها للجزء األمامي من الكامريا، أدخله 
.>HDMI OUT< بالطرف

اضغط على الزر >3<.
W  .ستظهر الصورة على شاشة التلفاز

 LCD لن يتم عرض أي شيء على شاشة(
اخلاصة بالكامريا.(

سيتم عرض الصور تلقائًيا بأفضل دقة يوفرها  ●
التلفاز.

بالضغط على الزر >B<، ميكنك تغيري تنسيق  ●
العرض.

لتشغيل األفالم، انظر الصفحة 422. ●

قم بتوصيل كابل HDMI بجهاز التلفاز.
●  HDMI IN مبنفذ الدخل HDMI قم بتوصيل كبل

اخلاص بالتلفاز.

 قم بتشغيل التلفاز وتغيري دخل الفيديو 
اخلاص بالتلفاز لتحديد املنفذ املوصل.

.>ON< اضبط مفتاح تشغيل الكامريا على 

1

5

2

3

4

ميكنك عرض الصور الثابتة واألفالم على جهاز تلفاز بواسطة كابل HDMI )يباع باألسواق(، 
ميكنك تشغيل الصور الثابتة واألفالم على جهاز التلفاز. يوصى باستخدام كابل HDMI بطراز 

HDMI Cable HTC-100)يباع بشكل فردي(. يف حال مل تظهر الصورة على شاشة التلفاز، 
تأكد إذا مت ضبط ] Video system: 53[ )جهاز الفيديو( بشكل صحيح إىل ]For NTSC[ أو 
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Viewing Images on a TV Set

If the TV set connected to the camera with an HDMI cable is compatible 
with HDMI CEC*, you can use the TV set’s remote control for playback 
operations.
* An HDMI-standard function enabling HDMI devices to control each other so that 

you can control them with one remote control unit.

1 Select [Ctrl over HDMI].
 Under the [33] tab, select [Ctrl over 

HDMI], then press <0>.

2 Select [Enable].

3 Connect the camera to a TV set.
 Use an HDMI cable to connect the 

camera to the TV set.
 The TV set’s input will switch 

automatically to the HDMI port 
connected to the camera. If it does not 
switch automatically, use the TV set’s 
remote control to select the HDMI IN 
port the cable is connected to.

Using HDMI CEC TV Sets

 When the camera is connected to a TV set with an HDMI cable, even 4K 
movies will be played back in Full HD quality (they cannot be played 
back in 4K quality).

 Adjust movie sound volume with the TV set. The sound volume cannot 
be adjusted with the camera.

 Before connecting or disconnecting the cable between the camera and 
TV set, turn off the camera and TV set.

 Depending on the TV set, part of the image displayed may be cut off.
 Do not connect any other device’s output to the camera’s <D> 

terminal. Doing so may cause a malfunction.
 Certain TV sets may not display the images due to incompatibility.

قم بتعيني ]Ctrl over HDMI[ )التحكم عرب 
.)HDMI

من عالمة التبويب ]33[، حدد                             ●  
]Ctrl over HDMI[ )التحكم عرب HDMI(، ثم 

اضغط على >0<.

حدد ]ENABLE[ )متكني( .

قم بتوصيل الكامريا بالتلفاز.

1

2

3

عندما تكون الكامريا متصلة بجهاز تلفاز بواسطة كابل HDMI، سيتم عرض األفالم حتى  ●
تلك بسعة ٤ جيجا بايت بدقة فائقة )ولكن ال ميكن تشغيلها يف جودة 4 جيجا بايت(. 

اضبط صوت الفيلم بواسطة جهاز التلفاز. ال ميكن ضبط مستوى الصوت من الكامريا.  ●
 قبل توصيل أو فك الكابل بني الكامريا وجهاز التلفاز، أطفئ الكامريا وجهاز التلفاز. ●
 وفًقا جلهاز التلفاز، قد يكون جزء من الصورة مقتطع.  ●
ال تقم بتوصيل خرج أي جهاز آخر بالطرف >HDMI OUT< اخلاص بالكامريا. فقد يؤدي  ●

ذلك إىل حدوث عطل. 
قد ال توفر بعض أجهزة التلفاز إمكانية عرض الصور امللتقطة بسبب عدم التوافق.  ●

عرض الصور على التلفاز

z

 HDMI CEC استخدام أجهزة التلفاز التي تعمل مع
يف حالة توصيل جهاز تلفاز متوافق مع *HDMI CEC مت توصيله بالكامريا باستخدام كابل 

HDMI، ميكنك استخدام وحدة التحكم عن ُبعد اخلاصة بالتلفاز لعمليات التشغيل.
* وظيفة HDMI قياسية ُتمكن أجهزة HDMI من التحكم يف بعضها البعض ومن ثمَّ ميكنك 

التحكم بها باستخدام وحدة حتكم عن ُبعد واحدة.
 

استخدم كابل HDMI لتوصيل الكامريا بالتلفاز. ●
W  سيتحول دخل التلفاز تلقائًيا إىل منفذ

HDMI مت توصيله بالكامريا. إذا مل تفصل 
بشكل تلقائي، استخدم وحدة التحكم عن 

بعد اخلاصة بالتلفاز لتحديد دخل كابل 
HDMI املتصل به املدخل.
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وجه وحدة التحكم عن ُبعد إىل جهاز التلفاز  ●
واضغط على الزر              لتحديد صورة.

W  ستظهر القائمة وميكنك تنفيذ عمليات  
التشغيل املوضحة على اجلانب األيسر.

اضغط على الزر               لتحديد اخليار املطلوب،  ●
ثم اضغط على زر ENTER )اإلدخال(. لعرض 

الشرائح، اضغط على الزر          املوجود يف وحدة 
التحكم عن ُبعد لتحديد أحد اخليارات ثم اضغط 

على زر ENTER )اإلدخال(.
يف حالة حتديد ]RETURN[ )رجوع( مع الضغط  ●

على الزر ENTER )اإلدخال(، ستختفي القائمة 
وميكنك استخدام الزر               لتحديد صورة.

Viewing Images on a TV Set
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4 Press the camera’s <x> button.
 An image will appear on the TV 

screen and you can use the TV set’s 
remote control for playback.

5 Select an image.
 Point the remote control toward the 

TV set and press the / button to 
select an image.

6 Press the remote control’s Enter 
button.
 The menu appears and you can 

perform the playback operations 
shown on the left.

 Press the remote control’s / 
button to select the desired option, 
then press the Enter button. For a 
slide show, press the / button to 
select an option, then press the Enter 
button.

 If you select [Return] and press the 
Enter button, the menu will disappear 
and you can use the / button to 
select an image.

Still photo playback menu

Movie playback menu

: Return
: 9-image index
: Play movie
: Slide show
: Display shooting info
: Rotate

During the two-image display (p.408), playback with the TV set’s remote 
control is not possible. To use the TV’s remote control for playback, first 
press the <X> button to return to the single-image display.

 Certain TV sets require you to first enable the HDMI CEC connection. 
For details, refer to the TV set’s Instruction Manual.

 Certain TV sets, even those compatible with HDMI CEC, may not be 
operated properly. In such a case, set [33: Ctrl over HDMI] to 
[Disable], and use the camera to control the playback operation.
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عرض الصور على التلفاز

قائمة عرض الصور الثابتة

قائمة عرض األفالم

: رجوع  
: فهرس مكون من 9 صور  

: تشغيل فيلم  
: عرض الشرائح  

: عرض معلومات التصوير  
: تدوير  

اضغط على الزر >3< على الكامريا.

حدد صورة أو فيلم.

اضغط على زر ENTER )اإلدخال( بوحدة التحكم 
عن ُبعد.

4

5

6

W  ستظهر صورة على شاشة التلفاز
وميكنك استخدام وحدة التحكم عن ُبعد 

اخلاصة بالتلفاز لعرض الصور.

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

z●  أثناء عرض الصورتني )صفحة 352(، ال ميكن التشغيل باستخدام التحكم عن ُبعد
 >X< اخلاص بالتلفاز. الستخدام التحكم عن ُبعد اخلاص بالتلفاز، اضغط أواًل على الزر

للرجوع إىل عرص الصورة الواحدة.

تتطلب بعض أجهزة التلفاز متكني اتصال HDMI CEC أواًل. للحصول على التفاصيل،  ●  
ارجع إىل دليل إرشادات جهاز التلفاز.

قد ال تعمل أجهزة تلفاز معينة، حتى تلك املتوافقة مع HDMI CEC، بشكل صحيح.  ●
يف مثل هذه احلالة، اضبط ]Ctrl over HDMI :33[ )التحكم عرب HDMI( على 

]Disable[ )تعطيل(، واستخدم الكامريا للتحكم بعملية التشغل.
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You can copy the images recorded on one card (save duplicates) to the 
other card.

1 Select [Image copy].
 Under the [31] tab, select [Image 

copy], then press <0>.

2 Select [Sel.Image].
 Check the copy source card’s 

number, the target card’s number and 
its remaining capacity.

 Select [Sel.Image], then press <0>.

a Copying Images

3 Copying a Single Image

Movie Files Exceeding 4 GB
 If you are copying images between cards and the copy target card is 

formatted in FAT32 (p.74), movie files exceeding 4 GB recorded on the 
exFAT-formatted copy source card cannot be copied.

 Movie files exceeding 4 GB can be copied between cards when both 
Card1 (f) and Card2 (g) are formatted in exFAT.

The copy source is the card selected for [Record/play] or [Playback] under 
[51: Record func+card/folder sel.].

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

z

يف حال نسخ الصور بني البطاقات وتبني أن البطاقة الهدف متهيئة بواسطة تنسيق  ●
FAT32)ص. 74(، ال ميكن نسخ األفالم التي تزيد عن ٤ جيجابايت املسجلة على بطاقة 

 .exFAT متهيئة بتنسيق
ملفات األفالم التي تزيد عن ٤ جيجا بايت ميكن نسخها بني البطاقات عند تهيئة  ●

 .exFAT بتنسيق )g( والبطاقة ٢ )f( البطاقتني ١

يعترب مصدر النسخ هو البطاقة احملددة يف القائمة
 ]Record func+card/folder sel: 51[  )حتديد وظيفة التسجيل+البطاقة/

اجمللد( لإلعداد ] Record/Playback[)حتديد وظيفة التسجيل+البطاقة/اجمللد(
 ]Playback[ )التسجيل/التشغيل(.

a نسخ الصور
ميكن نسخ الصور املسجلة على بطاقة واحدة إىل بطاقة أخرى.

حدد ]Image copy[ )نسخ الصورة(.
من عالمة التبويب ]31[، حدد                             ●  

]Image copy[ )نسخ الصورة(، ثم اضغط على 
.>0<

1

2

ملفات األفالم التي تزيد عن ٤ جيخا بايت

3 نسخ الصور الفردية

حدد ]Sel.Image[ )حتديد صورة(.
حتقق من مصدر النسخ وسعة البطاقة  ●

املستهدفة.
حدد  ]Sel.Image[ )حتديد الصورة(، ثم اضغط  ●

على >0<.
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أدر القرص >5< لتحديد الصورة املراد نسخها، ثم  ●
اضغط على >0<.

W  سيظهر الرمز >  < يف اجلزء األيسر العلوي
من الشاشة.

إذا ضغطت على الزر >u< ثم تدوير القرص >6<  ●
يف اجتاه عكس عقارب الساعة، فيمكنك حتديد 
صورة من عرض الصور الثالث. للرجوع إىل عرض 

الصورة الواحدة، اضغط على القرص >6< يف 
اجتاه عقارب الساعة.

لتحديد صور أخرى لنسخها، كرر اخلطوة رقم 4. ●

a Copying Images
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3 Select the folder.
 Select the folder containing the image 

you want to copy, then press <0>.
 Check the images displayed on the 

right to select the desired folder.
 The images in the selected folder will 

be displayed.

 4 Select the images to be copied.
 Turn the <5> dial to select an image 

to be copied, then press <0>.
 The [X] icon will appear on the upper 

left of the screen.
 If you press the <u> button and turn 

the <6> dial counterclockwise, you 
can select an image from a three-
image display. To return to the single-
image display, turn the dial clockwise.

 To select another image to be copied, 
repeat step 4.

5 Press the <c> button.
 After selecting all the images to be 

copied, press the <c> button.

6 Select [OK].
 Check the card where the images will 

be copied to, then select [OK].

Number of images in folder

Folder name

Lowest file number

Highest file number

Total images selected

a Copying Images
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copied, press the <c> button.

6 Select [OK].
 Check the card where the images will 

be copied to, then select [OK].

Number of images in folder

Folder name

Lowest file number

Highest file number

Total images selected

a نسخ الصور

إجمايل الصور احملددة

اسم اجمللد
أعلى رقم ملف

حدد اجمللد.

حدد الصورة املراد نسخها.

.>c< اضغط على الزر

حدد ] OK[ )موافق(.

3

4

5

6

حدد اجمللد الذي يحتوي على الصورة املراد  ●
نسخها، ثم اضغط على >0<.

ارجع إىل الصور املعروضة يف اجلزء األمين لتحديد  ●
اجمللد املطلوب.

W .سيتم عرض الصور يف اجمللد احملدد

بعد حتديد جميع الصور املراد نسخها، اضغط على  ●
.>c< الزر

● .]OK[ حتقق من البطاقة املطلوبة ثم اضغط على

عدد الصور يف اجمللد
رقم امللف األدنى
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a Copying Images

7 Select the target folder.
 Select the target folder to which you 

want to copy the images, then press 
<0>.

 To create a new folder, select [Create 
folder].

8 Select [OK].
 Check the information of the source 

card and target card, then select 
[OK].

 The copying will start and the 
progress will be displayed.

 When the copying is completed, the 
result will be displayed. Select [OK] to 
return to the screen in step 2.

You can copy all the images in a folder or on a card at once.
Under [x1: Image copy], when you 
select [Sel.n] or [All images], you can 
copy all the images in the folder or on a 
card.

3 Copying All Images in a Folder or on a Card

437
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3 Copying All Images in a Folder or on a Card

a نسخ الصور

حدد اجمللد املطلوب.

حدد ] OK[ )موافق(.

7

8

حدد اجمللد لنسخ الصور إليه، ثم اضغط على  ●
.>0<

إلنشاء جملد جديد، حدد ]Create Folder[ )إنشاء  ●
جملد(.

حتقق من مصدر النسخ ومعلومات البطاقة  ●
.]OK[ املستهدفة، ثم اضغط على

W .سيبدأ النسخ وسيتم عرض التقدم
● ]OK[ عند اكتمال النسخ، سيتم عرض النتيجة.حدد

)موافق( للعودة إىل الشاشة املوجودة يف اخلطوة 
رقم 2.

3 نسخ جميع الصور املوجودة يف جملد أو بطاقة
ميكنك نسخ جميع الصور املوجودة يف جملد أو على بطاقة دفعة واحدة.                                

من ] Image Copy : 31[ )نسخ الصورة(، ميكنك 
حتديد ]Sel.n[ )حتديد( أو  ]All images[  )جميع 

الصور(، ميكنك حماية جميع الصور املوجودة يف 
اجمللد أو البطاقة.
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a نسخ الصور

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

z

إذا مت نسخ صورة إىل اجمللد/البطاقة املطلوبة الذي يحتوي على صورة برقم امللف  ●
نفسه، سيتم عرض ما يلي: ]Skip image and continue[ )تخطي الصورة 

 Cancel[ )استبدال الصورة احلالية(]Replace exising image[ )واالستمرار
copy[ )إلغاء النسخ(. حدد طريقة النسخ، ثم اضغط على >0<.

 ]Skip image and continue[)تخطي الصورة واالستمرار(:  ●
سيتم تخطي أي صور يف جملد املصدر حتتوي علي رقم امللف نفسه مثل الصور 

املوجودة يف اجمللد املطلوب وال يتم نسخها.
 ]Replace existing image[ )استبدال الصورة احلالية(:  ●

سيتم استبدال أي صور يف اجمللد املطلوب حتتوي علي رقم امللف نفسه مثل صور 
املصدر )مبا يف ذلك الصور احملمية(.

يف حالة استبدال صورة برتتيب طباعة )صفحة 471(، سيتعني عليك ضبط ترتيب  ●
الطباعة مرة أخرى.

إذا مت حتديد  ]Sel.n[ )حتديد(أو ]All images[  )جميع الصور( ويوجد يف اجمللد أو  ●
البطاقة ملفات ذات سعة ٤ جيجابايت التي ال ميكن نقلها إىل امللف الهدف، ستظهر 

رسالة. سيتم نسخ فقط الصور الثابتة وملفات األفالم التي ال تتخطى سعتها ٤ 
جيجابايت.

لن يتم االحتفاظ مبعلومات ترتيب الطباعة للصورة ومعلومات نقل الصورة عند نسخ  ●
الصورة.

ال ميكن التصوير أثناء عملية النسخ. حدد ]Cancel[ )إلغاء( قبل التصوير. ●

لن يتغري اسم امللف الذي مت نسخه.  ●
عند ضبط ]Sel.Image[، ال ميكنك نسخ الصور يف ملفات متعددة وبنفس الوقت.  ●

حدد الصور يف كل ملف لنسخها مبلف تلو اآلخر. 
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You can either select and erase unnecessary images one by one or 
erase them in one batch. Protected images (p.412) will not be erased.

1 Select the image to be erased.
 Press the <x> button to play back 

images.
 Turn the <5> dial to select the 

image to be erased.

2 Press the <L> button.
 The Erase menu will appear.

3 Erase the image.
 Select [Erase], then press <0>. The 

image displayed will be erased.

L Erasing Images

Erasing a Single Image

Once an image is erased, it cannot be recovered. Make sure you no 
longer need the image before erasing it. To prevent important images 
from being erased accidentally, protect them. Erasing a RAW+JPEG 
image will erase both the RAW and JPEG images.

Setting [84: Default Erase option] to [[Erase] selected] makes it faster to 
erase images (p.492).

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

z

عند ضبط  ] Default Erase Option : 84[ )خيار املسح االفرتاضي( على  ●
]Erase[ selected[[ )]املسح[ احملدد(، ميكنك مسح الصور بشكل أسرع 

)صفحة.492(.

L مسح الصور
ميكنك حتديد الصور ومسحها واحدة تلو األخرى أو مسحها جميًعا دفعة واحدة. لن يتم مسح 

)صفحة 412( الصور احملمية.

مبجرد مسح الصورة، ال ميكن اسرتدادها. تأكد من أنك لن حتتاج الصورة فيما بعد 
قبل مسحها. لتجنب مسح الصور املهمة بشكل عرضي، قم بحمايتها. يؤدي 

.JPEG و RAW إىل مسح كل من الصور JPEG+RAW مسح صورة بتنسيق

اعرض الصورة املراد مسحها.

.>L< اضغط على الزر

امسح الصورة.

اضغط على الزر >3< لتشغيل الصور. ●
أدر املفتاح >5< لتحديد الصور املراد حذفها. ●

W .ستظهر قائمة املسح

حدد ]Erase[ )مسح(، ثم اضغط على >0<.  ●  
سيتم مسح الصورة املعروضة.

1

2

3

 مسح صورة واحدة
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L Erasing Images
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By adding checkmarks <X> to the images to be erased, you can erase 
multiple images at once.

1 Select [Erase images].
 Under the [31] tab, select [Erase 

images], then press <0>.

2 Select [Select and erase images].
 An image is displayed.

3 Select the images to be erased.
 Turn the <5> dial to select the 

image to be erased, then press 
<0>.

 A checkmark [X] will be displayed on 
the upper left of the screen.

 If you press the <u> button and turn 
the <6> dial counterclockwise, you 
can select an image from a three-
image display. To return to the single-
image display, turn the <6> dial 
clockwise.

 To select another image to be erased, 
repeat step 3.

4 Erase the image.
 Press the <L> button, then press 

[OK].
 The selected images will be erased at 

once.

3 Checkmarking [X] Images to Be Erased in a Batch

Lمسخ الصور

حدد ]Erase images[ )مسح الصور(.

 حدد ]Select and erase images[ )حتديد 
الصور ومسحها(.

حدد الصور املراد مسحها.

امسح الصورة.

من عالمة التبويب ]31[،                                         ●
حدد ]Erase images[ )مسح الصور(، ثم 

اضغط على >0<.

در املفتاح >5< لتحديد الصورة التي يراد  ●
مسحها، ثم اضغط على >0<.

W  سيتم عرض عالمة االختيار >     < يف
اجلزء األيسر العلوي.

إذا ضغطت على >u< وأدرت القرص بعكس  ●
عقارب الساعة، ميكنك حتديد الصورة من أصل 
ثالث صور معروضة. للعودة إىل الصورة الفردية، 

أدر القرص >6< مع اجتاه عقارب الساعة.
لتحديد صور أخرى ملسحها، كرر اخلطوة 3. ●

W  .يتم عرض صورة

● .]OK[ ثم اضغط على.>L< اضغط على الزر
يتم مسح الصور التي مت حتديدها. ●

1

2

3

4

3 وضع عالمات اختيار >       < على الصور املراد مسحها كدفعة واحدة

a Copying Images

436

3 Select the folder.
 Select the folder containing the image 

you want to copy, then press <0>.
 Check the images displayed on the 

right to select the desired folder.
 The images in the selected folder will 

be displayed.

 4 Select the images to be copied.
 Turn the <5> dial to select an image 

to be copied, then press <0>.
 The [X] icon will appear on the upper 

left of the screen.
 If you press the <u> button and turn 

the <6> dial counterclockwise, you 
can select an image from a three-
image display. To return to the single-
image display, turn the dial clockwise.

 To select another image to be copied, 
repeat step 4.

5 Press the <c> button.
 After selecting all the images to be 

copied, press the <c> button.

6 Select [OK].
 Check the card where the images will 

be copied to, then select [OK].

Number of images in folder

Folder name

Lowest file number

Highest file number

Total images selected

a Copying Images

436

3 Select the folder.
 Select the folder containing the image 
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Number of images in folder

Folder name

Lowest file number

Highest file number

Total images selected

a Copying Images

436

3 Select the folder.
 Select the folder containing the image 

you want to copy, then press <0>.
 Check the images displayed on the 

right to select the desired folder.
 The images in the selected folder will 

be displayed.

 4 Select the images to be copied.
 Turn the <5> dial to select an image 

to be copied, then press <0>.
 The [X] icon will appear on the upper 

left of the screen.
 If you press the <u> button and turn 

the <6> dial counterclockwise, you 
can select an image from a three-
image display. To return to the single-
image display, turn the dial clockwise.

 To select another image to be copied, 
repeat step 4.

5 Press the <c> button.
 After selecting all the images to be 

copied, press the <c> button.

6 Select [OK].
 Check the card where the images will 

be copied to, then select [OK].

Number of images in folder

Folder name

Lowest file number

Highest file number

Total images selected

من خالل وضع وضع عالمات اختيار >     < على الصور املراد مسحها، ميكنك مسح عدة صور 
مرة واحدة.
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L Erasing Images

You can erase all the images in a folder or on a card at once.
When [31: Erase images] is set to [All 
images in folder] or [All images on 
card], all the images in the folder or on 
the card will be erased.

3 Erasing All Images in a Folder or on a Card

 To erase all images including protected images, format the card (p.73).
 When [All images on card] is selected, the images in the card selected 

under [51: Record func+card/folder sel.] with [Record/play] or 
[Playback] will be erased.

Lمسخ الصور

3 مسح جميع الصور املوجودة يف جملد أو بطاقة

ميكنك مسح جميع الصور املوجودة يف جملد أو على بطاقة دفعة واحدة.
عند ضبط ] Erase images : 31[ )مسح الصور( 

على]All images in folder[ )جميع الصور يف جملد( 
أو ]All images in card[ )جميع الصور على البطاقة(، 

سيتم مسح جميع الصور املوجودة يف اجمللد أو على 
البطاقة.

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

ملسح الصور احملمية أيًضا، قم بتهيئة البطاقة )صفحة 73(. ●
عند حتديد ]All images on card[ )جميع الصور على البطاقة(، سيتم مسح  ●

الصور املوجودة على البطاقة احملددة من    
 ].Record func+card/folder sel: 51[ )حتديد وظيفة التسجيل+البطاقة/

 ]Playback[ )التسجيل/التشغيل(]Record/play[ اجمللد(  باستخدام
)التشغيل(.



442

442

The LCD monitor’s brightness is adjusted automatically for optimum 
viewing depending on the ambient light level. You can also set the 
brightness level of automatic adjustment (brighter or darker), or adjust 
the brightness manually.

1 Select [LCD brightness].
 Under the [52] tab, select [LCD 

brightness], then press <0>.

2 Select [Auto] or [Manual].
 Turn the <6> dial to make the 

selection.

3 Adjust the brightness.
 While referring to the gray chart, turn 

the <5> dial, then press <0>.
 You can adjust the brightness level to 

one of three levels with [Auto], and to 
one of seven levels with [Manual].

Changing Image Playback Settings
3 Adjusting the LCD Monitor Brightness

Automatic adjustment Manual adjustment

With [Auto] set, be careful not to obstruct the round, external light sensor 
(p.29) on the lower left of the Quick Control Dial with your finger, etc.

 To check the image’s exposure, referring to the histogram is 
recommended (p.402).

 During playback, pressing the <U> button will display the screen in step 2.
 The last image played back will appear for the screen in step 2.
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 .)LCD سطوع شاشة( ]LCD brightness[ حدد

 حدد ]Auto[ )تلقائي( أو ]Manual[ )يدوي(.

اضبط درجة السطوع.

●   ]LCD brightness[  حدد ،]من عالمة التبويب ] 52
)سطوع شاشة LCD(، ثم اضغط على >0<.

أدر املفتاح >6< لتحديد اخليار الذي تريده. ●

أثناء الرجوع إىل اخملطط الرمادي، أدر القرص  ●
>5< ثم اضغط على >0<.

تستطيع ضبط اخليار ]Auto[ )تلقائي( على  ●
 ]Manual[ أحد املستويات الثالثة، وضبط اخليار

)يدوي( على أحد املستويات السبعة.

1

2

3

LCD 3 ضبط سطوع شاشة

يتم ضبط سطوع شاشة LCD بشكل تلقائي للحصول على أفضل عرض. تستطيع ضبط 
مستوى السطوع اخلاص بالضبط التلقائي )ليكون أفتح أو أغمق( أو ضبط السطوع بشكل يدوي.

الضبط اليدويالضبط التلقائي

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

z●  تلقائي(، احرص على عدم إعاقة وحدة استشعار الضوء( ]Auto[ أثناء حتديد اخليار
اخلارجية ودائرية الشكل )صفحة 29( على ميني الشاشة LCD بأصابعك وما إىل ذلك.

● .) 4 لفحص درجة إضاءة الصورة، يوصى بالنظر إىل شريط الرتدد الرسومي )ص 02
أثناء التشغيل اضغط على الزر >U< ستعرض الشاسة اخلطوة 2. ●
الصورة األخرية التي مت تشغيلها ستظهر على الشاشة يف اخلطوة ٢. ●

 تغيير إعدادات عرض الصور
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Changing Image Playback Settings

You can change the LCD monitor’s color tone from standard tone to 
warm or cool tone.

1 Select [LCD color tone].
 Under the [52] tab, select [LCD 

color tone], then press <0>.

2 Select the desired color tone.
 While looking at the image on the 

LCD monitor, select an option (1, 2, 3, 
or 4), then press <0>.

 You can select [1: Warm tone], [2: 
Standard], [3: Cool tone 1], or [4: 
Cool tone 2].

3 Setting the LCD Monitor Color Tone

The last image played back is displayed on the screen in step 2.

   .)LCD حدية لون شاشة(]LCD color tone[ حدد

حدد حدية اللون املراد. 

ضمن عالمة تبويب ] 52[، حدد                                                 ●
   ،)LCD حدية لون شاشة( ] LCD color tone [

ثم اضغط على الزر >0<.

أثناء مشاهدة الصورة على شاشة LCD، حدد خيار         ●
)١، ٣،٢ أو ٤(، ثم اضغط على الزر >0<.

●   ،]2:Standard[  ، ]1:Warm tone[ مبكنك حتديد
]2:Cool tone 2[  أو ،]3:Cool tone[

1

2

ميكنك تغيري حدة لون شاشة LCD من احلدية القياسية إىل احلدية اخلفيفة والدافئة. 

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

الصورة األخرية التي مت تشغيلها ستعرض على الشاشة يف اخلطوة ٢. 

 تغيير إعدادات عرض الصور

 LCD 3 إعداد حدة لون شاشة 
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Changing Image Playback Settings
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Images shot in vertical orientation are rotated 
automatically to the proper orientation for viewing, 
so they will not be displayed in horizontal 
orientation when played back on the camera’s LCD 
monitor or viewed on a computer screen. You can 
change the setting of this feature.

1 Select [Auto rotate].
 Under the [51] tab, select [Auto 

rotate], then press <0>.

2 Set the display orientation.
 Select the desired setting, then press 

<0>.

 OnzD
The vertical image is automatically rotated during playback on both 
the camera’s LCD monitor and on the computer.

 OnD
The vertical image is automatically rotated only on the computer.

 Off
The vertical image is not automatically rotated.

3 Auto Rotation of Vertical Images

Auto rotation will not work with vertical images captured while auto rotation 
was [Off]. They will not rotate even if you later switch it to [On] for playback.

 The image displayed immediately after shooting will not be automatically 
rotated.

 If a picture is taken while the camera is pointing up or down, automatic 
rotation to the proper orientation for viewing may not be performed 
correctly.

 If the vertical image is not automatically rotated on the computer screen, 
it means the software you are using does not support image rotation for 
display. Using the EOS software is recommended.

Changing Image Playback Settings

444

Images shot in vertical orientation are rotated 
automatically to the proper orientation for viewing, 
so they will not be displayed in horizontal 
orientation when played back on the camera’s LCD 
monitor or viewed on a computer screen. You can 
change the setting of this feature.

1 Select [Auto rotate].
 Under the [51] tab, select [Auto 

rotate], then press <0>.

2 Set the display orientation.
 Select the desired setting, then press 

<0>.

 OnzD
The vertical image is automatically rotated during playback on both 
the camera’s LCD monitor and on the computer.

 OnD
The vertical image is automatically rotated only on the computer.

 Off
The vertical image is not automatically rotated.

3 Auto Rotation of Vertical Images

Auto rotation will not work with vertical images captured while auto rotation 
was [Off]. They will not rotate even if you later switch it to [On] for playback.

 The image displayed immediately after shooting will not be automatically 
rotated.

 If a picture is taken while the camera is pointing up or down, automatic 
rotation to the proper orientation for viewing may not be performed 
correctly.

 If the vertical image is not automatically rotated on the computer screen, 
it means the software you are using does not support image rotation for 
display. Using the EOS software is recommended.

حدد ]Auto rotate[ )تدوير تلقائي(.

اضبط التدوير التلقائي.

●  ]Auto rotate[ حدد ]من عالمة التبويب] 51  
)تدوير تلقائي(، ثم اضغط على >0<.

حدد اخليار املطلوب، ثم اضغط على >0<. ●  

1

2

3 التدوير التلقائي للصور الرأسية

يتم تدوير الصور الرأسية بشكل تلقائي حتى يتم عرضها بشكل رأسي 
الشخصي  الكمبيوتر  جهاز  وعلى  بالكامريا  اخلاصة   LCD شاشة  على 

بداًل من عرضها بشكل أفقي. وميكن تغيري إعداد هذه امليزة.

● )z Dعلى( OnzD
بالكامريا  اخلاصة   LCD شاشة  على  التشغيل  أثناء  تلقائي  بشكل  الرأسية  الصورة  تدوير  يتم 

والكمبيوتر.

● )D تشغيل على( OnD
يتم تدوير الصورة الرأسية تلقائًيا فقط يف الكمبيوتر.

Off )إيقاف( ●
لن يتم تدوير الصورة الرأسية تلقائًيا.

z●  لن يتم تنفيذ التدوير التلقائي على الصور الرأسية التي مت التقاطها أثناء ضبط التدوير
التلقائي على ]Off[ )إيقاف التشغيل(. كما أن هذه الصور لن يتم تدويرها حتى إذا 

قمت فيما بعد بتغيري اخليار إىل ]On[ )تشغيل( لتشغيل التدوير التلقائي.

بعد التقاط الصورة يف احلال، لن يتم تدوير الصورة الرأسية تلقائًيا ملعاينة الصورة. ●
ألسفل، فقد ال يتم تدوير الصورة بشكل تلقائي أثناء عرضها. ●
إذا كانت الصورة الرأسية مل يتم تدويرها بشكل تلقائي على شاشة الكمبيوتر  ●  

الشخصي، فهذا يعني أن الربنامج الذي تستخدمه غري قادر على تدوير الصورة. لذا، 
يوصى باستخدام الربنامج املرفق.

 تغيير إعدادات عرض الصور

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.
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المعالجة الالحقة للصور

ميكنك معاجلة صور بتنسيق RAW بواسطة الكامريا أو تغيري حجم الصور 
بتنسيق JPEG )تصغري(.

يشري الرمز M املوجود يف اجلانب العلوي األمين من عنوان الصفحة إىل  ●
/s/d< إمكانية استخدام هذه الوظيفة عند ضبط قرص األوضاع على

.>F/a/f

11

z● .قد يتعذر على الكامريا معاجلة الصور امللتقطة بكامريا أخرى
ال ميكن إجراء املعاجلة الالحقة للصور كما هو موضح يف هذا الفصل إذا  ●

كانت الكامريا مضبوطة على التصوير باستخدام النطاق الديناميكي العايل 
)HDR( أو درجات إضاءة متعددة، أو أثناء توصيلها بكمبيوتر شخصي 

.>DIGITAL< خالل طرف توصيل

445
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 N باستخدام الكاميرا RAW معالجة الصور بصيغة R
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You can process 1 images with the camera and save them as JPEG 
images. As the RAW image itself does not change, you can apply different 
processing conditions to create any number of JPEG images from it.
Note that 41 and 61 images cannot be processed with the 
camera. Use Digital Photo Professional (EOS software, p.596) to 
process those images.

1 Select [RAW image processing].
 Under the [31] tab, select [RAW 

image processing], then press 
<0>.

 1 images will be displayed.

2 Select the image to be processed.
 Turn the <5> dial to select the 

image you want to process.
 If you press the <u> button and turn 

the <6> dial counterclockwise, you 
can select an image from the index 
display.

3 Set the desired processing 
conditions.
 Press <0> to make the RAW-

processing options appear in a while 
(p.449).

 Use <9> to select an option, then 
turn the <5> or <6> dial to switch 
the setting.

 The displayed image will reflect such 
settings as “Brightness adjustment”, 
“White balance”, etc.

 To return to the image settings at the 
time of shooting, press the <B> 
button.

R Processing RAW Images with the CameraN

]RAW image processing[ حدد
.)RAW معاجلة صور بتنسيق( 

حدد صورة.

قم مبعاجلة الصورة.

●  RAW image[ حدد ، ]من عالمة التبويب ]31  
processing[ )معاجلة صور بتنسيق RAW(، ثم 

اضغط على >0<.
W .1 1 سيتم عرض الصور

أدر القرص >5< لتحديد الصورة املراد معاجلتها. ●
عند الضغط على الزر >u< وتدوير القرص >6<  ●

عكس اجتاه عقارب الساعة، فإنه ميكنك حتديد 
صورة من عرض الفهرس.

اضغط على >0< وسوف تظهر خيارات  ●
معاجلة RAW )ص 449(.

استخدم >9< لتحديد خيار، ثم أدر القرص  ●
>5< لضبطه.

W  سوف تعكس الصورة املعروضة “ضبط
السطوع” و”توازن األبيض” وإعدادات 

الضبط األخرى.
للرجوع إىل إعدادات الصورة يف وقت التصوير،  ●

.>B< اضغط على زر

1

2

3

ميكنك معاجلة صور 1 بواسطة الكامريا وحفظها كصور بتنسيق JPEG. كما ميكنك 
 JPEG وفًقا لظروف خمتلفة إلنشاء أي عدد من الصور بتنسيق RAW معاجلة الصور بتنسيق

منها، يف حالة عدم تغيري الصور بتنسيق RAW نفسها.
الحظ أنه ال ميكن معاجلة صور M1 و S1 بواسطة الكامريا. استخدم برنامج

 Digital Photo Professional )برنامج مرفق، ص 596( ملعاجلة تلك الصور.
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R Processing RAW Images with the CameraN

Displaying the setting screen
 Press <0> to display the selected 

function’s setting screen. Turn the 
<5> or <6> dial to change the 
setting. Press <0> to finalize the 
setting and return to the previous 
screen.

 4 Save the image.
 Select [W] (Save), then press <0>.
 When you select [OK], the JPEG 

image created by processing will be 
saved to the card.

 Check the destination folder and 
image file number, then select [OK].

 To process another image, repeat 
steps 2 to 4.

عرض شاشة اإلعداد
اضغط على >0< لعرض شاشة اإلعداد. أدر  ●  

القرص >5< أو >6< لتغيري اإلعداد. للرجوع 
إىل الشاشة يف اخلطوة 3، اضغط على >0<

4

M باستخدام الكاميرا RAW معالجة الصور بصيغة R

احفظ الصورة.
حدد  ]W[ )حفظ(، ثم اضغط على >0<. ●
حدد ]OK[ )موافق( حلفظ الصورة. ●
حتقق من جملد الوجهة ورقم ملف الصورة، ثم  ●

حدد ]OK[  )موافق(.
ملعاجلة صورة أخرى، كرر اخلطوات من 2 إىل 4. ●
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M باستخدام الكاميرا RAW معالجة الصور بصيغة R

ر حول العرض امُلكبَّ

صور بإعداد نسبة االرتفاع إىل العرض

صور RAW مزدوجة البيكسل

ميكنك تكبري الصورة بالضغط على زر >u< يف اخلطوة 3. وسوف يختلف التكبري وفًقا إلعداد  
]Image quality[ )جودة الصورة( يف                                                                                 )معاجلة 

الصور بتنسيق RAW(. ميكنك، باستخدام >u<، التمرير عرب الصورة املكربة.
ر، اضغط على الزر >u< مرة أخرى. وإللغاء العرض امُلكبَّ

مع ضبط ]z5: Aspect Ratio[)نسبة العرضإىل االرتفاع(   إىل خيار غري عن ]٢:٣[، 
وخطوط اإلطار التي تشري إىل مساحة الصورة سيتم عرضهها على الصور امللتقطة. إن 

صور بتنسيق JPEG التي زنشأت من صور 1 سيتم حفظها مع نسبة العرض إىل االرتفاع 
املضبوط. 

ميكن معاجلة صور RAW )ص. 175( امللتقطة                                                            مضبوطة على 
]Enable[ )متكني( باستخدام الكامريا. ،مع ذلك، ال ميكن معاجلة صور RAW باستخدام 

بيانات البيكسل املزدوج. 

z●  .عندما تعالج صور 1 ذات درجات إضاءة متعددة، ال ميكن تغيري بعض اإلعدادات

]31 : RAW image processing[

]z1: Dual Pixel RAW[
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          ضبط السطوع ●
ميكنك تعديل سطوع الصورة إىل ما يصل إىل ±1 بزيادات توقف قدرها  3/1  وستعكس الصورة 

املعروضة تأثري اإلعدادات.

           توازن األبيض )ص 192( ●
ميكنك حتديد توازن للون األبيض. إذا قمت بتحديد              ، فأدر القرص >B< لضبط 

درجة حرارة اللون على شاشة اإلعداد. وستعكس الصورة املعروضة تأثري اإلعدادات.                          
 وضغطت على زر 
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R Processing RAW Images with the CameraN

  Brightness adjustment
You can adjust the image brightness up to ±1 stop in 1/3-stop 
increments. The displayed image will reflect the setting’s effect.

  White balance (p.192)
You can select the white balance. If you select [Q] and press the 
<B> button, you can select [Auto: Ambience priority] or [Auto: 
White priority]. If you select [P] and press the <B> button, 
you can set the color temperature. The displayed image will reflect 
the setting’s effect.

  Picture Style (p.183)
You can select the Picture Style. By pressing the <B> button, 
you can adjust the sharpness, contrast, and other parameters. The 
displayed image will reflect the setting’s effect.

  Auto Lighting Optimizer (p.201)
You can set the Auto Lighting Optimizer. The displayed image will 
reflect the setting’s effect.

  High ISO speed noise reduction (p.202)
You can set the noise reduction processing for high ISO speeds. The 
displayed image will reflect the setting’s effect. If the effect is difficult 
to discern, magnify the image (p.448).

 3 Image quality (p.169)
You can set the image quality when creating a JPEG image.

RAW Image Processing Options

أو ]Image quality[ )إولوية الون األبيض التلقائي(. إذا حددت
>B<، ميكنك ضبط درجة حرارة اللون.

منط الصورة )ص 183( ●
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R Processing RAW Images with the CameraN

  Brightness adjustment
You can adjust the image brightness up to ±1 stop in 1/3-stop 
increments. The displayed image will reflect the setting’s effect.

  White balance (p.192)
You can select the white balance. If you select [Q] and press the 
<B> button, you can select [Auto: Ambience priority] or [Auto: 
White priority]. If you select [P] and press the <B> button, 
you can set the color temperature. The displayed image will reflect 
the setting’s effect.

  Picture Style (p.183)
You can select the Picture Style. By pressing the <B> button, 
you can adjust the sharpness, contrast, and other parameters. The 
displayed image will reflect the setting’s effect.

  Auto Lighting Optimizer (p.201)
You can set the Auto Lighting Optimizer. The displayed image will 
reflect the setting’s effect.

  High ISO speed noise reduction (p.202)
You can set the noise reduction processing for high ISO speeds. The 
displayed image will reflect the setting’s effect. If the effect is difficult 
to discern, magnify the image (p.448).

 3 Image quality (p.169)
You can set the image quality when creating a JPEG image.

RAW Image Processing Options

ميكنك  حتديد منط الصورة. عرب الضغط على زر >B<، ميكن ضبط احلدية والتباين وغريها 
من املعلمات. وستعكس الصورة املعروضة تأثري اإلعدادات.

● )2 ُمحسن اإلضاءة التلقائي )ص 01
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R Processing RAW Images with the CameraN

  Brightness adjustment
You can adjust the image brightness up to ±1 stop in 1/3-stop 
increments. The displayed image will reflect the setting’s effect.

  White balance (p.192)
You can select the white balance. If you select [Q] and press the 
<B> button, you can select [Auto: Ambience priority] or [Auto: 
White priority]. If you select [P] and press the <B> button, 
you can set the color temperature. The displayed image will reflect 
the setting’s effect.

  Picture Style (p.183)
You can select the Picture Style. By pressing the <B> button, 
you can adjust the sharpness, contrast, and other parameters. The 
displayed image will reflect the setting’s effect.

  Auto Lighting Optimizer (p.201)
You can set the Auto Lighting Optimizer. The displayed image will 
reflect the setting’s effect.

  High ISO speed noise reduction (p.202)
You can set the noise reduction processing for high ISO speeds. The 
displayed image will reflect the setting’s effect. If the effect is difficult 
to discern, magnify the image (p.448).

 3 Image quality (p.169)
You can set the image quality when creating a JPEG image.

RAW Image Processing Options

ميكنك ضبط ُمحسن اإلضاءة التلقائي. وستعكس الصورة املعروضة تأثري اإلعدادات.

● )2 02  تقليل تشويش سرعة ISO العالية )ص 
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R Processing RAW Images with the CameraN

  Brightness adjustment
You can adjust the image brightness up to ±1 stop in 1/3-stop 
increments. The displayed image will reflect the setting’s effect.

  White balance (p.192)
You can select the white balance. If you select [Q] and press the 
<B> button, you can select [Auto: Ambience priority] or [Auto: 
White priority]. If you select [P] and press the <B> button, 
you can set the color temperature. The displayed image will reflect 
the setting’s effect.

  Picture Style (p.183)
You can select the Picture Style. By pressing the <B> button, 
you can adjust the sharpness, contrast, and other parameters. The 
displayed image will reflect the setting’s effect.

  Auto Lighting Optimizer (p.201)
You can set the Auto Lighting Optimizer. The displayed image will 
reflect the setting’s effect.

  High ISO speed noise reduction (p.202)
You can set the noise reduction processing for high ISO speeds. The 
displayed image will reflect the setting’s effect. If the effect is difficult 
to discern, magnify the image (p.448).

 3 Image quality (p.169)
You can set the image quality when creating a JPEG image.

RAW Image Processing Options

ميكنك ضبط تقليل التشويش لسرعات ISO العالية. وستعكس الصورة املعروضة تأثري 
. ) 4 4 8 اإلعدادات. إذا كان من الصعب متييز التأثري،فقم بتكبري الصورة )ص 

 جودة الصورة )ص 169( ●
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R Processing RAW Images with the CameraN

  Brightness adjustment
You can adjust the image brightness up to ±1 stop in 1/3-stop 
increments. The displayed image will reflect the setting’s effect.

  White balance (p.192)
You can select the white balance. If you select [Q] and press the 
<B> button, you can select [Auto: Ambience priority] or [Auto: 
White priority]. If you select [P] and press the <B> button, 
you can set the color temperature. The displayed image will reflect 
the setting’s effect.

  Picture Style (p.183)
You can select the Picture Style. By pressing the <B> button, 
you can adjust the sharpness, contrast, and other parameters. The 
displayed image will reflect the setting’s effect.

  Auto Lighting Optimizer (p.201)
You can set the Auto Lighting Optimizer. The displayed image will 
reflect the setting’s effect.

  High ISO speed noise reduction (p.202)
You can set the noise reduction processing for high ISO speeds. The 
displayed image will reflect the setting’s effect. If the effect is difficult 
to discern, magnify the image (p.448).

 3 Image quality (p.169)
You can set the image quality when creating a JPEG image.

RAW Image Processing Options

 .JPEG ميكنك ضبط جودة الصورة عند خلق صورة
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R Processing RAW Images with the CameraN

  Brightness adjustment
You can adjust the image brightness up to ±1 stop in 1/3-stop 
increments. The displayed image will reflect the setting’s effect.

  White balance (p.192)
You can select the white balance. If you select [Q] and press the 
<B> button, you can select [Auto: Ambience priority] or [Auto: 
White priority]. If you select [P] and press the <B> button, 
you can set the color temperature. The displayed image will reflect 
the setting’s effect.

  Picture Style (p.183)
You can select the Picture Style. By pressing the <B> button, 
you can adjust the sharpness, contrast, and other parameters. The 
displayed image will reflect the setting’s effect.

  Auto Lighting Optimizer (p.201)
You can set the Auto Lighting Optimizer. The displayed image will 
reflect the setting’s effect.

  High ISO speed noise reduction (p.202)
You can set the noise reduction processing for high ISO speeds. The 
displayed image will reflect the setting’s effect. If the effect is difficult 
to discern, magnify the image (p.448).

 3 Image quality (p.169)
You can set the image quality when creating a JPEG image.

RAW Image Processing Options
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R Processing RAW Images with the CameraN

  Brightness adjustment
You can adjust the image brightness up to ±1 stop in 1/3-stop 
increments. The displayed image will reflect the setting’s effect.

  White balance (p.192)
You can select the white balance. If you select [Q] and press the 
<B> button, you can select [Auto: Ambience priority] or [Auto: 
White priority]. If you select [P] and press the <B> button, 
you can set the color temperature. The displayed image will reflect 
the setting’s effect.

  Picture Style (p.183)
You can select the Picture Style. By pressing the <B> button, 
you can adjust the sharpness, contrast, and other parameters. The 
displayed image will reflect the setting’s effect.

  Auto Lighting Optimizer (p.201)
You can set the Auto Lighting Optimizer. The displayed image will 
reflect the setting’s effect.

  High ISO speed noise reduction (p.202)
You can set the noise reduction processing for high ISO speeds. The 
displayed image will reflect the setting’s effect. If the effect is difficult 
to discern, magnify the image (p.448).

 3 Image quality (p.169)
You can set the image quality when creating a JPEG image.

RAW Image Processing Options
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R Processing RAW Images with the CameraN

  Brightness adjustment
You can adjust the image brightness up to ±1 stop in 1/3-stop 
increments. The displayed image will reflect the setting’s effect.

  White balance (p.192)
You can select the white balance. If you select [Q] and press the 
<B> button, you can select [Auto: Ambience priority] or [Auto: 
White priority]. If you select [P] and press the <B> button, 
you can set the color temperature. The displayed image will reflect 
the setting’s effect.

  Picture Style (p.183)
You can select the Picture Style. By pressing the <B> button, 
you can adjust the sharpness, contrast, and other parameters. The 
displayed image will reflect the setting’s effect.

  Auto Lighting Optimizer (p.201)
You can set the Auto Lighting Optimizer. The displayed image will 
reflect the setting’s effect.

  High ISO speed noise reduction (p.202)
You can set the noise reduction processing for high ISO speeds. The 
displayed image will reflect the setting’s effect. If the effect is difficult 
to discern, magnify the image (p.448).

 3 Image quality (p.169)
You can set the image quality when creating a JPEG image.

RAW Image Processing Options

M باستخدام الكاميرا RAW معالجة الصور بصيغة R

RAW خيارات معاجلة الصورة بتنسيق



450

         مساحة األلوان )ص 217( ●
ميكنك حتديد sRGB أو Adobe RGB. نظًرا ألن شاشة LCD اخلاصة بالكامريا غري متوافقة 

مع Adobe RGB، فلن تختلف الصورة كثرًيا عند ضبط أي من خياري مساحة األلوان.

         تصحيح االنحراف اللوين للعدسة ●

)2             تصحيح اإلضاءة الطرفية )ص 07
ظاهرة جتعل من  زوايا الصور تبدو أغمق بسبب مواصفات العدسة التي مت تصحيحها.  
]Enable[ )متكني(، سيتم عرض الصورة املصححة. إذا كان من الصعب  حالة ضبط 
متييز التأثري، قم بتكبري الصورة )ص. 448( وحتقق من الزوايا. سيكون تصحيح اإلضاءة 
 Digital Photo Professional الطرفية املطبق على الكامريا أقل وضوًحا من برنامج
 Digital Photo برنامج  استخدم  احلالة،  هذه  يف  صفاًءا.  أقل  يكون  قد  كما  )مرفق( 

Professional لتطبيق تصحيح اإلضاءة الطرفية.

           تصحيح التشوه
خصائص  عن  فإنه  تصحيحه.  ميكن  العدسة  مواصفات  عن  الناجت  الــصــورة  تشوه 
حيث  املصححة.  الصورة  عرض  سيتم  )متكني(،   ]Enable[ ضبط  حالة  يف  العدسة. 

سيتم قص احلد اخلارجي للصورة يف الصورة املصححة.
نظًرا ألن دقة الصورة قد تبدو أقل قلياًل، استخدم معلمة وضوح منط الصو رة إلجراء 

عمليات الضبط عند الضرورة.

          حمسن العرسة الرقمية )ص. 210(.
الدقة  مستوى  وتراجع  االنحراف،  وظاهرة  اللوين،  االنحراف  التصميم،  قيم  استخدام  عرب 
إعــداد         تأثريات  من  حتقق  تصحيحه.  ميكن  منخفض  مترير  مرشح  استخدام  بسبب 
]Enable[ )متكني( باستخدام العرض املكرب )ص. ٨٤٤(. فالعرض غي املكرب )العادي( 
)متكني(،   ]Enable[ إعــداد  حتديد  عند  الرقمي.  العدسة  حمسن  تأثريات  يظهر  لن 
تصحيح االنحراف اللوين وخيارات تصحيح االنحراف لن يتم عرضها. مع ذلك، سيتم تطبيق 

اخليارات على الصورة املعاجلة. 
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  Color space (p.217)
You can select either sRGB or Adobe RGB. Since the camera’s LCD 
monitor is not compatible with Adobe RGB, the difference in the 
image will hardly be perceptible when either color space is set.

  Lens aberration correction

•  Peripheral illumination correction (p.207)
A phenomenon that makes the image corners look darker due to 
the lens characteristics can be corrected. If [Enable] is set, the 
corrected image will be displayed. If the effect is difficult to 
discern, magnify the image (p.448) and check the four corners. 
The peripheral illumination correction applied with the camera will 
be less pronounced than that applied with the Digital Photo 
Professional (p.596) at maximum correction amount. If the effects 
of correction are not apparent, use Digital Photo Professional to 
apply the peripheral illumination correction.

•  Distortion correction (p.209)
Image distortion due to lens characteristics can be corrected. If 
[Enable] is set, the corrected image will be displayed. The image 
periphery will be trimmed in the corrected image.
Since the image resolution may look slightly lower, adjust the 
sharpness with the Picture Style’s [Sharpness] parameter setting 
as necessary.

•  Digital Lens Optimizer (p.210)
By using optical design values, the lens aberrations, diffraction 
phenomenon, and degraded resolution due to the low-pass filter 
can be corrected. Check the effects of the [Enable] setting with 
the magnified view (p.448). The unmagnified view (normal view) 
will not show the effects of the Digital Lens Optimizer. When 
[Enable] is selected, the chromatic aberration correction and 
diffraction correction options will not be displayed. However, both 
options will be applied to the processed image.
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              تصحيح االنحراف اللوين )ص. 211(.
ضبط  حالة  يف  الهدف(.  لتخطيط  األلوان  )انحراف  للعدسة  اللوين  االنحراف  تصحيح  ميكنك 
التأثري، قم  الصعب متييز  إذا كان من  الصورة املصححة.  ]Enable[ )متكني(، سيتم عرض 

بتكبري الصورة. )اضغط على الزر >u< للرجوع إىل العرض العادي(.

              تصحيح االنحراف )ص. 212(.
ميكن تصحيح االنحراف الناجم عن فتحة العدسة تسهم بانحراف الصورة.  عند حتديد إعداد  
التأثريات،  متييز  الصعب  من  كان  إذا  املصححة.  الصورة  عرض  سيتم  )متكني(،    ]Enable[

فقم بتكبري الصورة )ص. 448(. 
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•  Chromatic aberration correction (p.211)
Chromatic aberrations (color fringing along the subject’s outline) 
due to the lens characteristics can be corrected. If [Enable] is set, 
the corrected image will be displayed. If the effect is difficult to 
discern, magnify the image (p.448).

•  Diffraction correction (p.212)
The diffraction by the lens aperture degrading the image 
sharpness can be corrected. If [Enable] is set, the corrected 
image will be displayed. If the effect is difficult to discern, magnify 
the image (p.448).

 Processing RAW images in the camera will not produce exactly the 
same results as processing RAW images with Digital Photo Professional 
(EOS software).

 If you perform [Brightness adjustment], noise, banding, etc. may be 
intensified with the effects of adjustment.

 When [Digital Lens Optimizer] is set, noise may be intensified with the 
effects of correction. Also, depending on the shooting conditions, 
stronger application of outline emphasis may result. If necessary, adjust 
the Picture Style’s Sharpness.

 When processing images with [Distortion correction] set to [Enable], 
AF point display information (p.402) or Dust Delete Data (p.460) will not 
be appended to the image.

 The lens correction data for lens aberration corrections is registered 
(stored) in the camera.

 The effect of the lens aberration correction varies depending on the lens 
used and shooting conditions. Also, the effect may be difficult to discern 
depending on the lens used, shooting conditions, etc.

 See page 211 regarding the correction data for Digital Lens Optimizer.
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RAW لن تخلق النتائج نفسها كمعاجلة الصور بربنامج رقمي  ● معاجلة الصور بتنسيق 

.)EOS برنامج(
زيادته  ● ميكن  ذلك  إىل  وما  التشويش،   ،]Brightness adjustment[ استخدمت  إذا 

بتأثريات التحسني. 
زيادة  ● ميكن  الرقمي(،  العدسة  )حمسن   ]Digital Lens optimizer[ ضبط  عند 

أقوى  تطبيق  التصوير،  لظروف  وفًقا  أيًضا،  التصحيح.  تأثريات  نتيجة  التشويش  مستوى 
من الرتكيز اخملطط قد ينتج. وإذا كان ضرورًيا، قم بتحسني حدية منط الصورة. 

يتم  ● لن   ،]Enable[ على   ]Distortion correction[ ضبط   مع  الصور  معاجلة  عند 
 .)4 إحلاق معلومات عرض ضبط البؤرة التلقائي )ص. 402( أو بيانات مسح األتربة )ص. 60

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

إّن معلومات تصحيح العدسة لتصحيح االنحراف مسجل يف الكامريا )حمفظ(.  ●
أيًضا،  ● التصوير.  للعدسة املستخدمة وظروف  االنحراف وفًقا  تأثريات تصحيح  تختلق 

وما  التصوير  وظروف  املستخدمة  للعدسة  وفًقا  متييزها  صعب  التأثريات  تكون  قد 
إىل ذلك. 

أنظر ص. 211 للحصول على معلومات حول بيانات التصحيح حملسن العدسة الرقمي.  ●
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You can resize a JPEG image to make the pixel count lower and save it 
as a new image. Resizing an image is possible only with JPEG 3, 4, 
a, and b images. JPEG c images, RAW images, and frame-grab 
images from 4K movies saved as still photos cannot be resized.

1 Select [Resize].
 Under the [32] tab, select [Resize], 

then press <0>.
 An image is displayed.

2 Select the images to be resized.
 Turn the <5> dial to select the 

image you want to resize.
 If you press the <u> button and turn 

the <6> dial counterclockwise, you 
can select an image from the index 
display.

3 Select the desired image size.
 Press <0> to display the image 

sizes.
 Select the desired image size, then 

press <0>.

4 Save the image.
 Select [OK] to save the resized 

image.
 Check the destination folder and 

image file number, then select [OK].
 To resize another image, repeat steps 

2 to 4.

S Resizing JPEG Images

Target sizes

JPEG تغيري احلجم الصور بتنسيق S

حدد ]Resize[ )تغيري احلجم(.

حدد صورة.

حدد حجم الصورة املطلوب.

احفظ الصورة.

● ]Resize[ حدد ،]من عالمة التبويب ]32
      )تغيري احلجم(، ثم اضغط على >0<.

W .سيتم عرض الصور

أدر القرص >5< لتحديد الصورة املراد تغيري  ●
حجمها.

عند الضغط على الزر >u< وتدوير القرص  ●
>6< عكس اجتاه عقارب الساعة، فإنه 
ميكنك حتديد صورة من عرض الفهرس.

اضغط على >0< لعرض أحجام الصور. ●
أدر القرص >5< لتحديد حجم الصورة  ●

املطلوب، ثم اضغط على >0<

حدد  ]OK[ )موافق( حلفظ الصورة التي مت تغيري  ●
حجمها.

حتقق من جملد الوجهة ورقم ملف الصورة، ثم  ●
حدد  ]OK[ )موافق(.

لتغيري حجم صورة أخرى، كرر اخلطوات من 2  ●
إىل 4.

1

2

3

4

ميكنك تغيري حجم الصورة جلعل عدد وحدات البكسل أقل وحفظها كصورة جديدة. ويعترب 
تغيري حجم الصورة ممكًنا فقط مع صور بتنسيقات  L/M/S1/S2. ال ميكن تغيري حجم الصور 

بتنسيقات JPEG و RAW. ال ميكن تغيري حجم صور بتنسيق S3 JPEG، وصور بتنسيق 
RAW، وصور قبض اإلطار املأخوذة من أفالم بسعة 4K وحمفظة كصور ثابتة.

األحجام املستهدفة
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إعدادات تغيري احلجم املتاحة
حجم الصورة األصلي

S3 S2 S1 M

O O O O L
O O O M
O O S1
O S2

JPEG تغيري احلجم الصور بتنسيق S
B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

حول أحجام الصور

يتم عرض حجم الصور التي مت تعديل حجمها يف اجلدول التايل:
)تقريًبا(

خيارات تغيري احلجم وفًقا حلجم الصورة األصلي

)نسبة العرض إىل االرتفاع( 4:3 إطار كامل )3:2( جودة الصور

x 3968  2976  )11،8 ميجا بيكسل( x 4464  2976  )13،3 ميجا بيكسل(  M

*x 2976  2240  )6،7 ميجا بيكسل( x 3360  2240  )7،5 ميجا بيكسل( S1
*x 1696  1280  )2،2 ميجا بيكسل( x 1920  1280  )2،5 ميجا بيكسل( S2

x 640  480  )310،000 بيكسل( x 720  480  )350،000 بيكسل( S3

)نسبة العرض إىل االرتفاع( 1:1 إطار كامل )61:9( جودة الصور

x 2976  2976  )8،9 ميجا بيكسل( *x 4464  2512  )11،2 ميجا بيكسل(  M

x 2240  2240  )5،0 ميجا بيكسل( *x 3360  1888  )6،3 ميجا بيكسل( S1
x 1280  1280  )1،6 ميجا بيكسل( x 1920  1080  )2،1 ميجا بيكسل( S2
x 480  480  )230،000 بيكسل( *x 720  408  )290،000 بيكسل( S3

قد يختلف نسبة عرض الصور إىل االرتفاع يف االحجام التي متت متيزها بعالمة جنمة  ●
عن نسبة العرض إىل االرتفاع احملدد. 

قد يتم اقتصاص الصور وفًقا لظروف حتديد احلجم.  ●
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You can crop a captured JPEG image and save it as another image. 
Cropping an image is possible only with JPEG 3, 4, a, and b 
images. Images shot in JPEG c or RAW, and frame-grab images 
from 4K movies saved as still photos cannot be cropped.

1 Select [Cropping].
 Under the [x2] tab, select 

[Cropping], then press <0>.
 An image is displayed.

2 Select an image.
 Turn the <5> dial to select the 

image you want to crop.
 If you press the <u> button and turn 

the <6> dial counterclockwise, you 
can select an image from the index 
display.

3 Set the cropping frame size, 
aspect ratio, position, and 
orientation.
 Press <0> to display the cropping 

frame.
 The image area within the cropping 

frame will be cropped.

 Changing the Cropping Frame Size
Turn the <6> dial to change the cropping frame size. The smaller 
the cropping frame, the more magnified the cropped image will look.

 Changing the Aspect Ratio
Turn the <5> dial to change the cropping frame’s aspect ratio. You 
can select the aspect ratio as follows: [3:2], [16:9], [4:3], or [1:1].

N Cropping JPEG ImagesJPEG اقتصاص صور N

حدد ]Cropping[ )اقتصاص(

حدد صورة

حدد حجم إطار االقتصاص، نسبة العرض إىل 
االرتفاع، املوقع والتنظيم. 

● ]Cropping[ حدد ،]ضمن عالمة تبويب ]32
)اقتصاص(، ثم اضغط على >0<.

سيتم عرض صورة. ●

أدر القرص>5< لتحديد الصورة املراد  ●
اقتصاصها. 

إذا ضغطت على زر >u< وأدرت القرص>6<  ●
بعكس عقارب الساعة، ميكنك حتديد الصورة 

من عرض الفهرس. 

اضغط على > 0 < لعرض إطار االقتصاص ●
سيتم اقتصاص منطقة الصورة ضمن إطار  ●

االقتصاص. 

تغيري حجم إطار االقتصاص ●
أدر القرص>6< لتغيري حجم إطار االقتصاص. كلما صغر إطار االقتصاص باحلجم، كلما كرب 

حجم الصورة التي مت اقتصاصها. 

غيري نسبة العرض إىل االرتفاع ●
أدر القرص>5< لتغيري نسبة العرض إىل االرتفاع إلطار االقتصاص. ميكنك اختيار نشبة 

العرض إىل االرتفاع على الشكل التايل: ]3:2[، ]16:9[، ]4:3[ أو ]1:1[.   

1

2

3

ميكنك اقتصاص صورة بتنسيق JPEG ملتقطة وحفظها كصورة أخرى. ميكن اقتصاص صورة 
فقط بتنسيق S1،M ،L ،JPEG ، و S2. فالصور امللتقطة بتنسيق S3 JPEG أو RAW، وصورة 

ممسوكة بإطار من أفالم سعتها ٤ جيجا بايت حمفظة كصور ثابتة ال ميكن نسخها. 
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N Cropping JPEG Images

 Moving the Cropping Frame
Use <9> to move the frame over the image vertically or 
horizontally. Move the cropping frame until it covers the desired 
image area.

 Switching the Cropping Frame Orientation
Pressing the <B> button will toggle the cropping frame between 
the vertical and horizontal orientations. This enables you to crop the 
image shot in horizontal orientation to look as if it was shot in vertical 
orientation.

4 Check the image area to be 
cropped.
 Press the <Q> button.
 The image area to be cropped will be 

displayed.
 Press the <Q> button again to return 

to the original image.

5 Save the cropped image.
 Press <0> and select [OK] to save 

the cropped image.
 Check the destination folder and 

image file number, then select [OK].
 To crop another image, repeat steps 2 

to 5.

 Once a cropped image is saved, it cannot be cropped again or resized.
 AF point display information (p.402) and Dust Delete Data (p.460) will 

not be appended to the cropped images.

حتقق من مساحة الصورة املقتطعة

قم بحفظ الصورة

حتريك إطار االقتصاص ●
استخدم >9< لتحريك اإلطار فوق الصور بشكل عامودي أو أفقي. قم بتحريك إطار 

االقتصاص حتى يغطي مساحة الصورة املرادة.

تبديل توجيه إطار االقتصاص ●
االضغط على زر >B< سينقل إطار االقتصاص بني التوجيه العامودي واألفقي. هذا يخولك 
باقتصاص الصورة امللتقطة بالتوجيه األفقي لتظهر كصورة مت التقاطها بالتوجيه العامودي. 

●  .>Q< اضغط على الزر
W  سيتم عرض مساحة الصورة التي سيتم

اقتصاصها.
اضغط على زر >Q< جمدًدا للعودة إىل الصورة  ●

األصلية.

اضغط على الزر>0< واخرت ]OK[ )موافق( ●
حلفظ الصورة املقتطعة.

حتقق من جملد الوجهة ورقم ملف الصورة، ثم  ●
اضغط على  ]OK[ )موافق(. 

القتطاع صورة أخرى، أعد تكرار اخلطوات من  ●
٢ إىل ٥. 

4

5

JPEG اقتصاص صور N

z●  .ما أن يتم حفظ صورة مقتطعة، ال ميكن اقتطاعها جمدًدا أو يتم تعديل حجمها
4( لن يتم  ● 60 معلومات عرض ضبط البؤرة تلقائًيا )ص. 402( وبيانات مسح األتربة )ص. 

إحلاقها بالصور املقتطعة. 
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بالطبقة  املوصلة  التنظيف  ذاتــي  املستشعر  وحــدة  على  الكامريا  حتتوي 
عليه  من  األتربة  لنفض  املنخفض(  التمرير  )فلرت  الصور  ملستشعر  األمامية 

بشكل تلقائي. 
األتربة  بقع  إزالــة  ميكن  حتى  بالصورة  األتربة  مسح  بيانات  إرفــاق  أيًضا  ميكن 
 Digital Photo Professional برنامج  باستخدام  تلقائي  بشكل  املتبقية 

)برنامج مرفق، ص 596(.

12

حول البقع امللتصقة مبقدمة املستشعر
التزييت  ــادة  م تلتصق  فقد  الــكــامــرا،  إىل  اخلـــارج  مــن  األتــربــة  ــول  دخ بجانب 
نادرة.  حاالت  يف  املستشعر  مبقدمة  للكامرا  الداخلية  باألجزاء  املوجودة 
بإجراء  فيوصى  تلقائًيا،  املستشعر  تنظيف  بعد  مرئية  بقع  وجود  استمر  إذا 

.Canon عملية تنظيف املستشعر عن طريق مركز اخلدمة التابع لشركة

تنظيف المستشعر

457



458
458

Whenever you set the power switch to <1> or <2>, the Self 
Cleaning Sensor Unit is activated to automatically shake off any dust on 
the front of the sensor. Normally, you need not pay attention to this 
operation. However, you can manually perform sensor cleaning or can 
disable this unit as follows.

1 Select [Sensor cleaning].
 Under the [53] tab, select [Sensor 

cleaning], then press <0>.

2 Select [Clean nowf].
 Select [Clean nowf], then press 

<0>.
 Select [OK].

 The screen will indicate that the sensor is being cleaned. (A small 
sound may be heard.) Although there will be a mechanical sound of 
the shutter during sensor cleaning, the picture will not be recorded to 
the card.

 After sensor cleaning is finished, the camera will automatically 
restart (turn off and on).

f Automatic Sensor Cleaning

Activating the Sensor Cleaning Manually

 f التنظيف التلقائي للمستشعر

حدد ]Sensor Cleaning[  )تنظيف املستشعر(. 

حدد ]Clean now f[ )تنظيف اآلن(. 

من عالمة التبويب]53[، ددح                               ●
]Sensor Cleaning[)تنظيف املستشعر(،          

ثم اضغط على زر >0<. 

حدد ]Clean now f[ )تنظيف اآلن(، ثم  ●
اضغط على الزر >0<.

حدد ]OK[)موافق(. ●

1

2

عند الضغط على مفتاح التشغيل>ON< أو>OFF<، تعمل وحدة املستشعر ذاتي التنظيف 
على التخلص من األتربة من على مقدمة املستشعر تلقائًيا. ويف الظروف الطبيعية، ال حتتاج 
أي  يف  املستشعر  تنظيف  إجراء  اختبار  ميكنك  ولكن،  انتباهك.  العملية  هذه  تسرتعي  ان  إىل 

موقت، أو تعطيله. 

 تنظيف املستشعر يدوًيا

W  ستشر الشاشة إىل أن املستشعر يجري تنظيفه. )قد يسمع صوت خفيف(. وعلى الرغم
من سماع صوت الغالق أثناء التنظيف، لن يتم التقاط أي صورة. 

W  إيقاف( تلقائًيا  الكامرا  تشغيل  سيعاد  املستشعر،  تنظيف  عملية  من  االنتهاء  بعد 
وتشغيل(.
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● ]Disable[ تنظيف تلقائي( واضبطه على(]Auto cleaning f[ يف اخلطوة ٢، حدد
)تعطيل(. 

W  مفتاح بضبط  قيامك  عند  اآلن  بعد  املستشعر  تنظيف  عملية  تنفيذ  يتم  لن 
 .>OFF< أو >>ON< التشغيل

 تعطيل التنظيف التلقائي للمستشعر

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

للحصول على نتائج أفضل، قم بتنظيف املستشعر أثناء وضع قاعدة الكامرا على  ●
منضدة أو على أي سطح مستوي. 

انتهاء  ● بعد  كثًرا.  النتيجة  تتحسن  فلن  املستشعر،  تنظيف  عملية  كررت  إذا  حتى 
اآلن(  )تنظيف    ]Clean now f[ تنظيف املستشعر يف احلال، سيبقى اخليار 

معطل بشكل مؤقت. 
قد تظهر بعض نقاط اإلضاءة يف لصور إذا تأثر املستشعر باألشعة، ما إىل ذلك. عرب  ●

الضغط على ]Clean now f[ )تنظيف اآلن(، قد يتم ضغط ظهورهم )ص. 571(. 

 f التنظيف التلقائي للمستشعر



460

قم بتحضر جسم أبيض خالص كورقة بيضاء. ●
واضبط الُبعد البؤري للعدسة على 50 ملم أو أكرث. ●
اضبط مفتاح وضع بؤرة العدسة على >MF< )ضبط البؤرة يدوًيا( واضبط البؤرة على ما ال  ●

نهاية          . إذا مل تكن العدسة بها مقياس ُمدرج للمسافة، فانظر إىل مقدمة العدسة 
وأدر حلقة البؤرة باجتاه عقارب الساعة بالكامل حتى تتوقف.

460

Normally, the Self Cleaning Sensor Unit will eliminate most of the dust 
that may be visible on captured images. However, for the case where 
visible dust still remains, you can append the Dust Delete Data to the 
image for erasing the dust spots later. The Dust Delete Data is used by 
Digital Photo Professional (EOS software, p.596) to erase the dust 
spots automatically.

 Prepare a solid white object such as a sheet of paper.
 Set the lens focal length to 50 mm or longer.
 Set the lens’s focus mode switch to <MF> and set the focus to 

infinity (∞). If the lens has no distance scale, rotate the camera to 
face toward you and turn the focusing ring clockwise all the way.

1 Select [Dust Delete Data].
 Under the [z3] tab, select [Dust 

Delete Data], then press <0>.

2 Select [OK].
 After the automatic self-cleaning of 

the sensor is performed, a message 
will appear. Although there will be a 
mechanical sound of the shutter 
during the cleaning, no picture is 
taken.

3 Appending Dust Delete DataN

Preparation

Obtaining the Dust Delete Data
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Mإحلاق بيانات مسح األتربة
على  رؤيتها  ميكن  التي  األتربة  معظم  العادة،  يف  التنظيف،  ذاتي  املستشعر  وحدة  ستزيل 
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 مرفق، ص 596( ملسح بقع األتربة تلقائًيا.

 التجهيز

 احلصول على بيانات مسح األتربة

حدد ]Dust Delete Data[ )بيانات مسح األتربة(.

حدد ] OK[)موافق(. ●

من عالمة التبويب ]z3[، حدد                          ●
]Dust Delete Data[ )بيانات مسح األتربة(، 

ثم اضغط على >0<.

W  ،بعد إجراء التنظيف الذاتي التلقائي للمستشعر  
ستظهر رسالة. وعلى الرغم من سماع صوت 

الغالق أثناء التنظيف، لن يتم التقاط أية صورة.

1

2

W  التلقائية ــاءة  اإلض وضع  يف  الصورة  التقاط  يتم   
فتحة  قيمة  ضبط  مع  العدسة  فتحة  أولوية  مع 

العدسة على بعد بؤري يبلغ 22.
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3 Appending Dust Delete DataN

3 Shoot a solid-white object.
 At a distance of 20 cm - 30 cm (0.7 ft. 

- 1.0 ft.), fill the viewfinder with a 
patternless, solid-white object and 
take a picture.

 The picture will be taken in aperture-
priority AE mode at an aperture of 
f/22.

 Since the image will not be saved, the 
data can still be obtained even if there 
is no card in the camera.

 When the picture is taken, the camera 
will start collecting the Dust Delete 
Data. When the Dust Delete Data is 
obtained, a message will appear.

 If the data is not obtained 
successfully, an error message will 
appear. Follow the “Preparation” 
procedure on the preceding page, 
then select [OK]. Take the picture 
again.

التقط صورة فوتوغرافية جلسم أبيض خالص.
من على مسافة ترتاوح من 60 سم إىل 30 سم  ●   

العرض  مستكشف  امــأ  قـــدم(،   1  - قــدم   0.7 (
والتقط  معيًنا  شكاًل  يأخذ  ال  صلب  أبيض  بجسم 

له صورة.
W  التلقائية ــاءة  اإلض وضع  يف  الصورة  التقاط  يتم   

فتحة  قيمة  ضبط  مع  العدسة  فتحة  أولوية  مع 
العدسة على بعد بؤري يبلغ 22.

3

يتم حفظها، فيمكن احلصول  ● الصورة لن  أن  مبا 
تكن هناك بطاقة  إذا مل  أيًضا حتى  البيانات  على 

موجودة يف الكامريا.

بــنــجــاح،  ● الــبــيــانــات  عــلــى  ــول  ــص احل يــتــم  مل  إذا   
إجـــراء  اتــبــع  ــك.  ــذل ب تــخــرك  ــة  ــال رس فستظهر 
حدد  ثم  السابقة،  بالصفحة  املوجود  “التحضري” 

]OK[ )موافق(. التقط الصورة مرة أخرى.

W  جتميع يف  الكامرا  ستبدأ  الصورة،  التقاط  عند   
على  احلصول  يتم  وعندما  األتربة.  مسح  بيانات 
]OK [ بيانات مسح األتربة، ستظهر رسالة. حدد

)موافق(، وستظهر القائمة مرًة أخرى.

M3 إحلاق بيانات مسح األتربة



462

 حول بيانات مسح األتربة

بعد احلصول على بيانات مسح األتربة، يتم إحلاقها بجميع صور JPEG و RAW امللتقطة فيما 
بعد. قبل التقاط أية صورة مهمة، يجب حتديث بيانات مسح األتربة باحلصول عليها مرة أخرى.
ص  مرفق،  )برنامج   Digital Photo Professional استخدام  حول  تفاصيل  على  للحصول 
إرشادات  دليل  يف  الربنامج  استخدام  إرشــادات  دليل  إىل  ارجع  األتربة،  مواضع  ملسح   )596

الربامج.
إن حجم بيانات مسح األتربة امللحقة بالصورة صغر للغاية، ولذلك فهو بالكاد يؤثر على حجم 

ملف الصورة.

z احرص على استخدام جسم أبيض خالص كورقة بيضاء جديدة. إذا كانت الورقة حتتوي
على  والتصميمات  النماذج  هذه  على  التعرف  يتم  فرمبا  تصميمات،  أو  مناذج  أية  على 
الربنامج  باستخدام  األتربة  مسح  دقة  على  يؤثر  رمبا  وذلك  باألتربة،  خاصة  بيانات  أنها 

.EOS

M3 إحلاق بيانات مسح األتربة
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Dust that could not be removed by the automatic sensor cleaning can 
be removed manually with a commercially-available blower, etc. Before 
cleaning the sensor, detach the lens from the camera.
The image sensor is extremely delicate. If the sensor needs to be 
cleaned directly, having it done by a Canon Service Center is 
recommended.

1 Select [Sensor cleaning].
 Under the [53] tab, select [Sensor 

cleaning], then press <0>.

2 Select [Clean manually].

3 Select [OK].
 In a moment, the reflex mirror will lock 

up and the shutter will open.
 “CLn” will blink on the LCD panel.

4 Clean the sensor.

5 End the cleaning.
 Set the power switch to <2>.

3 Manual Sensor CleaningN

If you will clean the sensor manually, make sure to use a fully-charged 
battery.

Using the household power outlet accessories (sold separately, p.530) is 
recommended.

ميكن إزالة الغبار الذي تتعذر إزالته بواسطة مستشعر التنظيف التلقائي بواسطة منفاخ، أو ما 
إىل ذلك. وافصل العدسة عن الكامرا قبل تنظيف املستشعر.

التنظيف املباشر،  إىل  إذا كان املستشعر بحاجة  للغاية.  الصور رقيق  إن سطح مستشعر 
.Canon فيوصى بالقيام بذلك عن طريق مركز خدمة
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3 Appending Dust Delete DataN

Preparation

Obtaining the Dust Delete Data

W  يف حلظة، سيتم غلق املرآة العاكسة
ويتم فتح الغالق.

● .LCD سوف يومض على لوحة شاشة ”CLn“

1

2

3

2

3

نظف املستشعر. 4
قم بإنهاء عملية التنظيف.

● .>OFF< اضبط مفتاح التشغيل على
5

zإذا كنت تستخدم بطارية، فتأكد من أنه قد مت شحنها بالكامل. 

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

كمصدر للطاقة، ُيوصى باستخدام جمموعة حمول التيار املرتدد املنزيل )يباع بشكل 
منفصل( ) ص 530(.

Mالتنظيف اليدوي للمستشعر

حدد ]Sensor Cleaning[  )تنظيف املستشعر(. 

حدد ]Clean manually[ )تنظيف يدوًيا(. 

● ]Sensor Cleaning[،]53[من عالمة التبويب
ددح )تنظيف املستشعر(، ثم اضغط على زر 

 .>0<

حدد ]OK[)موافق(.



464

z

M3التنظيف اليدوي للمستشعر

تنفيذ أي من اإلجراءات  ● بأي مما يلي. فإن  أثناء تنظيف املستشعر، ال تقم مطلًقا 
الغالق  ستائر  تتلف  ورمبا  الغالق.  وقفل  الطاقة  انقطاع  إىل  سيؤدي  ذكرها  التايل 

وبالتايل مستشعر الصور.
.>OFF<  ضبط مفتاح التشغيل على          

          إزالة البطارية أو إدخالها.
إن سطح مستشعر الصورة رقيق للغاية. قم بتنظيف املستشعر بحذر. ●
فرشاة  ● ألن  وذلك  تنظيف.  فرشاة  بأية  توصيله  دون  بسيًطا  هواء  منفاخ  استخدم 

التنظيف قد تخدش املستشعر.
حالة  ● يف  العدسة.  تركيب  فتحة  خلف  الكامرا  داخــل  الهواء  منفاخ  طرف  ُتدخل  ال 

املرآة  أو  الغالق  ستائر  تتلف  وقد  الغالق  قفل  سيتم  الكامرا،  عن  الطاقة  انقطاع 
العاكسة.

ال تستخدم مطلًقا الهواء املضغوط أو الغاز يف تنظيف املستشعر. قد تؤدي قوة  ●
نفخ الهواء إىل إتالف املستشعر أو قد يتجمد رذاذ الغاز على املستشعر.

إذا أصبح مستوى شحن البطارية منخفًضا أثناء تنظيف املستشعر، فسيتم إطالق  ●
الصافرة كتحذير. أوقف تنظيف املستشعر.

تنظيف  ● عملية  بإجراء  فيوصى  الهواء،  منفاخ  بواسطة  األوساخ  إزالة  عدم  حال  يف 
.Canon املستشعر عن طريق مركز خدمة
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نقل الصور إىل جهاز كمبيوتر شخصي )ص. 466( ●
ميكنك توصيل الكامريا بكمبيوتر شخصي وتشغيل الكامريا لنقل الصور املسجلة 

على البطاقة إىل الكمبيوتر. 

تنسيق أمر الطباعة الرقمي )ص. 471( ●
يف  املسجلة  الصور  طباعة   )DPOF( الرقمي  الطباعة  أمــر  تنسيق  لك  يتيح 
البطاقة وفًقا إلرشادات الطباعة اخلاصة بك مثل حتديد الصور وكمية الصور املراد 
أو توجيه  طباعتها وما إىل ذلك. كمل تستطيع طباعة صور متعددة دفعة واحدة 

أمر الطباعة إىل وحدة إنهاء الصور الفوتوغرافية. 

حتديد الصور لوضعها مبجلد الصور )ص. 476( ●
ميكنك حتديد بعض الصور احملفوظة يف البطاقة لطباعتها يف جملد صور. 

13
طباعة الصور

ونقلها إلى الكمبيوتر

465
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You can connect the camera to a computer and operate the camera to 
transfer images on the card to the computer. This is called direct image 
transfer.
You can perform the direct image transfer with the camera while 
looking at the LCD monitor.
The images transferred to the computer will be saved in the [Pictures] 
or [My Pictures] folder and organized in folders by shooting date.

1 Set the camera’s power switch to 
<2>.

2 Connect the camera to a 
computer.
 Use the interface cable provided with 

the camera.
 When connecting the cable to the 

camera, use the cable protector 
(p.38). Connect the cable to the 
digital terminal with the plug’s 
< > icon facing the back of the 
camera.

 Connect the cord’s plug to the 
computer’s USB terminal.

d Transferring Images to a Computer

Preparing Image Transfer

Before connecting the camera to a computer, install EOS Utility (EOS 
software, p.596) to your computer (p.597).

Use the provided interface cable or one from Canon (p.525). When 
connecting the interface cable, use the provided cable protector (p.38).

d نقل الصور إلى الكمبيوتر
إىل  البطاقة  على  الصور  لنقل  الكامريا  وتشغيل  شخصي  بكمبيوتر  الكامريا  توصيل  ميكنك 

الكمبيوتر. وتعرف هذه امليزة بالنقل املباشر للصور.
.LCD ميكن تنفيذ نقل الصور املباشر باستخدام الكامريا أثناء النظر إىل شاشة

 سيتم حفظ الصور املنقولة إىل الكمبيوتر الشخصي يف جملد ]Pictures[ )الصور( أو 
]My Pictures[ )صوري( املرتبة يف اجمللدات وفًقا لتاريخ التصوير.

قبل توصيل الكامريا بالكمبيوتر الشخصي، تأكد من تثبيت الربنامج املرفق
 )EOS software( )ص. 596( على الكمبيوتر الشخصي. )ص. 597(

z

.>OFF< اضبط مفتاح تشغيل الكامريا على 1
قم بتوصيل الكامريا بالكمبيوتر الشخصي.

استخدم كابل التوصيل املرفق مع الكامريا. ●
عند توصيل الكابل إىل الكامريا، استخدم حامي  ●

الكابل )ص. 38(. قم بتوصيل الكابل إىل طرف 
< القابس 
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transfer images on the card to the computer. This is called direct image 
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You can perform the direct image transfer with the camera while 
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The images transferred to the computer will be saved in the [Pictures] 
or [My Pictures] folder and organized in folders by shooting date.

1 Set the camera’s power switch to 
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2 Connect the camera to a 
computer.
 Use the interface cable provided with 

the camera.
 When connecting the cable to the 

camera, use the cable protector 
(p.38). Connect the cable to the 
digital terminal with the plug’s 
< > icon facing the back of the 
camera.

 Connect the cord’s plug to the 
computer’s USB terminal.

d Transferring Images to a Computer

Preparing Image Transfer

Before connecting the camera to a computer, install EOS Utility (EOS 
software, p.596) to your computer (p.597).

Use the provided interface cable or one from Canon (p.525). When 
connecting the interface cable, use the provided cable protector (p.38).

التوصيل الرقمي مع جعل  >
مواجهة خللفية الكامريا. 

●  USB قم بتوصيل قابس السلك بطرف توصيل
خاص بالكمبيوتر الشخصي.

2

z
استخدم كابل الواجهة املرفق أو أحد الكابالت من Canon )ص. ٥٢٥(. عند توصيل كابل 

الواجهة، استخدم حامي احلزام املرفق )ص. 38(. 

 التجهيز لنقل الصور
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d Transferring Images to a Computer

3 Set the power switch to <1>.
 When the computer displays a screen 

to select the program, select [EOS 
Utility].

 The EOS Utility screen will appear on 
the computer.

For RAW+JPEG images, you can specify 
which image to transfer.
On the next page in step 2, select 
[RAW+JPEG transfer], then select the 
image to be transferred: [JPEG only], 
[RAW only], or [RAW+JPEG].

3 Transferring RAW+JPEG Images

After the EOS Utility screen appears, do not operate EOS Utility. If any 
screen other than EOS Utility’s main window is displayed, [Direct transfer] 
in step 5 on page 469 will not be displayed. (You cannot transfer images to 
the computer.)

 If the EOS Utility screen does not appear, refer to the EOS Utility 
Instruction Manual.

 Before disconnecting the cable, turn off the camera. Hold the plug (not 
the cord) to pull out the cable.

This [RAW+JPEG transfer] setting is linked to the [RAW+JPEG transfer] 
setting under [54: Communication settings] 9 [FTP transfer settings] 
9 [Transfer type/size], and the two will always remain synchronized.
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d Transferring Images to a Computer
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 When the computer displays a screen 
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Utility].
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RAW+JPEG 3 نقل صور بتنسيق

d  نقل الصور إلى الكمبيوتر

.>ON< اضبط مفتاح تشغيل الكامريا على
عندما يعرض الكمبيوتر الشخصي شاشة  ●

.]EOS Utility[ لتحديد الربنامج، حدد
ستظهر شاشة EOS Utility على الكمبيوتر  ●

الشخصي.

3

z إذا مت عرض أي شاشة .EOS Utility بعد ظهور شاشة EOS Utility ال تقم بتشغيل
خالف شاشة EOS Utility العلوية، فلن يتم تشغيل ]Direct Transfer[ )النقل 

املباشر( يف اخلطوة 5 يف صفحة 469. )لن تتوفر وظيفة نقل الصورة(.

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

إذا مل تظهر شاشة EOS Utility، فارجع إىل دليل إرشادات الربنامج )القرص  ●
املضغوط(.

قبل فصل الكابل، أوقف تشغيل الكامريا. أمسك القابس )وليس السلك( لفصل  ●
الكابل.

بالنسبة للصور بتنسيق RAW+JPEG، ميكنك 
حتديد الصورة التي تريد نقلها. يف اخلطوة 2 

                         ]Transfer JPEG+RAW[ بالصفحة التالية، حدد
)نقل JPEG+RAW(، ثم حدد الصورة التي سيتم 

 ]RAW only[ فقط( أو JPEG(  ]JPEG only[ :نقلها
]JPEG+RAW[ فقط( أو RAW( 

 ]Transfer JPEG+RAW [ مرتبط بإعداد ]Transfer JPEG+RAW[ إن إعداد
ضمن  ] Communication settings: 54[)إعدادات االتصاالت(                                                       

      ]Transfer type/size [       ]FTP Transfer settings[ ، وسيظل اإلعدادين
 دائًما متزامنني. 

z

467

d Transferring Images to a Computer

3Set the power switch to <1>.
When the computer displays a screen 

to select the program, select [EOS 
Utility].

The EOS Utility screen will appear on 
the computer.

For RAW+JPEG images, you can specify 
which image to transfer.
On the next page in step 2, select 
[RAW+JPEG transfer], then select the 
image to be transferred: [JPEG only], 
[RAW only], or [RAW+JPEG].

3 Transferring RAW+JPEG Images

After the EOS Utility screen appears, do not operate EOS Utility. If any 
screen other than EOS Utility’s main window is displayed, [Direct transfer] 
in step 5 on page 469 will not be displayed. (You cannot transfer images to 
the computer.)

If the EOS Utility screen does not appear, refer to the EOS Utility 
Instruction Manual.

Before disconnecting the cable, turn off the camera. Hold the plug (not 
the cord) to pull out the cable.

This [RAW+JPEG transfer] setting is linked to the [RAW+JPEG transfer] 
setting under [54: Communication settings] 9 [FTP transfer settings] 
9 [Transfer type/size], and the two will always remain synchronized.
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d Transferring Images to a Computer
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 Selecting Images

1 Select [Image transfer].
 Under the [32] tab, select [Image 

transfer], then press <0>.

2 Select [Image sel./transfer].

3 Select [Sel.Image].

4 Select the images to be transferred.
 Turn the <5> dial to select the image 

to be transferred, then press <0>.
 Turn the <5> dial to display the [X] 

on the upper left of the screen, then 
press <0>.

 If you press the <u> button and turn 
the <6> dial counterclockwise, you 
can select an image from a three-image 
display. To return to the single-image 
display, turn the <6> dial clockwise.

 To select another image to be 
transferred, repeat step 4.

3 Selecting the Images to be Transferred

 When [Sel.Image] is selected, you can check the image’s transfer status 
on the upper left of the screen: No mark: Not selected. X: Selected for 
transfer. l: Transfer failed. k: Transfer succeeded.

 The procedures for [RAW+JPEG transfer] (p.467) and steps 1 to 4 
above can also be performed even if the camera is not connected to a 
computer.

3                    حدد الصور املراد نقلها

مسح الصور مسح ●

عندما يتم حتديد ]Sel.Image[ )حتديد صورة(، فيمكنك فحص حالة نقل الصورة  ●
يف اجلزء األيسر العلوي من الشاشة: عدم وجود عالمة: غري حمدد. 

              : حمدد للنقل.        : فشل النقل.         : جنحت عملية النقل.
●   )JPEG+RAW نقل( ]Transfer JPEG+RAW[ ميكن أيًضا القيام بإجراءات لنقل

واخلطوات من 1 إىل 4 يف حالة عدم توصيل الكامريا بكمبيوتر شخصي.

حدد ]image Transfer[ )نقل الصورة(. 1

 حدد  ]Image sel./transfer[ )حتديد/نقل 
الصورة(.

2

حدد ]Sel.Image[ )حتديد صورة(،  3
حدد الصور املراد نقلها.

أدر القرص >5< لتحديد الصورة املقرر نقلها،  ●
ثم اضغط على >0<.

< يف اجلزء العلوي  ● أدر القرص >5< لعرض >
األيسر من الشاشة، ثم اضغط على >0<.

عند الضغط على الزر >u< وتدوير القرص  ●
>6< عكس اجتاه عقارب الساعة، فيمكنك 

حتديد صورة من عرض ثالثي الصور. للرجوع إىل 
العرض أحادي الصورة، أدر القرص >6< يف 

اجتاه عقارب الساعة.
لتحديد صور أخرى لنقلها، كرر اخلطوة 4. ●

4

من عالمة التبويب]32[،                                         ●
حدد ]Image Transfer[ )نقل الصور(،                    

ثم اضغط على >0<.

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

d  نقل الصور إلى الكمبيوتر
d Transferring Images to a Computer
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d Transferring Images to a Computer

5 Transfer the image.
 On the computer screen, check that 

EOS Utility’s main window is 
displayed.

 Select [Direct transfer], then press 
<0>.

 On the confirmation dialog, select 
[OK] to transfer the images to the 
computer.

 Images selected with [Sel.n] and 
[All images] can also be transferred 
in this way.

 Selecting n
Select [Sel.n] and select [Folder 
images not transfer’d]. When you 
select a folder, all the images in that 
folder not yet transferred to the computer 
will be selected.

Selecting [Folder images failed transf.] will select the selected folder’s 
images that failed to transfer.

Selecting [Clear folder transf. history] will clear the transfer history of 
the images in the selected folder. After clearing the transfer history, you 
can select [Folder images not transfer’d] and transfer all the images 
in the folder again.
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d Transferring Images to a Computer

5 Transfer the image.
 On the computer screen, check that 
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can select [Folder images not transfer’d] and transfer all the images 
in the folder again.

نقل الصورة.
يف شاشة الكمبيوتر، حتقق من عرض الشاشة  ●

.EOS Utility العلوية لربنامج
 حدد ]Direct Transfer[ )النقل املباشر(،  ●

ثم اضغط على >0<.
يف شاشة التأكيد، حدد ]OK[ )موافق( وسيتم  ●

نقل الصور إىل الكمبيوتر الشخصي.
ميكن أن يتم نقل الصور التي مت حتديدها  ●

بواسطة حدد ]Sel.n[ )حتديد n(    وحدد 
]All image[ )كل الصور( بهذه الطريقة.

5

                                               )n حتديد( ]Sel.n[ حدد
ثم حدد ]Folder images not transfer’d[ )صور 

اجمللد غري املنقولة(. عندما تقوم بتحديد جملد، 
فسيتم حتديد جميع الصور يف اجمللد التي مل يتم 

نقلها بعد إىل الكمبيوتر الشخصي.

● n حتديد

إن اختيار  ].Folder images failed transf[ )صور اجمللد التي تعذر نقلها( سوف يحدد 
صور اجمللد احملدد التي تعذر نقلها.

إن اختيار ]Clear folder transf. history[ )مسح حمفوظات نقل اجمللد( سوف ميسح 
حمفوظات نقل الصور يف اجمللد احملدد. بعد مسح حمفوظات النقل، ميكنك حتديد 

]Folder images not transfer’d[ )صور اجمللد غري املنقولة( ونقل جميع الصور يف 
اجمللد مرة أخرى.

d  نقل الصور إلى الكمبيوتر
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 All images
If [All images] is selected and you select 
[Card images not transferred], all the 
images on the card not yet transferred to 
a computer will be selected.
For a description of [Card images failed 
transfer] and [Clear card’s transf. 
history], see “Selecting n” on the 
preceding page.

 If any screen other than EOS Utility’s main window is displayed on the 
computer, [Direct transfer] is not displayed.

 During the image transfer, certain menu options cannot be used.

 You can also transfer movies.
 Shooting is possible even during the image transfer.
 For [Transfer with caption] under [x2: Image transfer], refer to the 

“Wi-Fi (Wireless Communication) Function Instruction Manual” (p.4).

471

DPOF (Digital Print Order Format) enables you to print images recorded 
on the card according to your printing instructions such as the image 
selection, quantity to print, etc. You can print multiple images in one 
batch or create a print order for a photofinisher.
You can set the print settings such as print type, date imprinting, file 
number imprinting, etc. The print settings will be applied to all print-
ordered images. (They cannot be set individually for each image.)

1 Select [Print order].
 Under the [31] tab, select [Print 

order], then press <0>.

2 Select [Set up].

3 Set the options as desired.
 Set the [Print type], [Date], and [File 

No.].
 Select the option to be set, then press 

<0>. Select the desired setting, 
then press <0>.

W Digital Print Order Format (DPOF)

Setting the Printing Options

Print type Date File No.

كل الصور ●

ميكنك نقل األفالم أيًضا. ●
ميكنك التصوير أثناء نقل الصور. ●
ل  ]Transfer with caption[ ضمن ] Image transfer : 32[ )نقل الصور(،  ●

ارجع إىل “ دليل إرشادات وظيفة االتصاالت الالسلكية” )ص. ٤(. 

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

z●  فلن يتم عرض ، EOS Utility إذا مت عرض أي شاشة بخالف الشاشة العلوية لربنامج
]Direct transfer[ )النقل املباشر(. 

أثناء نقل الصور، ال ميكن استخدام بعض خيارات القائمة.  ●

إذا مت حتديد ]All images[ )كل الصور( وقمت بتحديد  
]Card images not transferred[ )صور البطاقة غري 

املنقولة(، فسيتم حتديد جميع الصور على البطاقة التي 
مل يتم نقلها إىل الكمبيوتر الشخصي بعد. 

 ]Card images failed transfer[ بالنسبة لوصف
)بطاقات الصور التي يتعذر نقلها(

    ]Clear card’s transf. history[ و 
)مسح حمفوظات نقل البطاقة(،                                                             

أنظر “Selectingn” )حتديدn( أعاله. 

d  نقل الصور إلى الكمبيوتر
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DPOF (Digital Print Order Format) enables you to print images recorded 
on the card according to your printing instructions such as the image 
selection, quantity to print, etc. You can print multiple images in one 
batch or create a print order for a photofinisher.
You can set the print settings such as print type, date imprinting, file 
number imprinting, etc. The print settings will be applied to all print-
ordered images. (They cannot be set individually for each image.)

1 Select [Print order].
 Under the [31] tab, select [Print 

order], then press <0>.

2 Select [Set up].

3 Set the options as desired.
 Set the [Print type], [Date], and [File 

No.].
 Select the option to be set, then press 

<0>. Select the desired setting, 
then press <0>.

W Digital Print Order Format (DPOF)

Setting the Printing Options

Print type Date File No.

471

DPOF (Digital Print Order Format) enables you to print images recorded 
on the card according to your printing instructions such as the image 
selection, quantity to print, etc. You can print multiple images in one 
batch or create a print order for a photofinisher.
You can set the print settings such as print type, date imprinting, file 
number imprinting, etc. The print settings will be applied to all print-
ordered images. (They cannot be set individually for each image.)

1 Select [Print order].
 Under the [31] tab, select [Print 

order], then press <0>.

2 Select [Set up].

3 Set the options as desired.
 Set the [Print type], [Date], and [File 

No.].
 Select the option to be set, then press 

<0>. Select the desired setting, 
then press <0>.

W Digital Print Order Format (DPOF)

Setting the Printing Options

Print type Date File No.

)DPOF( تنسيق أمر الطباعة الرقمي W
يتيح لك تنسيق أمر الطباعة الرقمي طباعة الصور املسجلة يف البطاقة وفًقا لتعليمات 

الطباعة اخلاصة بك كتحديد الصورة وكمية الطباعة على سبيل املثال. ميكنك طباعة صور 
متعددة يف رزمة واحدة أو خلق أمر طباعة فوتوغرايف. 

ميكنك ضبط نوع الطباعة ووضع التاريخ ووضع رقم امللف. سيتم تطبيق إعدادات الطباعة 
على كل الصور املطلوب طباعتها. )ال ميكن ضبط اإلعدادات لكل صورة على حدة(. 

ضبط خيارات الطباعة

حدد ]Print order[ )أمر الطباعة(. 1

حدد ]Set up[ )إعداد(. 2
اضبط اخليار على النحو املرغوب.

اضبط كاًل من  ]Print type[ )نوع الطباعة( و  ●
]Date[ )التاريخ( و ].File No[  )رقم امللف(.

حدد اخليار املراد ضبطه، ثم اضغط على  ●
>0<. حدد اإلعداد الذي تريده، ثم اضغط على 

.>0<

3

●  ]Print order[ حدد ،]من عالمة التبويب ]33
)أمر الطباعة(، ثم اضغط على >0<.

]Print type[ )نوع الطباعة( ]Date[ )التاريخ( ].File No[ )رقم امللف(
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4 Exit the setting.
Press the <M> button.
The print order screen will reappear.

Next, select [Sel.Image], [Byn], or 
[All images] to order the images to 
be printed.

Print type

KStandardPrints one image on one sheet.

LIndexMultiple thumbnail images are printed on one 
sheet.

K
L

BothPrints both the standard and index prints.

Date
On

[On] imprints the recorded date of the captured image. Off

File number
On

[On] imprints the file number.
Off

W Digital Print Order Format (DPOF)

472

4  Exit the setting.
 Press the <M> button.
 The print order screen will reappear.

 Next, select [Sel.Image], [Byn], or 
[All images] to order the images to 
be printed.

Print type

K Standard Prints one image on one sheet.

L Index Multiple thumbnail images are printed on one 
sheet.

K
L

Both Prints both the standard and index prints.

Date
On

[On] imprints the recorded date of the captured image.Off

File number
On

[On] imprints the file number.
Off

)DPOF( تنسيق أمر الطباعة الرقمي W

 اخرج من اإلعداد.
● .>M< اضغط على الزر
W .ستظهر شاشة أمر الطباعة مرة أخرى
بعد ذلك، حدد ]Sel.Image[ )حتديد صورة( أو   ●

]Byn[  )بواسطة n( أو ]All images[ )كل 
الصور( لرتتيب الصور التي ستتم طباعتها.

4

نوع الطباعة

لطباعة صورة واحدة على ورقة واحدة.قياسي
تتم طباعة عدة صور مصغرة على ورقة واحدة.

]On[ )تشغيل( لطباعة التاريخ املسجل على الورق املطبوع.

]On[ )تشغيل( لطباعة رقم امللف على الورق املطبوع.

يتم تنفيذ الطباعة بنوعيها؛ الطباعة القياسية وطباعة الفهرس.

الفهرس

التاريخ

رقم امللف

كالهما

تشغيل

تشغيل
إيقاف

إيقاف
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)DPOF( تنسيق أمر الطباعة الرقمي W

z
ال ميكن إصدار أمر طباعة الصور بتنسيق RAW أو األفالم. ●
●  ]Both[ الفهرس( أو( ]Index[ إذا قمت بطباعة صورة ذات حجم كبري باستخدام إعداد

)ص. 471(، قد ال ميكن طباعة الفهرس بحسب الطابعات. يف هذه احلالة، قم بتغيري 
حجم الصورة )ص، 452(، ثم قم بطباعة الفهرس. 

حتى يف حالة ضبط ]Date[)التاريخ( و ].File No[)رقم امللف( على ]On[)تشغيل(،  ●
فإن التاريخ أو رقم امللف رمبا ال تتم طباعته حسب إعداد نوع الطابعة.

بتحديد نوع الطباعة ]Index[  )الفهرس(، ال ميكن ضبط كل من ]Date[ )التاريخ(  ●
و].File No[ )رقم امللف( على ]On[ )تشغيل(. 

عند الطباعة باستخدام DPOF )تنسيق أمر الطباعة الرقمي(، يجب استخدام البطاقة  ●
التي مت ضبط مواصفات أمر الطباعة اخلاصة بها. فلن تتم الطباعة إذا قمت فقط 

باستخراج الصور من البطاقة وحاولت طباعتها. 
قد يتعذر على بعض الطابعات املتوافقة مع معيار DPOF )تنسيق أمر الطباعة  ●

الرقمي( ووحدات إنهاء الصور الفوتوغرافية طباعة الصور بالطريقة التي حددتها. فإذا 
حدث ذلك مع الطابعة اخلاصة بك، فارجع إىل دليل االرشادات اخلاص بالطابعة أو تأكد 

باستخدام وحدة إنهاء الصور الفوتوغرافية من التوافق عند التجهيز لطباعة الصور. 
ال تدخل بطاقة كان قد مت ضبط أمر الطباعة اخلاص بها باستخدام كامريا خمتلفة  ●

داخل كامريا اخلاصة بك ثم حاول بعد ذلك حتديد أمر الطباعة. فقد ال يعمل أمر 
الطباعة أو قد يتم استبداله. أيًضا، وحسب نوع الصورة، رمبا ال يكون من املمكن تنفيذ 

أمر الطباعة.

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

 PictBridge إىل طابعة متوافقة مع تنسيق Wi-Fi ميكنك إرسال الصور عرب شبكة
لطباعة الصور )طباعة مباشرة(. للحصول على املعلومات، ارجع إىل “دليل إرشادات 

وظيفة Wi-Fi )االتصاالت الالسلكية(” )ص. ٤(.  
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 Selecting Images
Select and order images one by one.
If you press the <u> button and turn the 
<6> dial counterclockwise, you can 
select an image from a three-image 
display. To return to the single-image 
display, turn the <6> dial clockwise.
Press the <M> button to save the 
print order to the card.
Standard / Both
Press <0> to print a copy of the 
displayed image. By turning the <5> 
dial, you can set the number of copies to 
be printed up to 99.
 Index
Press <0> to add a checkmark to the 
box [X]. The image will be included in 
the index print.

 Byn
Select [Mark all in folder] and select the 
folder. A print order for one copy of all 
the images in the folder will be specified.
If you select [Clear all in folder] and 
select the folder, the print order for all the 
images in the folder will be canceled.

Specifying Images for Printing

Quantity

Total images selected

Index icon
Checkmark

 حتديد الصور للطباعة

حدد الصور وقم برتتيبها واحدة تلو األخرى.
 >6< القرص  وتدوير   >u< الزر  على  الضغط  عند 
عكس اجتاه عقارب الساعة، ميكنك حتديد صورة من 
عرض ثالثي الصور. للرجوع إىل العرض أحادي الصورة، 

أدر على القرص >6< يف اجتاه عقارب الساعة.
على  الطباعة  أمــر  حلفظ   >M< الــزر  على  اضغط 

البطاقة.

حدد ]Mark all in folder[ )اختيار الكل يف جملد( 
ثم حدد اجمللد. وسيتم تنفيذ أمر الطباعة لنسخة 

واحدة من جميع الصور املوجودة داخل اجمللد. إذا 
قمت بتحديد ]Clear all in folder[ )مسح الكل 
يف جملد(، فسيتم إلغاء أمر الطباعة لهذا اجمللد.

]Standard[ )قياسي( / ]Both[ )كالهما( ●
اضغط على >0< وسوف يتم تنفيذ أمر الطباعة على 
نسخة واحدة من الصورة املعروضة. عن طريق إدارة 
. القرص >5<، ميكنك ضبط الكمية حتى تصل إىل 99

حتديد الصور ●

●  )n بواسطة(  ]Byn[

]Index[ )الفهرس( ●
< يف  اضغط على >0< لوضع عالمة على الصور >

طباعة الفهرس.

)DPOF( تنسيق أمر الطباعة الرقمي W

إجمايل الصور احملددة

عالمة االختيار
رمز الفهرس

الكمية
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 All images
If you select [Mark all on card], one 
copy of all the images on the card will be 
set for printing.
If you select [Clear all on card], the print 
order will be cleared for all the images on 
the card.

 Note that RAW images and movies will not be included in the print order 
even if you set [Byn] or [All images].

 When using a PictBridge-compatible printer (Wireless LAN), do not 
specify more than 400 images for one print order. If you specify more 
than this, the images may not all be printed.

z●   ]Byn[واألفالم لن بتم تضمينها يف أمر الطباعة حتى إذا حددت RAW الحظ أن صور
)بواسطةn( أو ]All images[ )كافة الصور(. 

استخدام طابعة تدعم معيار PictBridge، ال تطبع أكرث من 400 صورة ألمر الطباعة  ●
الواحد. وإذا حددت أكرث من ذلك، فقد ال تتم طباعة جميع الصور. 

]All images[  )كل الصور( ●
يف حالة حتديد ]Mark all on card[ )حتديد الكل 

على البطاقة(، سيتم حتديد نسخة واحدة من جميع 
الصور املوجودة على البطاقة لطباعتها. أما يف 

حالة حتديد ]Clear all on card[ )مسح الكل على 
البطاقة(، فسيتم مسح أمر الطباعة جلميع الصور 

اجملودة على البطاقة. 

)DPOF( تنسيق أمر الطباعة الرقمي W
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You can specify up to 998 images to be printed in a photobook. When 
you use EOS Utility (EOS software) to transfer images to a computer, 
the specified images will be copied to a dedicated folder. This function 
is useful for ordering photobooks online.

1 Select [Photobook Set-up].
 Under the [x1] tab, select 

[Photobook Set-up], then press 
<0>.

2 Select [Select images].

3 Select the image to be specified.
 Turn the <5> dial to select the 

image to be specified, then press 
<0>.

 If you press the <u> button and turn 
the <6> dial counterclockwise, you 
can select an image from a three-
image display. To return to the single-
image display, turn the dial clockwise.

 To select other images to be 
transferred, repeat step 3.

p Specifying Images for a Photobook

Specifying One Image at a Time

p حتديد صور لكتاب الصور
EOS Utility ميكنك حتديد ما يقارب 998 صورة لطباعتها يف كتاب الصور. عند استخدام

)برنامج EOS( لنقل الصور إىل جهاز الكمبيوتر، سيتم نقل الصور احملددة إىل اجمللد املراد. 
هذه الوظيفة مفيدة لطلب كتب الصور عرب شبكة اإلنرتنت. 

حتديد صورة واحدة تلو األخرى

حدد ]Photobook Set-up[ )إعداد كتاب 
الصور

1

حدد ]Select images[ )حتديد الصور(.  2

حتديد الصورة املراد حتديدها.
أدر القرص >5< لتحديد الصورة املراد حتديدها،  ●

ثم اضغط على الزر >0<. 
أذا قمت بالضغط على زر >u< وأدرت  ●

القرص>6< بعكس عقارب الساعة، ميكنك 
حتديد الصورة من أصل عرض ثالث صور. للعودة 
إىل عرض صورة واحدة أدر القرص باجتاه عقارب 

الساعة. 
لتحديد صور أخرى ليتم نقلها، أعد تكرار اخلطوة  ●

رقم ٣. 

3

ضمن عالمة تبويب ]31[، حدد                      ●
]Photobook Set-up[ )إعداد كتاب الصور(، 

ثم اضغط على زر >0<.



477 477

p Specifying Images for a Photobook

You can specify all the images in a folder or on a card at once.
When [x1: Photobook Set-up] is set 
to [All images in folder] or [All images 
on card], all the images in the folder or 
on the card will be specified.
To clear your selections, select [Clear all 
in folder] or [Clear all on card].

Specifying All Images in a Folder or on a Card

 RAW images and movies cannot be specified.
 Do not specify images already specified for a photobook in another 

camera for another photobook with this camera. The photobook settings 
may be overwritten.

حتديد كافة الصور يف اجمللد أو يف البطاقة

عند ضبط] Photobook Set-up : 31[)إعداد 
كتاب الصور( على ]All images in folder[  )كافة 

الصور يف اجمللد( أو ]All images on card[ )كافة 
الصور على البطاقة(، سيتم حتديد كافة الصور يف 

اجمللد أو البطاقة. 
 ]Clear all in folder[ ملسح اختياراتكم، حدد

)مسح كل ما يف اجمللد(                                                
أو ]Clear all on card[ )مسح كل ما على البطاقة(. 

ميكنك حتديد كافة الصور يف اجمللد أو على البطاقة يف نفس الوقت. 

z● .واألفالم RAW ال ميكن حتديد صور
ال تقم بتحديد الصور احملددة أصًلا لكتاب الصور يف كامريا أخرى. قد يتم الكتابة على  ●

إعدادات كتاب الصور. 

p حتديد صور لكتاب الصور



478478



479 479

14
Customizing the

Camera
You can make fine adjustments to various camera 
functions and change the functionality of buttons and 
dials to suit your picture-taking preferences with 
Custom Functions and Custom Controls. 
You can also save the camera’s current settings to the 
<w>, <x>, and <y> modes.
Note that the features explained in this chapter can be 
set and work in the following shooting modes: <d>, 
<s>, <f>, <a>, and <F>.

ميكنك تخصيص العديد من مزايا الكامريا اخملتلفة لتالئم تفضيالتك يف التقاط 
الصور باستخدام الوظائف اخملصصة. 

ميكن أيًضا حفظ إعدادات الكامريا احلالية أسفل املواضع>x<،>w<، و 
>y< اخلاصة مبفتاح الوضع.

 ميكن ضبط امليزات املشروحة يف هذا الفصل واستخدامها يف أوضاع 
 .>F<و ،>a< ،>f< ،>s< ،>d< :التصوير التالية

تخصيص الكاميرا  

479

14
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3 Custom FunctionsN

81: ExposureA LV 
Shooting

k Movie 
Shooting

Exposure level increments
p.482

kk

ISO speed setting incrementskIn a

Bracketing auto cancel
p.483

k

Bracketing sequencek

Number of bracketed shotsp.484k

Safety shiftp.485k

Same exposure for new aperturep.486k

82: Exposure
Set shutter speed range

p.488
kk

Set aperture rangekk

Shaded Custom Functions do not function during Live View (LV) shooting or 
movie shooting. (Settings are disabled.)

18  : درجة اإلضاءة

28  : درجة اإلضاءة

ال تعمل الوظائف اخملصصة املظللة وال تصوير األفالم أثناء التصوير باستخدام العرض 
املباشر )LV(. )يتم تعطيل اإلعدادات(

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.460

Normally, the Self Cleaning Sensor Unit will eliminate most of the dust 
that may be visible on captured images. However, for the case where 
visible dust still remains, you can append the Dust Delete Data to the 
image for erasing the dust spots later. The Dust Delete Data is used by 
Digital Photo Professional (EOS software, p.596) to erase the dust 
spots automatically.

 Prepare a solid white object such as a sheet of paper.
 Set the lens focal length to 50 mm or longer.
 Set the lens’s focus mode switch to <MF> and set the focus to 

infinity (∞). If the lens has no distance scale, rotate the camera to 
face toward you and turn the focusing ring clockwise all the way.

1 Select [Dust Delete Data].
 Under the [z3] tab, select [Dust 

Delete Data], then press <0>.

2 Select [OK].
 After the automatic self-cleaning of 

the sensor is performed, a message 
will appear. Although there will be a 
mechanical sound of the shutter 
during the cleaning, no picture is 
taken.

3 Appending Dust Delete DataN

Preparation

Obtaining the Dust Delete Data

M الوظائف المخصصة

زيادات مستوى اإلضاءة
ص.482

M يف

ص. 483

ص. 484

ص. 485

ص.  486

ص.  488

 التصوير باستخدام 
 العرض  املباشر

A

تصوير األفالم
k

ISO زيادات إعداد سرعة

إلغاء املضاهاة تلقاًئيا

تسلسل املضاهاة

عدد اللقطات املضاهاة

التغيري اآلمن

حدد نطاق سرعة الغالق

درجة اإلضاءة نفسها لفتحة عدسة جديدة

حدد نطاق سرعة فتحة العدسة
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3 Custom FunctionsN

Selecting [85: Clear all Custom Func. (C.Fn)] will clear all the 
Custom Function settings.

83: Display/OperationA LV 
Shooting

k Movie 
Shooting

Warnings z in viewfinderp.489

LV shooting area display

p.490

k

Dial direction during Tv/Avkk

Custom ControlsDepends on setting

84: Others

Add cropping informationp.491k

Default Erase option
p.492

(During playback)

Retract lens on power offkk

Add IPTC informationp.493k

85: Clear

Even if [85: Clear all Custom Func.(C.Fn)] is performed, the settings for 
[83: Custom Controls] will remain unchanged. Also, although the [84: 
Add IPTC information] will be retained, the setting will change to [Disable].

38  :  العرض/التشغيل

48  :  أخرى

58  :  مسح

حتى إذا مت مسح جميع الوظائف اخملصصة، فستبقى إعدادات 
 ]Custom Controls : 83[  )مفاتيح التحكم اخملصصة( كما هي بدون تغيري. أيًضا، 

على الرغم من إعادة  ]Add IPTC information : 84[، سيتغري اإلعداد إىل
 ]Disable[)تعطيل(. 

حتديد ])Clear all Custom Func. (C.Fn : 85[  )مسح جميع الوظائف اخملصصة( 
سوف متسح جميع إعدادات الوظائف اخملصصة. 

B: Shooting Information Display
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• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

M3الوظائف المخصصة

حتذيرات         يف مستكشف العرض

إضافة معلومات االقتصاص

ص.  489 

ص.  490 

 49 ص.  1

 49 ص.2

ص.493 

 التصوير باستخدام 
 العرض  املباشر

A

تصوير األفالم
k

عرض منطقة التصوير باستخدام العرض املباشر

خيار املسح االفرتاضي

Av/Tv اجتاه القرص يف وضع

سحب العدسة مع انقطاع التيار

تعتمد على اإلعدادمفاتيح التحكم اخملصصة

)أثناء التشغيل(

IPTC إضافة معلومات

z
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Under the [8] tab, you can customize 
various camera features to suit your 
picture-taking preferences. Any settings 
different from the default will be 
displayed in blue.

3 Custom Function SettingsN

C.Fn1: Exposure

Exposure level increments C.Fn1

1/3:1/3-stop
1/2:1/2-stop

Sets 1/2-stop increments for the shutter speed, aperture, exposure 
compensation, AEB, flash exposure compensation, etc.

ISO speed setting increments C.Fn1

1/3: 1/3-stop
1/1: 1-stop

You can change the manual ISO speed setting increments to a 
whole-stop.

When [1/2-stop] is set, the exposure level will be displayed as shown 
below.

 Even if [1-stop] is set, ISO speed will be automatically set in 1/3-stop 
increments when ISO Auto is set.

 Even when [1-stop] is set, you can set ISO 32000.
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Normally, the Self Cleaning Sensor Unit will eliminate most of the dust 
that may be visible on captured images. However, for the case where 
visible dust still remains, you can append the Dust Delete Data to the 
image for erasing the dust spots later. The Dust Delete Data is used by 
Digital Photo Professional (EOS software, p.596) to erase the dust 
spots automatically.

 Prepare a solid white object such as a sheet of paper.
 Set the lens focal length to 50 mm or longer.
 Set the lens’s focus mode switch to <MF> and set the focus to 

infinity (∞). If the lens has no distance scale, rotate the camera to 
face toward you and turn the focusing ring clockwise all the way.

1 Select [Dust Delete Data].
 Under the [z3] tab, select [Dust 

Delete Data], then press <0>.

2 Select [OK].
 After the automatic self-cleaning of 

the sensor is performed, a message 
will appear. Although there will be a 
mechanical sound of the shutter 
during the cleaning, no picture is 
taken.

3 Appending Dust Delete DataN

Preparation

Obtaining the Dust Delete Data

Mإعدادات الوظائف المخصصة 
العديد  تخصيص  ميكنك   ،]8[ التبويب  عالمة  أسفل 
التقاط  الكامريا اخملتلفة لتالئم تفضيالتك يف  من مزايا 
اإلعـــداد  عــن  تختلف  إعــــدادات  ــة  أي ــرض  ع يتم  ــور.  ــص ال

االفرتاضي باللون األزرق. 

1/3: توقف قدره  1/3
1/2: توقف قدره  1/2

1/3: توقف قدره  1/3
1/1: توقف قدره  1

          ميكنك تغيري زيادات إعداد سرعة ISO اليدوي لتوقف كامل.

لضبط الزيادات مبقدار 1/2 درجة لسرعة الغالق وفتحة العدسة وتعويض درجة اإلضاءة 
ومضاهاة شدة اإلضاءة تلقاًئيا )AEB( وتعويض درجة إضاءة الفالش وما إىل ذلك. 

 C.Fn1:Exposure )الوظيفة اخملصصة 1 : درجة اإلضاءة(

          زيادات مستوى اإلضاءة 

ISO زيادات إعداد سرعة          

حتى إذا مت ضبط ]stop-1[ )توقف قدره ١(، سيتم سرعة ISO تلقائًيا على توقف  ●
قدره 1/3 عند ضبط  ISO تلقائي. 

حتى إذا مت ضبط ]stop-1[  )توقف قدره ١(، ميكنك ضبط سرعة ISO على 32000. ●

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude
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Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.
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Under the [8] tab, you can customize 
various camera features to suit your 
picture-taking preferences. Any settings 
different from the default will be 
displayed in blue.

3 Custom Function SettingsN

C.Fn1: Exposure

Exposure level increments C.Fn1

1/3:1/3-stop
1/2:1/2-stop

Sets 1/2-stop increments for the shutter speed, aperture, exposure 
compensation, AEB, flash exposure compensation, etc.

ISO speed setting increments C.Fn1

1/3: 1/3-stop
1/1: 1-stop

You can change the manual ISO speed setting increments to a 
whole-stop.

When [1/2-stop] is set, the exposure level will be displayed as shown 
below.

 Even if [1-stop] is set, ISO speed will be automatically set in 1/3-stop 
increments when ISO Auto is set.

 Even when [1-stop] is set, you can set ISO 32000.

اإلضاءة  درجة  مستوى  عرض  يتم   )1/2 قدره  )توقف   ]1/2-stop[ اإلعداد  وباستخدام 
على النحو املوضح أدناه. 
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تشغيل: متكني

تشغيل: متكني

إيقاف التشغيل: تعطيل

عندما تضبط مفتاح التشغيل على>OFF<، فسيتم إلغاء إعدادي مضاهاة شدة اإلضاءة 
اإلضاءة  شدة  مضاهاة  إعداد  إلغاء  أيضا  ويتم  األبيض.  توازن  ومضاهاة   )AEB( تلقاًئيا 

تلقاًئيا عندما يكون الفالش جاهزا لالنطالق أو إذا انتقلت إىل تصوير فيلم. 

وتسلسل  تلقاًئيا  اإلضــاءة  شدة  مضاهاة   )AEB( تصوير  تسلسل  من  كل  تغيري  ميكن 
مضاهاة توازن األبيض. 

+،-،0  : +-0
+،0،-  : +0-
-،0،+  : -0+

لن يتم إلغاء إعدادي مضاهاة شدة اإلضاءة تلقاًئيا )AEB( ومضاهاة توازن اللون األبيض 
حتى إذا قمت بضبط مفتاح التشغيل على >OFF<. )سيتم إلغاء مضاهاة شدة اإلضاءة 
لكن  فيلم،  تصوير  إىل  انتقلت  إذا  أو  لالنطالق  جاهزا  الفالش  كان  إذا  مؤًقتا   )AEB( تلقاًئيا 

سيتم االحتفاظ بنطاق مضاهاة شدة اإلضاءة تلقاًئي(. 

          إلغاء املضاهاة تلقائًيا

          تسلسل املضاهاة

483

3 Custom Function SettingsN

Bracketing auto cancelC.Fn1

ON: Enable
When you set the power switch to <2>, the AEB and white 
balance bracketing settings will be canceled. AEB settings will also 
be canceled when the flash is ready to fire or if you switch to movie 
shooting.

OFF: Disable
The AEB and white balance bracketing settings will not be 
canceled even if you set the power switch to <2>. (If the flash 
is ready to fire or if you switch to movie shooting, AEB will be 
canceled temporarily, but the AEB range will be retained.)

Bracketing sequenceC.Fn1

The AEB shooting sequence and white balance bracketing sequence 
can be changed.
0-+: 0, -, +
-0+: -, 0, +
+0-: +, 0, -

AEB
White Balance Bracketing

B/A DirectionM/G Direction
0: Standard exposure0: Standard white balance0: Standard white balance
-: Decreased exposure-: Blue bias-: Magenta bias
+: Increased exposure+: Amber bias+: Green bias

M 3إعدادات الوظائف المخصصة 

التوازن القياسي للون األبيضالتوازن القياسي للون األبيضاإلضاءة القياسية
معدل انحراف اللون األرجواينمعدل انحراف اللون األزرقإضاءة منخفضة

معدل انحراف اللون األخضرمعدل انحراف اللون الكهرماينإضاءة مرتفعة

مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا 
)AEB(اجتاه اللون األرجواين/األخضر

مضاهاة توازن األبيض
اجتاه اللون األزرق/الكهرماين
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M 3إعدادات الوظائف المخصصة 

التلقائية  اإلضــاءة  شــدة  مضاهاة  باستخدام  املــأخــوذة  اللقطات  عــدد  تغيري  يتم  أن  ميكن 
ومضاهاة توازن األبيض من اللقطات ٣ العادية إىل ٢ أو ٥ أو ٧ لقطات. 

عندما يتم ضبط ]Bracketing sequence : 81[ على ]+ ، 0 ، -  [ )تسلسل املضاهاة(، 
فسيتم التقاط لقطات املضاهاة كما هو موضح يف اجلدول أدناه. 

          عدد اللقطات املضاهاة

 اللقطة
الثالثة

 اللقطة
الرابعة

 اللقطة
اخلامسة

 اللقطة
السادسة

 اللقطة
السابعة

اللقطة 
الثانية اللقطة األوىل

1+ 1- قياسي )0( 3: 3 لقطات
1± قياسي )0( 2: لقطتان

2+ 1+ 1- 2- قياسي )0( 5: 5 لقطات

3+ 2+ 1+ 1- 2- 3- قياسي )0( 7: 7 لقطات

)زيادات توقف قدرها  1 ( 

5: 5 لقطات3: 3 لقطات

7: 7 لقطات2: لقطتان

إذا مت ضبط ]Shots 2[ )لقطتان(، فيمكنك حتديد جانب + أو - عند ضبط نطاق  ●
مضاهاة شدة اإلضاءة. مع مضاهاة اللون األبيض، اللقطة الثانية سيتم تعديلها 

باجتاه إما اجتاه اللون األرجواين/األخضر أو اجتاه اللون األزرق/الكهرماين. 

B: Shooting Information Display
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• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.
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M 3إعدادات الوظائف المخصصة 

التلقائية  >Tv< ويف وضع اإلضاءة  التلقائية ألولوية  يتم تفعيل هذا اإلعداد يف وضع اإلضاءة 
القياسية  الهدف وتعذر حتقيق درجة اإلضاءة  إذا تغري سطوع   .>Av< العدسة  ألولوية فتحة 
خالل نطاق اإلضاءة التلقائية، فستغري الكامريا اإلعداد احملدد يدًويا للوصول إىل درجة اإلضاءة 

القياسية تلقاًئيا.

يعمل هذا اإلعداد يف برنامج وضع اإلضاءة التلقائية األولوية >Tv< و>P< ويف وضع اإلضاءة 
اإلضاءة  درجة  حتقيق  وتعذر  الهدف  سطوع  تغري  إذا   .>Av< العدسة  فتحة  ألولوية  التلقائية 
ISO يدًويا للوصول إىل  الكامريا إعداد سرعة  التلقائية، فستغري  القياسية خالل نطاق اإلضاءة 

درجة اإلضاءة القياسية تلقاًئيا. 

          التغيري اآلمن

التصوير  ● مع  أيًضا  اآلمن  التغيري  سيعمل   ،)ISO )سرعة   ]ISO speed[ ضبط  عند 
 . >M< باستخدام مضاهاة شدة اإلضاءة التلقائية يف املوضع

تغيري  ● مت  إذا  حتى   ،)ISO سرعة  )إعــدادات   ]z2:  ISO speed settings[ أسفل 
من  للغالق(  ممكنة  سرعة  )أقل   ]Min. shutter spd.[ أو   ]Range for stills[
إىل  الوصول  يتم  مل  إذا  اإلعــدادات  هذه  اآلمن  التغيري  يلغي  سوف  االفرتاضي،  اإلعداد 

اإلضاءة التلقائية. 
سوف يتم حتديد أدنى حد من سرعة ISO والسرعة القصوى للتغيري اآلمن باستخدام  ●

إذا  لكن   .)١٨١ )ص.  التلقائية(  )نطاق   ]Auto range[ إعــداد  بواسطة   ISO سرعة 
فسيّفعل  التلقائية(،  ]Auto range[)نطاق  يدوًيا  احملــددة   ISO سرعة  جتــاوزت 

التغيري اآلمن سرعة ISO احملددة يدًويا. 
سيتم تفعيل التغيري اآلمن حسب احلاجة حتى إذا مت استخدام الفالش.  ●

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

إيقاف التشغيل: تعطيل

Tv/Av )التلفاز/الصوت والفيديو(: سرعة الغالق/فتحة العدسة 

 ISO سرعة  :ISO
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يف حال ضبط موضع >P< )التصوير بدرجة اإلضاءة اليدوية( وضبط سرعة ISO يدوًيا )باستثناء 
)فتحة  أعلى  رقم  إىل  العدسة  فتحة  قيمة  تتغري  قد  تلقائي(،   ISO موضع  على  ضبطه  عند 
عدسة صغرية( إذا قمت بتنفيذ أي من التايل: ١. تغيري العدسة، ٢. توصيل عدسة الطول البؤري، 
رقم(.  )ملف/  العدسة  فتحة  قيمة  فيها  تتغري  التي  تصغري  أو  تكبري  عدسة  استخدام   .٣ أو 
تتعرض  الصورة  ستكون  األقصى،  حدها  على  مضبوطة  الفتحة  وتكون  التصوير  عند  وبعدها، 
لدرجة إضاءة خفيفة بسبب الفتحة القصوى للعدسة حيث )ملف/ رقم( يتغري إىل رقم أعلى. 
ولكن، بتغيري سرعة ISO أو سرعة الغالق تلقائًيا، ميكنك حتقيق درجة اإلضاءة نفسها التي قد 

تتحقق من دون تنفيذ ١، ٢، أو ٣. 

لن يتم تطبيق تغيريات يف الوضع التلقائي يف اإلعدادات للحفاظ على درجة إضاءة معينة. 
سيتم استخدام سرعة ISO وسرعة الغالق وفتحة العدسة املضبوطة أصًلا يف التصوير. 
 ISO بتعديل سرعة  أبطأ، قم  القصوى  العدسة  أو ٣ وأصبحت فتحة   ١، ٢ بتنفيذ  إذا قمت 

وسعة الغالق قبل التصوير. 

التوقف  عدد  لتعويض  تلقائًيا  أعلى   ISO سرعة  ضبط  سيتم   ،٣ أو   ،٢  ،١ بتنفيذ  قمت  إذا 
بسبب بطء فتحة العدسة. يتم حتقيق عندها نفس درجة اإلضاءة من دون تنفيذ ١. ٢، أو ٣. 

 .]Range for stills[ تلقائًيا ضمن نطاق املضبوط مع ISO ستتغري سرعة

إذا قمت بتنفيذ ١، ٢، أو ٣، سيتم ضبط سرعة ISO أعلى تلقائًيا لتعويض عدد التوقف بسبب 
]Range for stills[ احلّد األعلى من نطاق ISO بطء فتحة العدسة. إذا بلغ معدل سرعة

املضبوط، سيتم ضبط سرعة غالق أبطأ تلقائًيا. يتم حتقيق عندها نفس درجة اإلضاءة من 
دون تنفيذ ١. ٢، أو ٣. ستتغري سرعة الغالق تلقائًيا ضمن نطاق الضبط مع            

]z2: Set shutter speed range[)ضبط نطاق سرعة الغالق(. 

          درجة اإلضاءة نفسها لفتحة عدسة جديدة

M 3إعدادات الوظائف المخصصة 

إيقاف التشغيل: تعطيل

 ISO سرعة  :ISO

ISO/Tv:  سرعة ISO / سرعة الغالق

C.Fn1
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التوقف  عدد  لتعويض  تلقائًيا  أعلى  الغالق  سرعة  ضبط  سيتم   ،٣ أو   ،٢  ،١ بتنفيذ  قمت  إذا 
بسبب بطء فتحة العدسة. يتم حتقيق عندها نفس درجة اإلضاءة من دون تنفيذ ١. ٢، أو ٣. 

ستتغري سرعة الغالق تلقائًيا ضمن نطاق الضبط مع
]z2: Set shutter speed range[)ضبط نطاق سرعة الغالق(. 

فتحة  تتغري  عندما  أعــاله:  املوجود  اخليار  مع  معكوسة  بصورة  أيًضا  الوظيفة  هذه  تعمل 
العدسة القصوى ملف/ رقم إىل رقم أقل )تفتح فتحة العدسة أكرث(.

M 3إعدادات الوظائف المخصصة 

Tv: سرعة الغالق

z
ال تعمل هذه الوظيفة مع العدسات الصغرية جًدا والتي يتغري قيمة الفتحة الفعالة  ●

لها عندما يتغري موضع املكّبر.
ال تعمل هذه الوظيفة أثناء تصوير الفيلم.  ●
يف حال مت ضبط  ]ISO speed[)سرعة ISO( وال ميكن احلفاظ على درجة اإلضاءة  ●

]Range for stills[، ال يتم حتقيق عندها نفس درجة اإلضاءة  ضمن نطاق ضبط 
من دون تنفيذ ١. ٢، أو ٣.

]Shutter speed[ )سرعة الغالق( وال ميكن احلفاظ على درجة  ● يف حال مت ضبط 
نطاق  :z2[)ضبط   Set shutter speed range[ ضبط  نطاق  ضمن  اإلضــاءة 

سرعة الغالق(، ال يتم حتقيق عندها نفس درجة اإلضاءة من دون تنفيذ ١. ٢، أو ٣. 
إيقاف  ● على  الطاقة  قابس  ضبط  )مت  الكامريا  وانطفأت   ٣ أو   ،٢  ،١ بتنفيذ  قمت  إذا 

اإلضــاءة  درجــة  حتديث  سيتم  ــاءة،  اإلضـ درجــة  على  احلفاظ  أثناء  ــخ.(  ال التشغيل 
القياسية يف اللحظة التي تنطفئ فيها الكامريا. 

لفتحة  ● األدنى  )احلد  األعلى  رقم  ملف/  يف  التغيريات  مع  أيًضا  الوظيفة  هذه  تعمل 
العدسة(. 

إذا  ● الغالق(،  ]Shutter speed[ )سرعة  أو   )ISO ]ISO speed[ )سرعة  مع ضبط 
قمت بتنفيذ ١، ٢، أو ٣ وقمت بالرجوع إىل الوضع قبل بتنفيذ ١، ٢، أو ٣ من دون تغيري 
إعدادات  تطبيق  إعادة  سيتم  العدسة،  فتحة  أو  الغالق  وسرعة  يدوًيا،   ISO سرعة 

درجة اإلضاءة األصلية. 
سرعة  ● إىل   ISO سرعة  وازدادت   )ISO )سرعة   ]ISO speed[ ضبط  مت  حــال  يف 

ممتدة، قد تتغري سرعة الغالق للحفاظ على درجة اإلضاءة. 
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 C.Fn2:Exposure )الوظيفة اخملصصة 2: درجة اإلضاءة(

          ضبط نطاق سرعة الغالق

          ضبط نطاق فتحة العدسة

M 3إعدادات الوظائف المخصصة 

ميكنك ضبط نطاق سرعة الغالق. يف موضعي >Tv< و>M<، ميكنك ضبط سرعة الغالق يدوًيا 
ضمن النطاق الذي حددته. يف موضعي >P< و>Av<، سيتم ضبط سرعة الغالق تلقائًيا ضمن 
لتسجيل  )موافق(   ]OK[ حدد  ثم  األفالم(.  تصوير  أثناء  )باستثناء  احملدد  الغالق  سرعة  نطاق 

اإلعداد. 

فتحة  ضبط  ميكنك   ،>B<و  >M<،>Av< املوضع  يف  العدسة.  فتحة  نطاق  ضبط  ميكنك 
العدسة  >B<، ال ميكن ضبط فتحة  الذي حددته. ) يف املوضع  النطاق  يدوًيا ضمن  العدسة 
>P< و>Tv<، سيتم ضبط سرعة الغالق تلقائًيا ضمن  يدوًيا أثناء تصوير الفيلم.( يف موضعي 
لتسجيل  )موافق(   ]OK[ حدد  ثم  األفالم(.  تصوير  أثناء  )باستثناء  احملدد  الغالق  سرعة  نطاق 

اإلعداد.

ميكنك ضبطها من 8000/١ ثانية حتى 15 ثانية.

 .f/1.4 إىل f/91 ميكنك ضبطها من

ميكنك ضبطها من 4000/١ ثانية حتى 30 ثانية.

 .f/64 إىل f/1.0 ميكنك ضبطها من

أدنى سرعة

)f/ أدنى فتحة للعدسة ) أقصى

أدنى  سرعة

)f/ أقصى فتحة للعدسة )أدنى

يختلف نطاق فتحة العدسة القابل للضبط وفًقا لفتحات العدسة القصوى أو الدنيا.  ●
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 C.Fn3:Disp./Operation )الوظيفة اخملصصة 3: العرض/التشغيل (

          حتذيرات z يف مستكشف العرض

M 3إعدادات الوظائف المخصصة 

عندما يتم ضبط أي من الوظائف التالية، ميكن عرض رمز >z<يف مستكشف العرض وعلى 
لوحة LCD )ص. 31(.

[، ثم حدد  [ لتلحق  التحذير لها، واضغط على >0<  التي ترغب أن يظهر رمز  الوظيفة  حدد 
]OK[)موافق( لتسجل اإلعداد. 

عندما يتم حتديد منط الصورة ]Monochrome[ )أحادي اللون( )ص. 185(، سوف يظهر 
رمز التحذير. 

إذا مت ضبط توازن األبيض )ص. 198(، فسيظهر رمز التحذير. 

واحدة  بلمسة  الصورة  جودة  وظيفة  باستخدام  الصورة  تسجيل  جودة  بتغيري  قمت  إذا 
)ص. 507( فسيظهر رمز التحذير

إذا مت ضبط ]z3: High ISO speed NR[)زيادة سرعة ISO( على
 ]Multi Shot Noise Reduction[   )تقليل من تشويش اللقطات املتعددة(

 )ص. ٢٠٢(، سيظهر رمز التحذير.

إذا مت ضبط ]z3: HDR mode[)موضع نطاق الديناميكي( )ص. 263(، سيظهر رمز 
التحذير. 

V عندما يتم ضبط اللون األحادي

عندما يتم تصحيح توازن األبيض 

عندما يتم ضبط جودة الصورة بلمسة واحدة 

M عندما يتم ضبط

HDR عند ضبط النطاق الديناميكي

●  >z< إذا قمت بضبط أي من الوظائف احملددة بعالمة االختيار، سيظهر رمز التحذير
أيًضا لإلعداد املعروض على شاشة التحكم السريع )ص. 64( وشاشة التحكم 

السريع اخملصصة )ص. 510(. 
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If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

C.Fn3
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3 Custom Function SettingsN
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Live View shooting area display C.Fn3

When the aspect ratio (p.310) for Live View shooting is set to [4:3], 
[16:9], or [1:1], you can set the display method for the image area.

 : Masked
 : Outlined

Dial direction during Tv/Av C.Fn3

 : Normal
 : Reverse direction
Dial turning direction when setting the shutter speed and aperture 
can be reversed.
In the <a> shooting mode, the turning direction of the <6> and 
<5> dials will be reversed. In other shooting modes, the turning 
direction of only the <6> dial will be reversed. The <5> dial’s 
turning direction in the <a> mode and the turning direction to set 
the exposure compensation in the <d>, <s>, and <f> mode 
will be the same.

Custom Controls C.Fn3

You can assign often-used functions to camera buttons or dials 
according to your preferences. For details, see page 495.
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In the <a> shooting mode, the turning direction of the <6> and 
<5> dials will be reversed. In other shooting modes, the turning 
direction of only the <6> dial will be reversed. The <5> dial’s 
turning direction in the <a> mode and the turning direction to set 
the exposure compensation in the <d>, <s>, and <f> mode 
will be the same.

Custom Controls C.Fn3

You can assign often-used functions to camera buttons or dials 
according to your preferences. For details, see page 495.

          عرض منطقة التصوير باستخدام العرض املباشر

          مفاتيح التحكم اخملصصة

Tv/Av اجتاه القرص خالل الوضع          

M 3إعدادات الوظائف المخصصة 

أو   ]4:3[ على  املباشر  العرض  باستخدام  للتصوير  االرتفاع  إىل  العرض  نسبة  ضبط  يتم  عندما 
]16:9[ أو ]1:1[ )ص. 310(، فيمكنك ضبط طريقة العرض ملنطقة التصوير. 

وفًقا  أقراصها  أو  الكامريا  أزرار  إىل  متكرر  بشكل  استخدامها  يتم  التي  الوظائف  تعيني  ميكنك 
لتفضيالتك. ملزيد من التفاصيل، انظر ص. 495.

ميكن عكس اجتاه تدوير القرص لضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة.
يف  و>5<.   >6< القرص  تدوير  اجتــاه  عكس  سيتم  فإنه   ،>M<التصوير وضع  يف   
اجتاه  سيكون  فقط.   >6< القرص  تدوير  اجتاه  عكس  سيتم  األخــرى،  التصوير  أوضاع 
التدوير القرص >5< هو نفسه لوضع >M< ولضبط تعويض درجة اإلضاءة يف موضع 

 .>Av<و ،>Tv< ،>P<

: مّقنع سرعة

: عادي

: حمدد 

: اجتاه عكسي 

C.Fn3

C.Fn3

C.Fn3
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          إضافة معلومات االقتصاص

M 3إعدادات الوظائف المخصصة 

إىل  العرض  لنسبة  الرأسية  اخلطوط  تظهر  فسوف  االقتصاص،  معلومات  بضبط  قمت  إذا 
االرتفاع التي قمت بضبطها على الصورة يف العرض املباشر. وميكنك حينها تكوين اللقطة 
كما لو كنت تصور بكامريا ذات التنسيق املتوسط أو الكبري )٦x٦ سم، 4x5 بوصة أو ما إىل ذلك(. 
الصورة  القتصاص  االرتفاع  إىل  العرض  نسبة  معلومات  إرفــاق  فسيتم  صــورة،  التقاط  عند 
بالربنامج املرفق للصورة. )يتم تسجيل الصورة على البطاقة دون أن يتم اقتصاصها.( بعدما 

يتم نقل الصورة إىل الكمبيوتر الشخصي.
فيمكنك استخدام برنامج )Digital Photo Professional برنامج مرفق، ص.  596( 

القتصاص الصورة بسهولة لنسبة العرض إىل االرتفاع التي مت ضبطها. 

 C.Fn4:Others  )الوظيفة اخملصصة 4: أخرى (

OFF )إيقاف(: إيقاف التشغيل 
6:6 : نسبة العرض إىل االرتفاع 6:6

6:7 : نسبة العرض إىل االرتفاع 6:7

3:4 : نسبة العرض إىل االرتفاع 3:4
5:6 : نسبة العرض إىل االرتفاع 10:12

4:5 : نسبة العرض إىل االرتفاع 4:5
5:7 : نسبة العرض إىل االرتفاع 5:7

z●  فال  ،]3:2[ على  االرتفاع(  إىل  العرض  )نسبة   ]z5:  Aspect ratio[ ضبط  مت  إذا 
ميكنك إضافة معلومات االقتصاص إىل الصورة. 

املباشر.  ● العرض  باستخدام  التصوير  يف  اقتصاصاها  مت  التي  الصور  تضمني  سيتم 
ولكن، لن يعرض نطاق االقتصاص.

إذا متت إضافة معلومات االقتصاص إىل صورة واحدة RAW مع الكامريا )ص. 446(،  ●
فال ميكن حفظ الصورة بتنسيق JPEG كصورة مت اقتصاصها.  عند اقتصاص الصورة 
مبعالج الصور بتنسيق RAW اخلاص بالكامريسيتم حفظ صورة JPEG مع معلومات 

االقتصاص. 

C.Fn4
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          خيار املسح االفرتاضي

          سحب العدسة عند انقطاع الطاقة

M 3إعدادات الوظائف المخصصة 

قائمة  ستظهر   ،>L< الزر  على  تضغط  عندما  االلتقاط،  بعد  ومعاينتها  الصورة  عرض  أثناء 
التي  )مسح(،   ]Erase[ أو  ]Cancel[)إلغاء(  اخليارات،  أي  ضبط  ميكنك   .)439 )ص.  املسح 

سيتم انتقائها مسبقا يف هذه الشاشة.
إذا مت ضبط ]Erase[ )مسح(، فيمكنك الضغط فقط على >0< ملسح الصورة بسرعة

هذه الوظيفة هي لضبط ألية سحب العدسة عندما يتم إرفاق عدسة 
STM )كعدسة EF40mm f/2.8 STM( بالكامريا. ميكنك ضبطها على وظيفة سحب العدسة 

بشكل تلقائي عند ضبط وضع الكامريا على إيقاف التشغيل. 

: مت حتديد ]Cancel[ )إلغاء(

:  مت حتديد  ]Erase[ )مسح(  

تشغيل: متكني
إيقاف التشغيل: تعطيل

L

z

z

إذا مت حتديد ]Erase[ )مسح(، فكن حذ ًرا من أن متسح صورة عن طريق اخلطأ.  ●

مع إيقاف التشغيل التلقائي، لن يتم سحب العدسة بغض النظر عن اإلعداد. ●
قبل فصل العدسة، تأكد من أنه مت سحبها.  ●

عند ضبط ]Enable[)متكني(، تكون هذه الوظيفة فعالة بغض النظر عن وضع  ●
مفتاح إعداد ضبط بؤرة العدسة )ضبط البؤرة تلقائًيا أو يدوًيا(. 
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• Lens aberration 
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If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.
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          إضافة معلومات IPTC )احتاد الدويل لإلعالم واالتصاالت(

M 3إعدادات الوظائف المخصصة 

 )596 ص.   ،EOS )برنامج   EOS Utility من  واالتــصــاالت  لإلعالم  ــدويل  ال احتــاد  معلومات  مع 
املسجل بالكامريا، ميكن تسجيل معلومات IPTC )املضمنة( إىل الصور الثابتة )صور بتنسيق 
التي  الوظائف  من  وغريها  امللفات  إلدارة  فعالة  امليزة  وهذه  تلتقطها.  التي   )RAW/JPEG

 .IPTC تستخدم معلومات
بالنسبة آللية تسجيل معلومات IPTC إىل الكامريا ومعلومات عن املعلومات املسجلة، ارجع 

.EOS Utility إىل دليل إرشادات

لن يتم تسجيل معلومات IPTC إىل الصورة. 

أثناء تصوير الصور الثابتة، سيتم تسجيل معلومات IPTC املسجلة بالكامريا على الصورة. 

إيقاف التشغيل: تعطيل

تشغيل: متكني

z●  .)MP4 أو MOV مضمنة أثناء تصوير األفالم )أفالم بتنسيق IPTC ال تكون معلومات

أثناء التشغيل، ميكنك التحقق مما إذا كانت معلومات IPTC مضمنة أو ال )ص. 400(.  ●
مع برنامج Digital Photo Professional )برنامج EOS، ص. 596(، ميكنك التحقق  ●

من معلومات IPTC املسجلة يف الصورة. 
حتى إذا مت حتديد ])Clear all Custom Func. (C.Fn : 85[ )مسح جميع  ●

 IPTC الوظائف اخملصصة ]الوظيفة اخملصص( )ص. 481(، لن يتم مسح  معلومات
املسجلة يف الكامريا. ولكن، يستم تعطيل اإلعداد. 
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You can assign often-used functions to camera buttons or dials for ease 
of operation according to your preferences.

1 Select [Custom Controls].
 Under the [83] tab, select [Custom 

Controls], then press <0>.
 The Custom Controls setting screen 

will appear.

2 Select a camera button or dial.
 Select a camera button or dial, then 

press <0>.
 The name of the camera control and 

the assignable functions will be 
displayed.

 The diagram on the left will show the 
location of the selected button or dial.

3 Assign a function.
 Select a function, then press <0>.
 If the [z] icon appears on the  

bottom left of the screen, you can 
press the <B> button and set 
other related options.

4 Exit the setting.
 When you press <0> to exit the 

setting, the screen in step 2 will 
reappear.

 Press the <M> button to exit.

7 Custom ControlsN

With the screen in step 2 displayed, you can press the <L> button to revert 
the Custom Control settings to their defaults. Note that the [83: Custom 
Controls] settings will not be canceled even if you select [85: Clear all 
Custom Func. (C.Fn)].

494

M7 مفاتيح التحكم اخملصصة
ميكنك تعيني الوظائف األكرث استخدًاما إىل أزرار الكامريا أو أقراصها وفقا لتفضيالتك. 

حدد ]Print order[ )أمر الطباعة(. 1

حدد ًزرا أو قًرصا بالكامريا.  2

قم بتعيني إحدى الوظائف. 

اخرج من اإلعداد. 

حدد الوظيفة املطلوبة، ثم اضغط على >0<. ●
إذا ظهر الرمز ]z[ على الزر األيسر  ●

من الشاشة، فيمكنك الضغط على الزر 
>B<وضبط اخليارات األخرى.

عند الضغط على >0< للخروج من اإلعداد،  ●
ستعاود الشاشة التي ظهرت يف اخلطوة رقم 

٢ الظهور مًرة أخرى. 
اضغط على الزر >M< للخروج.  ●

3

4

●  Custom[  حدد ]من عالمة التبويب  ]83
Controls[)مفاتيح التحكم اخملصصة(، ثم 

اضغط على >0<. 
W  وستظهر شاشة مفاتيح التحكم

اخملصصة. 

حدد زر أو قرص، ثم اضغط على >0< . ●
W  سيتم عرض اسم عنصر التحكم 

والوظائف القابلة للتعيني يف الكامريا. 
W  الصورة على اجلهة اليسرى ستظهر

موقع الزر أو القرص الذي مت حتديده. 

من الشاشة التي تظهر يف اخلطوة ٢ املعروضة، ميكنك الضغط على  ●
الزر >L< إللغاء إعدادات عناصر التحكم اخملصصة. الحظ أن إعدادات                                            

]Custom Controls : 83[ )مفاتيح التحكم اخملصصة( لن يتم إلغاؤها حتى إذا 
قمت بتحديد  ])Clear all Custom Func. (C.Fn : 85[  )مسح كافة الوظائف 

اخملصصة(. 
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7 Custom ControlsN

496

Assignable Functions to Camera Controls
FunctionPage

Metering and AF start500kk*1k*1

AF stop501kk

Switch to registered AF function
502

ONE SHOT z AI SERVO/SERVOk*3k*3

Switch to registered AF point

503 Selected AF point z Center/Registered AF point

Direct AF point selection

Direct AF area selection
504

Pause Movie Servo AF

Metering start

504

k

AE lockkk

AE lock (while button pressed)k

AE lock (hold)

505

kk

AE lock, AF stopkk

FE lockkk

Set ISO speed (hold button, turn )

Set ISO speed (hold button, turn )

Set ISO speed ( during metering)

506

Exposure compensation (hold button, turn )

Exposure compensation (hold button, turn )

Shutter speed setting in M mode

Aperture setting in M mode

AF

Ex
po
su
re
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الوظيفة

االنتقال إىل ضبط البؤرة تلقاًئيا  املسجل

Servo توقيف الفيلم بشكل حلظي لضبط البؤرة باستخدام

قفل اإلضاءة التلقائية )AE( )ضغط مع االستمرار(

ضبط سرعة ISO )الضغط مع االستمرار على الزر ،تدوير         (

االنتقال إىل وظيفة ضبط البؤرة تلقاًئيا )AE( التي مت تسجيلها

)A
F(

ًيا 
قائ

 تل
رة
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ط ال
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 اإل

جة
در
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)AE( قفل اإلضاءة التلقائية

قفل درجة إضاءة الفالش

تعويض درجة اإلضاءة )الضغط مع االستمرار على الزر ،تدوير        (

M إعداد سرعة الغالق يف الوضع

5 0 0

الصفحة

 5 0 1

 5 0 2

 5 0 3

 5 0 4

 5 0 4

 5 0 5

5 0 6

إيقاف ضبط البؤرة تلقاًئيا

نقطة ضبط البؤرة احملددة         املركز/ نقطة ضبط البؤرة املسجلة

بدء ضبط كثافة اإلضاءة

قفل ضبط البؤرة تلقائًيا، توقف ضبط البؤرة

ضبط سرعة ISO )   أثناء ضبط كثافة اإلضاءة(

)لقطة واحدة( AI SERVO/SERVO      ONE SHOT واحدة(

نقطة ضبط البؤرة  املباشرة

قفل اإلضاءة التلقائية )AE( )عند الضغط على الزر(

ضبط سرعة ISO )الضغط مع االستمرار على الزر ، تدوير        (

تعويض درجة اإلضاءة )الضغط مع االستمرار على الزر ،تدوير        (

M إعداد فتحة العدسة يف الوضع
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<> stands for “AF stop button” provided on super telephoto lenses 
equipped with Image Stabilizer.

497

7 Custom ControlsN

p

k

k k

k*2 k*2

k*3 k*3

k*4 k*4

k*5

k*6 k*7

k

k k

k k k k

k k k k

k k

k

k

k

k

k

k k

k k

< > stands for “AF stop button” provided on super telephoto lenses 
equipped with Image Stabilizer.

497

7 Custom ControlsN

p

k

k k

k*2 k*2

k*3 k*3

k*4 k*4

k*5

k*6 k*7

k

k k

k k k k

k k k k

k k

k

k

k

k

k

k k

k k

< > stands for “AF stop button” provided on super telephoto lenses 
equipped with Image Stabilizer.

497

7 Custom ControlsN

p

k

k k

k*2 k*2

k*3 k*3

k*4 k*4

k*5

k*6 k*7

k

k k

k k k k

k k k k

k k

k

k

k

k

k

k k

k k

< > stands for “AF stop button” provided on super telephoto lenses 
equipped with Image Stabilizer.

497

7 Custom ControlsN

p

k

k k

k*2 k*2

k*3 k*3

k*4 k*4

k*5

k*6 k*7

k

k k

k k k k

k k k k

k k

k

k

k

k

k

k k

k k

< > stands for “AF stop button” provided on super telephoto lenses 
equipped with Image Stabilizer.

M 7 مفاتيح التحكم اخملصصة

2*k 2*k 
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6*k 7*k 
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ترمز                  إىل “زر إيقاف ضبط البؤرة تلقاًئيا )AF(” املتوفر مع عدسات الفائقة  ●
التصوير املرفقة مع مثبت الصورة.   

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.
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Image quality

Picture Style508

Depth-of-field preview
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Menu display

Register/recall shooting functionk*9k*9

Unlock while button pressed

509

Start movie recording (when k set)

Image replay

Magnify/Reduce (press SET, turn )

Cycle: y•g/o/n

Flash function settings

No function (disabled)kk

Im
ag
es

O
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tio
n
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<> stands for “AF stop button” provided on super telephoto lenses 
equipped with Image Stabilizer.
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ترمز                  إىل “زر إيقاف ضبط البؤرة تلقاًئيا )AF(” املتوفر مع عدسات الفائقة  ●
التصوير املرفقة مع مثبت الصورة.   

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.
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            : ضبط كثافة اإلضاءة وبدء ضبط البؤرة تلقائًيا
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When you press the button assigned to this function, metering and AF 
are performed.
*1: When assigned to the <p> or <A> button, 

pressing the <B> button while the setting 
screen is displayed will enable you to set the 
detailed AF settings. When shooting, pressing the 
<p> or <A> button will perform AF as it 
was set.

 AF start position
When [Registered AF point] is set, you can press the <p> or 
<A> button to switch to the registered AF point.

Registering the AF Point
1. Set the AF area selection mode to one of the following: Single-point 

Spot AF (manual selection), Single-point AF (manual selection), AF 
point expansion (manual selection ), AF point expansion (manual 
selection, surrounding points), or Automatic selection AF. Zone AF 
and Large Zone AF cannot be selected.

2. Select an AF point manually.
3. Hold down the <S> button, then press the <U> button. A beep will 

sound, and the AF point will be registered, then the registered AF 
point will blink.

AF

: Metering and AF start

 When the AF point is registered, the following will be displayed:
• Automatic selection AF:  HP (HP: Home Position)
• Single-point Spot AF (manual selection), Single-point AF (manual 

selection), AF point expansion (manual selection ), AF point 
expansion (manual selection, surrounding points): SEL  (Center), 
SEL HP (Off center)

 To cancel the registered AF point, hold down the <S> button, then 
press the <m> button. The registered AF point will also be canceled 
if you select [55: Clear all camera settings].
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          ضبط البؤرة تلقائًيا

عند الضغط على الزر اخملصص لهذه الوظيفة، يتم تنفيذ ضبط كثافة اإلضاءة وضبط البؤرة 
 )AF(. تلقاًئيا

بالضغط   >A< أو   >AF-ON<وظيف بتعيني  قمت  إذا 
أثناء عرض شاشة اإلعداد سيسمح   >B< على زر
لك بضبط إعدادات ضبط البؤرة تلقائًيا بشكل مفصل. 
 >A< أو   >AF-ON< زر  على  الضغط  التصوير،  عند 

سينفذ ضبط البؤرة تلقائًيا كما هو حمدد. 

تلقاًئيا املسجل(، ميكنك  البؤرة  )مستوى ضبط   ]Registered AF point[ عند ضبط 
الضغط على الزر >AF-ON< أو >A< النتقال إىل مستوى ضبط البؤرة التلقائي املسجل.  

اضبط وضع حتديد منطقة ضبط البؤرة تلقاًئيا على أحد األوضاع التالية: ضبط البؤرة تلقاًئيا     
)AF( املوضعي أحادي املستوى أو ضبط البؤرة تلقاًئيا أحادي املستوى أو توسعة مستوى 
ضبط البؤرة تلقاًئيا )حتديد يدوي، نقاط حميطة( أو ضبط البؤرة تلقاًئيا مع التحديد التلقائي 

لـمستوى. ال ميكن تسجيل ضبط البؤرة تلقاًئيا )AF( حسب املنطقة. 
حدد مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا )AF( بشكل يدوي. 

صفري  صوت  سيصدر    .>U< الزر  على  اضغط  ثم   >S< الزر  على  االستمرار  مع  اضغط 
تلقاًئيا  البؤرة  ضبط  مستوى  فسيومض  تلقاًئيا،  البؤرة  ضبط  مستوى  تسجيل  وسيتم 

املسجل. 

موضع البدء بضبط البؤرة تلقائًيا ●

تسجيل مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا )AF( واستخدامه 

عندما يتم تسجيل ضبط البؤرة تلقاًئيا )AF(، فسيتم عرض التايل:  ●
●  HP          :AF ضبط البؤرة تلقاًئيا مع التحديد التلقائي ملستوى
ضبط البؤرة تلقائًيا املوضعي أحادي املستوى )الضبط اليدوي( وضبط البؤرة تلقاًئيا  ●

أحادي املستوى وتوسعة )حتديد يدوي       ( ضبط البؤرة تلقاًئيا مع توسعه )حتديد 
يدوي، النقاط احمليطة(:  ] [ SEL )املركز(، HP SEL )بعيًدا عن املركز(. 

إللغاء مستوى ضبط البؤرة املسجل، اضغط مع االستمرارعلى الزر >S< بالكامل،  ●
ثم اضغط على زر                        . سيتم إلغاء مستوى ضبط البؤرة أيًضا إذا حددت             

] Clear all camera settings: 55[ )مسح جميع إعدادات الكامريا(. 

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.
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AF stop 501 k k
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Pause Movie Servo AF
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AE lock (while button pressed) k
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AE lock, AF stop k k

FE lock k k

Set ISO speed (hold button, turn )

Set ISO speed (hold button, turn )
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Exposure compensation (hold button, turn )
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Shutter speed setting in M mode

Aperture setting in M mode

AF
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When you press the button assigned to this function, metering and AF 
are performed.
*1: When assigned to the <p> or <A> button, 

pressing the <B> button while the setting 
screen is displayed will enable you to set the 
detailed AF settings. When shooting, pressing the 
<p> or <A> button will perform AF as it 
was set.

 AF start position
When [Registered AF point] is set, you can press the <p> or 
<A> button to switch to the registered AF point.

Registering the AF Point
1. Set the AF area selection mode to one of the following: Single-point 

Spot AF (manual selection), Single-point AF (manual selection), AF 
point expansion (manual selection ), AF point expansion (manual 
selection, surrounding points), or Automatic selection AF. Zone AF 
and Large Zone AF cannot be selected.

2. Select an AF point manually.
3. Hold down the <S> button, then press the <U> button. A beep will 

sound, and the AF point will be registered, then the registered AF 
point will blink.

AF

: Metering and AF start

 When the AF point is registered, the following will be displayed:
• Automatic selection AF:  HP (HP: Home Position)
• Single-point Spot AF (manual selection), Single-point AF (manual 

selection), AF point expansion (manual selection ), AF point 
expansion (manual selection, surrounding points): SEL  (Center), 
SEL HP (Off center)

 To cancel the registered AF point, hold down the <S> button, then 
press the <m> button. The registered AF point will also be canceled 
if you select [55: Clear all camera settings].

7 Custom ControlsN

500

When you press the button assigned to this function, metering and AF 
are performed.
*1: When assigned to the <p> or <A> button, 

pressing the <B> button while the setting 
screen is displayed will enable you to set the 
detailed AF settings. When shooting, pressing the 
<p> or <A> button will perform AF as it 
was set.

 AF start position
When [Registered AF point] is set, you can press the <p> or 
<A> button to switch to the registered AF point.

Registering the AF Point
1. Set the AF area selection mode to one of the following: Single-point 

Spot AF (manual selection), Single-point AF (manual selection), AF 
point expansion (manual selection ), AF point expansion (manual 
selection, surrounding points), or Automatic selection AF. Zone AF 
and Large Zone AF cannot be selected.

2. Select an AF point manually.
3. Hold down the <S> button, then press the <U> button. A beep will 

sound, and the AF point will be registered, then the registered AF 
point will blink.

AF

: Metering and AF start

 When the AF point is registered, the following will be displayed:
• Automatic selection AF:  HP (HP: Home Position)
• Single-point Spot AF (manual selection), Single-point AF (manual 

selection), AF point expansion (manual selection ), AF point 
expansion (manual selection, surrounding points): SEL  (Center), 
SEL HP (Off center)

 To cancel the registered AF point, hold down the <S> button, then 
press the <m> button. The registered AF point will also be canceled 
if you select [55: Clear all camera settings].

7 Custom ControlsN

500

When you press the button assigned to this function, metering and AF 
are performed.
*1: When assigned to the <p> or <A> button, 

pressing the <B> button while the setting 
screen is displayed will enable you to set the 
detailed AF settings. When shooting, pressing the 
<p> or <A> button will perform AF as it 
was set.

 AF start position
When [Registered AF point] is set, you can press the <p> or 
<A> button to switch to the registered AF point.

Registering the AF Point
1. Set the AF area selection mode to one of the following: Single-point 

Spot AF (manual selection), Single-point AF (manual selection), AF 
point expansion (manual selection ), AF point expansion (manual 
selection, surrounding points), or Automatic selection AF. Zone AF 
and Large Zone AF cannot be selected.

2. Select an AF point manually.
3. Hold down the <S> button, then press the <U> button. A beep will 

sound, and the AF point will be registered, then the registered AF 
point will blink.

AF

: Metering and AF start

 When the AF point is registered, the following will be displayed:
• Automatic selection AF:  HP (HP: Home Position)
• Single-point Spot AF (manual selection), Single-point AF (manual 

selection), AF point expansion (manual selection ), AF point 
expansion (manual selection, surrounding points): SEL  (Center), 
SEL HP (Off center)

 To cancel the registered AF point, hold down the <S> button, then 
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            : إيقاف ضبط البؤرة تلقائًيا

سيتوقف ضبط البؤرة تلقاًئيا )AF( عند الضغط باستمرار على الزر اخملصص لهذه الوظيفة. 
 .Al Servo يكون ذلك مالًئما يف حالة الرغبة يف قفل البؤرة أثناء ضبط البؤرة تلقاًئيا باستخدام

 >AF-ON< إذا أردت أن تستمر باستخدام مستوى ضبط البؤرة احملدد حالًيا عند الضغط على
أردت  إذا  تلقائًيا(.  البؤرة  ]AF start position[ )موضع بدء تشغيل ضبط  أو >A<، اضبط  
اإلبقاء على مواصفات ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام  Servo AF، تشغيل ضبط البؤرة تلقائًيا، 
وضع حتديد مستوى ضبط البؤرة تلقائًيا، حدد ]Maintain current setting[ )احلفاظ على 

اإلعداد احلايل(. 

]Case 1[ لتنفيذ ضبط البؤرة مع جمموعة احلاالت من >A< أو >AF-ON< اضغط على الزر
)احلالة ١( إىل ]Case 6[ )احلالة ٦(. 

البؤرة  ضبط  تشغيل  ضبط  مع  البؤرة  ضبط  لتنفيذ   >A< أو   >AF-ON< الزر  على  اضغط 
تلقائًيا. 

اضغط على الزر >AF-ON< أو >A< لتنفيذ ضبط البؤرة مع وضع حتديد نقطة ضبط البؤرة 
تلقائًيا.

مواصفات ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام Al Servo )ص. 127( ●

تشغيل ضبط البؤرة تلقائًيا )ص. 100( ●

وضع حتديد نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا )ص. 104( ●

إذا مت ضبط  ]AF4: Orientation linked AF point[ )مستوى ضبط البؤرة  ●
تلقاًئيا املرتبط باالجتاه( على ]Separate AF pts: Area+pt[  )حتديد مستويات 

خمتلفة للضبط التلقائي للبؤرة(  أو  ]Separate AF pts: Pt only[، فيمكنك 
تسجيل مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا )AF( بشكل منفصل لالجتاهات الرأسية 

)مقبض الكامريا باألعلى أو األسفل( واألفقية. 
إذا مت ضبط  ]Registered AF point[ )مستوى ضبط البؤرة املسجلة(                    ●

و ]AF area selection mode[ )وضع حتديد مستوى ضبط البؤرة تلقائًيا( 
على ]AF start position[ )موضع بدء تشغيل ضبط البؤرة تلقائًيا(،                             

]Registered AF point[ )مستوى ضبط البؤرة املسجلة( ستكون فعالة. 
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 AI SERVO/SERVO      ONE SHOT )لقطة واحدة( :
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Only while you hold down the depth-of-field preview button or the lens’s 
AF stop button, you can apply AF with the following settings: AF area 
selection mode (p.104), Tracking sensitivity (p.132), Acceleration/
deceleration tracking (p.133), AF point auto switching (p.134), Servo 1st 
image priority (p.136), and Servo 2nd image priority (p.137). Useful 
when you want to change the AF characteristics during AI Servo AF.
*2: On the setting screen, press the <B> button to 

display the detailed settings screen. Turn the 
<5> or <6> dial to select the function to be 
registered, then press <0> to add a checkmark 
[X]. When you select a function and press <0>, 
you can adjust the setting. By pressing the <L> 
button, you can revert the settings to their defaults.

You can switch the AF operation. In One-Shot AF mode, when you 
press the button to which this function is assigned, the camera switches 
to AI Servo AF/Servo AF mode. If you press the button in the AI Servo 
AF/Servo AF mode, the camera switches to One-Shot AF mode. Useful 
when you need to keep switching between One-Shot AF and AI Servo 
AF/Servo AF for a subject that keeps moving and stopping.
*3: On the setting screen, when you press the <B> button, you can select [Switch 

only when btn is held] or [Switch each time btn is pressed].

: Switch to registered AF function

: ONE SHOT z AI SERVO/SERVO

This function does not work during Live View shooting if Multi Shot Noise 
Reduction is set.
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M 7 مفاتيح التحكم اخملصصة

             :التبديل إىل وظيفة ضبط البؤرة تلقائًيا املسجل

ضبط  تطبيق  ميكنك  البؤرة،  ضبط  توقف  زر  أو  اجملال  عمق  زر  باستمرار  الضغط  أثناء  فقط 
 ،)401 )ص.  تلقاًئيا  الــبــؤرة  ضبط  منطقة  حتديد  وضــع  التالية:  ــدادات  اإلعـ مع  تلقائيا  الــبــؤرة 
وحساسية التتبع )ص. 132(، التسارع/التباطؤ )ص. 133(، ووضع التحويل التلقائي ملستوى 
ضبط البؤرة تلقاًئيا )ص. 134(، الصورة األوىل باستخدام Al Servo )ص. 136(، وأولوية الصورة 
الثانية باستخدام   Al Servo )ص. 137(.  يكون ذلك مالًئما يف حالة الرغبة يف تغيري خصائص 

 .Al Servo أثناء ضبط البؤرة تلقاًئيا باستخدام )AF( ضبط البؤرة تلقاًئيا

ميكنك التحويل إىل وضع ضبط البؤرة تلقاًئيا. ففي وضع ضبط البؤرة تلقاًئيا للقطة واحدة، عند 
البؤرة  ضبط  وضع  إىل  الكامريا  تنتقل  الوظيفة،  لهذه  اخملصص  الزر  على  باستمرار  الضغط 
، تتحول   Al Servo AF/Servo Al Servo. إذا ضغطت على الزر يف موضع  تلقاًئيا باستخدام 
الكامريا إىل وضع ضبط البؤرة تلقاًئيا للقطة واحدة فقط عندما تستمر يف الضغط على الزر. 
تلقاًئيا  البؤرة  ضبط  وضع  بني  االنتقال  يف  االستمرار  إىل  حتتاج  عندما  مناًسبا  الزر  هذا  ويعترب 
التعامل مع هدف يتحرك  أثناء   Al Servo البؤرة تلقاًئيا باستخدام  للقطة واحدة ووضع ضبط 

ويتوقف بشكل مستمر. 

 ،>B< على شاشة اإلعدادات، عند الضغط على الزر
الزر  على  الضغط  عند  )التغيري   ]Switch only when btn is held[ حتديد  ميكنك 
باستمرار( أو ]Switch each time btn is pressed[ )التغيري كل مرة يتم فيها الضغط 

على الزر(. 

 ،>B<الزر على  اضغط  ــدادات  اإلع شاشة  على 
القرص  أدر  وظيفة.   إعـــداد  شاشة  فستظهر 
>5< أو >6< لتحديد املعلمة املقرر تسجيلها، 
 ] ثم اضغط على >0< ليتم إرفاق عالمة اختيار ]
فإنه   ،>0< على  وتضغط  معلمة  حتــدد  عندما 
 ،]L[ الــزر  على  بالضغط  املعلمة.  ضبط  ميكنك 

ميكنك الرجوع إىل الوضع االفرتاضي لإلعدادات. 

z ال يعمل هذا اإلعداد أثناء التصوير باستخدام العرض املباشر إذا مت ضبط تقليل
تشويش اللقطات املتعددة. 
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ميكنك  السريع،  التحكم  قــرص  إعـــدادات  شاشة  عــرض  مع 
الضغط على الزر >B<، ثم ضبط اجتاه انتقال ضبط البؤرة 

تلقائيا عند إدارة القرص >5<.   
  ]Direction: AF point switching[ إن اعدادات

ل ]Horizontal[  )أفقي( و ]Vertical[)رأسي( ستعمل مع 
يــدوي      :  البؤرة تلقائًيا أحادية املستوى، حتديد  نقطة ضبط 

مستوى ضبط البورة تلقائًيا وتوسعه، ومنطقة ضبط البؤرة 
                    ]Direction: Zone AF frame switch[ ــدادات  إع ستعمل  احمليطة.  النقاط  الواسعة:  تلقائًيا 
ل]Horizontal[   ]Cycle through the zones[  )أفقي( و ]Vertical[ )رأسي( مع منطقة ضبط 

البؤرة تلقائًيا.   

503
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While the metering timer is active, when you press the depth-of-field 
preview button or the lens’s AF stop button, the focusing point can be 
switched to the registered AF point.
*4: On the setting screen, when you press the <B> button, you can select [Switch 

only when btn is held] or [Switch each time btn is pressed]. To register the AF 
point, see page 500.

While the metering timer is active, pressing the <p> (AF area 
selection) button will switch between the current AF point and the center 
AF point or registered AF point.
*5: On the setting screen, when you press the <B> button, you can select [Switch 

to center AF point] or [Switch to registered AF point]. To register the AF point, 
see page 500.

While the metering timer is active, you can select an AF point directly 
with the <5> or <9> dial without pressing the <S> button.
*6: With the Quick Control Dial setting screen 

displayed, you can press the <B> button, then 
set the direction for switching the AF point for 
when the <5> dial is turned. The [Direction: AF 
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[Vertical] will work for Single-point Spot AF, 
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the aperture in the <a> mode, hold down the <A> button and turn the 
<6> dial.
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             :االنتقال إىل مستوى ضبط البؤرة تلقائيا املسجل

            : حتديد مستوى ضبط البؤرة تلقائًيا          املركز/ مستوى ضبط البؤرة املسجل

           : التحديد املباشر ملستوى ضبط البؤرة تلقائًيا 

ضبط  إىل  الكامريا  ستتحول  الوظيفة،  لهذه  اخملصص  الزر  على  تضغط  عندما  اإلضاءة،  كثافة  ضبط  أثناء 
البؤرة تلقاًئيا )AF( املسجل.

عندما يكون مؤقت ضبط الكثافة فعال، الضغط على الزر > p < )حتديد منطقة ضبط البؤرة تلقائًيا( سيحول 
بني مستوى ضبط البؤرة احلالية، ومركز مستوى ضبط البؤرة تلقائًيا أو مستوى ضبط البؤرة تلقائًيا املسجل. 

أثناء الضبط، ميكنك حتديد مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا )AF( مباشرة باستخدام القرص >5< أو >9< دون 
 .>S< الضغط على الزر

 Switch only when btn[  ميكنك حتديد ،>B< يف شاشة اإلعدادات، عندما تضغط على الزر
 Switch each time btn is[  التحويل فقط يف حالة الضغط املستمر على الزر(  أو( ]is held

pressed[ )التحويل فقط يف حالة الضغط مع االستمرار على الزر( . أنظر ص. 500 لتسجيل مستوى 
ضبط البؤرة. 

 ]Switch to center AF point[ ميكنك حتديد ،>B< يف شاشة اإلعدادات، عندما تضغط على الزر
إىل  )التحول   ]Switch to registered AF point[ أو  تلقائًيا(  البؤرة  إىل مركز مستوى ضبط  )التحول 

مستوى ضبط البؤرة تلقائًيا املسجل(. أنظر ص. 500 لتسجيل مستوى ضبط البؤرة. 

على شاشة إعدادات مفتاح التحكم املتعدد املهام، ميكنك الضغط على زر >B< وحتديد مستوى 
تلقاًئيا  البؤرة  ضبط  مستوى  إىل  )التبديل   ]Switch to center AF point[  ( تلقائًيا  البؤرة  ضبط 
املركزي( أو ]Switch to registered AF point[ )التبديل إىل مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا املسجل( 

تتحول الكامريا إليه عند الضغط على مركز الزر >9<.  أنظر ص. 500 لتسجيل مستوى ضبط البؤرة. 

: 4*

: 5*

: 6*

: 7*

إذا قمت بتعيني]Direct AF point selection[ على >5< وأردت أن تغري فتحة  ●
العدسة يف املوضع >a<، اضغط على الزر >A< باستمرار وأدر القرص >6<. 

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed. 503
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While the metering timer is active, when you press the depth-of-field 
preview button or the lens’s AF stop button, the focusing point can be 
switched to the registered AF point.
*4: On the setting screen, when you press the <B> button, you can select [Switch 

only when btn is held] or [Switch each time btn is pressed]. To register the AF 
point, see page 500.

While the metering timer is active, pressing the <p> (AF area 
selection) button will switch between the current AF point and the center 
AF point or registered AF point.
*5: On the setting screen, when you press the <B> button, you can select [Switch 

to center AF point] or [Switch to registered AF point]. To register the AF point, 
see page 500.

While the metering timer is active, you can select an AF point directly 
with the <5> or <9> dial without pressing the <S> button.
*6: With the Quick Control Dial setting screen 

displayed, you can press the <B> button, then 
set the direction for switching the AF point for 
when the <5> dial is turned. The [Direction: AF 
point switching] settings for [Horizontal] and 
[Vertical] will work for Single-point Spot AF, 
Single-point AF, Man. select.c: AF point 
expansion, and Expand AF area: Surround. The 
[Direction: Zone AF frame switch] settings for 
[Cycle through the zones], [Horizontal], and [Vertical] will work with Zone AF.

*7: On the Multi-controller setting screen, you can press the <B> button and select 
the AF point ([Switch to center AF point] or [Switch to registered AF point]) the 
camera switches to when you press the center of <9>. To register the AF point, see 
page 500.
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: Selected AF point z Center/Registered AF point

:Direct AF point selection

If you assign [Direct AF point selection] to <5> and you want to change 
the aperture in the <a> mode, hold down the <A> button and turn the 
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Only while you hold down the depth-of-field preview button or the lens’s 
AF stop button, you can apply AF with the following settings: AF area 
selection mode (p.104), Tracking sensitivity (p.132), Acceleration/
deceleration tracking (p.133), AF point auto switching (p.134), Servo 1st 
image priority (p.136), and Servo 2nd image priority (p.137). Useful 
when you want to change the AF characteristics during AI Servo AF.
*2: On the setting screen, press the <B> button to 

display the detailed settings screen. Turn the 
<5> or <6> dial to select the function to be 
registered, then press <0> to add a checkmark 
[X]. When you select a function and press <0>, 
you can adjust the setting. By pressing the <L> 
button, you can revert the settings to their defaults.

You can switch the AF operation. In One-Shot AF mode, when you 
press the button to which this function is assigned, the camera switches 
to AI Servo AF/Servo AF mode. If you press the button in the AI Servo 
AF/Servo AF mode, the camera switches to One-Shot AF mode. Useful 
when you need to keep switching between One-Shot AF and AI Servo 
AF/Servo AF for a subject that keeps moving and stopping.
*3: On the setting screen, when you press the <B> button, you can select [Switch 

only when btn is held] or [Switch each time btn is pressed].

: Switch to registered AF function

: ONE SHOT z AI SERVO/SERVO

This function does not work during Live View shooting if Multi Shot Noise 
Reduction is set.
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M 7 مفاتيح التحكم اخملصصة

            : حتديد مباشر ملنطقة ضبط البؤرة تلقائًيا 

Servo AF إيقاف حلظي لفيلم باستخدام :            

          : بدء ضبط كثافة اإلضاءة

          : قفل اإلضاءة التلقائية

          : قفل اإلضاءة التلقائية )ضغط مع االستمرار(

          درجات اإلضاءة

إذا كان مؤقت ضبط كثافة اإلضاءة فعال، ميكنك الضغط على زر >p< )حتديد منطقة ضبط 
الزر  على  الضغط  دون  من  مباشرًة  تلقائًيا  البؤرة  ضبط  منطقة  حتديد  وضع  لتحديد  البؤرة( 

 .>S<

عندما يكون تصوير فيلم باستخدام FA ovreS فعال، ميكنك إيقاف ضبط البؤرة بشكل حلظي 
عرب الضغط على زر عرض عمق اجملال أو الزر >0<. اضغط على الزر جمدًدا إلكمال تصوير 

الفيلم. 

عند الضغط على زر الغالق حتى منتصف املسافة، يتم تنفيذ ضبط الكثافة فقط )ال يتم تنفيذ 
ضبط البؤرة تلقائًيا(.

اإلضاءة  )قفل  اإلضاءة  درجة  قفل  ميكنك  الوظيفة،  لهذه  اخملصص  الزر  على  الضغط  عند 
التلقائية ) أثناء ضبط كثافة اإلضاءة. ويكون ذلك مالًئما يف حالة الرغبة يف ضبط البؤرة وضبط 

كثافة إضاءة اللقطة بشكل منفصل.  

سيتم قفل درجة اإلضاءة )قفل اإلضاءة التلقائية )AE(( عندما تضغط على زر الغالق. 

z قفل اإلضاءة التلقائي أثناء( ]AE lock (while button pressed([إذا قمت بتعيني
الضغط على الزر( لزر الغالق، فسوف يعمل أيضا أي زر خمصص لـ ]AE lock[)قفل 

اإلضاءة التلقائية(])AE lock (hold[)قفل اإلضاءة التلقائية )الضغط مع االستمرار( 
ك ])AE lock (while button pressed[ )قفل اإلضاءة التلقائية )أثناء الضغط على 

الزر((. 
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If the metering timer is active, you can press the <p> (AF area 
selection) button to directly select an AF area selection mode without 
pressing the <S> button.

When Movie Servo AF is active, you can pause the AF by pressing the 
Depth-of-field preview button or <0>. Press the button again to 
resume Movie Servo AF.

When you press the shutter button halfway, exposure metering is 
performed (AF is not performed).

When you press the button assigned to this function, you can lock the 
exposure (AE lock) while the metering timer is active. Useful when you 
want to focus and meter the shot separately.

The exposure will be locked (AE lock) while you hold down the shutter 
button.

: Direct AF area selection

: Pause Movie Servo AF

Exposure

: Metering start

: AE lock

: AE lock (while button pressed)

If you assign [AE lock (while button pressed)] to the shutter button, any 
buttons assigned to [AE lock] or [AE lock (hold)] will also work as [AE lock 
(while button pressed)].
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ميكنك ضبط سرعة ISO بالضغط مع االستمرار على >0< ثم تدوير القرص >6< )لتصوير 
 ISO سرعة  إعداد  تفعيل  فسيتم  التلقائية،   ISO سرعة  ضبط  مت  وإذا   . فقط(  الثابتة  الصور 
اليدوية. عندما ينتهي مؤقت كثافة اإلضاءة )       (، سيتم ضبط سرعة ISO التلقائية. إذا كنت 
مع   ISO بسرعة  اإلضــاءة  درجة  تعديل  فيمكنك   ،>a< الوضع  يف  الوظيفة  هذه  تستخدم 

احملافظة على السرعة احلالية للغالق وفتحة العدسة. 
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When you press the button assigned to this function, you can lock the 
exposure (AE lock). The AE lock will be maintained until you press the 
button again. Useful when you want to set the focus and meter 
separately or take multiple shots at the same exposure setting.

When you press the button assigned to this function, you can lock the 
exposure (AE lock) and the AF will stop. Useful with AI Servo AF if you 
want to perform AE lock at the same time when AF stops.

For flash photography, pressing the button assigned to this function will 
fire a preflash and record the required flash output (FE lock).

You can set the ISO speed by holding down <0> and turning the 
<6> dial (for still photo shooting only). If this control is used with ISO 
Auto set, you can set the ISO speed manually. When the metering timer 
(0) ends, ISO Auto will be restored. If you use this function in the 
<a> mode, you can adjust the exposure with the ISO speed while 
maintaining the current shutter speed and aperture value.

You can set the ISO speed by holding down <p> (AF area selection) 
button and turning the <6> dial (for still photo shooting only). The 
settable range is the same as with [ : Set ISO speed (hold btn, 
turn )].

: AE lock (hold)

: AE lock, AF stop

: FE lock

: Set ISO speed (hold button, turn )

: Set ISO speed (hold button, turn )

For movie shooting, setting [ : Set ISO speed (hold btn, turn )] or 
[ : Set ISO speed (hold btn, turn )] will not take effect.

M 7 مفاتيح التحكم اخملصصة

           : قفل اإلضاءة التلقائية )مع االستمرار(

                : قفل اإلضاءة التلقائية، توقف ضبط البؤرة تلقائًيا

           : قفل درجة إضاءة الفالش

           : ضبط سرعة ISO )الضغط على الزر ، قم بتدوير         (

           : ضبط سرعة ISO )الضغط على الزر ، قم بتدوير         (

إذا قمت بالضغط على الزر الذي مت تعيينه لهذه الوظيفة، ميكنك إقفال درجة اإلضاءة )قفل 
اإلضاءة التلقائية(. سيتم االحتفاظ بقفل اإلضاءة التلقائية حتى الضغط على الزر جمدًدا. تعترب 
مالئمة عندما تريد ضبط البؤرة وكثافة اإلضاءة بشكل منفصل أو التقاط لقطات متعددة يف 

نفس إعداد درجة اإلضاءة.

إذا قمت بالضغط على الزر الذي مت تعيينه لهذه الوظيفة، ميكنك إقفال درجة اإلضاءة )قفل 
ضبط  عرب  التصوير  مع  مالئمة  تعترب  تلقائًيا.  البؤرة  ضبط  عملية  وسيتوقف  التلقائية(  اإلضاءة 
التلقائية يف نفس وقت توقف  إذا أردت أن تنفذ قفل اإلضاءة  أو   Al Servo البؤرة باستخدام 

ضبط البؤرة. 

 أثناء التصوير باستخدام الفالش، سيؤدي الضغط على الزر اخملصص لهذه الوظيفة إىل إطالق 
فالش مسبق وتسجيل خرج الفالش املطلوب )قفل درجة إضاءة الفالش(. 

البؤرة(  ضبط  منطقة  )حتديد   >p< على  االستمرار  مع  بالضغط   ISO سرعة  ضبط  ميكنك 
وبتدوير القرص على >6< )لتصوير الصور الثابتة فقط(. إن النطاق القابل للضبط هو نفسه 

 .] 
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When you press the button assigned to this function, you can lock the 
exposure (AE lock). The AE lock will be maintained until you press the 
button again. Useful when you want to set the focus and meter 
separately or take multiple shots at the same exposure setting.

When you press the button assigned to this function, you can lock the 
exposure (AE lock) and the AF will stop. Useful with AI Servo AF if you 
want to perform AE lock at the same time when AF stops.

For flash photography, pressing the button assigned to this function will 
fire a preflash and record the required flash output (FE lock).

You can set the ISO speed by holding down <0> and turning the 
<6> dial (for still photo shooting only). If this control is used with ISO 
Auto set, you can set the ISO speed manually. When the metering timer 
(0) ends, ISO Auto will be restored. If you use this function in the 
<a> mode, you can adjust the exposure with the ISO speed while 
maintaining the current shutter speed and aperture value.

You can set the ISO speed by holding down <p> (AF area selection) 
button and turning the <6> dial (for still photo shooting only). The 
settable range is the same as with [ : Set ISO speed (hold btn, 
turn )].

: AE lock (hold)

: AE lock, AF stop

: FE lock

: Set ISO speed (hold button, turn )

: Set ISO speed (hold button, turn )

For movie shooting, setting [ : Set ISO speed (hold btn, turn )] or 
[ : Set ISO speed (hold btn, turn )] will not take effect.

: Set ISO speed (hold btn, turn 
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When you press the button assigned to this function, you can lock the 
exposure (AE lock). The AE lock will be maintained until you press the 
button again. Useful when you want to set the focus and meter 
separately or take multiple shots at the same exposure setting.

When you press the button assigned to this function, you can lock the 
exposure (AE lock) and the AF will stop. Useful with AI Servo AF if you 
want to perform AE lock at the same time when AF stops.

For flash photography, pressing the button assigned to this function will 
fire a preflash and record the required flash output (FE lock).

You can set the ISO speed by holding down <0> and turning the 
<6> dial (for still photo shooting only). If this control is used with ISO 
Auto set, you can set the ISO speed manually. When the metering timer 
(0) ends, ISO Auto will be restored. If you use this function in the 
<a> mode, you can adjust the exposure with the ISO speed while 
maintaining the current shutter speed and aperture value.

You can set the ISO speed by holding down <p> (AF area selection) 
button and turning the <6> dial (for still photo shooting only). The 
settable range is the same as with [ : Set ISO speed (hold btn, 
turn )].

: AE lock (hold)

: AE lock, AF stop

: FE lock

: Set ISO speed (hold button, turn )

: Set ISO speed (hold button, turn )

For movie shooting, setting [ : Set ISO speed (hold btn, turn )] or 
[ : Set ISO speed (hold btn, turn )] will not take effect.

مع ])
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When you press the button assigned to this function, you can lock the 
exposure (AE lock). The AE lock will be maintained until you press the 
button again. Useful when you want to set the focus and meter 
separately or take multiple shots at the same exposure setting.

When you press the button assigned to this function, you can lock the 
exposure (AE lock) and the AF will stop. Useful with AI Servo AF if you 
want to perform AE lock at the same time when AF stops.

For flash photography, pressing the button assigned to this function will 
fire a preflash and record the required flash output (FE lock).

You can set the ISO speed by holding down <0> and turning the 
<6> dial (for still photo shooting only). If this control is used with ISO 
Auto set, you can set the ISO speed manually. When the metering timer 
(0) ends, ISO Auto will be restored. If you use this function in the 
<a> mode, you can adjust the exposure with the ISO speed while 
maintaining the current shutter speed and aperture value.

You can set the ISO speed by holding down <p> (AF area selection) 
button and turning the <6> dial (for still photo shooting only). The 
settable range is the same as with [ : Set ISO speed (hold btn, 
turn )].

: AE lock (hold)

: AE lock, AF stop

: FE lock

: Set ISO speed (hold button, turn )

: Set ISO speed (hold button, turn )

For movie shooting, setting [ : Set ISO speed (hold btn, turn )] or 
[ : Set ISO speed (hold btn, turn )] will not take effect.

: Set ISO speed (hold btn, turn 
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When you press the button assigned to this function, you can lock the 
exposure (AE lock). The AE lock will be maintained until you press the 
button again. Useful when you want to set the focus and meter 
separately or take multiple shots at the same exposure setting.

When you press the button assigned to this function, you can lock the 
exposure (AE lock) and the AF will stop. Useful with AI Servo AF if you 
want to perform AE lock at the same time when AF stops.

For flash photography, pressing the button assigned to this function will 
fire a preflash and record the required flash output (FE lock).

You can set the ISO speed by holding down <0> and turning the 
<6> dial (for still photo shooting only). If this control is used with ISO 
Auto set, you can set the ISO speed manually. When the metering timer 
(0) ends, ISO Auto will be restored. If you use this function in the 
<a> mode, you can adjust the exposure with the ISO speed while 
maintaining the current shutter speed and aperture value.

You can set the ISO speed by holding down <p> (AF area selection) 
button and turning the <6> dial (for still photo shooting only). The 
settable range is the same as with [ : Set ISO speed (hold btn, 
turn )].

: AE lock (hold)

: AE lock, AF stop

: FE lock

: Set ISO speed (hold button, turn )

: Set ISO speed (hold button, turn )

For movie shooting, setting [ : Set ISO speed (hold btn, turn )] or 
[ : Set ISO speed (hold btn, turn )] will not take effect.

لتصوير األفالم، ضبط  ])
 Set ISO speed (hold btn, turn :            [ لن يكون فعال.
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When you press the button assigned to this function, you can lock the 
exposure (AE lock). The AE lock will be maintained until you press the 
button again. Useful when you want to set the focus and meter 
separately or take multiple shots at the same exposure setting.

When you press the button assigned to this function, you can lock the 
exposure (AE lock) and the AF will stop. Useful with AI Servo AF if you 
want to perform AE lock at the same time when AF stops.

For flash photography, pressing the button assigned to this function will 
fire a preflash and record the required flash output (FE lock).

You can set the ISO speed by holding down <0> and turning the 
<6> dial (for still photo shooting only). If this control is used with ISO 
Auto set, you can set the ISO speed manually. When the metering timer 
(0) ends, ISO Auto will be restored. If you use this function in the 
<a> mode, you can adjust the exposure with the ISO speed while 
maintaining the current shutter speed and aperture value.

You can set the ISO speed by holding down <p> (AF area selection) 
button and turning the <6> dial (for still photo shooting only). The 
settable range is the same as with [ : Set ISO speed (hold btn, 
turn )].

: AE lock (hold)

: AE lock, AF stop

: FE lock

: Set ISO speed (hold button, turn )

: Set ISO speed (hold button, turn )

For movie shooting, setting [ : Set ISO speed (hold btn, turn )] or 
[ : Set ISO speed (hold btn, turn )] will not take effect.

ipأو  ])
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When you press the button assigned to this function, you can lock the 
exposure (AE lock). The AE lock will be maintained until you press the 
button again. Useful when you want to set the focus and meter 
separately or take multiple shots at the same exposure setting.

When you press the button assigned to this function, you can lock the 
exposure (AE lock) and the AF will stop. Useful with AI Servo AF if you 
want to perform AE lock at the same time when AF stops.

For flash photography, pressing the button assigned to this function will 
fire a preflash and record the required flash output (FE lock).

You can set the ISO speed by holding down <0> and turning the 
<6> dial (for still photo shooting only). If this control is used with ISO 
Auto set, you can set the ISO speed manually. When the metering timer 
(0) ends, ISO Auto will be restored. If you use this function in the 
<a> mode, you can adjust the exposure with the ISO speed while 
maintaining the current shutter speed and aperture value.

You can set the ISO speed by holding down <p> (AF area selection) 
button and turning the <6> dial (for still photo shooting only). The 
settable range is the same as with [ : Set ISO speed (hold btn, 
turn )].

: AE lock (hold)

: AE lock, AF stop

: FE lock

: Set ISO speed (hold button, turn )

: Set ISO speed (hold button, turn )

For movie shooting, setting [ : Set ISO speed (hold btn, turn )] or 
[ : Set ISO speed (hold btn, turn )] will not take effect.
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When you press the button assigned to this function, you can lock the 
exposure (AE lock). The AE lock will be maintained until you press the 
button again. Useful when you want to set the focus and meter 
separately or take multiple shots at the same exposure setting.

When you press the button assigned to this function, you can lock the 
exposure (AE lock) and the AF will stop. Useful with AI Servo AF if you 
want to perform AE lock at the same time when AF stops.

For flash photography, pressing the button assigned to this function will 
fire a preflash and record the required flash output (FE lock).

You can set the ISO speed by holding down <0> and turning the 
<6> dial (for still photo shooting only). If this control is used with ISO 
Auto set, you can set the ISO speed manually. When the metering timer 
(0) ends, ISO Auto will be restored. If you use this function in the 
<a> mode, you can adjust the exposure with the ISO speed while 
maintaining the current shutter speed and aperture value.

You can set the ISO speed by holding down <p> (AF area selection) 
button and turning the <6> dial (for still photo shooting only). The 
settable range is the same as with [ : Set ISO speed (hold btn, 
turn )].

: AE lock (hold)

: AE lock, AF stop

: FE lock

: Set ISO speed (hold button, turn )

: Set ISO speed (hold button, turn )

For movie shooting, setting [ : Set ISO speed (hold btn, turn )] or 
[ : Set ISO speed (hold btn, turn )] will not take effect.
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When you press the button assigned to this function, you can lock the 
exposure (AE lock). The AE lock will be maintained until you press the 
button again. Useful when you want to set the focus and meter 
separately or take multiple shots at the same exposure setting.

When you press the button assigned to this function, you can lock the 
exposure (AE lock) and the AF will stop. Useful with AI Servo AF if you 
want to perform AE lock at the same time when AF stops.

For flash photography, pressing the button assigned to this function will 
fire a preflash and record the required flash output (FE lock).

You can set the ISO speed by holding down <0> and turning the 
<6> dial (for still photo shooting only). If this control is used with ISO 
Auto set, you can set the ISO speed manually. When the metering timer 
(0) ends, ISO Auto will be restored. If you use this function in the 
<a> mode, you can adjust the exposure with the ISO speed while 
maintaining the current shutter speed and aperture value.

You can set the ISO speed by holding down <p> (AF area selection) 
button and turning the <6> dial (for still photo shooting only). The 
settable range is the same as with [ : Set ISO speed (hold btn, 
turn )].

: AE lock (hold)

: AE lock, AF stop

: FE lock

: Set ISO speed (hold button, turn )

: Set ISO speed (hold button, turn )

For movie shooting, setting [ : Set ISO speed (hold btn, turn )] or 
[ : Set ISO speed (hold btn, turn )] will not take effect.
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When you press the button assigned to this function, you can lock the 
exposure (AE lock). The AE lock will be maintained until you press the 
button again. Useful when you want to set the focus and meter 
separately or take multiple shots at the same exposure setting.

When you press the button assigned to this function, you can lock the 
exposure (AE lock) and the AF will stop. Useful with AI Servo AF if you 
want to perform AE lock at the same time when AF stops.

For flash photography, pressing the button assigned to this function will 
fire a preflash and record the required flash output (FE lock).

You can set the ISO speed by holding down <0> and turning the 
<6> dial (for still photo shooting only). If this control is used with ISO 
Auto set, you can set the ISO speed manually. When the metering timer 
(0) ends, ISO Auto will be restored. If you use this function in the 
<a> mode, you can adjust the exposure with the ISO speed while 
maintaining the current shutter speed and aperture value.

You can set the ISO speed by holding down <p> (AF area selection) 
button and turning the <6> dial (for still photo shooting only). The 
settable range is the same as with [ : Set ISO speed (hold btn, 
turn )].

: AE lock (hold)

: AE lock, AF stop

: FE lock

: Set ISO speed (hold button, turn )

: Set ISO speed (hold button, turn )

For movie shooting, setting [ : Set ISO speed (hold btn, turn )] or 
[ : Set ISO speed (hold btn, turn )] will not take effect.
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When you press the button assigned to this function, you can lock the 
exposure (AE lock). The AE lock will be maintained until you press the 
button again. Useful when you want to set the focus and meter 
separately or take multiple shots at the same exposure setting.

When you press the button assigned to this function, you can lock the 
exposure (AE lock) and the AF will stop. Useful with AI Servo AF if you 
want to perform AE lock at the same time when AF stops.

For flash photography, pressing the button assigned to this function will 
fire a preflash and record the required flash output (FE lock).

You can set the ISO speed by holding down <0> and turning the 
<6> dial (for still photo shooting only). If this control is used with ISO 
Auto set, you can set the ISO speed manually. When the metering timer 
(0) ends, ISO Auto will be restored. If you use this function in the 
<a> mode, you can adjust the exposure with the ISO speed while 
maintaining the current shutter speed and aperture value.

You can set the ISO speed by holding down <p> (AF area selection) 
button and turning the <6> dial (for still photo shooting only). The 
settable range is the same as with [ : Set ISO speed (hold btn, 
turn )].

: AE lock (hold)

: AE lock, AF stop

: FE lock

: Set ISO speed (hold button, turn )

: Set ISO speed (hold button, turn )

For movie shooting, setting [ : Set ISO speed (hold btn, turn )] or 
[ : Set ISO speed (hold btn, turn )] will not take effect.
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When you press the button assigned to this function, you can lock the 
exposure (AE lock). The AE lock will be maintained until you press the 
button again. Useful when you want to set the focus and meter 
separately or take multiple shots at the same exposure setting.

When you press the button assigned to this function, you can lock the 
exposure (AE lock) and the AF will stop. Useful with AI Servo AF if you 
want to perform AE lock at the same time when AF stops.

For flash photography, pressing the button assigned to this function will 
fire a preflash and record the required flash output (FE lock).

You can set the ISO speed by holding down <0> and turning the 
<6> dial (for still photo shooting only). If this control is used with ISO 
Auto set, you can set the ISO speed manually. When the metering timer 
(0) ends, ISO Auto will be restored. If you use this function in the 
<a> mode, you can adjust the exposure with the ISO speed while 
maintaining the current shutter speed and aperture value.

You can set the ISO speed by holding down <p> (AF area selection) 
button and turning the <6> dial (for still photo shooting only). The 
settable range is the same as with [ : Set ISO speed (hold btn, 
turn )].

: AE lock (hold)

: AE lock, AF stop

: FE lock

: Set ISO speed (hold button, turn )

: Set ISO speed (hold button, turn )

For movie shooting, setting [ : Set ISO speed (hold btn, turn )] or 
[ : Set ISO speed (hold btn, turn )] will not take effect.
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When you press the button assigned to this function, you can lock the 
exposure (AE lock). The AE lock will be maintained until you press the 
button again. Useful when you want to set the focus and meter 
separately or take multiple shots at the same exposure setting.

When you press the button assigned to this function, you can lock the 
exposure (AE lock) and the AF will stop. Useful with AI Servo AF if you 
want to perform AE lock at the same time when AF stops.

For flash photography, pressing the button assigned to this function will 
fire a preflash and record the required flash output (FE lock).

You can set the ISO speed by holding down <0> and turning the 
<6> dial (for still photo shooting only). If this control is used with ISO 
Auto set, you can set the ISO speed manually. When the metering timer 
(0) ends, ISO Auto will be restored. If you use this function in the 
<a> mode, you can adjust the exposure with the ISO speed while 
maintaining the current shutter speed and aperture value.

You can set the ISO speed by holding down <p> (AF area selection) 
button and turning the <6> dial (for still photo shooting only). The 
settable range is the same as with [ : Set ISO speed (hold btn, 
turn )].

: AE lock (hold)

: AE lock, AF stop

: FE lock

: Set ISO speed (hold button, turn )

: Set ISO speed (hold button, turn )

For movie shooting, setting [ : Set ISO speed (hold btn, turn )] or 
[ : Set ISO speed (hold btn, turn )] will not take effect.
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While the metering timer is active, you can set the ISO speed by turning 
the <5> dial. If this control is used with ISO Auto set, you can set the 
ISO speed manually. (Even after the metering timer (0) ends, ISO 
Auto will not be restored.) If you use this function in the <a> mode, you 
can adjust the exposure with the ISO speed while maintaining the 
current shutter speed and aperture value.

You can set the exposure compensation by holding down <0> and 
turning the <6> dial. Useful when you want to set exposure 
compensation in <a> manual exposure with ISO Auto set.

You can set the exposure compensation by holding down <p> (AF 
area selection) button and turning the <6> dial. Useful when you 
want to set exposure compensation in <a> manual exposure with ISO 
Auto set.

In <a> manual exposure, you can set the shutter speed with the 
<6> or <5> dial.

In <a> manual exposure, you can set the aperture with the <5> or 
<6> dial.

: Set ISO speed (  during metering)

: Exposure compensation (hold button, turn )

: Exposure compensation (hold button, turn )

: Shutter speed setting in M mode

: Aperture setting in M mode

The following will work even while the <R> switch is set to the right 
(Multi function lock, p.62): [ : Set ISO speed (hold btn, turn )] 
(p.505) and [ : Exposure compensation (hold btn, turn )].

( ISO ضبط سرعة :              

)
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When you press the button assigned to this function, you can lock the 
exposure (AE lock). The AE lock will be maintained until you press the 
button again. Useful when you want to set the focus and meter 
separately or take multiple shots at the same exposure setting.

When you press the button assigned to this function, you can lock the 
exposure (AE lock) and the AF will stop. Useful with AI Servo AF if you 
want to perform AE lock at the same time when AF stops.

For flash photography, pressing the button assigned to this function will 
fire a preflash and record the required flash output (FE lock).

You can set the ISO speed by holding down <0> and turning the 
<6> dial (for still photo shooting only). If this control is used with ISO 
Auto set, you can set the ISO speed manually. When the metering timer 
(0) ends, ISO Auto will be restored. If you use this function in the 
<a> mode, you can adjust the exposure with the ISO speed while 
maintaining the current shutter speed and aperture value.

You can set the ISO speed by holding down <p> (AF area selection) 
button and turning the <6> dial (for still photo shooting only). The 
settable range is the same as with [ : Set ISO speed (hold btn, 
turn )].

: AE lock (hold)

: AE lock, AF stop

: FE lock

: Set ISO speed (hold button, turn )

: Set ISO speed (hold button, turn )

For movie shooting, setting [ : Set ISO speed (hold btn, turn )] or 
[ : Set ISO speed (hold btn, turn )] will not take effect.

             : تعويض درجة اإلضاءة )الضغط على الزر نع االستمرار، تدوير

)
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When you press the button assigned to this function, you can lock the 
exposure (AE lock). The AE lock will be maintained until you press the 
button again. Useful when you want to set the focus and meter 
separately or take multiple shots at the same exposure setting.

When you press the button assigned to this function, you can lock the 
exposure (AE lock) and the AF will stop. Useful with AI Servo AF if you 
want to perform AE lock at the same time when AF stops.

For flash photography, pressing the button assigned to this function will 
fire a preflash and record the required flash output (FE lock).

You can set the ISO speed by holding down <0> and turning the 
<6> dial (for still photo shooting only). If this control is used with ISO 
Auto set, you can set the ISO speed manually. When the metering timer 
(0) ends, ISO Auto will be restored. If you use this function in the 
<a> mode, you can adjust the exposure with the ISO speed while 
maintaining the current shutter speed and aperture value.

You can set the ISO speed by holding down <p> (AF area selection) 
button and turning the <6> dial (for still photo shooting only). The 
settable range is the same as with [ : Set ISO speed (hold btn, 
turn )].

: AE lock (hold)

: AE lock, AF stop

: FE lock

: Set ISO speed (hold button, turn )

: Set ISO speed (hold button, turn )

For movie shooting, setting [ : Set ISO speed (hold btn, turn )] or 
[ : Set ISO speed (hold btn, turn )] will not take effect.

             : تعويض درجة اإلضاءة )الضغط على الزر نع االستمرار، تدوير

a إعداد سرعة الغالق يف الوضع :Tv

a إعداد سرعة الغالق يف الوضع :Av 

 ISO عن طريق إدارة القرص >5<. إذا مت ضبط سرعة ISO أثناء الضبط، ميكنك ضبط سرعة
التلقائية، فسوف يعمل إعداد سرعة ISO اليدوية )حتى بعد انتهاء موقت ضبط كثافة اإلضاءة 
 ،>a< الوضع الوظيفة يف  إذا كنت تستخدم هذه  التلقائية(.   ISO يتعذر ضبط سرعة   )
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When you press the button assigned to this function, you can lock the 
exposure (AE lock). The AE lock will be maintained until you press the 
button again. Useful when you want to set the focus and meter 
separately or take multiple shots at the same exposure setting.

When you press the button assigned to this function, you can lock the 
exposure (AE lock) and the AF will stop. Useful with AI Servo AF if you 
want to perform AE lock at the same time when AF stops.

For flash photography, pressing the button assigned to this function will 
fire a preflash and record the required flash output (FE lock).

You can set the ISO speed by holding down <0> and turning the 
<6> dial (for still photo shooting only). If this control is used with ISO 
Auto set, you can set the ISO speed manually. When the metering timer 
(0) ends, ISO Auto will be restored. If you use this function in the 
<a> mode, you can adjust the exposure with the ISO speed while 
maintaining the current shutter speed and aperture value.

You can set the ISO speed by holding down <p> (AF area selection) 
button and turning the <6> dial (for still photo shooting only). The 
settable range is the same as with [ : Set ISO speed (hold btn, 
turn )].

: AE lock (hold)

: AE lock, AF stop

: FE lock

: Set ISO speed (hold button, turn )

: Set ISO speed (hold button, turn )

For movie shooting, setting [ : Set ISO speed (hold btn, turn )] or 
[ : Set ISO speed (hold btn, turn )] will not take effect.

(
للغالق  احلالية  السرعة  على  احملافظة  مع   ISO بسرعة  اإلضــاءة  درجة  تعديل  ميكنك  فإنه 

وفتحة العدسة. 

ميكنك ضبط درجة تعويض اإلضاءة عرب الضغط باستمرار على الزر >0< )حتديد نقطة ضبط 
البؤرة( وتدوير القرص>6<. مالئمة إذا أردت أن تضبط درجة اإلضاءة يف موضع >a< الضبط 

اليدوي مع ضبط سرعة ISO التلقائية. 

ميكنك ضبط درجة تعويض اإلضاءة عرب الضغط باستمرار على الزر >p< )حتديد نقطة ضبط 
البؤرة( وتدوير القرص>6<. مالئمة إذا أردت أن تضبط درجة اإلضاءة يف موضع >a< الضبط 

اليدوي مع ضبط سرعة ISO التلقائية. 

عند ضبط درجة اإلضاءة اليدوية >a<، ميكنك ضبط سرعة الغالق بالقرص >5< أو >6<. 

عند ضبط درجة اإلضاءة اليدوية >a<، ميكنك ضبط سرعة الغالق بالقرص >5< أو >6<. 

ستعمل الوظائف التالية حتى عند ضبط مفتاح القفل إىل جهة اليمني )قفل الوظائف 
 Set ISO speed (hold btn, turn :         [ )ص. ٥٠٥( و 
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When you press the button assigned to this function, you can lock the 
exposure (AE lock). The AE lock will be maintained until you press the 
button again. Useful when you want to set the focus and meter 
separately or take multiple shots at the same exposure setting.

When you press the button assigned to this function, you can lock the 
exposure (AE lock) and the AF will stop. Useful with AI Servo AF if you 
want to perform AE lock at the same time when AF stops.

For flash photography, pressing the button assigned to this function will 
fire a preflash and record the required flash output (FE lock).

You can set the ISO speed by holding down <0> and turning the 
<6> dial (for still photo shooting only). If this control is used with ISO 
Auto set, you can set the ISO speed manually. When the metering timer 
(0) ends, ISO Auto will be restored. If you use this function in the 
<a> mode, you can adjust the exposure with the ISO speed while 
maintaining the current shutter speed and aperture value.

You can set the ISO speed by holding down <p> (AF area selection) 
button and turning the <6> dial (for still photo shooting only). The 
settable range is the same as with [ : Set ISO speed (hold btn, 
turn )].

: AE lock (hold)

: AE lock, AF stop

: FE lock

: Set ISO speed (hold button, turn )

: Set ISO speed (hold button, turn )

For movie shooting, setting [ : Set ISO speed (hold btn, turn )] or 
[ : Set ISO speed (hold btn, turn )] will not take effect.

املتعددة، ص. 62(: ])
 . ]         : Exposure compensation (hold btn, turn 
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want to perform AE lock at the same time when AF stops.
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<6> dial (for still photo shooting only). If this control is used with ISO 
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<a> mode, you can adjust the exposure with the ISO speed while 
maintaining the current shutter speed and aperture value.

You can set the ISO speed by holding down <p> (AF area selection) 
button and turning the <6> dial (for still photo shooting only). The 
settable range is the same as with [ : Set ISO speed (hold btn, 
turn )].
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• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.
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While the metering timer is active, you can set the ISO speed by turning 
the <5> dial. If this control is used with ISO Auto set, you can set the 
ISO speed manually. (Even after the metering timer (0) ends, ISO 
Auto will not be restored.) If you use this function in the <a> mode, you 
can adjust the exposure with the ISO speed while maintaining the 
current shutter speed and aperture value.
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Auto set.

In <a> manual exposure, you can set the shutter speed with the 
<6> or <5> dial.

In <a> manual exposure, you can set the aperture with the <5> or 
<6> dial.

: Set ISO speed (  during metering)

: Exposure compensation (hold button, turn )

: Exposure compensation (hold button, turn )

: Shutter speed setting in M mode

: Aperture setting in M mode

The following will work even while the <R> switch is set to the right 
(Multi function lock, p.62): [ : Set ISO speed (hold btn, turn )] 
(p.505) and [ : Exposure compensation (hold btn, turn )].
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             : ضبط جودة الصورة بلمسة واحدة

             : جودة الصورة

             جودة الصورة زات اللمسة الواحدة )توقف موقت(

عندما تضغط على الزر عمق اجملال أو >M-Fn< فإنه ميكنك التبديل إىل ضبط جودة تسجيل 
يف  إخــفــاء   / )إظــهــار   ]Show/hide in viewfinder[ بتحديد   قمت  إذا  هنا.  الــصــورة 
مستكشف العرض( بعالمة اختيار ]Image quality[ )جودة الصورة( جودة تسجيل الصورة 
)صورة بتنسيق RAW/JPEG( سوف تومض جودة تسجيل الصورة على مستكشف العرض. 
بعد انتهاء التصوير، فإنه سيتم إلغاء إعداد جودة الصورة بلمسة واحدة وستعود الكامريا إىل 

جودة تسجيل الصورة السابق. 

 .LCD اضغط على >0< لعرض إعداد جودة تسجيل الصورة )ص. 169( على شاشة

ميكنك ضبط الكامريا لعرض >z< يف مستكشف العرض وعلى لرحة LCD عندما تكون 
جودة تسجيل الصورة قد مت تبديلها بإعداد جودة الصورة بلمسة واحدة )ص. 489(. 

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

الزر >B<، وميكنك ضبط جودة تسجيل  الضغط على  اإلعــدادات، ميكنك  على شاشة 
الصورة لهذه الوظيفة.

 : 8*

z          جلودة تسجيل الصور للتبديل مع JPEG +RAW أو RAW إذا مت ضبط تنسيق
]One-touch image quality setting[ )إعداد جودة الصورة بلمسة واحدة( أو

]) One-touch image quality setting (hold [ )جودة الصورة بلمسة واحدة 
)مع االستمرار((، ]Multi Shot Noise Reduction[ )تقليل تشويش اللقطات 

املتعددة( )ص. ٢٠٢( سيتم إلغائها عند تنفيذ التبديل. 
بالنسبة ل]Standard[ ،]z3: High ISO speed noise reduct’n[)قياسي( 

سيتم تنفيذه للتصوير. 

عندما تضغط على الزر عمق اجملال أو >M-Fn< فإنه ميكنك التبديل إىل ضبط جودة تسجيل الصورة 
هنا. إذا قمت بتحديد]Show/hide in viewfinder[ )إظهار / إخفاء يف مستكشف العرض( 

بعالمة اختيار ]Image quality[ )جودة الصورة(  احملدد بعالمة االختيار )ص. 84(، جودة تسجيل 
الصورة )صورة بتنسيق RAW/JPEG( سوف تومض جودة تسجيل الصورة على مستكشف 

العرض. حتى بعد انتهاء التصوير، ، فإنه سيتم إلغاء إعداد جودة الصورة بلمسة واحدة إلعادة 
الكامريا إىل إعداد التصوير السابق، اضغط على الزر املعني لهذه الوظيفة. 

*8: على شاشة اإلعدادات، ميكنك الضغط على الزر >B<، وميكنك ضبط جودة تسجيل الصورة 
لهذه الوظيفة.

507

7 Custom ControlsN

Pressing the depth-of-field preview button or <B> button will switch to 
enable shooting with the image-recording quality set here. If [Show/hide in 
viewfinder] has [Image quality] checkmarked [X] (p.84), the image-
recording quality (JPEG or RAW image type) will blink in the viewfinder. After 
the shooting ends, the One-touch image quality setting will be canceled and 
the image-recording quality will be switched back to the previous quality.
*8: On the setting screen, when you press the <B> button, you can set the image-

recording quality for this function.

Pressing the depth-of-field preview button or <B> button will switch 
to enable shooting with the image-recording quality set here. If [Show/
hide in viewfinder] has [Image quality] checkmarked [X] (p.84), the 
image-recording quality (JPEG or RAW image type) will blink in the 
viewfinder. Even after shooting, the One-touch image quality setting will 
not be canceled. To revert to the previous image-recording quality 
setting, press the button assigned to this function again.
*8: On the setting screen, when you press the <B> button, you can set the image-

recording quality for this function.

Press <0> to display the image-recording quality setting screen 
(p.169) on the LCD monitor.

Images

: One-touch image quality setting

: One-touch image quality (hold)

: Image quality

If RAW or RAW+JPEG is set for the image-recording quality to be switched 
to with [One-touch image quality setting] or [One-touch image quality 
(hold)], [Multi Shot Noise Reduction] (p.202) will be canceled when 
switching is performed. For [z3: High ISO speed noise reduct’n], 
[Standard] will be applied for shooting.

You can set the camera to display <z> in the viewfinder and on the LCD 
panel for when the image-recording quality is switched with the One-touch 
image quality setting (p.489).
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          صور
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Press <0> to display the Picture Style selection setting screen on the 
LCD monitor (p.183).

When you press the depth-of-field preview button or <0>, the aperture 
will stop down and you can check the depth of field (p.250).

If you press the depth-of-field preview button or the lens’s AF stop 
button with the lens’s IS switch set to <1>, the lens’s Image 
Stabilizer will be activated.

Press <0> to display the menu on the LCD monitor.

You can manually set the main shooting functions, such as the shutter 
speed, aperture, ISO speed, metering mode, and AF area selection 
mode, and can register them to the camera. Only while you hold down 
the <p> or <A> button, you can recall and use the registered 
shooting function settings to take a picture.
*9: On the setting screen, press the <B> button to 

display the detailed settings. Turn the <5> or 
<6> dial to select the function to be registered, 
then press <0> to add a checkmark [X] to it. 
When you select a function and press <0>, you 
can adjust the setting. By pressing the <L> 
button, you can revert the settings to their defaults.
By selecting [Register current settings], the 
camera’s current settings will be registered. To 
register the AF point, see page 500.

: Picture Style

Operation

: Depth-of-field preview

: IS start

: Menu display

: Register/recall shooting function

M 7 مفاتيح التحكم اخملصصة

          : منط الصورة

          : معاينة عمق اجملال

          : بدء تشغيل مثبت الصور

             : عرض القائمة

           : تشغيل/ اسرتجاع وظيفة التصوير

          التشغيل

 .LCD اضغط على>0< لعرض شاشة إعداد حتديد منط الصورة )ص. 183( على شاشة

وميكنك  العدسة  فتحة  ستتوقف   ،>0< الزر  أو  اجملال  عمق  معاينة  زر  على  الضغط  عند 
التحقق من عمق اجملال )ص. 250(.

 ،>ON< اخلاص بالعدسة على AF مع ضبط زر عمق اجملال أو زر توقف ضبط البؤرة مع مفتاح
يعمل مثبت صور العدسة عند الضغط على الزر املعني لهذه الوظيفة. 

 .LCD اضغط على الزر >0< لعرض القائمة على شاشة

ميكنك ضبط وظائف التصوير األساسية بشكل يدوي، كسرعة الغالق، وفتحة العدسة وسرعة 
باستمرار  إال عندما تضغط  الكامريا.  البؤرة، وميكنك تسجيلها على  ISO وحتديد نقطة ضبط 
املسجلة  التصوير  وظائف  إعدادات  واستخدام  اسرتجاع  ميكنك   ،>A< أو   >AF-ON< زر  على 

اللتقاط صورة. 

 >B< زر  على  اضغط  اإلعــــدادات،  شاشة  على 
أو   >5< القرص  أدر  املفصلة.  ــدادات  اإلعـ لعرض 
على  اضغط  ثم  املسجلة،  الوظيفة  لتحديد   >6<
حتدد  عندما  عليها.  اختيار  عالمة  إلضــافــة   >0<
تعديل  ميكنك   ،>0< الـــزر  على  اضــغــط  وظيفة 
إىل  العودة  ميكنك   ،>L< على  الضغط  عرب  اإلعــداد. 

اإلعدادات االفرتاضية. عرب حتديد
إعدادات  تسجيل  سيتم  احلالية(،  اإلعــدادات  )سجل   ]Register current settings[

الكامريا احلالية. أنظر ص، 500 لتسجيل مستوي ضبط البؤرة تلقائًيا. 
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Press <0> to display the Picture Style selection setting screen on the 
LCD monitor (p.183).

When you press the depth-of-field preview button or <0>, the aperture 
will stop down and you can check the depth of field (p.250).

If you press the depth-of-field preview button or the lens’s AF stop 
button with the lens’s IS switch set to <1>, the lens’s Image 
Stabilizer will be activated.

Press <0> to display the menu on the LCD monitor.

You can manually set the main shooting functions, such as the shutter 
speed, aperture, ISO speed, metering mode, and AF area selection 
mode, and can register them to the camera. Only while you hold down 
the <p> or <A> button, you can recall and use the registered 
shooting function settings to take a picture.
*9: On the setting screen, press the <B> button to 

display the detailed settings. Turn the <5> or 
<6> dial to select the function to be registered, 
then press <0> to add a checkmark [X] to it. 
When you select a function and press <0>, you 
can adjust the setting. By pressing the <L> 
button, you can revert the settings to their defaults.
By selecting [Register current settings], the 
camera’s current settings will be registered. To 
register the AF point, see page 500.

: Picture Style

Operation

: Depth-of-field preview

: IS start

: Menu display

: Register/recall shooting function
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M 7 مفاتيح التحكم اخملصصة

                     : فتح عند الضغط على الزر

)kالبدء بتسجيل الفيلم )عند استخدام :             

          : عرض الصورة

)
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When you press the button assigned to this function, you can lock the 
exposure (AE lock). The AE lock will be maintained until you press the 
button again. Useful when you want to set the focus and meter 
separately or take multiple shots at the same exposure setting.

When you press the button assigned to this function, you can lock the 
exposure (AE lock) and the AF will stop. Useful with AI Servo AF if you 
want to perform AE lock at the same time when AF stops.

For flash photography, pressing the button assigned to this function will 
fire a preflash and record the required flash output (FE lock).

You can set the ISO speed by holding down <0> and turning the 
<6> dial (for still photo shooting only). If this control is used with ISO 
Auto set, you can set the ISO speed manually. When the metering timer 
(0) ends, ISO Auto will be restored. If you use this function in the 
<a> mode, you can adjust the exposure with the ISO speed while 
maintaining the current shutter speed and aperture value.

You can set the ISO speed by holding down <p> (AF area selection) 
button and turning the <6> dial (for still photo shooting only). The 
settable range is the same as with [ : Set ISO speed (hold btn, 
turn )].

: AE lock (hold)

: AE lock, AF stop

: FE lock

: Set ISO speed (hold button, turn )

: Set ISO speed (hold button, turn )

For movie shooting, setting [ : Set ISO speed (hold btn, turn )] or 
[ : Set ISO speed (hold btn, turn )] will not take effect.

          : تكبري /تصغري )اضغط على  SET)ضبط(، ثم قم بتدوير

          : إعدادات وظيفة الفالش:

          : بال وظيفة )تعطيل(

إىل  زر عمق اجملال مضغوط  أن  اليمني، طاملا  زر >R< على جهة  يتم ضبط  حتى عندما 
]55 :Multi function lock [األسفل، ميكنك استخدام مفاتيح التحكم وأقراص احملددة ب

)قفل الوظيفة املتعددة املهام(. )ص. 90(. 

لتصوير األفالم، الضغط على الزر املعني لهذه الوظيفة سيبدأ عملية تسجيل الفيلم. إليقاف 
التصوير، اضغط على الزر جمدًدا. 

سيؤدي الضغط على >0< لعرض الصور. 

أًيضا تكبري صورة  البطاقة )ص. 406(. ميكنك  اضغط على >0< لتكبري الصور املسجلة على 
العرض املباشر أثناء التصوير املباشر وتصوير األفالم )ص. 325،  329(. 

الضغط على زر >M-Fn< يغري الوظيفة القابلة للضبط يف التسلسل التايل:

اضغط على >0< لعرض شاشة إعدادات وظيفة الفالش )ص. 291(.

استخدم هذا اإلعداد عندما ال ترغب يف تعيني أي وظيفة لهذا الزر. 
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Even when the <R> switch is set to the right, as long as the depth-
of-field preview button is held down, you can use the camera control 
buttons and dials restricted by [55: Multi function lock] (p.90).

For movie shooting, pressing the button assigned to this function will 
start the movie shooting. To stop the movie shooting, press the button 
again.

Press <0> to play back the images.

Press <0> to magnify or reduce the images recorded on the card 
(p.406). You can also magnify the image during Live View shooting and 
movie shooting (p.325, 329).

Pressing the <B> button changes the settable function in the 
following sequence: m9o9n.

Press <0> to display the flash function setting screen (p.291).

Use this setting when you do not want to assign any function to the 
button.

: Unlock while button pressed

: Start movie recording (when k set)

: Image replay

: Magnify/Reduce (press SET, turn )

: Cycle: m/o/n

: Flash function settings

: No function (disabled)
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On the standard Quick Control screen (p.64), preset shooting functions 
are displayed in the default layout. On the Custom Quick Control 
screen, you can customize the screen with your preferred shooting 
functions and layout. This feature is called “Custom Quick Control”.
This page explains how to change the layout of the Custom Quick 
Control screen. Page 64 explains how to operate the Quick Control, and 
page 86 explains how to display the Custom Quick Control screen.

1 Select [Custom Quick Control].
 Under the [53] tab, select [Custom 

Quick Control], then press <0>.

2 Select [Start editing layout].

3 Read the operation procedure 
and select [OK].

• Q : Add item
• L : Remove
• s : Select and confirm

 Items displayed on the default screen 
are shown on the left.
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Custom Quick Control
مفاتيح التحكم السريع 

يف  التصوير  ضبط  إعــادة  وظائف  تكون   ،)64 )ص.  القياسية  السريع  التحكم  شاشة  على 
الشاشة  تخصيص  ميكنك  اخملصصة،  السريع  التحكم  شاشة  على  االفرتاضي.  التصميم 
اخملصصة”.  السريع  التحكم   “ الوظيفة  هذه  تسمى  املفضلة.  التصوير  وظائف  باستخدام 
 64 ص.  تشرح  اخملصص.  السريع  التحكم  شاشة  تصميم  تغيري  كيفية  الصورة  هذه  توضح 
كيفية تشغيل التحكم السريع، وص، ٦٨ تشرح كيفية عرض شاشة التحكم السريع اخملصص. 

: إضافة رمز
: إزالة

: حدد وأّكد

حدد ]Custom Quick Control[ )التحكم 
السريع اخملصص(.

1

حدد ]Start editing layout[ )البدء بتحرير 
التصميم(.

اقرأ ألية التشغيل وحدد موافق. 

ضمن عالمة تبويب ]53[،                                         ●
حدد  ]Custom Quick Control[ )التحكم 

السريع اخملصص(، ثم اضغط على الزر >0<.

العناصر املعروضة على  الشاشة االفرتاضية  ●
تظهر على اليسار. 

2

3
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4 Add an item.
 Press the <Q> button.
 Turn the <5> dial or use <9> to 

select the item to be added, then 
press <0>.

 To remove an item, select the item, 
then press the <L> button. 
Otherwise, select [Clear all items] in 
step 2.

 For items that let you select the icon 
size, turn the <5> dial or use <9> 
to select the size, then press <0>.

 For items which can be positioned 
and for display sizes, see page 513.

5 Position the item.
 Use <6>, <5> or <9> to move 

the item (framed with directional 
wedges) to the desired position.

 If you want to change the size, press 
the <B> button to change it.

 Press <0> to place the item. If there 
is already an item on that position, it 
will be overwritten (deleted).

 To change the position of an item, 
select the item, then press <0> to 
move it.

If you first want to delete all the items displayed by default, select [Clear all 
items] in step 2, then go to step 4.

إضافة رمز. 4

 قم مبواضعة البند.

●  .>Q< اضغط على الزر
أدر القرص>5< أو استخدم >9< لتحديد  ●

الرمز الذي يجب إضافته، ثم اضغط على الزر 
.>0<

● .>L< إلزالة رمز، حدد الرمز، ثم اضغط على الزر
وإال، حدد ]Clear all items[ )مسح جميع 

الرموز( يف اخلطوة ٢.
يف البنود التي تختار فيها حجم الرمز، أدر  ●

القرص >5< أو استخدم >9< لتحديد احلجم، 
ثم اضغط على >0<. 

للبنود التي ميكن مواضعتها وحلجم العرض،  ●
أنظر ص. 513. 

استخدم >6< ، >5< أو >9< لتحريك البند  ●
)الذي مت تأطريه( إىل املوقع املطلوب. 

●  >B< إذا أردت تغيري احلجم، اضغط على الزر
لتغيريه.

اضغط على الزر >0< لوضع البند. إذا كان  ●
هناك بند موجود أساًسا يف هذا املوضع سيتم 

الكتابة عليه )مسحه(. 
لتغيري موضع البند، حدد بند، ثم اضغط على الزر  ●

>0< لتحريكه. 

5

مفاتيح التحكم السريع

]Clear all items[ إذا أردت أوًلا حذف جميع البنود املعروضة بشكل افرتاضي، حدد
)مسح جميع الرموز( يف اخلطوة ٢، ثم انتقل إىل اخلطوة ٤. 

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.
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 Repeat steps 4 and 5 to position 
other items as desired.

 To delete an item already in position, 
select it, then press the <L> button.

6 Exit the setting.
 Press the <M> button to exit the 

setting. The screen in step 2 will 
reappear.

7 Check the setting screen.
 Under [53: z button display 

options], check that [Custom Quick 
Control screen] has a checkmark 
[X] (p.86).

 Press the <B> button to display 
the Custom Quick Control screen 
(p.86) and check the layout.

 Press the <Q> button to use the 
Quick Control (p.64).

In step 2, selecting [Revert layout to default] will initialize the current 
setting and revert the Custom Quick Control screen to the default layout 
(p.510).
Selecting [Clear all items] will delete all the items set. The screen will 
then become blank with no items displayed except for the bottom line.

Sample layout

Sample screen

Resetting the Custom Quick Control Screen or 
Clearing All Items

اخلروج من اإلعداد.

حتقق من إعدادات الشاشة.

6

7

أعد تكرار اخلطوتان ٤ و٥ ملواضعة البنود األخرى  ●
كما هو مراد. 

حلذف بند موجود يف هذا املوقع مسبًقا، قم  ●
 .>L< بتحديده ثم اضغط على الزر

اضغط على زر >M< للخروج من اإلعداد.  ●
ستظهر الشاشة من اخلطوة ٢ جمدًدا. 

ضمن عالمة تبويب                                                  ●
]53 :z button display options[

)خيارات عرض زر املعلومات( وحتقق من وجود 
 Custom Quick Control[ عالمة اختيار على
screen[) شاشة التحكم السريع اخملصص(. 

)ص. 86(
اضغط على الزر >B< لعرض شاشة التحكم  ●

السريع اخملصصة )ص 86( وتتحقق من 
التصميم.  

اضغط على الزر >Q< الستخدام التحكم  ●
السريع. )ص 64(

مفاتيح التحكم السريع

إعادة ضبط شاشة التحكم السريع اخملصصة
 أو مسح جميع البنود

يف اخلطوة ٢، إن حتديد ]Revert layout to default[ )إرجاع التصميم إىل وضعه االفرتاضي( 
سيبدأ اإلعداد احلايل ويعيد شاشة التحكم السريع اخملصص إىل تصميم االفرتاضي. )ص. 510(.
أما حتديد ]Clear all items[ )مسح جميع الرموز( سيحذف كل البنود املضبوطة. ستصبح 

الشاشة عندها فارغة وال يتم عرض أي بنود باستثناء اخلط يف األسفل. 

عينة من التصميم

شاشة العينة
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البنود املتوفرة وحجم العرض لشاشة التصميم

مفاتيح التحكم السريع

X وأفقية( )وحدات رأسية 
2 X 3 2 X 2 1 X 5 1 X 3 1 X 2 1 X 1 البند واحلجم

k k  موضع التصوير
k k  سرعة الغالق
k k  فتحة العدسة
k k ISO سرعة 

k k k  تويض درجة اإلضاءة/ إعداد درجة اإلضاءة
k k k  تعويض درجة إضاءة الفالش
k k  منط الصورة

k k  توازن اللون األبيض
k k  تغيري اللون األبيض/ درجة اللون األبيض

k  حمسن اإلضاءة التلقائي
k  التحكم اخملصص

k k  تشغيل ضبط البؤرة تلقائًيا
k k  حتديد مستوى ضبط البؤرة

k  وضع كثافة األضاءة
k  وضع التشغيل

k k k  وظيفة التسجيل/ حتديد البطاقة
k k k k  التاريخ/ الوقت/ املنطقة

k  وحدة Speedlite خارجي
k  أولوية درجة التظليل
k  شبكة مستكشف املشهد
k  تنظيف املستشعر
k GPS إعداد 
k  التصوير دون وميض
k  تقليل تشويش درجة اإلضاءة املطولة
k تقليل تشويش سرعة ISO العالية

k  حدد امللف
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وضع  يف  اخملصص  السريع  التحكم  وشاشة  اخملصص  السريع  التحكم  ضبط  أيًضا  ينمنك 
 .>A<

القائمة  شاشة  على  عرضها  يتم  ال  التي   ]Expo.comp./AEB[ك الوظائف  بعض  ولكن، 
ملوضع >A< قد ال تظهر على شاشة التحكم السريع اخملصصة، حتى إذا مت ضبط كل البنود 
املعروضة. أيًضا، الوظائف ك ]ISO speed[التي ال ميكن ضبطها مع شاشة التحكم السريع 

يف وضع >A< سيتم تظليلها. 

غري معروض ●
اللون  ال يتم عرض تعويض درجة اإلضاءة/ درجة اإلضاءة، تعويض درجة إضاءة الفالش، تغيري 
األبيض/ درجة اللون األبيض، التحكم اخملصص، التحكم بوحدة Speedlite خارجي، أولوية درجة 
من  تقليل  املطولة،  اإلضــاءة  درجة  تشويش  من  تقليل  وميض،  دون  من  التصوير  التظليل، 

 .ISO تشويش سرعة

املظللة )غري قابلة للضبط مع شاشة التحكم السريع( ●
اإلضــاءة  حمسن  األبيض،  اللون  الصورة،  منط   ،ISO سرعة  العدسة،  فتحة  الغالق،  سرعة 
التلقائية، تشغيل ضبط البؤرة تلقائًيا، حتديد مستوى ضبط البؤرة تلقائًيا، وضع كثافة اإلضاءة. 

وفًقا للبنود، قد يختلف معدل املعلومات املعروضة والوظائف القابلة للضبط للتحكم  ●
السريع بسبب حجم العرض اخلاص بهم.

ال ميكن وضع نفس البند يف مواضع متعددة على الشاشة.  ●
يف وضع>A<، بعض بنود القائمة يتم عرضها. أيًضا، ال ميكن ضبط بعض بنود  ●

القائمة مع التحكم السريع.

z

  إعدادات وضع >A< شروط العرض

مفاتيح التحكم السريع
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Under My Menu tab, you can register menu items and Custom 
Functions whose settings you change frequently. You can also name 
the registered menu tabs, and press the <M> button to display the 
My Menu tab first.

1 Select [Add My Menu tab].
 Under the [9] tab, select [Add My 

Menu tab], then press <0>.

2 Select [OK].
 The [MY MENU1] tab is created.
 You can create up to five menu tabs 

by repeating steps 1 and 2.

1 Select [Configure: MY MENU*].
 Turn the <6> dial to select 

[Configure: MY MENU*] (tab for 
registering menu items), then press 
<0>.

3 Registering My MenuN

Creating and Adding My Menu Tab

Registering Menu Items under the My Menu Tab(s)

515

Under My Menu tab, you can register menu items and Custom 
Functions whose settings you change frequently. You can also name 
the registered menu tabs, and press the <M> button to display the 
My Menu tab first.

1 Select [Add My Menu tab].
 Under the [9] tab, select [Add My 

Menu tab], then press <0>.

2 Select [OK].
 The [MY MENU1] tab is created.
 You can create up to five menu tabs 

by repeating steps 1 and 2.

1 Select [Configure: MY MENU*].
 Turn the <6> dial to select 

[Configure: MY MENU*] (tab for 
registering menu items), then press 
<0>.

3 Registering My MenuN

Creating and Adding My Menu Tab

Registering Menu Items under the My Menu Tab(s)

 خلق وإضافة بند قائمتي

 تسجيل عناصر قائمتي ضمن قائمتي

460

Normally, the Self Cleaning Sensor Unit will eliminate most of the dust 
that may be visible on captured images. However, for the case where 
visible dust still remains, you can append the Dust Delete Data to the 
image for erasing the dust spots later. The Dust Delete Data is used by 
Digital Photo Professional (EOS software, p.596) to erase the dust 
spots automatically.

 Prepare a solid white object such as a sheet of paper.
 Set the lens focal length to 50 mm or longer.
 Set the lens’s focus mode switch to <MF> and set the focus to 

infinity (∞). If the lens has no distance scale, rotate the camera to 
face toward you and turn the focusing ring clockwise all the way.

1 Select [Dust Delete Data].
 Under the [z3] tab, select [Dust 

Delete Data], then press <0>.

2 Select [OK].
 After the automatic self-cleaning of 

the sensor is performed, a message 
will appear. Although there will be a 
mechanical sound of the shutter 
during the cleaning, no picture is 
taken.

3 Appending Dust Delete DataN

Preparation

Obtaining the Dust Delete Data

Mتسجيل قائمتي
من عالمة التبويب My Menu )قائمتي(، تستطيع تسجيل خيارات عدد من القوائم باإلضافة إىل 
الوظائف اخملصصة التي تقوم بتغيري إعداداتها بشكل مستمر. ميكنك أيًضا تسمية القوائم 

املسجلة، والضغط على >M< لعرض قائمتي اوًلا. 

حدد ]Add My Menu tab[ )بند قائمتي( 

١ حدد  ]*Configure: MY MENU[ )تخصيص: 
قائمتي*(.

1

1

حدد موافق

●  Add My[  حدد ،]صمن عالمة تبويب ]9
Menu tab[ )بند قائمتي(، ثم اضغط على الزر 

 .>0<

أدر القرص >6< لتحديد                                         ●
]*Configure: MY MENU[ )تخصيص: 

قائمتي*( )البند لتسجيل بنود القائمة(، ثم 
الضغط على >0<. 

W  قائمتي( ]MY MENU1[ سيتم خلق بند
)١
ميكنك خلق ما يصل إىل ٥ قوائم عرب تكرار اخلطوة  ●

١ و٢.

2
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3 Registering My MenuN

516

2 Select [Select items to register].

3 Register the desired items.
 Select the desired item, then press 

<0>.
 Select [OK] on the confirmation 

dialog.
 You can register up to six items.
 To return to the screen in step 2, 

press the <M> button.

You can sort and delete items under the 
menu tab, and rename or delete the 
menu tab.

 Sort registered items
You can change the order of the registered items in My Menu. Select 
[Sort registered items] and select the item whose order you want to 
change. Then press <0>. With [z] displayed, turn the <5> dial to 
change the order, then press <0>.

 Delete selected items / Delete all items on tab
You can delete any of the registered items. [Delete selected items] 
deletes one item at a time, and [Delete all items on tab] deletes all 
the registered items under the tab.

My Menu Tab Settings

M 3تسجيل قائمتي

حدد ]Select items to register[ )حدد 
العناصر املراد تسجيلها(.

2

قم بتسجيل العناصر املطلوبة. 
حدد اخليار املراد تسجيله، ثم اضغط  ●

على>0<.
●  ]OK[ عندما يظهر مربع حوار التأكيد، حدد 

)موافق(
ميكنك التسجيل إىل ما يصل إىل ٦ عناصر. ●
 للرجوع إىل الشاشة يف اخلطوة 2، اضغط على  ●

 . >M< الزر

3

3 Registering My MenuN
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2 Select [Select items to register].

3 Register the desired items.
 Select the desired item, then press 

<0>.
 Select [OK] on the confirmation 

dialog.
 You can register up to six items.
 To return to the screen in step 2, 

press the <M> button.

You can sort and delete items under the 
menu tab, and rename or delete the 
menu tab.

 Sort registered items
You can change the order of the registered items in My Menu. Select 
[Sort registered items] and select the item whose order you want to 
change. Then press <0>. With [z] displayed, turn the <5> dial to 
change the order, then press <0>.

 Delete selected items / Delete all items on tab
You can delete any of the registered items. [Delete selected items] 
deletes one item at a time, and [Delete all items on tab] deletes all 
the registered items under the tab.

My Menu Tab Settings

ترتيب العناصر املسجلة ●
 ]Sort registered items[ حدد  قائمتي.  يف  املسجلة  العناصر  ترتيب  تغيري  ميكنك 
)ترتيب العناصر املسجلة( وحدد العنصر املراد تغيري ترتيبه. ثم اضغط على الزر >0<. 

، أدر القرص >5< لتغيري الرتتيب، ثم اضغط >0<. 

3 Registering My MenuN
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2 Select [Select items to register].

3 Register the desired items.
 Select the desired item, then press 

<0>.
 Select [OK] on the confirmation 

dialog.
 You can register up to six items.
 To return to the screen in step 2, 

press the <M> button.

You can sort and delete items under the 
menu tab, and rename or delete the 
menu tab.

 Sort registered items
You can change the order of the registered items in My Menu. Select 
[Sort registered items] and select the item whose order you want to 
change. Then press <0>. With [z] displayed, turn the <5> dial to 
change the order, then press <0>.

 Delete selected items / Delete all items on tab
You can delete any of the registered items. [Delete selected items] 
deletes one item at a time, and [Delete all items on tab] deletes all 
the registered items under the tab.

My Menu Tab Settings

عند عرض

حذف عنصر/ عناصر وحذف كل العناصر ●
عنصر/ )حــذف   ]Delete selected items[.املسجلة العناصر  من  أي  حذف  ميكنك 

 ]Delete all items on tab[ عناصر( يحذف عنصر واحد يف املرة الواحدة، بينما يعمل 
)حذف كل العناصر( على حذف جميع العناصر املسجلة. 

القائمة،  عناصر  ضمن  العناصر  وحذف  ترتيب  ميكنك 
وإعادة تسميته أو حذفه. 

 حول إعدادات قائمتي
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3 Registering My MenuN

 Delete tab
You can delete the My Menu tab currently displayed. Select [Delete 
tab] to delete the [MY MENU*] tab.

 Rename tab
You can rename the My Menu tab from [MY MENU*].

1 Select [Rename tab].

2 Enter text.
 Press the <L> button to delete any 

unnecessary characters.
 Operate the <5>, <6>, or <9> to 

move the  and select the desired 
character. Then press <0> to enter 
it.

 By selecting [Aaz1@], you can 
change the input mode.

 You can enter up to 16 characters.
 To cancel the text entry, press the 

<B> button, then select [OK].

3 Exit the setting.
 After entering the text, press the 

<M> button, then select [OK].
 The set name is saved.

Input mode

If you cannot enter text in step 2, press the <Q> button and use the 
character palette when the blue frame appears.

M 3تسجيل قائمتي

حدد ]Rename tab[ )إعادة تسمية العنصر(

أدخل النص.

اخلروج من اإلعداد.

اضغط على زر >L< حلذف أي أحرف غري  ●
ضرورية.

●  
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3 Registering My MenuN
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<M> button, then select [OK].
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Input mode

If you cannot enter text in step 2, press the <Q> button and use the 
character palette when the blue frame appears.

قم بتشغيل >5<، >6< أو >9< لتحريك 
وحتديد احلرف املطلوب. ثم اضغط على >0< 

إلدخاله.
، ميكنك تغيري وضع  ●
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3 Registering My MenuN
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 Operate the <5>, <6>, or <9> to 
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 After entering the text, press the 

<M> button, then select [OK].
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Input mode

If you cannot enter text in step 2, press the <Q> button and use the 
character palette when the blue frame appears.

عرب حتديد  
الدخل. 

ميكنك إدخال ما يصل إىل 16 حرف. ●
●  ،>B< إللغاء إدخال النص، اضغط على الزر

ثم حدد موفق.

بعد إدخال النص، اضغط على الزر >M<، ثم  ●
حدد موافق.

يتم حفظ االسم الذي مت إدخاله.  ●

حذف العنصر  ●
ميكنك حذف عنصر قائمتي املعروضة حالًيا. حدد ]Delete tab[ )حذف العنصر( حلذف 

عنصر ]قائمتي*[.

إعادة تسمية العنصر ●
ميكنك حذف عنصر قائمتي املعروضة حالًيا. حدد  ]*MY MENU[ )حذف العنصر( حلذف 

عنصر ]قائمتي*[.  

1

2

3

إذا مل تتمكن من إدخال النص يف اخلطوة ٢، ضغط على الزر >Q< واستخدم احلرف 
عندما يظهر اإلطار األزرق. 

 وضع الدخل

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.
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You can delete all My Menu tabs or all 
My Menu items that you created and 
registered under the tabs.

 Delete all My Menu tabs
You can delete all My Menu tabs you created. When you select 
[Delete all My Menu tabs], all the tabs from [MY MENU1] to [MY 
MENU5] will be deleted and the [9] tab will revert to its default.

 Delete all items
You can delete only but all the items registered under the [MY 
MENU1] to [MY MENU5] tabs. The tab(s) will remain. When [Delete 
all items] is selected, all the items registered under all the created 
tabs will be deleted.

Deleting all My Menu tabs / Deleting all items

If you perform [Delete tab] or [Delete all My Menu tabs], tab names 
renamed with [Rename tab] will also be deleted.

 حذف عنصر/ عناصر وحذف كل العناصر

M 3تسجيل قائمتي

حذف كافة عنصر قائمتي ●
ميكنك حذف كل عناصر قائمتي التي قمت بخلقها. عند حتديد                                                                                                                

]Delete all My Menu tabs[ )حذف كل عناصر قائمتي(، سيتم حذف كل العناصر 
من ]قائمتي ١[ حتى ]قائمتي ٥[ وسيعود عنصر ]9[ إىل وضعه االفرتاضي.  

حذف كل العناصر ●
العنصر  سيبقى   .]٥ ]قائمتي  حتى   ]١ ]قائمتي  ضمن  املسجلة  العناصر  كل  حذف  ميكنك 
كل  حذف  سيتم  العناصر(  كل  )حذف   ]Delete all items[ يعمل  حتديد  عند  )العناصر(. 

العناصر املسجلة التي مت خلقها.  

إذا قمت بتنفيذ ]Delete tab[  )حذف العنصر(، ]Delete all My Menu tabs[ )حذف 
كل عناصر قائمتي(، العناصر املسماة ب]Rename tab[ )أعد تسمية العنصر( سيتم 

حذفها أيًضا. 

z

قائمتي  بنود  كل  أو  قائمتي  عناصر  من  أي  حذف  ميكنك 
التي خلقتها وقمت بتسجيلها ضمن العناصر. 
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3 Registering My MenuN

You can select [Menu display] to set the 
menu screen that is to appear first when 
you press the <M> button.

 Normal display
Displays the last displayed menu screen.

 Display from My Menu tab
Displays with the [9] tab selected.

 Display only My Menu tab
Only the [9] tab is displayed. (The z, 2, 3, 5, and 8 tabs will 
not be displayed.)

Menu Display Settingsإعدادات عرض القائمة

M 3تسجيل قائمتي

العرض العادي ●
يعرض شاشة القائمة املعروضة أخرًيا.  

العرض من عنصر قائمتي ●
يعرض مع ]9[ العنصر الذي مت حتديده.

عرض فقط عنصر قائمتي  ●
.)8،5،3،AF ،z فقط العنصر ]9[ يتم عرضه. )لن يتم عرض كل من العناصر التالية

ميكنك حتديد ]Menu Display[ )عرض القائمة( لضبط 
 .>M< شاشة القائمة لتظهر عند الضغط على الزر
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You can register current camera settings, such as the shooting 
functions, menu functions, and Custom Function settings, as Custom 
shooting modes under the Mode Dial’s <w>, <x>, and <y> 
positions.

1 Select [Custom shooting mode 
(C1-C3)].
 Under the [55] tab, select [Custom 

shooting mode (C1-C3)], then press 
<0>.

2 Select [Register settings].

3 Register the desired items.
 Select the Custom shooting mode to 

be registered, then press <0>.
 Select [OK] on the confirmation 

dialog.
 The current camera settings (p.521) 

will be registered under the Mode 
Dial’s C* position.

If you change a setting while you shoot in the <w>, <x>, or <y> 
mode, the respective Custom shooting mode can be automatically 
updated to reflect the changes in settings (Auto update). To enable this 
automatic update, set [Auto update set.] to [Enable] in step 2.

If you select [Clear settings] in step 2, the settings of respective modes 
can be reverted to the default settings with no Custom shooting modes 
registered.

w: Registering Custom Shooting ModesN

Automatic Update of Registered Settings

Canceling Registered Custom Shooting Modes

 Mتسجيل أوضاع التصوير:w
ميكنك تسجيل إعدادات الكامريا احلالية، مثل وضع التصوير ووظائف القائمة وإعدادات 

 >y< أو  >x<  أو >w< الوظيفة اخملصصة، كأوضاع التصوير اخملصصة أسفل أوضاع
اخلاصة بقرص األوضاع. 

إذا قمت بتغيري إعداد عند التصوير يف وضع >w< أو  >x<  أو >y< ، فيمكن حتديث وضع 
التلقائي،  التحديث  تلقاًئيا لعكس اإلعداد )اإلعدادات( املتغري. لتمكني هذا  التصوير اخملصص 

]Enable[ ضبط التحديث التلقائي( على( ]Auto update set.[  يف اخلطوة ٢، اضبط
)متكني(. يتم سرد اإلعدادات التي ميكن حتديثها تلقاًئيا. 

يف اخلطوة رقم ٢، إذا قمت بتحديد ]Clear settings[ )مسح اإلعدادات(، فإن موضع قرص 
الكامريا.  إعدادات  الذي كان قبل قيامك بتسجيل  االفرتاضي  إعداده  إىل  الوضع سيعود  اختيار 

اإلجراء هو نفسه. 

]Custom shooting mode(C1-C3( [حدد
 .))C3-C1( وضع التصوير اخملصص(

1

حدد ]Register settings[  ) إعدادات التسجيل(.

قم بتسجيل وضع التصوير اخملصص املطلوب.

من عالمة التبويب]55[، حدد                                    ●
] )Custom shooting mode(C1-C3[ )وضع 

التصوير اخملصص )C3-C1((، ثم اضغط على 
 .>0<

حدد وضع التصوير اخملصص املقرر تسجيله،  ●
ثم اضغط على >0<.

يف مربع احلوار التأكيدي، حدد ]OK[ )موافق( ●
W  يتم تسجيل اإلعدادات احلالية للكامريا

)ص. 521( أسفل املوضع *C بقرص 
األوضاع.

2

3

 حذف عنصر/ عناصر وحذف كل العناصر

إلغاء أوضاع التصوير اخملصصة املسجلة 
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جودة الصورة، معاينة الصورة، الصفري، حترير الغالق بدون بطاقة، تصحيح 
التحكم  اللوين،  االنحراف  تصحيح  الطرفية،  اإلضاءة  تصحيح  للعدسة،  اللونية  االنحرافات 

يف الفالش اخلارجي، قفل املرآة.  
إعداد سرعة AEB( ،ISO(تعويض درجة اإلضاءة/مضاهاة شدة اإلضاءة تلقاًئيا،ُ حمسن 
اخملصص،تغيري/مضاهاة  األبيض  اللون  توازن  األبيض،  اللون  توازن  التلقائي،  اإلضاءة 

توازن اللون األبيض، مساحة األلوان. 
 ISO سرعة  تشويش  تقليل  لإلضاءة،  الطويل  التعرض  تشوش  تقليل  الصورة،  منط 
العالية، أولوية درجة التظليل، درجة اإلضاءة املتعددة )إعدادات(، وضع HDR )إعدادات(.

مؤقت الفاصل الزمني، مؤقت املصباح، التصوير من دون وميض، قفل املرآة.

]Live View shooting(z5([ )التصوير باستخدام العرض املباشر(
              التصوير باستخدام العرض املباشر، وضع ضبط البؤرة تلقاًئيا، عرض الشبكة،نسبة  

              العرض إىل االرتفاع، حماكاة درجة اإلضاءة.
]Live View shooting(z6([ التصوير باستخدام العرض املباشر(

              التصوير الصامت أثناء العرض املباشر، مؤقت ضبط كثافة اإلضاءة.

M تسجيل أوضاع التصوير :w

حتى يف وضع >x< ،>w< و >y<، ميكنك تغيري إعدادات وظيفة التصوير  ●
وإعدادات القائمة.

●  ،>w< ميكنك التحقق من أي وضع مسجل أسفل ،>B< عرب الضغط على
>x< و >y<. )ص. 87(

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

أسفل  قائمتي  وإعدادات  الديناميكي  النطاق  باستخدام  األفالم  تصوير  تسجيل  يتم  لن 
مواضيع التصوير اخملصص. 

 اإلعدادات املسجلة

وظائف التصوير ●
وضع   ،ISO سرعة  اإلضاءة،  درجة  إعداد  العدسة،  فتحة  الغالق،  سرعة  التصوير،  وضع   
ضبط البؤرة تلقاًئيا، وضع حتديد منطقة ضبط البؤرة تلقاًئيا، مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا، 
وضع ضبط كثافة اإلضاءة، وضع التشغيل، مقدار تعويض درجة اإلضاءة، مقدار تعويض 

إضاءة الفالش

وظائف القائمة ●

z

]z1[

]z2[

]z3[

]z4[
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]Movie shooting(z4([)تصوير الفيلم(
                وضع ضبط البؤرة تلقاًئيا باستخدام Servo، عرض الشبكة، حجم تسجيل الفيلم   

                )باستثناء p 24،00(، تسجيل الصوت، سرة ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام Servo، تتبع  
Servo الهدف يف الفيلم باستخدام                
]Movie shooting(z5([)تصوير الفيلم(

     ، Vمؤقت ضبط كثافة اإلضاءة، زمن تسجيل الفيلم، زمن تشغيل الفيلم، زر وظيفة                
                فيلم الفاصل الزمني )إعداد(، التصوير باستخدام وحدة التحكم عن بعد. 

احلالة ١، احلالة ٢، احلالة ٣، احلالة٤ ، احلالة٥ ، احلالة ٦
 Al Servo  أولوية الصورة الثانية باستخدام ،Al Servo أولوية الصورة األوىل باستخدام 

ضبط البؤرة يدًويا اإللكرتوين، انطالق الشعاع املساعد لضبط البؤرة تلقاًئيا، أولوية حترير 
ضبط البؤرة تلقاًئيا للقطة واحدة

 تشغيل العدسة إذا تعذر ضبط البؤرة تلقاًئيا، ضبط البؤرة تلقاًئيا، القابل للتحديد، حتديد 
وضع حتديد منطقة ضبط البؤرة تلقاًئيا، طريقة حتديد منطقة ضبط البؤرة تلقاًئيا، 

باستخدام 

w: Registering Custom Shooting ModesN
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[z4 (Movie shooting)]
 Movie Servo AF, AF method, Grid display, Movie recording quality 

(excluding 24.00p), Sound recording, AF speed with Movie Servo AF, 
Movie Servo AF subject tracking

[z5 (Movie shooting)]
 Metering timer, Movie recording count, Movie play count, V button 

function, Time-lapse movie (setting), Remote control shooting
[21] Case 1, Case 2, Case 3, Case 4, Case 5, Case 6
[22] AI Servo 1st image priority, AI Servo 2nd image priority
[23] Lens electronic MF, AF-assist beam firing, One-Shot AF release 

priority
[24] Lens drive when AF impossible, Selectable AF point, Select AF area 

selection mode, AF area selection method, Orientation linked AF point, 
Initial AF point with  AI Servo AF, Auto AF point selection: EOS iTR 
AF

[25] AF point selection movement, AF point display during focus, VF 
display illumination, AF status in viewfinder, AF microadjustment 
(excluding adjustment value)

[x2] Image jump with 6
[x3] Highlight alert, AF point display, Playback grid, Histogram display, 

Movie play count, Magnification (approx.)
[51] File numbering, Auto rotate, Eye-Fi settings
[52] Auto power off, LCD brightness, LCD color tone, Viewfinder display, 

Touch control
[53] Auto cleaning, z button display options, m button function
[55] Multi function lock
[81] Exposure level increments, ISO speed setting increments, Bracketing 

auto cancel, Bracketing sequence, Number of bracketed shots, Safety 
shift, Same exposure for new aperture

[82] Set shutter speed range, Set aperture range
[83] Live View shooting area, Dial direction during Tv/Av, Custom Controls
[84] Add cropping information, Default Erase option, Retract lens on power 

off, Add IPTC information

مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا املرتبط باالجتاه، مستوى ضبط البؤرة األولية
EOS iTR AF :حتديد مستوى ضبط البؤرة تلقائًيا ،Al Servo

منط التحديد اليدوي ملستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا، عرض مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا، 
أثناء ضبط البؤرة، إضاءة شاشة مستكشف العرض، وضع ضبط البؤرة يف مستكشف 

العرض، تعديل ضبط البؤرة تلقائًيا )باستثناء قيمة التعديل(
التنقل عرب الصور باستخدام 6

تنبيه التظليل، عرض مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا، شبكة العرض، عرض شريط الرتدد 
الرسومي، زمن تشغيل الفيلم، التكبري )تقرًيبا(
Eye-Fi ترقيم امللفات، تدوير تلقائي، إعدادات 

إيقاف التشغيل التلقائي، سطوع شاشة LCD، عرض الشبكة مبستكشف العرض، 
التحكم باللمس

 .>m<وظيفة الزر ،>z<تنظيف املستشعر )التنظيف التلقائي(، خيارات عرض الزر
قفل متعدد املهام

زيادات مستوى اإلضاءة، زيادات إعداد سرعة ISO، إلغاء املضاهاة تلقاًئيا، تسلسل 
املضاهاة، عدد اللقطات املضاهاة، التغيري اآلمن، درجة اإلضاءة نفسها لفتحة عدسة 

جديدة. 
ضبط نطاق سرعة الغالق، ضبط نطاق فتحة العدسة 

منطقة عرض التصوير باستخدام العرض املباشر، اجتاه القرص أثناء Av/Tv، مفاتيح 
التحكم اخملصصة

إضافة معلومات االقتصاص، خيار املسح االفرتاضي، فصل العدسة أثناء إيقاف 
IPTC التشغيل، إضافة معلومات

]AF 1[

]AF 2[

]AF 3[

]AF 4[

]AF 5[

]32[

]33[

]51[

]52[

]53[

]55[

]81 [

]82 [

]83 [

]84 [

M تسجيل أوضاع التصوير :w
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15
يوفر هذا الفصل معلومات مرجعية حول مزايا الكامريا وملحقات النظام وما إىل ذلك. 

املرجع

شعار املصادقة
حدد ]Certification Logo Display : 55[ )عرض شعار املصادقة( 

واضغط على الزر >0< لعرض بعض الشعارات اخلاصة مبصادقات الكامريا. 
ميكن العثور على الشعارات املصادقة األخرى يف دليل اإلرشادات هذا وعلى 

جسم الكامريا وعبوتها.  

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

523
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System Map

EOS 
Solution Disk

Card reader 

Interface Cable 
IFC-500U II*5  (4.7 m/15.4 ft.) 

CF Card 

SD/SDHC/SDXC memory card 

Interface Cable 
IFC-150U II (1.5 m/4.9 ft.) 

USB port 

Computer 

Wireless File 
Transmitter 

WFT-E7 (Ver. 2)*3/ 
WFT-E7*4 

Wireless LAN 
access point 

Ethernet port 

Wireless LAN adapter 

Card slot 

Directional Stereo 
Microphone 

DM-E1 

Headphones Timer Remote 
Controller 
TC-80N3 

Remote 
Switch 

RS-80N3 

Wireless 
Controller 

LC-5 

EF lenses 
Remote Controller 

RC-6 

TV/Video 

Connect Station 
CS100 

HDMI Cable 
HTC-100 (2.9 m/9.5 ft.) 

*1: Battery Pack LP-E6 can also be used. 
*2: AC Adapter Kit ACK-E6 can also be used. 
*3: Check that the firmware of the WFT-E7 (Ver.2) is Version 1.3.0 or later. 
*4: To use the older model WFT-E7 (not Ver. 2), the WFT-E7’s firmware must be updated  
 and Interface Cable IFC-40AB II or IFC-150AB II must be used. 
*5: With IFC-500U II, the communication speed will be equivalent to Hi-Speed USB (USB 2.0).  

* All cable lengths given are approximate figures. 

خريطة اجلهاز

 EF عدسات
القابلة للتبديل

جهاز التحكم 
الالسلكي

مفتاح وحدة 
التحكم

مؤقت وحدة 
التحكم عن بعد

EOS قرص برنامج

كابل الواجهة

كابل الواجهة

بطاقة الذاكرة

ميكروفون االسترييو

وحدة التحكم عن بعد 

CF بطاقة قارئ البطاقة

.LP-E6 1  : ميكن استخدام بطارية *
.AC Kit ACK-E6 ٢ : ميكن استخدام حمول*

*٣: تأكد من أن الربامج الثابتة ل)WFT-E7(Ver. 2 هو إصدار1.3.0أو اإلصدار الالحق.

*٤ : الستخدام النظام األسبق ل )WFT-E7(Ver. 2 ، يجب أن تكون الربامج الثابتة ل)WFT-E7(Ver. 2 حمدثة ويجب استخدام  

 .IFC-150B ll أو IFC-40B ll كابل الواجهة        
.Hi- Speed USB(USB 2.0(تكون سرة االتصال مساوية لسرعة ،IFC-500U ll ٥ : مع كبل الواجهة*

*طول كل كابالت املرفقة هي صورة تقريبية. 

فتحة البطاقة

جهاز الكمبيوتر

حمطة التوصيل

التلفاز/ الفيديو

LAN  احملول الالسلكية

مرسل امللفات
 الالسلكي

Ethernet مدخل

USB مدخل

نقطة الدخول 
LAN  الالسلكية

سماعات الرأس

كابل 
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System Map

Wide Strap 

Battery Pack 
LP-E6N*1 

Battery Charger 
LC-E6 

Cable protector 

Car Battery 
Charger 
CBC-E6 

Car Battery 
Cable CB-570 

Hand Strap E2 

Angle 
Finder C 

 

Macro Ring Lite 
MR-14EX II 

ST-E2 
 

Macro Twin Lite 
MT-24EX 

270EX II ST-E3-RT 
 

Anti-Fog 
Eyepiece Eg 

Dioptric 
Adjustment 
Lenses Eg 

Eyecup Eg 

Battery Grip 
BG-E20 

Battery Magazine 
BGM-E20 for 

LP-E6N/LP-E6 
(attached to BG-E20) 

600EX II-RT 
430EX III-RT/ 

430EX III 

AC Adapter 
AC-E6N*2 

DC Coupler  
DR-E6*2 

Bundled  
Accessories 

خريطة اجلهاز

Macro lite حلقة

عدسات التعديا 
االنكساري

غطاء العني ضد 
الرطوبة

شاحن 
بطارية السيارة

مستكشف 
C الزاوية

E2 حزام اليد

AC حمول قبضة البطارية

حزمة البطارية

جتويف البطارية

)BG-E20 مرفقة ب(

كابل البطارية 
CB-570 للسيارة

حزمة البطارية

حزام واسع

حامل الكابل

غطاء العدسة

شاحن البطارية
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You can check the conditions of the battery you are using on the LCD 
monitor. Each Battery Pack LP-E6N/LP-E6 has a unique serial number, 
and you can register multiple battery packs to the camera. When you 
use this feature, you can check the registered batteries’ approximate 
remaining capacity and usage history.

Select [Battery info.].
 Under the [53] tab, select [Battery 

info.], then press <0>.
 The battery info. screen will appear.

3 Checking the Battery Information

Battery model or household power source 
being used.
The battery level indicator (p.50) is 
displayed together with the remaining 
battery level shown in 1% increments.
The number of shots taken with the current 
battery. The number is reset when the 
battery is recharged.
Battery’s recharge performance level is 
displayed in three levels.

   (Green): Battery’s recharge performance is fine.
   (Green): Battery’s recharge performance is slightly degraded.
   (Red): Purchasing a new battery is recommended.

Battery position

Using a genuine Canon Battery Pack LP-E6N/LP-E6 is recommended. If 
you use batteries that are not genuine Canon products, the camera’s full 
performance may not be attained or malfunction may result.

 The shutter count is the number of still photos taken. (Movie shooting is 
not counted.)

 The battery information will also be displayed when using Battery Grip 
BG-E20 (sold separately).

 If a battery communication error message is displayed, follow the message.

460

Normally, the Self Cleaning Sensor Unit will eliminate most of the dust 
that may be visible on captured images. However, for the case where 
visible dust still remains, you can append the Dust Delete Data to the 
image for erasing the dust spots later. The Dust Delete Data is used by 
Digital Photo Professional (EOS software, p.596) to erase the dust 
spots automatically.

 Prepare a solid white object such as a sheet of paper.
 Set the lens focal length to 50 mm or longer.
 Set the lens’s focus mode switch to <MF> and set the focus to 

infinity (∞). If the lens has no distance scale, rotate the camera to 
face toward you and turn the focusing ring clockwise all the way.

1 Select [Dust Delete Data].
 Under the [z3] tab, select [Dust 

Delete Data], then press <0>.

2 Select [OK].
 After the automatic self-cleaning of 

the sensor is performed, a message 
will appear. Although there will be a 
mechanical sound of the shutter 
during the cleaning, no picture is 
taken.

3 Appending Dust Delete DataN

Preparation

Obtaining the Dust Delete Data

M فحص معلومات البطارية
على   LP-E6N/LP-E6 بطارية  كل  حتتوي   .LCD شاشة  على  البطارية  حالة  فحص  تستطيع 
رقم مسلسل فريد، وتستطيع تسجيل بطاريات متعددة يف الكامريا. وعندما تستخدم هذه 

امليزة، تستطيع فحص تاريخ التشغيل والسعة املتبقية جملموعة البطارية املسجلة. 

حدد ].Battery info[ )معلومات البطارية(
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You can check the conditions of the battery you are using on the LCD 
monitor. Each Battery Pack LP-E6N/LP-E6 has a unique serial number, 
and you can register multiple battery packs to the camera. When you 
use this feature, you can check the registered batteries’ approximate 
remaining capacity and usage history.

Select [Battery info.].
 Under the [53] tab, select [Battery 

info.], then press <0>.
 The battery info. screen will appear.

3 Checking the Battery Information

Battery model or household power source 
being used.
The battery level indicator (p.50) is 
displayed together with the remaining 
battery level shown in 1% increments.
The number of shots taken with the current 
battery. The number is reset when the 
battery is recharged.
Battery’s recharge performance level is 
displayed in three levels.

   (Green): Battery’s recharge performance is fine.
   (Green): Battery’s recharge performance is slightly degraded.
   (Red): Purchasing a new battery is recommended.

Battery position

Using a genuine Canon Battery Pack LP-E6N/LP-E6 is recommended. If 
you use batteries that are not genuine Canon products, the camera’s full 
performance may not be attained or malfunction may result.

 The shutter count is the number of still photos taken. (Movie shooting is 
not counted.)

 The battery information will also be displayed when using Battery Grip 
BG-E20 (sold separately).

 If a battery communication error message is displayed, follow the message.

ضمن عالمة تبويب ]53[،                                         ●
W  معلومات( ]Battery info.[ حدد

البطارية(ثم اضغط على>0<.

موضع البطارية طراز البطارية أو مصدر الطاقة املنزيل اجلاري 
استخدامه.

يتم عرض مستوى أداء إعادة الشحن يف 
مستوى من ثالثة مستويات.

صور ملتقطة بالبطارية احلالية. وتتم إعادة 
تعيني الرقم عندما تتم إعادة شحن البطارية.

يتم عرض رمز مستوى البطارية )ص. ٥٠( 
مع السعة املتبقية للبطارية املوضحة يف 
مضاعفات قدرها ١٪. 

)أخضر(: مستوىأداءإعادةشحنالبطاريةممتاز.
)أخضر(: مستوى أداء إعادة شحن البطارية منخفض قلي ًال. 

)أحمر(: يوصى بشراء بطارية جديدة.

عداد الغالق هو عدد الصور الثابتة امللتقطة )ال يتم عد األفالم(.  ●   ●
●            0 BG-E20 سيتم أًيضا عرض معلومات البطارية عند استخدام حامل البطارية

)يباع بشكل منفصل(.  
يف حال مت عرض رسالة بوجود خطأ مبعلومات البطارية، اتبع الرسالة.  ●

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

z إذا .Canon األصلية من إنتاج LP-E6N/LP-E6 يوصى باستخدام حزمة البطاريات
استخدمت بطاريات غري أصلية وليست من منتجات Canon، قد ال حتصل على األداء 

األمثل من الكامريا أو رمبا حتدث بها أعطال. 
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3 Checking the Battery Information

You can register up to six LP-E6N/LP-E6 batteries to the camera. To 
register multiple batteries to the camera, follow the procedure below for 
each battery.

1 Press the <B> button.
 With the battery info. screen 

displayed, press the <B> button.
 The battery history screen will 

appear.
 If the battery is not registered, it will 

be grayed out.

2 Select [Register].
 The confirmation dialog will appear.

3 Select [OK].
 The battery will be registered and the 

battery history screen will reappear.
 The grayed out battery number will 

now be displayed in white.
 Press the <M> button. The battery 

info. screen will reappear.

Registering Batteries to the Camera

 The battery cannot be registered if the household power outlet 
accessories (sold separately, p.530) are used.

 If six batteries are already registered, [Register] cannot be selected. To 
delete unnecessary battery information, see page 529.

M3فحص معلومات البطارية

لتسجيل  الكامريا.  يف   LP-E6N/LP-E6 النوع  من  بطاريات  ست  إىل  يصل  ما  تسجيل  ميكنك 
بطاريات متعددة يف الكامريا، قم بتنفيذ اإلجراء املذكور أدناه لكل بطارية.

ال ميكن تسجيل البطارية إذا مت استخدام قابس طاقة منزيل )يباع بشكل منفصل،  ●   ●
ص، 530(. 

إذا مت تسجيل ست بطاريات بالفعل، فسوف يتعذر حتديد ]Register[ )تسجيل(.  ●
حلذف معلومات البطارية غري الضرورية، انظر ص، 529. 

B: Shooting Information Display
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• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

 تسجيل البطاريات يف الكامريا

.>B< اضغط على الزر 1

حدد ]Register[ )تسجيل(. 2

حدد ]OK[ )موافق(. 

W  يتم تسجيل البطارية، كما أن شاشة تاريخ
البطارية ستعاود الظهور مًرة أخرى. 

W  سيتم اآلن عرض رقم البطارية الذي يظهر
باللون الرمادي، ولكن هذه املرة بأحرف 

بيضاء اللون. 
اضغط على الزر >v< ستعاود شاشة معلومات  ●

البطارية الظهور .

3

بعد عرض شاشة معلومات البطارية، اضغط  ●
 .>B< على الزر

W  .ستظهر شاشة تاريخ البطارية
W  فإذا مل يتم تسجيل البطارية، سيظهر

اسم البطارية باللون الرمادي. 

W  .سيظهر مربع حوار التأكيد
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3 Checking the Battery Information

528

It is convenient to label each registered Battery Pack LP-E6N/LP-E6 
with their serial numbers, using commercially-available labels.

1 Write the serial number on a 
label.
 Write the serial number displayed on 

the battery history screen on a label 
approx. 25 mm x 15 mm / 1.0 in. x 0.6 
in. in size.

2 Remove the battery and affix the 
label.
 Set the power switch to <2>.
 Open the battery compartment cover 

and remove the battery.
 Affix the label as shown in the 

illustration (on the side with no 
electrical contacts).

 Repeat this procedure for all of your 
batteries so you can easily see the 
serial number.

Labeling Serial Numbers on Batteries

Serial number

7c400300

 Do not affix the label on any part other than as shown in the illustration in 
step 2. Otherwise, the misplaced label may make it difficult to insert the 
battery or impossible to turn on the camera.

 If you use Battery Grip BG-E20 (sold separately), the label may peel off 
as you repeatedly insert and remove the battery into the battery 
magazine. If it peels off, affix a new label.

M3فحص معلومات البطارية

إن إلصاق ملصق الرقم املسلسل على جميع بطاريات LP-E6N/LP-E6 املسجلة يجعل األمر 
مناًسبا باستخدام األنواع املتوفرة بالسوق. 

 إلصاق الرقم املسلسل على البطارية

اكتب الرقم املسلسل على ملصق 1

أخرج البطارية وقم بتثبيت امللصق.  2

W  اكتب الرقم التسلسلي املعروض على شاشة
تاريخ البطارية على ملصق متوافر باألسواق 

مبقاس يقدر بحوايل 25 ملم × 15 ملم/                   
1.0 بوصة × 6.0 بوصة. 

●  .>OFF< اضبط مفتاح التشغيل على
افتح غطاء جتويف البطارية وأخرج البطارية.  ●
قم بتثبيت امللصق على النحو املوضح )جانب  ●

ليس به أية مناطق تالمس كهربية( يف الرسم 
التوضيحي. 

كرر هذا اإلجراء مع جميع البطاريات اخلاصة بك  ●
حتى تستطيع رؤية الرقم التسلسلي بسهولة. 

z●  ال تقم بتثبيت امللصق على أي جزء بخالف املوضح يف الرسم التوضيحي يف اخلطوة
رقم ٢. وإال، فقد يتسبب امللصق املوضوع يف مكان غري صحيح يف جعل إدخال 

البطارية صًعبا أو مستحي ًال لتشغيل الكامريا. 
إذا كنت تستخدم حامل البطارية BG-E20 )يباع بشكل منفصل(، فقد يتم نزع  ●

امللصق ألنك تقوم بإدخال وإزالة البطارية بشكل متكرر. إذا مت نزعه، فالصق ملصقا 
جديدا. 

الرقم التسلسلي
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3 Checking the Battery Information

You can check the remaining capacity of any battery (even when not 
installed) and also when it was last used.

Look for the serial number.
 Refer to the battery’s serial number 

label and look for the battery’s serial 
number on the battery history screen.

 You can check the respective 
battery’s remaining capacity and the 
date when it was last used.

1 Select [Delete info.].
 Follow step 2 on page 527 to select [Delete info.], then press 

<0>.

2 Select the battery information to be deleted.
 Select the battery information to be deleted, then press <0>.
 [X] will appear.
 To delete information for another battery, repeat this procedure.

3 Press the <L> button.
 The confirmation dialog will appear.

4 Select [OK].
 The battery information will be deleted and the screen in step 1 

will reappear.

Checking the Remaining Capacity of a Registered Battery

Serial number Date last used

Battery level

Deleting the Registered Battery Information

M3فحص معلومات البطارية

تستطيع فحص السعة املتبقية ألية بطارية )حتى عندما تكون غري ُمّركبة( وأًيضا عند آخر مرة 
مت استخدامها فيها. 

 فحص السعة املتبقية من البطاريات املسجلة

 حذف معلومات البطارية املسجلة

ابحث عن الرقم التسلسلي. 

حدد ].Delete info[ )حذف املعلومات(

حدد معلومات البطارية املراد حذفها. 

.>L< اضغط على الزر

حدد ]OK[)موافق(

1

1

2

3 

4

ارجع إىل ملصق الرقم التسلسلي اخلاص  ●
بالبطارية وابحث عن الرقم التسلسلي على 

شاشة تاريخ البطارية. 
W  تستطيع فحص السعة املتبقية

بالبطارية وتاريخ آخر مرة مت فيها 
استخدامها. 

اتبع اخلطوة رقم ٢ يف الصفحة 527 لتحديد ].Delete info[  (حذف  ●
املعلومات(، ثم اضغط على >0<.  

حدد معلومات البطارية املراد حذفها، ثم اضغط على>0<.   ●
W .] سيظهر ]
كرر هذا اإلجراء حلذف معلومات بطارية أخرى.  ●

سيظهر مربع حوار التأكيد.  ●

يتم حذف معلومات البطارية، كما أن الشاشة التي ظهرت يف اخلطوة رقم ١  ●
ستعاود الظهور مًرة أخرى. 

الرقم التسلسلي

مستوى البطارية

آخر تاريخ استخدام
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You can power the camera with a household power outlet by using the 
DC Coupler DR-E6 and AC Adapter AC-E6N (each sold separately).

1 Place the cord in the groove.
 Carefully insert the DC coupler’s cord 

into the groove without damaging the 
cord.

2 Insert the DC coupler.
 Open the battery compartment cover 

and open the DC coupler cord hole 
cover.

 Insert the DC coupler securely until it 
locks and put the cord through the 
hole.

 Close the cover.

3 Connect the DC coupler to the AC 
adapter.
 Connect the DC coupler’s plug to the 

AC adapter’s connector securely.

4 Connect the power cord.
 Connect the power cord to the AC 

adapter and insert the power plug into 
a power outlet.

5 Set the camera’s power switch to 
<1> (p.49).

Using a Household Power Outlet

DC coupler cord hole

DR-E6 )يباع بشكل منفصل(، تستطيع  أو   AC-E6N التيار املرتد  باستخدام جمموعة حمول 
توصيل الكامريا مبأخذ تيار كهربي منزيل دون القلق بشأن مستوى البطارية املتبقي. 

قم بتوصيل قابس قارن التيار املستمر. 1

أدخل قارنة التيار املستمر. 

ضع السلك يف التجويف. 

قم بتوصيل سلك الطاقة.

قم بوضع قابس الطاقة على موضع 
التشغيل )ص. 49(. 

2

3

4

5

قم بتوصيل قابس قارنة التيار املستمر  ●
مبقبس حمول التيار املرتدد.  

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 ●

أدخل سلك قارنة التيار املستمر بحذر لتجنب  ●
إتالفه. 

قم بتوصيل سلك الطاقة مبقبس التيار املرتدد  ●
وأدخل قابس الطاقة يف مأخذ الطاقة.

استخدام مأخذ طاقة منزيل

فتحة سلك قازئة التيار املستمر
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استخدام مأخذ طاقة منزيل

●   ●  .ACK-E6 ميكن استخدام حمول الطاقة املرتددة

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

z● .)يباع بشكل منفصل( AC-E6N ال تقم باستخدام حمول الطاقة املرتدد غري عن
أثناء تشغيل الكامريا، ال تقم بتوصيل أو فصل قابس الطاقة، أو فصل قارنة التيار  ●

املستمر.
بعد استخدام الكامريا، افصل قابس الطاقة عن مأخذ الطاقة. ●
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With a commercially-available Eye-Fi card already set up, you can 
automatically transfer captured images to a computer or upload them to 
an online service via a wireless LAN.
The image transfer is a function of the Eye-Fi card. For instructions on 
how to set up and use the Eye-Fi card or to troubleshoot any image 
transfer problems, refer to the Eye-Fi card’s instruction manual or 
contact the card manufacturer.

The camera is not guaranteed to support Eye-Fi card 
functions (including wireless transfer). In case of a problem 
with an Eye-Fi card, please check with the card manufacturer. 
Also note that approval is required to use Eye-Fi cards in 
many countries or regions. Without approval, use of the card 
is not permitted. If it is unclear whether the card has been 
approved for use in your area, please check with the card 
manufacturer.

1 Insert an Eye-Fi card (p.45).

2 Select [Eye-Fi settings].
 Under the [51] tab, select [Eye-Fi 

settings], then press <0>.
 This menu is displayed only when an 

Eye-Fi card is inserted into the 
camera.

3 Enable Eye-Fi transmission.
 Select [Eye-Fi trans.], then press 

<0>.
 Select [Enable], then press <0>.
 If you set [Disable], there will be no 

automatic transmission even with the 
Eye-Fi card inserted (transmission 
status icon I).

H Using Eye-Fi Cards Eye-Fi  استخدام بطاقاتH

باستخدام بطاقة Eye-Fi املتوفرة باألسواق والتي مت إعدادها بالفعل، ميكنك نقل الصور التي 
مت التقاطها تلقاًئيا إىل الكمبيوتر الشخصي أو حتميلها إىل إحدى اخلدمات عرب اإلنرتنت عرب شبكة 

LAN السلكية. 
كيفية  حول  إرشــادات  على  للتعرف   .Eye-Fi بطاقة  وظائف  من  وظيفة  هي  الصورة  نقل  إن 
إعداد بطاقة Eye-Fi واستخدامها أو استكشاف مشكالت نقل أي صورة وحلها، ارجع إىل دليل 

إرشادات بطاقة Eye-Fi أو قم اتصل باجلهة اُلمصنعة للبطاقة. 

ال يتم ضمان هذه الكامريا لدعم وظائف بطاقة Eye-Fi )شاملة النقل الالسلكي(. يف 
حالة وجود مشكلة مع بطاقة Eye-Fi، يرجى مراجعة اجلهة املصنعة للبطاقة. الحظ 
أًيضا أنه يلزم احلصول على موافقة الستخدام بطاقات Eye-Fi يف العديد من البلدان 
إذا  البطاقة.  استخدام  املسموح  غري  من  يكون  املوافقة،  هذه  فبدون  املناطق.  أو 
فريجى  املنطقة،  يف  البطاقة  استخدام  على  املوافقة  متت  إذا  الواضح  من  يكن  مل 

مراجعة اجلهة املصنعة للبطاقة. 

أدخل بطاقة Eye-Fi. )ص 45(. 1
.)Eye-Fi( إعدادات ]Eye-Fi settings [ حدد

 .Eye-Fi قم بتمكني نقل

2

3

من عالمة التبويب ]51[،                                                ●
حدد ]Eye-Fi Settings[ )إعدادات  Eye-Fi(، ثم 

اضغط على >0<.
يتم عرض هذه القائمة فقط عندما يتم إدخال  ●

بطاقة Eye-Fi يف الكامريا. 

اضبط  ]Eye-Fi trans[ )نقل Eye-Fi( ثم اضغط  ●
على >0<. 

حدد ]Enable[ )متكني(،  ثم اضغط على >0<. ●
يف حالة ضبط ]Disable[ )تعطيل(، لن يحدث  ●

النقل التلقائي حتى مع إدخال بطاقة )رمز حالة 
.)I النقل

z



533
533

H Using Eye-Fi Cards

4 Display the connection 
information.
 Select [Connection info.], then press 

<0>.

5 Check the [Access point SSID:].
 Check that an access point is 

displayed for [Access point SSID:].
 You can also check the Eye-Fi card’s 

MAC address and firmware version.
 Press the <M> button to exit the 

menu.

6 Take the picture.
 The picture is transferred and the 

[H] icon switches from gray (not 
connected) to one of the icons in the 
sequence below.

 For transferred images, [O] is 
displayed in the shooting information 
display (p.398).

H(Gray) Not connected : No connection with access point.
H(Blinking) Connecting... : Connecting to access point.
H(Illuminated) Connected : Connection to access point established.
H() Transferring... : Image transfer to access point in progress.

Transmission status

533
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4 Display the connection 
information.
 Select [Connection info.], then press 

<0>.

5 Check the [Access point SSID:].
 Check that an access point is 

displayed for [Access point SSID:].
 You can also check the Eye-Fi card’s 

MAC address and firmware version.
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connected) to one of the icons in the 
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H(Blinking) Connecting... : Connecting to access point.
H(Illuminated) Connected : Connection to access point established.
H() Transferring... : Image transfer to access point in progress.

Transmission status

 Eye-Fi  استخدام بطاقاتH

اعرض معلومات االتصال. 

حتقق من ]:Access point SSID[ )معرف 
جمموعة اخلدمات  SSID) لنقطة الوصول:(. 

التقط الصورة.  

4

5

6

حدد ].Communication info[ )معلومات  ●
االتصال( ، ثم اضغط على >0<.

حتقق من عرض نقطة وصول لإلعداد              ●
]:Access point SSID[ )معرف جمموعة 

اخلدمات  SSID) لنقطة الوصول:(.
ميكنك أًيضا التحقق من عنوان MAC اخلاص  ●

ببطاقة Eye-Fi card وإصدار الربنامج الثابت. 
اضغط على الزر >M< للخروج من القائمة.  ●

يتم نقل الصورة وحتويل الرمز ]H[ من اللون  ●
الرمادي )غري متصل( إىل واحد من الرموز أدناه. 

[ يف  ●
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H Using Eye-Fi Cards

4 Display the connection 
information.
 Select [Connection info.], then press 

<0>.

5 Check the [Access point SSID:].
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H(Illuminated) Connected : Connection to access point established.
H() Transferring... : Image transfer to access point in progress.

Transmission status

بالنسبة للصور املنقولة، يتم عرض ]
عرض معلومات التصوير )ص. 398(.

رمز حالة النقل

)رمادي( غري متصل: ال يوجد اتصال بنقطة وصول.
 )يومض( جاري االتصال:  اتصال بنقطة وصول. 

)مت العرض( مت االتصال: يتم إنشاء اتصال بنقطة وصول.
( جاري النقل: نقل الصورة إىل نقطة الوصول قيد التقدم.
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H Using Eye-Fi Cards
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6 Take the picture.
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displayed in the shooting information 
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Transmission status

(
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 Eye-Fi  استخدام بطاقاتH

z

●  ]54 :Wireless commication settings[ أسفل ]Wi-Fi/NFC[ يف حال
)إعدادات االتصال الالسلكي( ]Built-in wireless settings[ )إعدادات الالسلكية 

   .Eye-Fi املضمنة( مت ضبطها على متكني، سيتعذر نقل الصور باستخدام بطاقة
يف حالة عرض “ J “، حدث خطأ أثناء اسرتجاع معلومات البطاقة. أدر مفتاح  ●

تشغيل الكامريا على إيقاف ثم تشغيل مرة أخرى. 
حتى يف حالة ضبط ]Eye-Fi trans[  )نقل ]Eye-Fi[( على ]Disable[ )تعطيل(،  ●

فقد تواصل إرسال إشارة. يف املستشفيات واملطارات واألماكن األخرى التي يحظر 
فيها عمليات النقل الالسلكية، أخرج بطاقة Eye-Fi من الكامريا. 

إذا مل تعمل وظيفة نقل الصورة، فتحقق من إعدادات بطاقة Eye-Fi والكمبيوتر  ●
الشخصي. للحصول على التفاصيل، ارجع إىل دليل إرشادات البطاقة. 

وفقا لظروف اتصال شبكة LAN الالسلكية، قد يستغرق نقل الصورة وًقتا أطول أو  ●
تتم مقاطعتها.

●  .Eye-Fi بسبب وظيفة النقل، فقد تسخن بطاقة
سيتم استهالك طاقة البطارية بشكل أسرع.  ●
أثناء عملية نقل الصورة، لن تعمل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.  ●
إذا أدخلت بطاقة اتصال السلكية LAN غري عن  بطاقة Eye-Fi، لن تظهر                ●

]Eye-Fi settings:51[ )إعدادات بطاقة Eye-Fi(.أيًضا، لن يظهر رمز>H< حالة 
النقل.  

Eye-Fi احتياطات استخدام بطاقات
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 : للضبط تلقاًئيا     k : قابل للتحديد مبعرفة املستخدم        : غري قابل للتحديد/تعطيل
F a f s d A الوظيفة
k k k k k k  كافة إعدادات جودة الصورة القابلة للتحديد
k k k k k k Dual Pixel RAW
k k k k k  نسبة العرض إىل االرتفاع *1
k k k k k  ISO تلقائي/الضبط التلقائي

ISO سرعةk k k k k  الضبط اليدوي
k k k k k  حتديد تلقائي

kمنط الصورة k k k k  حتديد يدوي
k k k k k  تلقائي

توازن اللون األبيض
k k k k k  مضبوط مسًبقا
k k k k k  خمصص
k k k k k  إعداد حرارةا للون
k k k k k  التصحيح/املضاهاة
k k k k k ُ حمسن اإلضاءة التلقائي 
k k k k k  تقليل تشويش التعرض الطويل لإلضاءة
k k k k k  تقليل تشويش سرعة ISO العالية
k k k k k  أولوية درجة التمييز
k k k k k  تصحيح اإلضاءة الطرفية

 تصحيح االنحرافات
اللونية للعدسة

k k k k k  تصحيح االنحراف
k k k k k  حمسن العدسة الرقمية
k k k k k  تصحيح االنحراف اللوين
k k k k k  تصحيح امليل
k k k k k  التصوير من دون وميض *2
k k k k k sRGB

kمساحة األلوان k k k k Adobe RGB

k k k k k 3* ضبط البؤرة تلقاًئيا للقطة واحدة

ضبط البؤرة تلقاًئيا

k k k k k 2*  Al Servo ضبط البؤرةتلقاًئيا باستخدام 
k k k k k 1*  Al Focus ضبط البؤرةتلقاًئيا باستخدام 
k k k k k 4*  وضع حتديد  ضبط البؤرة تلقائًيا *2
k k k k k  وضع حتديد منطقة  ضبط البؤرة تلقاًئيا *2
k k k k k 4*  حتديد مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا
k k k k k k  ضبط البؤرة يدوًيا
k k k k k  تعديل ضبط البؤرة تلقائًيا *2
k k k k k k  التتبع املباشر *1
k k k k k k FlexiZone - Multi
k k k k k k FlexiZone - Single

جدول الوظائف املتاحة وًفقا لوضع التصوير
تصوير الصور الثابتة
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جدول الوظائف املتاحة وًفقا لوضع التصوير

F a f s d A الوظيفة
k k k k k k  التصويرالفردي

التشغيل

k k k k k k  التصوير املتواصل عايل السرعة
k k k k k k  التصوير املتواصل منخفض السرعة
k k k k k k  التصوير الفردي الصامت *2
k k k k k k  التصوير املستمر الصامت *2
k k k k k k  مؤقت ذاتي ل 10 ثوان/ وحدة التحكم عن بعد

k k k k k k  مؤقت ذاتي ل ثانيتني/ وحدة التحكم عن بعد

k k k k k  ضبط كثافة اإلضاءة التقديرية
 وضع ضبط

كثافة اإلضاءة
k k k k k  ضبط كثافة اإلضاءة اجلزئية
k k k k k  ضبط كثافة اإلضاءة للنقطة
k k k k k  معدل  الضبط املركزي
k k  تغيري الربنامج

درجة اإلضاءة

k 5* k k k k  تعويض درجة اإلضاءة
k k k k k  مضاهاة شدة اإلضاءة تلقاًئيا
k 6* k k  قفل اإلضاءة التلقائية
k k k k k  معاينة عمق اجملال
k k k k k  التصوير باستخدام النطاق الديناميكي
k k k k k  درجة إضاءة متعددة
k k k k k k  مؤقت الفاصل الزمني *2
k  مؤقت املصباح
k k k k k  قفل املرآة *2
k k k k k  تعويض درجة إضاءة الفالش

    وحدة خارجية
k k k k k  قفل درجة إضاءة الفالش *2
k k k k k  إعدادات وظيفة الفالش
k k k k k  إعدادات الوظيفة اخملصصة
k k k k k k GPS وظيفة 
k k k k k k  التصوير باستخدام العرض املباشر
k k k k k k  التحكم السريع
k k k k k k  التحكم باللمس

* 1  : قابلة للضبط فقط مع التصوير باستخدام العرض املباشر )متكني(.
*٢ : قابلة للضبط فقط مع التصوير عرب مستكشف العرض )متكني(.

*٣: يضبط تلقائًيا مع التصوير باستخدام العرض املباشر.
*٤ : يضبط تلقائًيا مع التصوير عرب مستكشف العرض.

*٥ : قابلة للضبط فقط مع ضبط ISO التلقائي.
*6 :مع ضبط ISO التلقائي، ميكنك ضبط سرعة ISO ثابتة. 
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a f s d A الوظيفة 
y k M

k k k k k  حدد جودة تسجيل األفالم 

k k k k k HDR  تصوير 

k k k k k  تصوير أفالم الفاصل الزمني
k  الضبط التلقائي/ISO تلقائي

ISO سرعة
k  حتديد يدوي
k k k k  الضبط التلقائي/ تلقائًيا

منط الصورة
k k k k  التحديد اليدوي
k k k k  تلقائي

  توازن اللون
األبيض

k k k k  مضبوط مسًبقا
k k k k  خمصص
k k k k  إعداد حرارة اللون
k k k k  التصحيح
k k k k  حمسن اإلضاءة التلقائي
k k k k  تقليل تشويش سرعة ISO العالية *1 *2
k k k k  أولوية درجة التظليل

k k k k  تصحيح تصحيح اإلضاءة الطرفية
 االنحرافات

kاللونية للعدسة k k k  تصحيح االنحراف اللوين

k k k k k  العرض املباشر

 ضبط البؤرة
تلقاًئيا

k k k k k FlexiZone - Multi

k k k k k FlexiZone - Single

k k k k k  ضبط البؤرة يدوًيا

k k k k k 3* Servo ضبط البؤرة تلقاًئيا باستخدام 

Function Availability Table by Shooting Mode

538

o: Set automatically  k: User selectable   : Not selectable/Disabled

Movie Shooting

Function
A d/F s f a

y k M

Select all movie recording qualities k k k k k

HDR movie shooting k k k k k

Time-lapse movie k k k k k

ISO speed
Automatically set/Auto o o o o k

Manually set k

Picture Style
Automatically set/Auto o k k k k

Manual selection k k k k

White balance

Auto o k k k k

Preset k k k k

Custom k k k k

Color temperature setting k k k k

Correction k k k k

Auto Lighting Optimizer o k k k k

High ISO speed noise reduction*1*2 o k k k k

Highlight tone priority k k k k

Lens aberration 
correction

Peripheral illumination 
correction o k k k k

Chromatic aberration 
correction o k k k k

AF

u+Tracking k k k k k

FlexiZone - Multi k k k k k

FlexiZone - Single k k k k k

Manual focusing (MF) k k k k k

Movie Servo AF*3 k k k k k

Function Availability Table by Shooting Mode

538

o: Set automatically  k: User selectable   : Not selectable/Disabled

Movie Shooting

Function
A d/F s f a

y k M

Select all movie recording qualities k k k k k

HDR movie shooting k k k k k

Time-lapse movie k k k k k

ISO speed
Automatically set/Auto o o o o k

Manually set k

Picture Style
Automatically set/Auto o k k k k

Manual selection k k k k

White balance

Auto o k k k k

Preset k k k k

Custom k k k k

Color temperature setting k k k k

Correction k k k k

Auto Lighting Optimizer o k k k k

High ISO speed noise reduction*1*2 o k k k k

Highlight tone priority k k k k

Lens aberration 
correction

Peripheral illumination 
correction o k k k k

Chromatic aberration 
correction o k k k k

AF

u+Tracking k k k k k

FlexiZone - Multi k k k k k

FlexiZone - Single k k k k k

Manual focusing (MF) k k k k k

Movie Servo AF*3 k k k k k

 : للضبط تلقاًئيا     k : قابل للتحديد مبعرفة املستخدم        : غري قابل للتحديد/تعطيل

 تصوير الفيلم

جدول الوظائف املتاحة وًفقا لوضع التصوير
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a f s d A الوظيفة 
y k M

ضبط كثافة اإلضاءة 
 تغيري الربنامج

k *4درجة اإلضاءة k k k  تعويض درجة اإلضاءة
5* k k k  قفل  ضبط البؤرة التلقائي
k k k k  تلقائي

تسجيل الصوت *3
k k k k  خمصص
k k k k k  رمز الوقت
k k k k k HDMI إخراج 
k k k k k GPS وظيفة 
k k k k k  التحكم السريع
k k k k k  التحكم باللمس

Function Availability Table by Shooting Mode

538

o: Set automatically  k: User selectable   : Not selectable/Disabled

Movie Shooting

Function
A d/F s f a

y k M

Select all movie recording qualities k k k k k

HDR movie shooting k k k k k

Time-lapse movie k k k k k

ISO speed
Automatically set/Auto o o o o k

Manually set k

Picture Style
Automatically set/Auto o k k k k

Manual selection k k k k

White balance

Auto o k k k k

Preset k k k k

Custom k k k k

Color temperature setting k k k k

Correction k k k k

Auto Lighting Optimizer o k k k k

High ISO speed noise reduction*1*2 o k k k k

Highlight tone priority k k k k

Lens aberration 
correction

Peripheral illumination 
correction o k k k k

Chromatic aberration 
correction o k k k k

AF

u+Tracking k k k k k

FlexiZone - Multi k k k k k

FlexiZone - Single k k k k k

Manual focusing (MF) k k k k k

Movie Servo AF*3 k k k k k

Function Availability Table by Shooting Mode

538

o: Set automatically  k: User selectable   : Not selectable/Disabled

Movie Shooting

Function
A d/F s f a

y k M

Select all movie recording qualities k k k k k

HDR movie shooting k k k k k

Time-lapse movie k k k k k

ISO speed
Automatically set/Auto o o o o k

Manually set k

Picture Style
Automatically set/Auto o k k k k

Manual selection k k k k

White balance

Auto o k k k k

Preset k k k k

Custom k k k k

Color temperature setting k k k k

Correction k k k k

Auto Lighting Optimizer o k k k k

High ISO speed noise reduction*1*2 o k k k k

Highlight tone priority k k k k

Lens aberration 
correction

Peripheral illumination 
correction o k k k k

Chromatic aberration 
correction o k k k k

AF

u+Tracking k k k k k

FlexiZone - Multi k k k k k

FlexiZone - Single k k k k k

Manual focusing (MF) k k k k k

Movie Servo AF*3 k k k k k

جدول الوظائف املتاحة وًفقا لوضع التصوير

.4K 1  : ال ميكن ضبطها لتصوير أفالم *
*٢ : ال ميكن ضبط تقليل تشويش اللقطات املتعددة.
*٣: ال ميكن ضبطه لتصوير فيلم ذات معدل إطار عايل.

*٤ : قابل للضبط فقط عند ضبط سرعة ISO ثابتة.
*٥ : مع ISO التلقائي، ميكنك ضبط سرعة ISO ثابتة. 
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169 جودة الصورة
           ،        ،          ،          ،          ،          ،          ،           

     175 *Dual pixel RAW تعطيل/ متكني

77 وقت معاينة الصورة إيقاف/ ثانيتني/ ٤ ثوان/  8 ثوان/ إيقاف للحظة
76 /  تعطيل

540

z: Shooting 1 (Red) Page

* Not displayed for movie shooting.

Menu Settings

Viewfinder Shooting and Live View Shooting

Image quality
1 / 41 / 61

169
73, 83, 74, 84, 7a, 8a, b, c

Dual Pixel RAW* Disable / Enable 175

Image review time Off / 2 sec. / 4 sec. / 8 sec. / Hold 77

Beeper Enable / Touch to  / Disable 76

Release shutter 
without card Enable / Disable 46

Lens aberration 
correction

Peripheral illumination: Enable / Disable

207

Distortion correction*: Disable / Enable

Digital Lens Optimizer*: Disable / Enable

Chromatic aberration: Enable / Disable

Diffraction correction*: Enable / Disable

External Speedlite 
control

Flash firing / E-TTL II metering / Flash sync. 
speed in Av mode / Flash function settings / 
Flash C.Fn settings / Clear settings

289

 Shaded menu options are not displayed in the <A> mode.
 What is displayed under [z1: Image quality] depends on the [Record 

func.] (p.166) setting under [51: Record func+card/folder sel.]. If 
[Rec. separately] is set, set the image quality for each card.

 With movie shooting, certain menu items are not displayed. Also, the 
[z6] tab will not appear.

الصفرية متكني/ اللمس

46  حترير الغالق بدون تعطيل/ متكني
بطاقة

207

 تصحيح اإلضاءة الطرفية: Enable )متكني( / Disable )تعطيل(

 تصحيح االنحرافات
اللونية للعدسة

 تصحيح االنحراف*: Enable )متكني( / Disable )تعطيل(
 حمسن العدسة الرقمية*: Enable )متكني( / Disable )تعطيل(

 االنحراف اللوين: Enable )متكني( / Disable )تعطيل(
 تصحيح امليل*: Enable )متكني( / Disable )تعطيل(

289

مزامنة  سرعة   /  E-TTL II الفالش  ضبط   / الفالش  انطالق 
مسح   / الفالش  وظيفة  ــدادات  إعـ  /  AV وضــع  يف  الفالش 
 / للفالش  اخملصصة  الوظائف  ــدادات  إع  / الفالش  ــدادات  إع

Speedlite مسح كافة الوظائف اخملصصة اخلاصة بفالش

External Speedlite 
 التحكم يف فالش

 Speedlite  خارجي

540

z: Shooting 1 (Red) Page

* Not displayed for movie shooting.

Menu Settings

Viewfinder Shooting and Live View Shooting

Image quality
1 / 41 / 61

169
73, 83, 74, 84, 7a, 8a, b, c

Dual Pixel RAW* Disable / Enable 175

Image review time Off / 2 sec. / 4 sec. / 8 sec. / Hold 77

Beeper Enable / Touch to  / Disable 76

Release shutter 
without card Enable / Disable 46

Lens aberration 
correction

Peripheral illumination: Enable / Disable

207

Distortion correction*: Disable / Enable

Digital Lens Optimizer*: Disable / Enable

Chromatic aberration: Enable / Disable

Diffraction correction*: Enable / Disable

External Speedlite 
control

Flash firing / E-TTL II metering / Flash sync. 
speed in Av mode / Flash function settings / 
Flash C.Fn settings / Clear settings

289

 Shaded menu options are not displayed in the <A> mode.
 What is displayed under [z1: Image quality] depends on the [Record 

func.] (p.166) setting under [51: Record func+card/folder sel.]. If 
[Rec. separately] is set, set the image quality for each card.

 With movie shooting, certain menu items are not displayed. Also, the 
[z6] tab will not appear.
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Viewfinder Shooting and Live View Shooting

Image quality
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Beeper Enable / Touch to  / Disable 76
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without card Enable / Disable 46

Lens aberration 
correction
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Distortion correction*: Disable / Enable

Digital Lens Optimizer*: Disable / Enable

Chromatic aberration: Enable / Disable
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speed in Av mode / Flash function settings / 
Flash C.Fn settings / Clear settings
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Dual Pixel RAW* Disable / Enable 175
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[z6] tab will not appear.
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* Not displayed for movie shooting.

Menu Settings

Viewfinder Shooting and Live View Shooting

Image quality
1 / 41 / 61
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73, 83, 74, 84, 7a, 8a, b, c

Dual Pixel RAW* Disable / Enable 175

Image review time Off / 2 sec. / 4 sec. / 8 sec. / Hold 77

Beeper Enable / Touch to  / Disable 76

Release shutter 
without card Enable / Disable 46

Lens aberration 
correction

Peripheral illumination: Enable / Disable
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Distortion correction*: Disable / Enable

Digital Lens Optimizer*: Disable / Enable

Chromatic aberration: Enable / Disable

Diffraction correction*: Enable / Disable

External Speedlite 
control
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speed in Av mode / Flash function settings / 
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External Speedlite 
control
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Dual Pixel RAW* Disable / Enable 175

Image review time Off / 2 sec. / 4 sec. / 8 sec. / Hold 77

Beeper Enable / Touch to  / Disable 76
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without card Enable / Disable 46
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correction

Peripheral illumination: Enable / Disable
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Distortion correction*: Disable / Enable

Digital Lens Optimizer*: Disable / Enable

Chromatic aberration: Enable / Disable

Diffraction correction*: Enable / Disable

External Speedlite 
control
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 With movie shooting, certain menu items are not displayed. Also, the 
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* Not displayed for movie shooting.

Menu Settings
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1 / 41 / 61
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control
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[z6] tab will not appear.
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z: Shooting 1 (Red) Page

* Not displayed for movie shooting.

Menu Settings

Viewfinder Shooting and Live View Shooting

Image quality
1 / 41 / 61

169
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إعدادات القائمة
 للتصوير باستخدام مستكشف العرض والتصوير أثناء العرض املباشر

الصفحةz : التصوير ١ )اللون األحمر(

* ال يتم عرضه لتصوير األفالم. 

●   ● .>A< ال يتم عرض خيارات القائمة املظللة يف الوضع
 ما هو معروض يف ]z1: Image quality[ )جودة الصورة(  ●

تعتمد على إعداد ].Record func[ )تسجيل الوظيفة( )ص. 166(                                                                         
يف ].Record func+card/folder sel: 51[)وظيفة التسجيل + حتديد البطاقة/ 

اجمللد(.  إذا مت ضبط ]Rec. separately[ )التسجيل على حدة(، فاضبط جودة 
الصورة لكل بطاقة.

●  .]z6[ مع تصوير الفيلم، ال يتم عرض بعض عناصر القائمة. أيًضا، ال تظهر عالمة تبويب

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

الصفحة
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255
257

5 درجات )مضاهاة شدة اإلضاءة 
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Menu Settings

z: Shooting 2 (Red) Page

*1: During movie shooting, [z2: Expo.comp./AEB] will be [z2: Exposure 
comp.].

*2: During movie shooting, [z2: WB Shift/Bkt.] will be [z2: WB correction].
*3: Not displayed for movie shooting.

Exposure 
compensation/AEB 
setting*1

1/3- and 1/2-stop increments, ±5 stops (AEB 
±3 stops)

255
257

ISO speed settings ISO speed / Range for stills / Auto range / 
Minimum shutter speed

177
180
181
182

Auto Lighting 
Optimizer

Disable / Low / Standard / High
201

Disabled in M or B modes

White balance
Q (Ambience priority) / Qw (White priority) /
W/E/R/Y/U/D/O/P (Approx. 2500 - 
10000)

192

Custom White Balance Manual setting of white balance 195

White balance shift/
bracketing*2

White balance correction: B/A/M/G bias, 
9 levels each 198

White balance bracketing: B/A and M/G bias, 
single-level increments, ±3 levels 199

Color space*3 sRGB / Adobe RGB 217

زيادات مبقدار 1/3 درجة، 
3 درجات(
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Menu Settings

z: Shooting 2 (Red) Page

*1: During movie shooting, [z2: Expo.comp./AEB] will be [z2: Exposure 
comp.].

*2: During movie shooting, [z2: WB Shift/Bkt.] will be [z2: WB correction].
*3: Not displayed for movie shooting.

Exposure 
compensation/AEB 
setting*1

1/3- and 1/2-stop increments, ±5 stops (AEB 
±3 stops)

255
257

ISO speed settings ISO speed / Range for stills / Auto range / 
Minimum shutter speed

177
180
181
182

Auto Lighting 
Optimizer

Disable / Low / Standard / High
201

Disabled in M or B modes

White balance
Q (Ambience priority) / Qw (White priority) /
W/E/R/Y/U/D/O/P (Approx. 2500 - 
10000)

192

Custom White Balance Manual setting of white balance 195

White balance shift/
bracketing*2

White balance correction: B/A/M/G bias, 
9 levels each 198

White balance bracketing: B/A and M/G bias, 
single-level increments, ±3 levels 199

Color space*3 sRGB / Adobe RGB 217

تلقائًيا 

 )تعويض درجة
 اإلضاءة/ مضاهاة

 شدة اإلضاءة
 تلقائًيا( * 1

1 7 7
1 8 0
1 8 1
1 82

سرعة ISO / نطاق سرعة ISO / نطاق ISO التلقائي / احلد 
األدنى لسرعة الغالق ISO إعدادات سرعة

2 0 1
 تعطيل /  منخفض/  قياسي /  عايل

 حمسن اإلضاءة
التعطيل أثناء M و Bالتلقائي

1 9 2  / E / W/ أولوية اللون األبيض wQ /أولوية احمليطQ
) 1 0 0 0 0 - 2 5 0 P / O / D / U / Y / R )تقريًبا 0 توازن األبيض

1 9 5 ضبط يدوي لتوازن األبيض  توازن األبيض
اخملصص

1 98 تصحيح توازن اللون األبيض: معدل انحراف اللون األزرق/
الكهرماين/األرجواين/األخضر، 9 مستويات

 مضاهاة/إزاحة
توازن األبيض ٢*

199
األزرق/ الــلــون  انــحــراف  معدل  األبــيــض:  الــلــون  ــوازن  تـ مضاهاة 
واحــد،                  مستوى  قــدرهــا  ــادات  زيـ ــر،  ــض ــواين/األخ واألرج الكهرماين 

٣ مستويات

541

Menu Settings

z: Shooting 2 (Red) Page

*1: During movie shooting, [z2: Expo.comp./AEB] will be [z2: Exposure 
comp.].

*2: During movie shooting, [z2: WB Shift/Bkt.] will be [z2: WB correction].
*3: Not displayed for movie shooting.

Exposure 
compensation/AEB 
setting*1

1/3- and 1/2-stop increments, ±5 stops (AEB 
±3 stops)

255
257

ISO speed settings ISO speed / Range for stills / Auto range / 
Minimum shutter speed

177
180
181
182

Auto Lighting 
Optimizer

Disable / Low / Standard / High
201

Disabled in M or B modes

White balance
Q (Ambience priority) / Qw (White priority) /
W/E/R/Y/U/D/O/P (Approx. 2500 - 
10000)

192

Custom White Balance Manual setting of white balance 195

White balance shift/
bracketing*2

White balance correction: B/A/M/G bias, 
9 levels each 198

White balance bracketing: B/A and M/G bias, 
single-level increments, ±3 levels 199

Color space*3 sRGB / Adobe RGB 217

217 sRGB / Adobe RGB *مساحة األلوان ٣

إعدادات القائمة

الصفحة z : التصوير2 )اللون األحمر(

* 1  : أثناء تصوير الفيلم، ستكون ]z2: Expo.comp./AEB[)تعويض درجة اإلضاءة/         
         مضاهاة شدة اإلضاءة التلقائية( ].z2: Exposure comp[ )تعويض درجة اإلضاءة(.  

* 2  : أثناء تصوير األفالم، ستكون ].z2: WB Shift/Bkt[ )إزاحة توازن اللون األبيض/ 
           مضاهاة( ]z2: WB correction[ )تصحيح اللون األبيض(.  

* 3  : ال يتم عرضه لتصوير األفالم.
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إعدادات القائمة

183
 D تلقائي / P قياسي / Q صورة شخصية/

 تفاصيل جيدة /   S معتدل/

Menu Settings

542

z: Shooting 3 (Red) Page 

*1: Not displayed for movie shooting.
*2: Cannot be set for 4K movie shooting.

Picture Style

DAuto / PStandard / QPortrait / 
RLandscape / uFine Detail / SNeutral 
/ UFaithful / VMonochrome / WUser 
Def. 1-3

183

Noise reduction for 
long exposures*1 Disable / Auto / Enable 204

High ISO speed noise 
reduction*2

Disable / Low / Standard / High / 
Multi Shot Noise Reduction*1 202

Highlight tone priority Disable / Enable 206

Dust Delete Data
Obtain data to be used with Digital Photo 
Professional (EOS software) to delete dust 
spots

460

Multiple exposure*1

Multiple exposure / Multiple exposure control / 
Number of exposures / Save source images /  
Continuous multiple exposure / Select image 
for multiple exposures

268

HDR Mode*1 Adjust dynamic range / Effect / Continuous 
HDR / Auto Image Align / Save source images 263

 R منظر طبيعي / 
 U حقيقي/ V أحادي اللون/ W خمصص ١- ٣.

منط الصورة

204 تعطيل/ تلقائي/ متكني
 تقليل تشويش

 التعرض الطويل
لإلضاءة ١*

202  تعطيل /منخفض/ قياسي/ عايل  
تقليل تشويش اللقطات املتعددة * 1  

 تقليل تشويش
ISO سرعة 

العالية ٢*

206 تعطيل/ متكني  أولوية درجة
التظليل

460 احصل على البيانات املستخدمة بواسطة الربنامج املرفق 
ملسح موضع األتربة

 بيانات مسح
األتربة

268
)درجة اإلضاءة املتعدد(/ )التحكم يف درجة الرضاءة 

املتعددة(/ )عدد درجات اإلضاءة(/ حفظ صور املصدر(/ 
استمرار درجة اإلضاءة املتعددة(

 درجة اإلضاءة
املتعددة ١*

263 )ضبط النطاق الديناميكي(/ )التأثري(/ )HDR مستمر(/ )حماذاة 
الصورة التلقائية(/ حفظ صور املصدر( *1 HDR وضع

الصفحةz : التصوير 3 )اللون األحمر(

* 1  : ال يتم عرضه لتصوير األفالم.
.4K 2 : ال ميكن ضبطها لتصوير أفالم *



543

إعدادات القائمة

281 مؤقت الفاصل الزمني تعطيل/ متكني )الفاصل الزمني/ عدد اللقطات(

261 مؤقت املصباح ٢* تعطيل/ متكني )وقت درجة اإلضاءة(

215 التصوير دون وميض تعطيل/ متكني
276 قفل املرآة تعطيل/ متكني

299  التصوير أثناء متكني/ تعطيل
العرض املباشر

316 FlexiZone - Single/ FlexiZone - Multi/ )الوضع املباشر( +u  وضع ضبط البؤرة
تلقاًئيا

327 تعطيل/ متكني الغالق باللمس

309 3x3 l / 6x4 m / 3x3 +diagn / إيقاف تشغيل شبكة العرض

310 ٣:٢/ ٤:٣/ ١٦:٩/ ١:١  نسبة العرض إىل
االرتفاع

311 / تعطيل

543

Menu Settings

z: Shooting 4*1 (Red) Page

*1: In the <A> mode, these menu options are displayed under [z2].
*2: Settable in the <F> mode.

z: Shooting 5* (Red) 

* In the <A> mode, these menu options are displayed under [z3].

z: Shooting 6 (Red) 

Interval timer Disable / Enable (Interval / Number of shots) 281

Bulb timer*2 Disable / Enable (Exposure time) 261

Anti-flicker shooting Disable / Enable 215

Mirror lockup Disable / Enable 276

Live View shooting Enable / Disable 299

AF method u+Tracking / FlexiZone - Multi / 
FlexiZone - Single 316

Touch shutter Disable / Enable 327

Grid display Off / 3x3 l / 6x4 m / 3x3+diag n 309

Aspect ratio 3:2 / 4:3 / 16:9 / 1:1 310

Exposure simulation Enable / During e / Disable 311

Silent LV shooting Mode 1 / Mode 2 / Disable 312

Metering timer 4 sec. / 8 sec. / 16 sec. / 30 sec. / 1 min. /  
10 min. / 30 min. 313

متكني/ أثناء  حماكاة درجة
اإلضاءة

312 الوضع ١/ الوضع ٢/ تعطيل  التصوير الصامت
أثناء العرض املباشر

313 ٤ ثوان/ ٨ ثوان/ ٦١ ثانية/ ٠٣ ثانية/ دقيقة/ ٠١ دقائق/ ٠٣ 
دقيقة

 مؤقت ضبط
كثافة اإلضاءة

z : التصوير 4 *1  )اللون األحمر(

z : التصوير *5 )اللون األحمر(

z : التصوير 6 )اللون األحمر(

الصفحة

.]z2[ يتم عرض خيارات القائمة هذه أسفل ،>A< 1  : يف موضع *
 .>B< 2 : قابل للضبط يف وضع *

.]z3[ يتم عرض خيارات القائمة هذه أسفل ،>A< 1  : يف موضع * 
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128 احلالة  2 معاجلة اإلعداد متعدد األغراض
128 احلالة  2 االستمرار يف تتبع األهداف وجتاهل العوائق احملتملة

129 الرتكيز الفوري على األهداف التي تدخل إعدادات ضبط البؤرة 
تلقائًيا فجأة احلالة  3

129 بالنسبة لألهداف التي تسرع وتبطئ بسرعة احلالة  4

130 بالنسبة لألهداف غري املنتظمة التي تتحرك بسرعة يف أي 
اجتاه احلالة  5

131 بالنسبة لألهداف التي تغري سرعتها وتتحرك بشكل غري منتظم احلالة  ٦

136  أولوية التحرير/ أولوية التكافؤ/ أولوية ضبط البؤرة
أولوية الصورة 

األوىل باستخدام
Al Servo

137  أولوية سرعة التصوير: -٢/-١ / أولوية التكافؤ: ٠/ أولوية ضبط 
 البؤرة:   +١/+٢

أولوية الصورة 
الثانية باستخدام 

Al Servo

138
التمكني بعد ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة واحدة/ التعطيل بعد 

ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة واحدة/ تعطيل يف وضع  ضبط 
البؤرة تلقائًيا

ضبط البؤرة 
يدًويا اإللكرتوين 

للعدسات

139 متكني/ تعطيل/ الشعاع املساعد لضبط البؤرة تلقائًيا 
باألشعة حتت احلمراء

انطالق شعاع 
مساعد ضبط 

البؤرة تلقائًيا

140 أولوية التحرير/ أولوية ضبط البؤرة
أولوية حترير ضبط 

البؤرة تلقاًئيا 
للقطة واحدة

AF1: AF )أرجواين(

AF2: AF )أرجواين(

AF3: AF )أرجواين(

الصفحة

إعدادات القائمة
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148 )التوقف عند حواف مساحة ضبط البؤرة تلقائًيا(/ مستمر
منوذج التحديد  

اليدوي ملستوى 
ضبط البؤرة  تلقائًيا

149 حمدد )ثابت(/ الكل )ثابت(/ حمدد )قبل ضبط البؤرة التلقائية، مركز(/ 
حمدد )مركز(/ تعطيل العرض

عرض ضبط البؤرة 
تلقاًئيا )AF(أثناء لرتكيز

150
تلقائي/ متكني/ تعطيل إضاءة شاشة 

ضبط البؤرة التلقائية أثناء ضبط البؤرة باستخدام Al Servo: غري مضاء/ مضاءمستكشف العرض

151 العرض يف جمال العرض/ العرض خارج العرض
 عرض تشغيل ضبط 

البؤرة تلقائًيا  يف 
مستكشف العرض

151 عطيل / ضبط بالقدر نفسه / ضبط حسب العدسة الضبط الدقيق للبؤرة 
تلقاًئيا

141 تشغيل العدسة إذا  )استمرار البحث عن البؤرة/ أيقاف تشغيل البحث عن البؤرة(
تعذر ضبط البؤرة تلقاًئيا

142  )جميع املستويات(/ النوع املتداخل فقط من ضبط البؤرة تلقاًئيا/  
 15 نقطة/ ٩ نقاط

مستوى ضبط البؤرة 
تلقائًيا قابل للتحديد

143

حتديد يدوي: )ضبط البؤرة تلقائًيا مبعدل نقطة واحدة(/ 
)توسيع منطقة ضبط البؤرة تلقائًيا(:c./ )توسيع منطقة 
ضبط البؤرة تلقاًئيا(: حتديد جمسم/ حتديد يدوي: )منطقة 

ضبط البؤرة تلقائًيا/ حتديد ضبط البؤرة تلقائًيا(

ضبط البؤرة تلقائًيا 
حتديد قابل للضبط

144  )القرص الرئيسي(

545

Menu Settings

2: AF4 (Purple)Page

2: AF5 (Purple)

Lens drive when AF 
impossibleContinue focus search / Stop focus search141

Selectable AF pointAll points / Only cross-type AF points / 
15points / 9 points142

Select AF area 
selection mode

Manual selection: Spot AF / Manual selection: 
1 point AF / Expand AF area: / Expand AF 
area: Surround / Manual selection: Zone AF / 
Manual selection: Large Zone AF / Auto 
selection AF

143

AF area selection 
method

S 9 M-Fn button / S 9 Main Dial144

Orientation linked AF 
point

Same for both vertical/horizontal / Separate AF 
points: Area+point / Separate AF points: Point 
only

144

Initial AF Point,  AI 
Servo AF

Initial  AF point selected / Manual 
 AF point / Auto146

Auto AF point 
selection: EOS iTR AF

EOS iTR AF (Face priority) / EOS iTR AF / 
Disable147

AF point selection 
movementStops at AF area edges / Continuous148

AF point display during 
focus

Selected (constant) / All (constant) / Selected 
(pre-AF, focused) / Selected (focused) / 
Disable display

149

VF display illumination
Auto / Enable / Disable

150 AF point during AI Servo AF: Non illuminated / 
Illuminated

AF operation display in 
viewfinderShow in field of view / Show outside view151

AF MicroadjustmentDisable / All by same amount / Adjust by lens151
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impossible Continue focus search / Stop focus search 141

Selectable AF point All points / Only cross-type AF points / 
15 points / 9 points 142

Select AF area 
selection mode

Manual selection: Spot AF / Manual selection: 
1 point AF / Expand AF area:  / Expand AF 
area: Surround / Manual selection: Zone AF / 
Manual selection: Large Zone AF / Auto 
selection AF

143

AF area selection 
method S 9 M-Fn button / S 9 Main Dial 144

Orientation linked AF 
point

Same for both vertical/horizontal / Separate AF 
points: Area+point / Separate AF points: Point 
only

144

Initial AF Point,  AI 
Servo AF

Initial  AF point selected / Manual 
 AF point / Auto 146

Auto AF point 
selection: EOS iTR AF

EOS iTR AF (Face priority) / EOS iTR AF / 
Disable 147

AF point selection 
movement Stops at AF area edges / Continuous 148

AF point display during 
focus

Selected (constant) / All (constant) / Selected 
(pre-AF, focused) / Selected (focused) / 
Disable display

149

VF display illumination
Auto / Enable / Disable

150AF point during AI Servo AF: Non illuminated / 
Illuminated

AF operation display in 
viewfinder Show in field of view / Show outside view 151

AF Microadjustment Disable / All by same amount / Adjust by lens 151

/)M- Fn زر(

545

Menu Settings

2: AF4 (Purple)Page

2: AF5 (Purple)

Lens drive when AF 
impossibleContinue focus search / Stop focus search141

Selectable AF pointAll points / Only cross-type AF points / 
15points / 9 points142

Select AF area 
selection mode

Manual selection: Spot AF / Manual selection: 
1 point AF / Expand AF area: / Expand AF 
area: Surround / Manual selection: Zone AF / 
Manual selection: Large Zone AF / Auto 
selection AF

143

AF area selection 
method

S 9 M-Fn button / S 9 Main Dial144

Orientation linked AF 
point

Same for both vertical/horizontal / Separate AF 
points: Area+point / Separate AF points: Point 
only

144

Initial AF Point,  AI 
Servo AF

Initial  AF point selected / Manual 
 AF point / Auto146

Auto AF point 
selection: EOS iTR AF

EOS iTR AF (Face priority) / EOS iTR AF / 
Disable147

AF point selection 
movementStops at AF area edges / Continuous148

AF point display during 
focus

Selected (constant) / All (constant) / Selected 
(pre-AF, focused) / Selected (focused) / 
Disable display

149

VF display illumination
Auto / Enable / Disable

150 AF point during AI Servo AF: Non illuminated / 
Illuminated

AF operation display in 
viewfinderShow in field of view / Show outside view151

AF MicroadjustmentDisable / All by same amount / Adjust by lens151
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Menu Settings

2: AF4 (Purple) Page

2: AF5 (Purple)

Lens drive when AF 
impossible Continue focus search / Stop focus search 141

Selectable AF point All points / Only cross-type AF points / 
15 points / 9 points 142

Select AF area 
selection mode

Manual selection: Spot AF / Manual selection: 
1 point AF / Expand AF area:  / Expand AF 
area: Surround / Manual selection: Zone AF / 
Manual selection: Large Zone AF / Auto 
selection AF

143

AF area selection 
method S 9 M-Fn button / S 9 Main Dial 144

Orientation linked AF 
point

Same for both vertical/horizontal / Separate AF 
points: Area+point / Separate AF points: Point 
only

144

Initial AF Point,  AI 
Servo AF

Initial  AF point selected / Manual 
 AF point / Auto 146

Auto AF point 
selection: EOS iTR AF

EOS iTR AF (Face priority) / EOS iTR AF / 
Disable 147

AF point selection 
movement Stops at AF area edges / Continuous 148

AF point display during 
focus

Selected (constant) / All (constant) / Selected 
(pre-AF, focused) / Selected (focused) / 
Disable display

149

VF display illumination
Auto / Enable / Disable

150AF point during AI Servo AF: Non illuminated / 
Illuminated

AF operation display in 
viewfinder Show in field of view / Show outside view 151

AF Microadjustment Disable / All by same amount / Adjust by lens 151

طريقة حتديد منطقة 
ضبط البؤرة تلقائًيا

144
نفس الوضع لكال االجتاهني الرأسي/ األفقي( / )حتديد مستويات 
خمتلفة للضبط التلقائي للبؤرة: املنطقة + املستوى/ مستويات 

ضبط البؤرة منفصلة: مستويات فقط( 

مستوى ضبط البؤرة 
تلقائًيا املرتبط باالجتاه

146 /  

545

Menu Settings

2: AF4 (Purple) Page

2: AF5 (Purple)

Lens drive when AF 
impossible Continue focus search / Stop focus search 141

Selectable AF point All points / Only cross-type AF points / 
15 points / 9 points 142

Select AF area 
selection mode

Manual selection: Spot AF / Manual selection: 
1 point AF / Expand AF area:  / Expand AF 
area: Surround / Manual selection: Zone AF / 
Manual selection: Large Zone AF / Auto 
selection AF

143

AF area selection 
method S 9 M-Fn button / S 9 Main Dial 144

Orientation linked AF 
point

Same for both vertical/horizontal / Separate AF 
points: Area+point / Separate AF points: Point 
only

144

Initial AF Point,  AI 
Servo AF

Initial  AF point selected / Manual 
 AF point / Auto 146

Auto AF point 
selection: EOS iTR AF

EOS iTR AF (Face priority) / EOS iTR AF / 
Disable 147

AF point selection 
movement Stops at AF area edges / Continuous 148

AF point display during 
focus

Selected (constant) / All (constant) / Selected 
(pre-AF, focused) / Selected (focused) / 
Disable display

149

VF display illumination
Auto / Enable / Disable

150AF point during AI Servo AF: Non illuminated / 
Illuminated

AF operation display in 
viewfinder Show in field of view / Show outside view 151

AF Microadjustment Disable / All by same amount / Adjust by lens 151

حتديد مستوى ضبط البؤرة تلقلئًيا املبدئي 
AF point / Auto 

545

Menu Settings

2: AF4 (Purple)Page

2: AF5 (Purple)

Lens drive when AF 
impossibleContinue focus search / Stop focus search141

Selectable AF pointAll points / Only cross-type AF points / 
15points / 9 points142

Select AF area 
selection mode

Manual selection: Spot AF / Manual selection: 
1 point AF / Expand AF area: / Expand AF 
area: Surround / Manual selection: Zone AF / 
Manual selection: Large Zone AF / Auto 
selection AF

143

AF area selection 
method

S 9 M-Fn button / S 9 Main Dial144

Orientation linked AF 
point

Same for both vertical/horizontal / Separate AF 
points: Area+point / Separate AF points: Point 
only

144

Initial AF Point,  AI 
Servo AF

Initial  AF point selected / Manual 
 AF point / Auto146

Auto AF point 
selection: EOS iTR AF

EOS iTR AF (Face priority) / EOS iTR AF / 
Disable147

AF point selection 
movementStops at AF area edges / Continuous148

AF point display during 
focus

Selected (constant) / All (constant) / Selected 
(pre-AF, focused) / Selected (focused) / 
Disable display

149

VF display illumination
Auto / Enable / Disable

150 AF point during AI Servo AF: Non illuminated / 
Illuminated

AF operation display in 
viewfinderShow in field of view / Show outside view151

AF MicroadjustmentDisable / All by same amount / Adjust by lens151

مستوى ضبط البؤرة يدوًيا 

مستوى ضبط البؤرة 
                 

545

Menu Settings

2: AF4 (Purple) Page

2: AF5 (Purple)

Lens drive when AF 
impossible Continue focus search / Stop focus search 141

Selectable AF point All points / Only cross-type AF points / 
15 points / 9 points 142

Select AF area 
selection mode

Manual selection: Spot AF / Manual selection: 
1 point AF / Expand AF area:  / Expand AF 
area: Surround / Manual selection: Zone AF / 
Manual selection: Large Zone AF / Auto 
selection AF

143

AF area selection 
method S 9 M-Fn button / S 9 Main Dial 144

Orientation linked AF 
point

Same for both vertical/horizontal / Separate AF 
points: Area+point / Separate AF points: Point 
only

144

Initial AF Point,  AI 
Servo AF

Initial  AF point selected / Manual 
 AF point / Auto 146

Auto AF point 
selection: EOS iTR AF

EOS iTR AF (Face priority) / EOS iTR AF / 
Disable 147

AF point selection 
movement Stops at AF area edges / Continuous 148

AF point display during 
focus

Selected (constant) / All (constant) / Selected 
(pre-AF, focused) / Selected (focused) / 
Disable display

149

VF display illumination
Auto / Enable / Disable

150AF point during AI Servo AF: Non illuminated / 
Illuminated

AF operation display in 
viewfinder Show in field of view / Show outside view 151

AF Microadjustment Disable / All by same amount / Adjust by lens 151

تلقائًيا املبدئي،
ضبط البؤرة باستخدام 

Al Servo

147 ضبط البؤرة باستخدام EOS iTR )أوليوة حتديد الوجه(/ضبط 
البؤرة باستخدام EOS iTR/ تعطيل

حتديد مستوى ضبط 
البؤرة تلقائًيا: ضبط 

البؤرة باستخدام
EOS iTR AF 

AF5: AF )أرجواين(

الصفحةAF4: AF )أرجواين(

إعدادات القائمة
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إعدادات القائمة

٤١٢ حماية الصور حماية الصور

٤١١ تدوير الصور تدوير الصور

٤٤٠ مسح الصور مسح الصور

٤٧١ )DPOF( حتديد الصور املراد طباعتها طباعة الصور

٤٧٦ حتديد الصور املراد نقلها إىل جملد الصور إعداد جملد الصور

٤٣٥ نسخ الصور بني البطاقات نسخ الصور

٤٤٦  صورة

Menu Settings

546

3: Playback 1 (Blue) Page

3: Playback 2 (Blue)

Protect images Protect images 412

Rotate image Rotate images 411

Erase images Erase images 440

Print order Specify images to be printed (DPOF) 471

Photobook set-up Specify images for a photobook 476

Image copy Copy images between cards 435

RAW image 
processing Process 1 images 446

Cropping Partially crop JPEG images 454

Resize Downsize JPEG image’s pixel count 452

Rating [OFF] / l / m / n / o / p 416

Slide show Set playback description / Display time / Repeat 429

Image transfer Image selection/transfer / RAW+JPEG transfer / 
Transfer with caption 468

Image jump w/6
1 image / 10 images / 100 images / Date / Folder / 
Movies / Stills / Protect / Rating 404

معاجلة   RAW معاجلة صور

454 JPEG االقتصاص اجلزئي لصور االقتصاص

452 JPEG تخفيض عدد وحدات بيكسل لصور تغيري احلجم

416      p  / o / n / m / l /  )إيقاف( ]OFF[ التصنيف

429 حتديد مواصفات العرض/ وقت العرض/ إعادة التشغيل عرض الشرائح

468  /JPEG+RAW حتديد الصورة/ نقل/ نقل صور بتنسيق
النقل مع رسالة نقل الصور

404 صورة واحدة/ 10 صور/ 100 صورة/ التاريخ/ اجمللد/ األفالم/ 
الصور الثابتة/ حماية/ التصنيف

التنقل السريع عب 
الصور/ باستخدام 6

3: العرض ١ )أزرق(

3: العرض 2 )أزرق(

الصفحة
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إعدادات القائمة

١٦٦ وظيفة التسجيل: قياسي/ بطاقة تبديل التلقائي/ التسجيل 
على حدة/ التسجيل املتعدد وظيفة التسجيل/ 

حتديد البطاقة/ 
١٦٨اجمللد g/f :التسجيل/ التشغيل(/ العرض(

٢١٨ اجمللد: إنشاء وحتديد جملد
٢٢٣ متواصل/ إعادة ضبط تلقائية/ إعادة ضبط يدوية ترقيم امللفات

٢٢٠ رمز مضبوط مسبًقا/ )إعدادات املستخدم ١(/ إعدادات 
املستخدم ٢( اسم امللف

٤٤٤ تشغيلDz/ تشغيلD/ إيقاف  تدوير تلقائي للصور 
الرأسية

٧٣ مسح البيانات عن البطاقة عرب عملية التهيئة  تهيئة البطاقة

٢٣٥ يتم عرضها عندما يتم إدخال بطاقة Eye-Fi املتوفرة باألسواق Eye-Fi إعدادات

401 تنبيه التظليل تعطيل/ متكني

402 )عرض مستوى ضبط  تعطيل/ متكني
البؤرة تلقائًيا

396    3x3 +diagn/ 6x4 m / 3x3 l / إيقاف تشغيل شبكة التشغيل 

4 02 RGB /السطوع عرض اخملطط البياين 

366 وقت التسجيل/ رمز الوقت زمن تشغيل الفيلم* 

407
x١ )بدون تكبري(/ ٢ x )تكبري من املركز/ x٤ )تكبري من 

املركز(/ ٨ x )تكبري من املركز(/ x 10 )من املركز(/ احلجم 
الفعلي )من نقطة حمددة(/ مثل آخر تكبري )من املركز(

التكبري )تقرًيبا( 

433 تعطيل/ متكني
التحكم عرب واجهة 

HDMI

5: اإلعداد ١ )اللون األصفر(

الصفحة3: العرض 3 )أزرق(

 * يتصل اإلعداد ]Time code[ ]Movie play count[ )بزمن تشغيل الفيلم لكود الوقت( من 
عالمة التبويب ]Movie( 5z([ (فيلم. 
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إعدادات القائمة

76 دقيقة/ ٢ دقيقة/ ٤ دقائق/ ٥١ دقيقة/ 30 دقيقة/ تعطيل إيقاف التشغيل 
التلقائي

442
تلقائي: قابل للضبط على مستوى من بني ثالثة مستويات سطوع ضبط درجة 

سطوع شاشة 
LCDتلقائي: قابل للضبط على مستوى من بني سبعة مستويات سطوع

443 ١: درجة دافئة/ ٢: قياسية/ ٣: درجة فاحتة ١/ ٤: درجة فاحتة ٢
ضبط درجة لون 

LCD شاشة

51 التاريخ )السنة، الشهر، اليوم(/ الوقت )الساعة/ الدقيقة/ 
الثانية(/ التوقيت الصيفي/ املنطقة الزمنية

التاريخ/ الوقت/ 
املنطقة

54 لتحديد لغة الواجهة اللغة

83 املستوى اإللكرتوين: إظهار / إخفاء

معلومات 
مستكشف 

املشهد

81 شبكة العرض: إظهار/ إخفاء

84

إظهار/ إخفاء يف مستكشف املشهد:
البطارية/ وضع التصوير/ توازن اللون األبيض/ وضع التشغيل/ 
تشغيل ضبط البؤرة تلقائًيا/ وضع ضبط كثافة اإلضاءة/ جودة 

الصورة )نوع الصورة(/ حمسن العدسة الرقمية/ البيكسل 
املزدوج بتنسيق RAW/ اكتشاف الوميض

72 قياسي/ حساس/ تعطيل التحكم باللمس

الصفحة 5: اإلعداد 2 )اللون األصفر(
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إعدادات القائمة

352
432 NTSC / PAL نظام الفيديو

526
الطاقة/ السعة املتبقية/ عدد مرات الضغط على زر الغالق/ 

أداء إعادة الشحن
معلومات البطارية

٤٥٨
التنظيف التلقائي f : متكني/ تعطيل

نظف اآلن fتنظيف املستشعر
٤٦٣ نظف يدوًيا

٨٦
لعرض إعدادات الكامريا / املستوى اإللكرتوين / لعرض وظائف 

التصوير/ شاشة التحكم السريع اخملصصة
z)خيارات العرض 

اخلاصة بالزر(

٥١٠
البدء بالتحرير/ إعادة التصميم إىل وضعه االفرتاضي/ مسح 

جميع العناصر
التحكم السريع 

اخملصص

٣٠5 إعداد تغيري معلومات العرض املباشر: ١/ ٢/ ٣/ ٤ z )خيارات 
العرض العرض 

املباشر اخلاصة 
٣٠6بالزر(

شريط الرتدد الرسومي
RGB :السطوع :RGB :السطوع      

       حجم العرض: كبري/ صغري
مضبوط مسبًقا

415
414

تصنيف /  حماية m وظيفة الزر

الصفحة 5: اإلعداد 3 )اللون األصفر(

390 Auto / 59.94i / 59.94p / 50.00p / 23.98p  HDMI معدل إطارات
*١* ٢

227
GPS/ إعداد الوقت التلقائي/ مدة حتديث املوقع/ عرض معلومات 

GPS تسجيل معلومات /GPS
GPS إعدادات جهاز

-

إعدادات الالسلكية املضمنة:
NFC/Wi-Fi/ وظيفة االتصال الالسلكي/ إرسال الصور إىل 

اجلهاز الذكي/ اللقب/ مسح اإلعدادات
إعدادات االتصاالت      

إعدادات نقل FTP:الالسلكية ٣*
 /SET النقل التلقائي/ نوع/ حجم النقل/ النقل باستخدام

ضبط املصداقية

5: اإلعداد 4 )اللون األصفر(
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 ]24.00p[ )جودة تسجيل الفيلم( ]Movie rec quality[ ١ : غري قابل للضبط إذا مت ضبط*
إىل ]Enable[ )متكني( أسفل عالمة التبويب ])Movie(z[ )الفيلم(.

*2  : احملتويات املعروضة تختلف وفًقا إلعداد ]Video system: 53[)نظام الفيديو(

*3 : للحصول على معلومات، ارجع إىل “دليل وظيفة االتصاالت الالسلكية”. 

إعدادات القائمة

z

z

عند استخدام وظيفة GPS، أو وظيفة االتصال الالسلكي املضمنة أو أي مزود اتصال 
السلكي WFT-E7 )اإلصدار رقم ٢/ يباع بشكل منفصل(، تأكد من التحقق من منطقة 
االستخدام والوظيفة ملا يتناسب مع القوانني والقواعد السائدة يف البلد أو املنطقة. 

ملنع حتديث غري مناسب يف الربامج الثابتة، فإن حتديد ].firmware ver: 55[ )الربامج 
الثابتة( سيعطل التحكم عرب اللمس

٩٠ القرص األساسي/ قرص التحكم السريع/ وحدة التحكم املتعددة 
املهام/ زر حتديد منطقة ضبط البؤرة تلقائًيا/ التحكم باللمس

قفل متعدد 
االستخدام

٥٢٠ إعداد التسجيل/ مسح اإلعدادات/ إعدادات التحديث التلقائي
وضع التصوير 

اخملصص 
)C1-C3(

٧٧ إعادة ضبط إعدادات الكامريا االفرتاضية مسح جميع 
إعدادات الكامريا

٢٢٥ عرض معلومات حقوق النشر/ أدخل اسم املؤلف/ أدخل 
معلومات حقوق النشر/ مسح معلومات حقوق النشر

معلومات حقوق 
النشر

٥٢٣ عرض بعض شعارات املصداقية للكامريا عرض شعر 
املصداقية

-  /Speedlite حدد لتحديث الربامج الثابتة للكامريا، العدسة، وحدة
أو جهاز حتويل السلكي.

الربامج الثابتة
z

الصفحة 5: اإلعداد 4 )اللون األصفر(
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إعدادات القائمة

482

 تخصيص وظائف الكامريا كما هو مطلوب

وضع التصوير اخملصص ١: درجة اإلضاءة

488 وضع التصوير اخملصص ٢: درجة اإلضاءة

489 وضع التصوير اخملصص ٣: العرض/ 
التشغيل

491 وضع التصوير اخملصص ٤: أخرى

481 مسح جميع إعدادات الوظائف 
اخملصصة وضع التصوير اخملصص ٥: أخرى

515 إضافة عالمات تبويب قائمتي ١- ٥ أضف عالمة تبويب  قائمتي

518 مسح جميع عالمات تبويب قائمتي مسح جميع عالمات تبويب قائمتي

489 مسح جميع العناصرأسفل قائمتي ١ -٥ مسح جميع العناصر

519 العرض العادي/ العرض من عالمة تبويب قائمتي/ 
عرض فقظ عالمة تبويب قائمتي عرض القائمة

الصفحة 8: الوظائف اخملصصة )اللون الربتقايل(

9: قائمتي )اللون األخضر(
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٣٧٩ H نطاق األفالم/ نطاق /ISO سرعة ISO إعدادات سرعة

380 متكني/ تعطيل
تصوير الفيلم 

عرب ضبط البؤرة 
Servo باستخدام

382 إعداد التسجيل/ مسح اإلعدادات/ إعدادات التحديث التلقائي طريقة ضبط 
البؤرة تلقائًيا

382 إعادة ضبط إعدادات الكامريا االفرتاضية شبكة العرض

351 MP4/MOV

جودة تسجيل 
الفيلم

352

حجم تسجيل الفيلم *٢ 
) 1920  x  1080 ( فائق الدقة /) 2160 x 4096 ( 4k 

23.98p /  29.97p /  59.94p  : NTSC 
25.00p / 50.04p : :PAL 

 ALL-I /MJPG Motion( :MJPG )للتحرير(/ IPB )قياسي(/ 
IPB )خفيف(

357 24.00p: تعطيل/ متكني *3

358 معدل إطار عايل: تعطيل/ متكني ٣*

362
تسجيل الصوت: تلقائي/ يدوي/ تعطيل

تسجيل الصوت
مستوى التسجيل

363
مرشح الهواء: تعطيل/ متكني

اخملفف: تعطيل / متكني

الصفحة

الصفحة

z: التصوير ٢ )الفيلم( )أحمر(

z: التصوير ٤*١ )فيلم( )أحمر(

 تصوير األفالم

إعدادات القائمة
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383

عندما يكون فعال: على موضع التشغيل دائًما/ أثناء التصوير سرعة تصوير الفيلم 
باستخدام ضبط البؤرة 

*٤ Servo
سرعة ضبط البؤرة تلقائًيا: بطيء )-٧/-٦/-٥/-٤/-٣/-

٢/-١(/ قياسي/ سريع )+١/+٢(

384
مقفل على )-٣/-٢/-١( / ٠

مستجيب )+١/+٢/+٣(
حساسية تتبع الفيلم 

باستخدام ضبط البؤرة 
*٤ Servo

٣٨٥ ٤ ثوان/ ٨ ثوان/ 16 ثانية/ 30 ثانية/ ١ دقيقة/ 30 دقيقة
مؤقت ضبط كثافة 

اإلضاءة

٣٦٥
االحتساب/ إعداد رمز البدء/ احتساب تسجيل الفيلم/ معدل تشغيل 

الفيلم ٢*/ HDMI/ اإلطار٣*
رمز الوقت

٣٨٦     
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*1: In the <A> mode, these menu options are displayed under [z2].
*2: The movie recording size will vary depending on the [MOV/MP4], [24.00p], and 

[High Frame Rate] settings and the [53: Video system] setting.
*3: High Frame Rate movies will be shot in HD quality.
*4: Not settable if [z4: AF method] is set to [u+Tracking] or [FlexiZone - 

Multi].

z: Shooting 5*1 (Movie) (Red)

*1: In the <A> mode, these menu options are displayed under [z3].
*2: Setting is linked to [x3: Movie play count].
*3: Displayed when 2(119.9fps), 8(59.94fps), or 6(29.97fps) is set.

Movie Servo AF 
Speed*4

When active: Always on / During shooting
383AF speed: Slow (-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1) / 

Standard / Fast (+1/+2)

Movie Servo AF track 
sensitivity*4

Locked on (-3/-2/-1) / 0 / 
Responsive (+1/+2/+3) 384

Metering timer 4 sec. / 8 sec. / 16 sec. / 30 sec. / 1 min. /  
10 min. / 30 min. 385

Time code
Count up / Start time setting / Movie recording 
count / Movie play count*2 / HDMI / Drop 
frame*3

365

V button function /- / q/- / /k / q/k 386

Time-lapse movie Disable / Enable (Interval / No. of shots / Time 
required / Playback time / Card- time left) 371

HDMI display a / awithout information / A+a 387

Remote control 
shooting Disable / Enable 389

  /   

553

Menu Settings

Page

*1: In the <A> mode, these menu options are displayed under [z2].
*2: The movie recording size will vary depending on the [MOV/MP4], [24.00p], and 

[High Frame Rate] settings and the [53: Video system] setting.
*3: High Frame Rate movies will be shot in HD quality.
*4: Not settable if [z4: AF method] is set to [u+Tracking] or [FlexiZone - 

Multi].

z: Shooting 5*1 (Movie) (Red)

*1: In the <A> mode, these menu options are displayed under [z3].
*2: Setting is linked to [x3: Movie play count].
*3: Displayed when 2(119.9fps), 8(59.94fps), or 6(29.97fps) is set.

Movie Servo AF 
Speed*4

When active: Always on / During shooting
383AF speed: Slow (-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1) / 

Standard / Fast (+1/+2)

Movie Servo AF track 
sensitivity*4

Locked on (-3/-2/-1) / 0 / 
Responsive (+1/+2/+3) 384

Metering timer 4 sec. / 8 sec. / 16 sec. / 30 sec. / 1 min. /  
10 min. / 30 min. 385

Time code
Count up / Start time setting / Movie recording 
count / Movie play count*2 / HDMI / Drop 
frame*3

365

V button function /- / q/- / /k / q/k 386

Time-lapse movie Disable / Enable (Interval / No. of shots / Time 
required / Playback time / Card- time left) 371

HDMI display a / awithout information / A+a 387

Remote control 
shooting Disable / Enable 389

  /   

553

Menu Settings

Page

*1: In the <A> mode, these menu options are displayed under [z2].
*2: The movie recording size will vary depending on the [MOV/MP4], [24.00p], and 

[High Frame Rate] settings and the [53: Video system] setting.
*3: High Frame Rate movies will be shot in HD quality.
*4: Not settable if [z4: AF method] is set to [u+Tracking] or [FlexiZone - 

Multi].

z: Shooting 5*1 (Movie) (Red)

*1: In the <A> mode, these menu options are displayed under [z3].
*2: Setting is linked to [x3: Movie play count].
*3: Displayed when 2(119.9fps), 8(59.94fps), or 6(29.97fps) is set.

Movie Servo AF 
Speed*4

When active: Always on / During shooting
383AF speed: Slow (-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1) / 

Standard / Fast (+1/+2)

Movie Servo AF track 
sensitivity*4

Locked on (-3/-2/-1) / 0 / 
Responsive (+1/+2/+3) 384

Metering timer 4 sec. / 8 sec. / 16 sec. / 30 sec. / 1 min. /  
10 min. / 30 min. 385

Time code
Count up / Start time setting / Movie recording 
count / Movie play count*2 / HDMI / Drop 
frame*3

365

V button function /- / q/- / /k / q/k 386

Time-lapse movie Disable / Enable (Interval / No. of shots / Time 
required / Playback time / Card- time left) 371

HDMI display a / awithout information / A+a 387

Remote control 
shooting Disable / Enable 389

  /   

553

Menu Settings

Page

*1: In the <A> mode, these menu options are displayed under [z2].
*2: The movie recording size will vary depending on the [MOV/MP4], [24.00p], and 

[High Frame Rate] settings and the [53: Video system] setting.
*3: High Frame Rate movies will be shot in HD quality.
*4: Not settable if [z4: AF method] is set to [u+Tracking] or [FlexiZone - 

Multi].

z: Shooting 5*1 (Movie) (Red)

*1: In the <A> mode, these menu options are displayed under [z3].
*2: Setting is linked to [x3: Movie play count].
*3: Displayed when 2(119.9fps), 8(59.94fps), or 6(29.97fps) is set.

Movie Servo AF 
Speed*4

When active: Always on / During shooting
383AF speed: Slow (-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1) / 

Standard / Fast (+1/+2)

Movie Servo AF track 
sensitivity*4

Locked on (-3/-2/-1) / 0 / 
Responsive (+1/+2/+3) 384

Metering timer 4 sec. / 8 sec. / 16 sec. / 30 sec. / 1 min. /  
10 min. / 30 min. 385

Time code
Count up / Start time setting / Movie recording 
count / Movie play count*2 / HDMI / Drop 
frame*3

365

V button function /- / q/- / /k / q/k 386

Time-lapse movie Disable / Enable (Interval / No. of shots / Time 
required / Playback time / Card- time left) 371

HDMI display a / awithout information / A+a 387

Remote control 
shooting Disable / Enable 389

V وظيفة زر

٣٧١ تعطيل/ متكني )الفاصل الزمني(/ عدد اللقطات/ الوقت 
املطلوب/ وقت التشغيل/ سعة البطاقة املتبقية(

فيلم الفاصل 
الزمني

٣٨٧ a+A /من دون معلومات a/a HDMI عرض

٣٨٩ تعطيل/ متكني
التصوير 

باستخدام وحدة 
التحكم عن بعد

الصفحة

z: التصوير 5*١ )فيلم( )أحمر(

إعدادات القائمة

.]z2[ يتم عرض خيارات القائمة هذه أسفل ،>A< 1  : يف موضع *
 High Frame[ و  ]24.00p [ ,]MOV/ MP4[ 2 : سيختلف حجم تسجيل الفيلم وفًقا إلعدادات *

Rate[ )معدل إطار عايل( وإلعداد ]Video setting :35[ )نظام الفيديو(.
* 3 : سيتم تسجيل األفالم ذات معدل إطار عايل بجودة فائقة الدقة.

* 4 : غري قابل للضبط عند ضبط ]z4: Aspect Ratio[)طريقة ضبط البؤرة تلقائيا( على
.] Flexizone-Multi[ العرض املباشر( أو(]u +Tracking[    

.]z3[ يتم عرض خيارات القائمة هذه أسفل ،>A< 1  : يف موضع *
* 2 : اإلعداد متطل ب  ]Movie play count :33[ )معدل تشغيل الفيلم(. 

* 3 : يتم عرضه عند ضبط 2) ١١٩،٩ إطار بالثانية(، 8 )٥٩،٤ إطار بالثانية( أو 6)٢٩،٩ 
إطار بالثانية(.
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دليل استكشاف األخطاء وإصالحها

تعذرت إعادة شحن البطارية.

مصباح الشاحن يومض بسرعة عالية.

 مصباح الشاحن ال يومض.

>ON< عدم تشغيل الكامريا عندما يتم ضبط مفتاح التشغيل على

 املشكالت املتعلقة بالبطاقة

يف حالة حدوث مشكلة يف الكامريا، فارجع أو ًال إىل دليل استكشاف املشكالت وحلها. وإذا مل 
بأقرب  أو  باملوزع  فاتصل  وإصالحها،  األخطاء  استكشاف  بدليل  باالستعانة  املشكلة  حل  يتم 

  .Canon مركز خدمة

إذا كانت القدرة املتبقية يف البطارية 94٪ أو أعلى، فلن تتم إعادة شحن البطارية  ●
)ص. 526(.

ال تقم بإعادة شحن أية بطارية أخرى بخالف بطارية LP-E6 /LP-E6N األصلية من إنتاج  ●
 .Canon

إذا كانت هناك مشكلة متعلقة )١( بشاحن البطارية أو بالبطارية، أو )٢( إذا تعذر  ●
االتصال بالبطارية )بطاريات ليست من إنتاج Canon(، فإن الدائرة الواقية سوف تنهي 

الشحن ويومض املصباح برتقايل اللون بسرعة بفواصل منتظمة. وإذا كانت احلالة 
)١(،فافصل قابس الشاحن عن مأخذ الطاقة. افصل البطارية عن الشاحن وأعد 

توصيلها به. انتظر لعدة دقائق، ثم أعد توصيل القابس مبأخذ الطاقة. إذا استمرت 
  .Canon املشكلة، فاتصل باملوزع 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(. وأثناء عملية 

الشحن، إذا ارتفعت درجة حرارة البطارية ألي سبب، فسيتوقف الشحن تلقاًئيا 
)سيومض املصباح(. وعندما تنخفض درجة حرارة البطارية، يتم استئناف عملية 

الشحن تلقاًئيا. 

تأكد من غلق غطاء جتويف البطارية )ص. ٤٤(. ●
 تأكد من أن البطارية مثبتة بشكل سليم داخل الكامريا )ص. ٤٤( ●
أعد شحن البطارية )ص. 42(.  ●
تأكد من غلق فتحة البطاقة )ص. 45(.  ●
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استمرار وميض مصباح الوصول حتى عندما يتم 
.>OFF<ضبط مفتاح التشغيل على

يتم عرض ]هل هذه البطارية/ هل تعرض هذه البطاريات شعر Canon؟[ 

نفاد البطارية بسرعة. 

   الضغط على زر الغالق حتى املنتصف لفرتة زمنية طويلة.

    تكرار تنشيط ضبط البؤرة تلقاًئيا فقط بدون التقاط صورة. 

     استخدام ُمثبت صور العدسة. 

 .GPS استخدام جهاز    

 .LCD االستخدام املتكرر لشاشة     

     استمرار التصوير خالل العرض املباشر أو تصوير الفيلم لفرتة طويلة. 

     استخدام وظيفة NFC/Wi-Fi )االتصال الالسلكي( املتكرر.

 .Eye-Fi متكني نقل بطاقة     

إذا انقطعت الطاقة أثناء تسجيل الصورة يف البطاقة، فسيظل مصباح الوصول  ●
يعمل/يستمر يف الوميض لبضع ثواٍن. وبعد انتهاء تسجيل الصورة، فسيتم إيقاف 

تشغيل الطاقة تلقاًئيا. 

●  . LP-E6 /LP-E6N األصلية Canon ال تستخدم أي بطارية غري عن بطارية
قم بفصل وتركيب البطارية جمدًدا )ص. ٤٤(.  ●
إذا اتسخت إلتماسات الكامريا الداخلية، استخدم قطعة قماش ناعمة لتنظيفها. ●

استخدم بطارية مشحونة بالكامل. ●
 قد ينخفض مستوى أداء البطارية. انظر ].Battery info: 53[)معلومات البطارية(  ●

لفحص مستوى أداء إعادة شحن البطارية )ص. 526(.  وإذا كان أداء البطارية ضعيفا، 
فاستبدلها بأخرى جديدة. 

سيقل عدد اللقطات املمكنة مع أي من العمليات التالية:  ●



556

تتوقف الكامريا عن العمل من تلقاء نفسها. 

ال ميكن تركيب عدسة الكامريا. 

مستكشف العرض يبدو داكنا. 

ال ميكن التقاط الصور أو تسجيلها. 

 املشكالت املتعلقة بالتصوير

يتعذر استخدام الكامريا مع عدسات EF-S أو EF-M )ص.٥٥(.  ●

قم برتكيب بطارية متت إعادة شحنها يف الكامريا )ص. 42(.  ●

تأكد من إدخال البطاقة بشكل سليم )ص. 45(.  ●
اإلعداد  ● إىل  بالبطاقة  الكتابة اخلاص  SD، فحرك مفتاح احلماية من  إذا كنت تستخدم   

كتابة/مسح )ص. 45(. 
إلفراغ  ● الضرورية  غري  الصور  احذف  أو  البطاقة  فاستبدل  ممتلئة،  البطاقة  كانت  إذا 

مساحة )ص. 45، 439(. 
One-Shot AF )ضبط البؤرة تلقاًئيا لصورة  ● إذا حاولت ضبط بؤرة الكامريا على وضع 

أو عندما  العرض  البؤرة >o< يف مستكشف  التأكيد على  أثناء وميض ضوء   ( واحدة 
يكون مستوى ضبط البؤرة تلقائًيا يومض باللون الربتقايل أثناء العرض املباشر/ تصوير 
الفيلم، فال ميكن التقاط الصورة. اضغط على زر الغالق حتى منتصفه مًرة أخرى إلعادة 

ضبط البؤرة تلقاًئيا أو يدًويا )ص. 58، 159(. 

ميزة إيقاف التشغيل التلقائي قيد التشغيل. إذا كنت ترغب يف تفعيل وظيفة  ●
إيقاف التشغيل التلقائي، اضبط ]Auto power off: 52[ )التشغيل التلقائي(                       

إىل ]Disable[( تعطيل( )ص. 76(. 
حتى إذا مت ضبط  ]Auto power off: 52[)إيقاف التشغيل التلقائي(             ●

على]Disable[)تعطيل(، فسيتم إيقاف تشغيل شاشة LCD بعدما ترتك الكامريا 
خاملة ملدة 30 دقيقة. )ال يتم إيقاف تشغيل الكامريا نفسها.(

 دليل استكشاف األخطاء وإصالحها
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تعذر استخدام البطاقة. 

يتم عرض رسالة خطأ عندما يتم إدخال البطاقة يف كامريا أخرى. 

على أن اضغط على زر الغالق مرتني بالكامل اللتقاط صورة.

الصورة خارج نطاق البؤرة. 

إذا مت عرض رسالة خطأ متعلقة بالبطاقة، فانظر الصفحة 48 أو 573.  ●

●  .exFAT يف SDXC تتم تهيئة البطاقات ذات سعة أكرب من 128 جيجابايت أو بطاقات
وهذا يعني أنه إذا قمت بتهيئة بطاقة بهذه الكامريا ثم أدخلت البطاقة يف كامريا 

أخرى، قد يتم عرض خطأ وقد ال ميكن استخدام البطاقة. 

اضبط ]z4: Mirror lockup[)قفل املرآة(  إىل ]Disable[ )تعطيل(.  ●

اضبط مفتاح وضع بؤرة العدسة على >AF< )ضبط البؤرة تلقاًئيا( )ص. ٥٥(. ●
 لتجنب اهتزاز الكامريا، اضغط على زر الغالق برفق )ص. 57، 58(. ●
● . >ON< على IS إذا كانت العدسة بها مثبت للصور، فاضبط مفتاح 
يف اإلضاءة اخلافتة، قد تصبح سرعة الغالق بطيئة. استخدم سرعة غالق أسرع )ص.  ●

246( أو اضبط سرعة ISO أعلى )ص. 177(، أو استخدم الفالش )ص. 286(، أو استخدم 
حامل ثالثي القوائم. 

●  . انظر “تقليل الصور املظللة” على الصفحة 96

 دليل استكشاف األخطاء وإصالحها
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توجد إعدادات ضبط البؤرة تلقاًئيا بشكل أقل. 

يومض إعداد ضبط البؤرة تلقاًئيا أو يتم عرض مستويات الضبط البؤرة تلقائًيا.

ال أستطيع قفل البؤرة وإعادة تركيب اللقطة. 

ال تضيء مستويات ضبط البؤرة تلقائًيا باللون األحمر.

يختلف عدد إعدادات ضبط البؤرة تلقائيًا واألمناط القابلة لالستخدام وفقا للعدسة  ●
املركبة، وشكل إطار منطقة ضبط البؤرة تلقائًيا.  يتم تصنيف العدسة يف ١١ جمموعات 
من أ إىل ح )ص. 115(. حتقق من اجملموعة التي تنتمي إليها عدستك. سيقلل استخدام 

العدسة من اجملموعة وإىل ح إعدادات ضبط البؤرة تلقاًئيا )ص. 118- ١٢١(. 

<، تضيء إعدادات ضبط البؤرة تلقاًئيا أر تومض،                      ●

545

Menu Settings

2: AF4 (Purple) Page

2: AF5 (Purple)

Lens drive when AF 
impossible Continue focus search / Stop focus search 141

Selectable AF point All points / Only cross-type AF points / 
15 points / 9 points 142

Select AF area 
selection mode

Manual selection: Spot AF / Manual selection: 
1 point AF / Expand AF area:  / Expand AF 
area: Surround / Manual selection: Zone AF / 
Manual selection: Large Zone AF / Auto 
selection AF

143

AF area selection 
method S 9 M-Fn button / S 9 Main Dial 144

Orientation linked AF 
point

Same for both vertical/horizontal / Separate AF 
points: Area+point / Separate AF points: Point 
only

144

Initial AF Point,  AI 
Servo AF

Initial  AF point selected / Manual 
 AF point / Auto 146

Auto AF point 
selection: EOS iTR AF

EOS iTR AF (Face priority) / EOS iTR AF / 
Disable 147

AF point selection 
movement Stops at AF area edges / Continuous 148

AF point display during 
focus

Selected (constant) / All (constant) / Selected 
(pre-AF, focused) / Selected (focused) / 
Disable display

149

VF display illumination
Auto / Enable / Disable

150AF point during AI Servo AF: Non illuminated / 
Illuminated

AF operation display in 
viewfinder Show in field of view / Show outside view 151

AF Microadjustment Disable / All by same amount / Adjust by lens 151

عندما تضغط على الزر >
أنظر ص. 108.

 إن إعدادات ضبط البؤرة تلقاًئيا التي تومض من النوع املتداخل )ص. 108، 500( ●
 تومض إعدادات ضبط البؤرة احملددة يدوًيا أو مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا يف  ●

املنطقة املسجلة )ص. 107، 500(

اضبط وضع ضبط البؤرة تلقاًئيا إىل ضبط البؤرة تلقاًئيا للقطة واحدة )ص. 100. ١٠١، 314(.  ●
ال ميكن تثبيت قفل البؤرة )ص. 97، ١٠١( يف وضعي Al Servo AF )ضبط البؤرة تلقاًئيا 
باستخدام Al Servo( )ص. 102، 315( و Al Focus AF )ضبط البؤرة تلقاًئيا باستخدام 

Al Focus( )ص102(. 

تضيء مستويات ضبط البؤرة تلقائًيا باللون األحمر عند حتقيق الرتكيز يف ظل هدف  ●
فاحت أو قامت. 

يف موضع >a< ،>f< ،>s< ،>d<، و >F<، ميكنك ضبط ما إذا أردت مستويات  ●
ضبط البؤرة تلقائًيا باللون األحمر عند حتقيق الرتكيز )ص. 150(. 

 دليل استكشاف األخطاء وإصالحها
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سرعة التصوير املتواصل بطيئة. 

انخفاض احلد األقصى لعدد اللقطات املستمرة
 دون توقف أثناء التصوير املتواصل. 

حتى بعد تغيري البطاقة، ال يتغري احلد األقصى للقطات
 املستمرة املعروضة للتصوير املستمر.

قد تصبح سرعة التصوير املستمر أبطأ وفقا لنوع مصدر الطاقة، مستوى البطارية،  ●
درجة احلرارة، تقليل الوميض، البيكسل املزدوج RAW، حمسن العدسة الرقمي، 

سرعة الغالق وفتحة العدسة وظروف الهدف والسطوع، .تشغيل ضبط البؤرة 
تلقائًيا،  العدسة، استخدام الفالش، إعدادات وظيفة التصوير الخ. للحصول على 

معلومات، أنظر ص. 160- 162. 

 إذا قمت بتصوير هدف فيه تفاصيل دقيقة )مثل حقل عشبي(، فإن حجم امللف  ●
سيكون أكرب وسينخفض احلد األقصى الفعلي لعدد اللقطات املستمرة دون توقف 

إىل أقل من العدد املذكور يف الصفحة ١٧١.
عند ضبط ]Rec. seprately[ )التسجيل بشكل منفصل( ومت ضبط جودة تسجيل  ●

صور خمتلفة على بطاقة CF )البطاقة ١( وعلى بطاقة SD )البطاقة ٢(، سيقل احلد 
األقصى لعدد اللقطات املستمرة.

 ضمن ]z1: Lens aberration correction[ )تصحيح االنحراف اللوين للعدسة(،  ●
إذا مت ضبط ]Digital Lens Optimizer[ )حمسن العدسة الرقمي( على متكني، 

سيقل احلد األقصى لعدد اللقطات املستمرة.
إذا مت ضبط ]z1: Dual Pixel RAW[ على ]Enable[ )متكني( وتكون جودة  ●

، سيقل احلد األقصى لعدد اللقطات املستمرة.
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 The continuous shooting speed for high-speed continuous 
shooting may decrease depending on the power source type, 
battery level, temperature, flicker reduction, Dual Pixel RAW 
shooting, Digital Lens Optimizer, shutter speed, aperture, subject 
conditions, brightness, AF operation, lens, flash use, shooting 
function settings, etc. For details, see pages 160-162.

 If you shoot something that has fine detail such as a field of grass, 
the file size will be larger, and the actual maximum burst may be 
lower than the number listed on page 171.

 If [Rec. separately] is set and different image-recording quality are 
set for the CF card (Card1) and SD card (Card2), the maximum 
burst for continuous shooting will decrease.

 Under [z1: Lens aberration correction], if [Digital Lens 
Optimizer] is set to [Enable], the maximum burst for continuous 
shooting will greatly decrease.

 If [z1: Dual Pixel RAW] is set to [Enable] and the image-
recording quality is 1, the maximum burst for continuous 
shooting will decrease.

 The maximum burst displayed in the viewfinder does not change 
when you change the card, even if it is a high-speed card. The 
maximum burst shown in the table on page 171 is based on 
Canon’s testing card. (The faster the card’s writing speed, the 
higher the actual maximum burst will be.) Therefore, the 
maximum burst displayed in the viewfinder may differ from the 
actual maximum burst.

The continuous shooting speed is slow.

The maximum burst during continuous shooting is lower.

Even after I change the card, the maximum burst 
displayed for continuous shooting does not change.

تسجيل الصورة بتنسيق 

إن احلد األقصى للقطات املستمرة املعروضة يف مستكشف العرض ال تتغري عند  ●
تغيري البطاقة، حتى إذا كانت البطاقة ذات سرعة كتابة عالية. إن احلد األقصى للقطات 

املستمرة املذكورة يف اجلدول على ص. ١٧١ تعتمد على بطاقة Canon االختبارية. 
)كلما زادت سرعة كتابة البطاقة، كلما زاد املعدل الفعلي لعدد اللقطات املستمرة(. 
لذلك، احلد األقصى للقطات املستمرة املعروضة يف مستكشف العرض قد يختلف 

عن املعدل الفعلي لعدد اللقطات املستمرة. 

 دليل استكشاف األخطاء وإصالحها
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التصوير بالبيكسل املزدوج RAW غري ممكن. 

 .ISO ال ميكن حتديد توسيع سرعة .ISO 100 يتعذر تعيني

ال يتم ضبط جميع خيارات تصحيح االنحراف اللوين للعدسة. 

تخرج الصورة ساطعة على الرغم من أنني 
قد قللت من تعويض درجة اإلضاءة. 

ال ميكنني ضبط تعويض درجة اإلضاءة عند ضبط 
درجة اإلضاءة يدوًيا وسرعة ISO تلقائية. 

اضبط ]z1: Dual Pixel RAW[ إىل  ]Enable[ )متكني(،                                            ●
 .JPEG +
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 The continuous shooting speed for high-speed continuous 
shooting may decrease depending on the power source type, 
battery level, temperature, flicker reduction, Dual Pixel RAW 
shooting, Digital Lens Optimizer, shutter speed, aperture, subject 
conditions, brightness, AF operation, lens, flash use, shooting 
function settings, etc. For details, see pages 160-162.

 If you shoot something that has fine detail such as a field of grass, 
the file size will be larger, and the actual maximum burst may be 
lower than the number listed on page 171.

 If [Rec. separately] is set and different image-recording quality are 
set for the CF card (Card1) and SD card (Card2), the maximum 
burst for continuous shooting will decrease.

 Under [z1: Lens aberration correction], if [Digital Lens 
Optimizer] is set to [Enable], the maximum burst for continuous 
shooting will greatly decrease.

 If [z1: Dual Pixel RAW] is set to [Enable] and the image-
recording quality is 1, the maximum burst for continuous 
shooting will decrease.

 The maximum burst displayed in the viewfinder does not change 
when you change the card, even if it is a high-speed card. The 
maximum burst shown in the table on page 171 is based on 
Canon’s testing card. (The faster the card’s writing speed, the 
higher the actual maximum burst will be.) Therefore, the 
maximum burst displayed in the viewfinder may differ from the 
actual maximum burst.

The continuous shooting speed is slow.

The maximum burst during continuous shooting is lower.

Even after I change the card, the maximum burst 
displayed for continuous shooting does not change.

أو 
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 The continuous shooting speed for high-speed continuous 
shooting may decrease depending on the power source type, 
battery level, temperature, flicker reduction, Dual Pixel RAW 
shooting, Digital Lens Optimizer, shutter speed, aperture, subject 
conditions, brightness, AF operation, lens, flash use, shooting 
function settings, etc. For details, see pages 160-162.

 If you shoot something that has fine detail such as a field of grass, 
the file size will be larger, and the actual maximum burst may be 
lower than the number listed on page 171.

 If [Rec. separately] is set and different image-recording quality are 
set for the CF card (Card1) and SD card (Card2), the maximum 
burst for continuous shooting will decrease.

 Under [z1: Lens aberration correction], if [Digital Lens 
Optimizer] is set to [Enable], the maximum burst for continuous 
shooting will greatly decrease.

 If [z1: Dual Pixel RAW] is set to [Enable] and the image-
recording quality is 1, the maximum burst for continuous 
shooting will decrease.

 The maximum burst displayed in the viewfinder does not change 
when you change the card, even if it is a high-speed card. The 
maximum burst shown in the table on page 171 is based on 
Canon’s testing card. (The faster the card’s writing speed, the 
higher the actual maximum burst will be.) Therefore, the 
maximum burst displayed in the viewfinder may differ from the 
actual maximum burst.

The continuous shooting speed is slow.

The maximum burst during continuous shooting is lower.

Even after I change the card, the maximum burst 
displayed for continuous shooting does not change.

وضبط  ]z1: Image quality[ )جودة الصورة( على 

إذا مت ضبط ]z3: Highlight tone priority[ )أولوية درجة التظليل( على  ●
 3 2 000 -ISO 2 ]Enable[ )متكني(، فسيكون نطاق سرعة ISO القابل للضبط  00

ISO. حتى إذا مت ضبط ]Range for stills[ )نطاق الصور الثابتة( لتوسيع نطاق 
                                                                                         )ISO  50 املوسعة )مكافئ لسرعة ISO اإلعداد،  ال ميكنك حتديد سرعات

ISO 512(، أو H2 )مكافئ لسرعة 102400(.  عندما يتم ضبط  H1 )مكافئ لسرعة 00
 ]Enable[ أولوية درجة التظليل( على( ]z3: Highlight tone priority[

 .H2 /H1 أو ،L، 160/125/100   ISO تعطيل( )ص. 206(، ميكنك ضبط(

إذا مت ضبط ]Digtital Lens Optimizer[  )حمسن العدسة الرقمية( ضمن            ●
]z1: Lens aberration correction[)تصحيح االنحراف اللوين للعدسة( على  

 ]Diffraction correction[  و  ]Choromatic aberr corr[ ،)متكني(  ]Enable[
لن يتم عرضها. ولكن، إن إعداد التمكني لكل من]Choromatic aberr corr[ و 

]Diffraction correction[  سيكون فعال أثناء التصوير. 
أثناء تصوير فيلم، ]Digtital Lens Optimizer[، ]Distortion correction[ أو   ●

]Diffraction correction[ لن يتم عرضها. 

اضبط ]z2: Auto Lightning Optimizer[ )حمسن اإلضاءة التلقائي( على   ●
]Standard[ ،)منخفض( ]Low[ 2(. عندما يتم ضبط ]Disable[  )تعطيل(. )ص. 01

)قياسي(، أو ]High[ )عايل(، حتى إذا قمت بتقليل تعويض درجة اإلضاءة أو تعويض 
درجة إضاءة الفالش، قد تخرج الصورة ساطعة. 

أنظر ص. ٢٥٢ لضبط تعويض درجة اإلضاءة.  ●
للتصوير باستخدام الفالش، لن تكون تعويض درجة اإلضاءة فعالة.  ●

 دليل استكشاف األخطاء وإصالحها
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 .RAW يتم التقاط الصورة بدرجة إضاءة متعددة بجودة

بطء سرعة الغالق عند استخدام الوضع >f< بالنسبة للفالش.

ال يتم عرض صورة أو صورة تصوير فيلم يف درجة اإلضاءة املتعددة. 

عدم انبعاث ضوء الفالش. 

انطالق الفالش داًئما بأقصى قوة. 

 فسيتم تسجيل الصورة  ●

559

Troubleshooting Guide

 The continuous shooting speed for high-speed continuous 
shooting may decrease depending on the power source type, 
battery level, temperature, flicker reduction, Dual Pixel RAW 
shooting, Digital Lens Optimizer, shutter speed, aperture, subject 
conditions, brightness, AF operation, lens, flash use, shooting 
function settings, etc. For details, see pages 160-162.

 If you shoot something that has fine detail such as a field of grass, 
the file size will be larger, and the actual maximum burst may be 
lower than the number listed on page 171.

 If [Rec. separately] is set and different image-recording quality are 
set for the CF card (Card1) and SD card (Card2), the maximum 
burst for continuous shooting will decrease.

 Under [z1: Lens aberration correction], if [Digital Lens 
Optimizer] is set to [Enable], the maximum burst for continuous 
shooting will greatly decrease.

 If [z1: Dual Pixel RAW] is set to [Enable] and the image-
recording quality is 1, the maximum burst for continuous 
shooting will decrease.

 The maximum burst displayed in the viewfinder does not change 
when you change the card, even if it is a high-speed card. The 
maximum burst shown in the table on page 171 is based on 
Canon’s testing card. (The faster the card’s writing speed, the 
higher the actual maximum burst will be.) Therefore, the 
maximum burst displayed in the viewfinder may differ from the 
actual maximum burst.

The continuous shooting speed is slow.

The maximum burst during continuous shooting is lower.

Even after I change the card, the maximum burst 
displayed for continuous shooting does not change.

 S أو 
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 The continuous shooting speed for high-speed continuous 
shooting may decrease depending on the power source type, 
battery level, temperature, flicker reduction, Dual Pixel RAW 
shooting, Digital Lens Optimizer, shutter speed, aperture, subject 
conditions, brightness, AF operation, lens, flash use, shooting 
function settings, etc. For details, see pages 160-162.

 If you shoot something that has fine detail such as a field of grass, 
the file size will be larger, and the actual maximum burst may be 
lower than the number listed on page 171.

 If [Rec. separately] is set and different image-recording quality are 
set for the CF card (Card1) and SD card (Card2), the maximum 
burst for continuous shooting will decrease.

 Under [z1: Lens aberration correction], if [Digital Lens 
Optimizer] is set to [Enable], the maximum burst for continuous 
shooting will greatly decrease.

 If [z1: Dual Pixel RAW] is set to [Enable] and the image-
recording quality is 1, the maximum burst for continuous 
shooting will decrease.

 The maximum burst displayed in the viewfinder does not change 
when you change the card, even if it is a high-speed card. The 
maximum burst shown in the table on page 171 is based on 
Canon’s testing card. (The faster the card’s writing speed, the 
higher the actual maximum burst will be.) Therefore, the 
maximum burst displayed in the viewfinder may differ from the 
actual maximum burst.

The continuous shooting speed is slow.

The maximum burst during continuous shooting is lower.

Even after I change the card, the maximum burst 
displayed for continuous shooting does not change.

 M عندما يتم ضبط جودة تسجيل الصورة على
 )ص. 275(. 
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 The continuous shooting speed for high-speed continuous 
shooting may decrease depending on the power source type, 
battery level, temperature, flicker reduction, Dual Pixel RAW 
shooting, Digital Lens Optimizer, shutter speed, aperture, subject 
conditions, brightness, AF operation, lens, flash use, shooting 
function settings, etc. For details, see pages 160-162.

 If you shoot something that has fine detail such as a field of grass, 
the file size will be larger, and the actual maximum burst may be 
lower than the number listed on page 171.

 If [Rec. separately] is set and different image-recording quality are 
set for the CF card (Card1) and SD card (Card2), the maximum 
burst for continuous shooting will decrease.

 Under [z1: Lens aberration correction], if [Digital Lens 
Optimizer] is set to [Enable], the maximum burst for continuous 
shooting will greatly decrease.

 If [z1: Dual Pixel RAW] is set to [Enable] and the image-
recording quality is 1, the maximum burst for continuous 
shooting will decrease.

 The maximum burst displayed in the viewfinder does not change 
when you change the card, even if it is a high-speed card. The 
maximum burst shown in the table on page 171 is based on 
Canon’s testing card. (The faster the card’s writing speed, the 
higher the actual maximum burst will be.) Therefore, the 
maximum burst displayed in the viewfinder may differ from the 
actual maximum burst.

The continuous shooting speed is slow.

The maximum burst during continuous shooting is lower.

Even after I change the card, the maximum burst 
displayed for continuous shooting does not change.

بدرجة إضاءة متعددة بجودة 

تلقاًئيا  ● منخفضة  الغالق  سرعة  فستصبح  مظلمة،  واخللفية  ليًلا  بالتصوير  قمت  إذا 
تتم إضاءة كل من الهدف واخللفية بشكل  )تصوير بسرعة مزامنة بطيئة( وذلك حتى 
 ]z1:  External Speedlite control[ يف    البطيء،  الغالق  سرعة  ملنع  سليم. 
)لتحكم يف الفالش اخلارجي(،   اضبط   ]Flash sync. speed in Av mode[   )سرعة 
مزامنة الفالش يف وضع Av( على  ]1/60sec. auto-1/200[ )تلقائي من ١/ 200-١/60 

 .)2 2 ثانية )ثابت(( )ص. 90 00/١( ] 1/200sec. )fixed([ أو )ثانية

إذا مت ضبط ]On: ContShtng[، فال ميكن تشغيل شاشة العرض املباشر ومعاينة  ●
الصورة بعد التقاطها وعرض الصورة أثناء التصوير )ص. 268(.  

تأكد من أن الفالش )أو سلك مزامنة الكمبيوتر الشخصي( موصل بشكل آمن بالكامريا.  ●
عند استخدام وحدة فالش ليست من إنتاج Canon للتصوير أثناء العرض املباشر،  ●

اضبط ]z6: Silent LV shoot[ )التصوير الصامت باستخدام العرض املباشر( 
على]Disable[ )تعطيل( )ص. 312(.

إذا استخدمت وحدة فالش بخالف وحدة الفالش Speedlite من الفئة EX، فإن الفالش  ●
سينطلق داًئما بأقصى قوة )ص. 287(.  

عندما يتم ضبط وظيفة الفالش اخملصصة ]Flash metering mode[ )وضع ضبط  ●
الفالش سينطلق  تلقائي( فإن  )فالش   ]TTL flash metering[ الفالش( علي  كثافة 

داًئما بأقصى قوة )ص. 492(. 

 دليل استكشاف األخطاء وإصالحها
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تعذر ضبط تعويض درجة إضاءة الفالش. 

 .>f< يتعذر ضبط املزامنة عالية السرعة يف الوضع

يصدر الغالق صوتني للتصوير خالل التصوير أثناء العرض املباشر.

خالل التصوير أثناء العرض املباشر أو تصوير األفالم،
 .

Troubleshooting Guide

562

 If flash exposure compensation is already set with the Speedlite, 
flash exposure compensation cannot be set with the camera. 
When the external Speedlite’s flash exposure compensation is 
canceled (set to 0), flash exposure compensation can be set with 
the camera.

 Under [z1: External Speedlite control], set [Flash sync. 
speed in Av mode] to [Auto] (p.290).

 If you use flash, the shutter will make two release sounds each 
time you shoot (p.300).

 It indicates that the camera’s internal temperature is high. If the 
white <s> icon is displayed, the still photo’s image quality may 
deteriorate. If the red <E> icon is displayed, it indicates that the 
Live View shooting will soon stop automatically (p.331).

 If the image-recording quality is set to 41 or 61, the shot 
images are not displayed during continuous shooting (p.299).

Flash exposure compensation cannot be set.

High-speed sync cannot be set in the <f> mode.

The shutter makes two release sounds during Live View shooting.

During Live View shooting, a white <s> or 
red <E> icon is displayed.

Shot images are not displayed when continuous shooting 
is performed during Live View shooting.

، أو أحمر
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 If flash exposure compensation is already set with the Speedlite, 
flash exposure compensation cannot be set with the camera. 
When the external Speedlite’s flash exposure compensation is 
canceled (set to 0), flash exposure compensation can be set with 
the camera.

 Under [z1: External Speedlite control], set [Flash sync. 
speed in Av mode] to [Auto] (p.290).

 If you use flash, the shutter will make two release sounds each 
time you shoot (p.300).

 It indicates that the camera’s internal temperature is high. If the 
white <s> icon is displayed, the still photo’s image quality may 
deteriorate. If the red <E> icon is displayed, it indicates that the 
Live View shooting will soon stop automatically (p.331).

 If the image-recording quality is set to 41 or 61, the shot 
images are not displayed during continuous shooting (p.299).

Flash exposure compensation cannot be set.

High-speed sync cannot be set in the <f> mode.

The shutter makes two release sounds during Live View shooting.

During Live View shooting, a white <s> or 
red <E> icon is displayed.

Shot images are not displayed when continuous shooting 
is performed during Live View shooting.

 يتم عرض رمز أبيض

ال يتم عرض الصور امللتقطة أثناء تنفيذ 
التصوير املستمر أثناء العرض املباشر.

●  ،Speedlite إذا كان تعويض درجة إضاءة الفالش قد مت ضبطه بالفعل باستخدام وحدة
فإن تعويض درجة إضاءة الفالش ال ميكن ضبطها باستخدام الكامريا. وعندما يتم إلغاء 
تعويض درجة إضاءة الفالش اخلاصة بوحدة الفالش Speedlite )على اإلعداد رقم 0(، 

فإن تعويض درجة إضاءة الفالش ميكن ضبطه باستخدام الكامريا. 

●  Speedlite فالش  يف  )التحكم   ]z1:  External Speedlite control[ أسفل 
اخلارجي(، اضبط  ]Flash sync. speed in Av mode[ (سرعة مزامنة الفالش يف 

وضع Av( على ]Auto[ )تلقائي( )ص. 290(. 

األبيض  ● الرمز  عرض  حالة  يف  للكامريا.  الداخلية  احلــرارة  درجــة  ارتفاع  إىل  ذلك  يشري 
،  فيشري 

Troubleshooting Guide

562

 If flash exposure compensation is already set with the Speedlite, 
flash exposure compensation cannot be set with the camera. 
When the external Speedlite’s flash exposure compensation is 
canceled (set to 0), flash exposure compensation can be set with 
the camera.

 Under [z1: External Speedlite control], set [Flash sync. 
speed in Av mode] to [Auto] (p.290).

 If you use flash, the shutter will make two release sounds each 
time you shoot (p.300).

 It indicates that the camera’s internal temperature is high. If the 
white <s> icon is displayed, the still photo’s image quality may 
deteriorate. If the red <E> icon is displayed, it indicates that the 
Live View shooting will soon stop automatically (p.331).

 If the image-recording quality is set to 41 or 61, the shot 
images are not displayed during continuous shooting (p.299).

Flash exposure compensation cannot be set.

High-speed sync cannot be set in the <f> mode.

The shutter makes two release sounds during Live View shooting.

During Live View shooting, a white <s> or 
red <E> icon is displayed.

Shot images are not displayed when continuous shooting 
is performed during Live View shooting.

، فقد تتدهور جودة الصور الثابتة. يف حالة عرض الرمز األحمر 
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 If flash exposure compensation is already set with the Speedlite, 
flash exposure compensation cannot be set with the camera. 
When the external Speedlite’s flash exposure compensation is 
canceled (set to 0), flash exposure compensation can be set with 
the camera.

 Under [z1: External Speedlite control], set [Flash sync. 
speed in Av mode] to [Auto] (p.290).

 If you use flash, the shutter will make two release sounds each 
time you shoot (p.300).

 It indicates that the camera’s internal temperature is high. If the 
white <s> icon is displayed, the still photo’s image quality may 
deteriorate. If the red <E> icon is displayed, it indicates that the 
Live View shooting will soon stop automatically (p.331).

 If the image-recording quality is set to 41 or 61, the shot 
images are not displayed during continuous shooting (p.299).

Flash exposure compensation cannot be set.

High-speed sync cannot be set in the <f> mode.

The shutter makes two release sounds during Live View shooting.

During Live View shooting, a white <s> or 
red <E> icon is displayed.

Shot images are not displayed when continuous shooting 
is performed during Live View shooting.

إىل أنه سيتم إنهاء التصوير أثناء العرض املباشر أو تصوير األفالم تلقاًئيا )ص. 331(. 

 ال يتم عرض الصور امللتقطة  ●
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 The continuous shooting speed for high-speed continuous 
shooting may decrease depending on the power source type, 
battery level, temperature, flicker reduction, Dual Pixel RAW 
shooting, Digital Lens Optimizer, shutter speed, aperture, subject 
conditions, brightness, AF operation, lens, flash use, shooting 
function settings, etc. For details, see pages 160-162.

 If you shoot something that has fine detail such as a field of grass, 
the file size will be larger, and the actual maximum burst may be 
lower than the number listed on page 171.

 If [Rec. separately] is set and different image-recording quality are 
set for the CF card (Card1) and SD card (Card2), the maximum 
burst for continuous shooting will decrease.

 Under [z1: Lens aberration correction], if [Digital Lens 
Optimizer] is set to [Enable], the maximum burst for continuous 
shooting will greatly decrease.

 If [z1: Dual Pixel RAW] is set to [Enable] and the image-
recording quality is 1, the maximum burst for continuous 
shooting will decrease.

 The maximum burst displayed in the viewfinder does not change 
when you change the card, even if it is a high-speed card. The 
maximum burst shown in the table on page 171 is based on 
Canon’s testing card. (The faster the card’s writing speed, the 
higher the actual maximum burst will be.) Therefore, the 
maximum burst displayed in the viewfinder may differ from the 
actual maximum burst.

The continuous shooting speed is slow.

The maximum burst during continuous shooting is lower.

Even after I change the card, the maximum burst 
displayed for continuous shooting does not change.

 S أو 
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 The continuous shooting speed for high-speed continuous 
shooting may decrease depending on the power source type, 
battery level, temperature, flicker reduction, Dual Pixel RAW 
shooting, Digital Lens Optimizer, shutter speed, aperture, subject 
conditions, brightness, AF operation, lens, flash use, shooting 
function settings, etc. For details, see pages 160-162.

 If you shoot something that has fine detail such as a field of grass, 
the file size will be larger, and the actual maximum burst may be 
lower than the number listed on page 171.

 If [Rec. separately] is set and different image-recording quality are 
set for the CF card (Card1) and SD card (Card2), the maximum 
burst for continuous shooting will decrease.

 Under [z1: Lens aberration correction], if [Digital Lens 
Optimizer] is set to [Enable], the maximum burst for continuous 
shooting will greatly decrease.

 If [z1: Dual Pixel RAW] is set to [Enable] and the image-
recording quality is 1, the maximum burst for continuous 
shooting will decrease.

 The maximum burst displayed in the viewfinder does not change 
when you change the card, even if it is a high-speed card. The 
maximum burst shown in the table on page 171 is based on 
Canon’s testing card. (The faster the card’s writing speed, the 
higher the actual maximum burst will be.) Therefore, the 
maximum burst displayed in the viewfinder may differ from the 
actual maximum burst.

The continuous shooting speed is slow.

The maximum burst during continuous shooting is lower.

Even after I change the card, the maximum burst 
displayed for continuous shooting does not change.

 M إذا مت ضبط جودة الصورة على تنسيق
أثناء التصوير املستمر )ص. 299(. 

بالتصوير                ● تقوم  مــرة  كل  يف  صوتني  الغالق  فسيصدر  الــفــالش،  تستخدم  كنت  إذا 
)ص. 300(.

 دليل استكشاف األخطاء وإصالحها
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 If flash exposure compensation is already set with the Speedlite, 
flash exposure compensation cannot be set with the camera. 
When the external Speedlite’s flash exposure compensation is 
canceled (set to 0), flash exposure compensation can be set with 
the camera.

 Under [z1: External Speedlite control], set [Flash sync. 
speed in Av mode] to [Auto] (p.290).

 If you use flash, the shutter will make two release sounds each 
time you shoot (p.300).

 It indicates that the camera’s internal temperature is high. If the 
white <s> icon is displayed, the still photo’s image quality may 
deteriorate. If the red <E> icon is displayed, it indicates that the 
Live View shooting will soon stop automatically (p.331).

 If the image-recording quality is set to 41 or 61, the shot 
images are not displayed during continuous shooting (p.299).

Flash exposure compensation cannot be set.

High-speed sync cannot be set in the <f> mode.

The shutter makes two release sounds during Live View shooting.

During Live View shooting, a white <s> or 
red <E> icon is displayed.

Shot images are not displayed when continuous shooting 
is performed during Live View shooting.

أثناء تصوير الفيلم، يتم عرض الرمز األحمر >

ينتهي تصوير الفيلم من تلقاء نفسه. 

ال ميكن ضبط سرعة ISO لتصوير فيلم. 

ال ميكن ضبط ISO 100 أو سرعة ISO املمتدة ال ميكن حتديده أثناء التصوير.

●  ،>
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 If flash exposure compensation is already set with the Speedlite, 
flash exposure compensation cannot be set with the camera. 
When the external Speedlite’s flash exposure compensation is 
canceled (set to 0), flash exposure compensation can be set with 
the camera.

 Under [z1: External Speedlite control], set [Flash sync. 
speed in Av mode] to [Auto] (p.290).

 If you use flash, the shutter will make two release sounds each 
time you shoot (p.300).

 It indicates that the camera’s internal temperature is high. If the 
white <s> icon is displayed, the still photo’s image quality may 
deteriorate. If the red <E> icon is displayed, it indicates that the 
Live View shooting will soon stop automatically (p.331).

 If the image-recording quality is set to 41 or 61, the shot 
images are not displayed during continuous shooting (p.299).

Flash exposure compensation cannot be set.

High-speed sync cannot be set in the <f> mode.

The shutter makes two release sounds during Live View shooting.

During Live View shooting, a white <s> or 
red <E> icon is displayed.

Shot images are not displayed when continuous shooting 
is performed during Live View shooting.

يشري ذلك إىل ارتفاع درجة احلرارة الداخلية للكامريا. يف حالة عرض الرمز األحمر >
فيشري إىل أنه سيتم إنهاء التصوير أثناء العرض املباشر أو تصوير األفالم تلقاًئيا )ص. 391(. 

إذا كانت سرعة كتابة البطاقة منخفضة، فرمبا يتوقف تصوير الفيلم تلقاًئيا. للبطاقات  ●
التي ميكنها تسجيل األفالم، أنظر ص. 356. ملعرفة سرعة قراءة/كتابة البطاقة، ارجع 

إىل موقع ويب مصنع البطاقة. 
إذا وصل وقت تصوير الفيلم إىل 92 دقيقة و59 ثانية أو تصوير فيلم ذات معد إطار عايل  ●

ل٧ دقائق و29 ثانية، فسيتوقف تصوير الفيلم تلقاًئيا.

●  ISO فسيتم ضبط سرعة ،>F< أو >f< ،>s< ،>d<،>A< إذا كان وضع التصوير هو
تلقاًئيا. يف الوضع >a<، ميكنك ضبط سرعة ISO بحرية )ص. 341(. 

على  ● التظليل  درجة  )أولوية    ]z3:  Highlight tone priority[ ضبط  يتم  عندما 
إذا  . حتى  2 00  ISO للضبط من  القابلة   ISO )متكني(، سيبدأ نطاق سرعة   ]Enable[
 ISO لسرعة  ]Range for H[ نطاق األفالم( أو( ]Range for movies[ مت ضبط
 Highlight tone priority[ عندما يتم ضبط .H2 أو H1 ،H املمتدة، ال ميكنك حتديد
 ISO تعطيل( )ص. 206(، ميكنك ضبط( ]Disable[ على )أولوية درجة التظليل( ]z3:

60/125/100 أو سرعة ISO ممتدة. 
أثناء تصوير أفالم HDR، ال ميكن حتديد سرعة ISO ممتدة.  ●

 دليل استكشاف األخطاء وإصالحها
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يتغري ضبط سرعة ISO يدًويا عند االنتقال إىل تصوير فيلم. 

تتغري درجة اإلضاءة أثناء تصوير فيلم. 

تومض الصورة أو تظهر أمناط أفقية أثناء تصوير الفيلم.

للتصوير مبستكشف العرض أو التصوير باستخدام العرض املباشر، لن يتم  ●
ضبط سرعة ISO وفًقا إلعداد ]Range for stills[ )نطاق الصور الثابتة( أسفل               

]z2: ISO speed settings[)إعدادات سرعة ISO( )ص. 180(. لتصوير األفالم، 
يتم ضبط سرعة ISO وفًقا إلعداد ]Range for movies[  )نطاق األفالم( أو          

 )ISO إعدادات سرعة( ]z2: ISO speed settings[ أسفل  ]Range for H[
)ص. 379(.

إذا قمت بتغيري سرعة الغالق أو فتحة العدسة أثناء تصوير فيلم، فقد يتم تسجيل  ●
التغيريات يف درجة اإلضاءة. 

يوصى بتصوير بعض األفالم التجريبية إذا كنت تنوي القيام بالتكبري/ التصغري أثناء تصوير  ●
األفالم. قد يسبب التكبري/التصغري أثناء تصوير فيلم تغيريات يف درجة اإلضاءة أو تغري 

يف صوت العدسة، أو قد تكون الصور خارجة عن الرتكيز.

أو غريها من درجات اإلضاءة  ● )التشويش(،  األفقية  أو األمناط  الوميض  قد يكون سبب 
غري املنظمة إضاءة الفلورسنت، إضاءة LED، أو غريها من مصادر اإلضاءة أثناء تصوير 
الفيلم. أيًضا، التغريات يف درجات اإلضاءة )السطوع( أو درجة اللون قد يتم تسجيلها. 
يف موضع >s< أو >a<، قد يخفف سرعة الغالق البطيئة املشكلة. قد يتم مالحظة 

املشكلة أثناء تصوير فيلم بفاصل زمني. 

 دليل استكشاف األخطاء وإصالحها
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الهدف يبدوا مشو ًها أثناء تصوير األفالم. 

ال يقوم الفيلم بتصوير الصوت.

احتساب رمز الوقت أسرع.

ال ميكنني التقاط الصور الثابتة أثناء تصوير الفيلم.

ال يتم تضمني رمز الوقت.

أو  ● هدف(  ملتابعة  السريعة  )احلركة  بسرعة  اليسار  أو  اليمني  إىل  الكامريا  حركت  إذا 
تصوير هدف متحرك، قد تبدوا الصورة متدهوًرة.  قد يتم مالحظة املشكلة أثناء تصوير 

فيلم بفاصل زمني. 

ال تسجل األفالم ذات معدل اإلطار العايل الصوت.  ●

الوقت  ● يف  ثانية  لكل  ثوان  ب٤  احتسابها  سيتم  عايل،  إطار  معدل  ذات  فيلم  لتصوير 
الفعلي )ص. 358(. 

ال ميكن تصوير الصور الثابتة أثناء تصوير فيلم. اللتقاط الصور الثابتة، قم بإيقاف تصوير  ●
فيلم والتقط الصور الثابتة باستخدام مستكشف العرض أو التصوير باستخدام العرض 

املباشر. 

●  ]Count up[ل   ]Free run[ ضبط  مت  إذا  ــايل،  ع ــار  إط معدل  ذات  فيلم  لتصوير 
)االحتساب( أسفل ]z2: Time code[)رمز الوقت( )ص. 365(، لن يتم تضمني رمز 
 HDMI لن يتم تضمني رمز الوقت بخرج فيديو ،HDMI الوقت. أيًضا، إذا كان هماك خرج

)ص. 367(.

 دليل استكشاف األخطاء وإصالحها
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. >d< أو    >p< ،>9< ، >5< ، >6< ال ميكنني تغيري اإلعداد بالقرص

عمليات التشغيل باللمس غري ممكنة.

عمليات التشغيل باللمس غري ممكنة.

تعرض شاشة القوائم عالمات تبويب وخيارات قليلة. 

اضبط مفتاح >R< إىل اليسار )حترير القفل، )ص. 62(.  ●
حتقق من إعداد ]Multi function lock: 55[ )قفل متعدد الوظائف( )ص. 90(.  ●

حتقق إذا ]Touch control: 52[ )التحكم باللمس( مت ضبطه على قياسي أو  ●
حساس )ص. 72(. 

حتقق من ] Custom Controls : 83[ )مفاتيح التحكم اخملصصة( )ص. 495(.  ●

 يف الوضع >A<، ال يتم عرض عالمات تبويب وخيارات القائمة. اضبط وضع التصوير  ●
على >a< >f< ،>s< ،>d<أو >F< )ص. 67(. 

 مشكالت التشغيل

 مشكالت العرض

يبدأ العرض بعرض ]9[ قائمتي أو ]9[ عالمة التبويب فقط.

أسفل ]9[ ، مت ضبط ]Menu display[ )عرض القائمة(                                                                                                         ●
على ]Display from My menu tab[ )عرض من عالمة تبويب قائمتي(                   

أو ]Display only My menu tab[)عرض فقط عالمة تبويب قائمتي(. اضبط 
]Normal display[ )ضبط عادي( )ص. 519(. 
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احلرف األول من اسم امللف عبارة عن شرطة سفلية )“_”(. 

 يتغري احلرف الرابع يف اسم امللف. 

ترقيم امللفات ال يبدأ من 0001.  

عدم صحة تاريخ التصوير ووقته اللذين يتم عرضهما. 

مل يتم عرض التاريخ والوقت على الصورة. 

قم بتعيني ]z2: Color space[ )مساحة األلوان( على ]sRGB[ إذا مت حتديد   ●
]Adobe RGB[، فإن احلرف األول سيكون عبارة عن شرطة سفلية )ص. 217(. 

ضبط ] File name: 51[ )اسم امللف( على ]*** + image size[. حدد اسم  ●
ملف الكامريا الفريد أو اسم امللف )اسم الذي سبق ضبطه( املسجل يف إعدادات 

املستخدم١ )ص. 220(.

●  0 0 0  إذا احتوت البطاقة بالفعل على صور مسجلة، فقد ال يبدأ رقم الصورة من العدد 1
)ص. 223(. 

مل يتم حتديد تاريخ التصوير ووقته الصحيحني )ص. 51(. ●
 حدد املنطقة الزمنية والتوقيت الصيفي)ص. 52، 53(.  ●

ال يتم عرض تاريخ ووقت التصوير على الصورة. يتم تسجيل التاريخ والوقت بدال من ذلك  ●
يف بيانات الصورة كمعلومات تصوير. عند الطباعة، ميكنك طباعة التاريخ والوقت على 

الصورة باستخدام التاريخ والوقت املسجل يف معلومات التصوير )ص. 471(. 
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يتم عرض ]###[. 

انخفاض سرعة عرض مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا )AF( يف مستكشف العرض. 

عدم قيام شاشة LCD بعرض صورة واضحة. 

 .)Eye-Fi إعدادات(  ]Eye-Fi settings[ ال تظهر

 يف حالة تسجيل البطاقة عددا من الصور أكرث من العدد الذي ميكن للكامريا عرضه،  ●
فسيتم عرض ]###[.

قد تنخفض سرعة عرض مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا يف درجات احلرارة املنخفضة،  ●
وذلك وفقا خلصائص جهاز عرض )الكريستال السائل( مستويات ضبط البؤرة تلقاًئيا . 

وتعود سرعة العرض إىل الوضع الطبيعي لها يف درجة حرارة الغرفة. 

إذا كانت شاشة LCD متسخة، فاستخدم قطعة قماش ناعمة لتنظيفها.  ●
 يف درجات احلرارة املنخفضة أو املرتفعة، قد يبدو عرض شاشة LCD بطيئا أو داكنا.  ●

وتعود شاشة LCD إىل الوضع الطبيعي لها يف درجة حرارة الغرفة. 

ستظهر ] Eye-Fi settings: 51[ ) إعدادات Eye-Fi( فقط عندما يتم إدخال بطاقة            ●
Eye-Fi يف الكامريا. إذا كانت بطاقة Eye-Fi لديها مفتاح حماية ضد الكتابة مضبوط 
أو  البطاقة  اتصال  حالة  من  التحقق  على  قادرا  تكون  فلن  )قفل(،   LOCK الوضع  على 

تعطيل نقل بطاقة Eye-Fi )ص. 532(.  

 دليل استكشاف األخطاء وإصالحها
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جزء من الصورة يومض باللون األسود. 

 ظهور مربع أحمر فوق الصورة. 

أثناء عرض الصورة، ال يتم عرض مستوى ضبط البؤرة تلقائًيا.

تعذر مسح الصورة. 

ال ميكن نسخ الفيلم.

ال ميكن تشغيل الصور الثابتة واألفالم.

سماع صوت تشغيل الكامريا أثناء عرض الفيلم. 

يتم ضبط ]Highlight alert : 33[ )تنبيه التظليل( على ]Enable[ )متكني( )ص.  ●
.) 4 0 1

يتم ضبط  ].AF point disp : 33[ )عرض مستوى ضبط البؤرة تلقاًئيا( على       ●
 .) 4 ]Enable[ )متكني( )ص.02

(، لن يتم عرض  ● 2 عندما تقوم بتشغيل الصور مت تطبيقها مع تصحيح االنحراف )ص. 09
مستويات ضبط البؤرة تلقائًيا. 

عندما تتم حماية الصورة، فال ميكن مسحها ).412( ●

إن نسخ الفيلم الذي تتخطى سعته ٤ جيجابايت قد ال يعمل. للحصول على معلومات،  ●
أنظر ص. 435. 

قد ال تتمكن الكامريا من تشغيل الصور امللتقطة بكامريا أخرى.  ●
األفالم التي مت حتريرها باستخدام كمبيوتر ال ميكن تشغيلها على الكامريا.  ●

إذا قمت بتشغيل مفتاح الكامريا أو العدسة أثناء تصوير الفيلم، فسيتم أًيضا تسجيل  ●
الصوت الصادر عن تشغيل الكامريا يف الفيلم. يوصى باستخدام ميكروفونا خارًجيا 

DM-E1 )متاح جتاًريا( )ص. ٣٦٣(.

 دليل استكشاف األخطاء وإصالحها

 مشكالت التشغيل
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يتوقف الفيلم للحظات.

يعرض الفيلم ببطء.

 عدم ظهور أية صورة على شاشة التلفاز. 

يوجد ملفات فيلم متعددة للقطة فيلم واحدة. 

ال أستطيع قبض اإلطار من الفيلم. 

مستوى  ● يف  كبري  تغيري  هناك  كان  إذا  التلقائية،  اإلضاءة  باستخدام  األفالم  تصوير  أثناء 
درجة اإلضاءة، فإن التسجيل سيتوقف للحظات حتى تستقر درجة السطوع. إذا حدث 

ذلك، فالتقط الصور يف وضع التصوير >a< )ص. 340(. 

2 إطار يف الثانية/  ● 9. مذ أنه سيتم تسجيل الفيلم ذات معدل اإلطار العايل مبعدل 97
25.00 إطار يف الثانية ملف الفيلم، سيتم عرضه بشكل بطيء على سرعة ٤/١. 

على                 ● صحيح  بشكل  مضبوط  الفيديو(  )نظام   ]53  :Video system[ أن  من  تأكد 
]For NTSC[ أو ]For PAL[ )وفًقا لنظام الفيديو اخلاص بجهاز التلفاز(. 

تأكد من أن قابس كابل HDMI مدخل حتى نهايته )ص. 432(.  ●

تلقاًئيا )ص.  ● آخر  إنشاء ملف فيلم  إىل ٤ جيجابايت، فسيتم  الفيلم  إذا وصل حجم ملف 
بطاقة  أو  جيجابايت  سعتها  128  تفوق  التي   CF بطاقة  استخدمت  إذا  ولكن،   .)360
لو كانت  إىل ملف واحد حتى  الكامريا، ميكنك تسجيل فيلم  التي مت تهيئتها مع   SDXC

سعته تفوق ٤ جيجابايت. 

ميكنك قبض اإلطارات فقط من أفالم 4K. فقبض اإلطار عملية ليست ممكنة يف أفالم  ●
فائقة الدقة، أفالم ذات معدل إطار عايل، وأفالم 4K امللتقطة بكامريا أخرى. 
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ال يتعرف قارئ البطاقة على البطاقة. 

تظهر نقاط ضوء على الصورة.

 .RAW ال ميكن استخدام معلومات البيكسل املزدوج ملعاجلة الصور بتنسيق

  .

559

Troubleshooting Guide

 The continuous shooting speed for high-speed continuous 
shooting may decrease depending on the power source type, 
battery level, temperature, flicker reduction, Dual Pixel RAW 
shooting, Digital Lens Optimizer, shutter speed, aperture, subject 
conditions, brightness, AF operation, lens, flash use, shooting 
function settings, etc. For details, see pages 160-162.

 If you shoot something that has fine detail such as a field of grass, 
the file size will be larger, and the actual maximum burst may be 
lower than the number listed on page 171.

 If [Rec. separately] is set and different image-recording quality are 
set for the CF card (Card1) and SD card (Card2), the maximum 
burst for continuous shooting will decrease.

 Under [z1: Lens aberration correction], if [Digital Lens 
Optimizer] is set to [Enable], the maximum burst for continuous 
shooting will greatly decrease.

 If [z1: Dual Pixel RAW] is set to [Enable] and the image-
recording quality is 1, the maximum burst for continuous 
shooting will decrease.

 The maximum burst displayed in the viewfinder does not change 
when you change the card, even if it is a high-speed card. The 
maximum burst shown in the table on page 171 is based on 
Canon’s testing card. (The faster the card’s writing speed, the 
higher the actual maximum burst will be.) Therefore, the 
maximum burst displayed in the viewfinder may differ from the 
actual maximum burst.

The continuous shooting speed is slow.

The maximum burst during continuous shooting is lower.

Even after I change the card, the maximum burst 
displayed for continuous shooting does not change.

ال أستطيع معاجلة الصور بتنسيق 

ال أستطيع تغيري حجم الصورة. 

على  ● التعرف  يتم  ال  قد  الكمبيوتر،  تشغيل  وأنظمة  بك  اخلاص  البطاقات  لقارئ  وفًقا 
الكامريا  وصل  احلالة،  هذه  ويف  صحيح.  بشكل  السعة  العالية   SDXC و   CF بطاقات 
باستخدام  الكمبيوتر  على  الصور  انقل  ثم  املرفق،  الواجهة  كابل  باستخدام  بالكمبيوتر 

EOS Utility  )الربنامج EOS، ص.596(.

امللونة  ● النقاط  من  وغريها  واألزرق  واألحــمــر  األبــيــض،  باللون  ضــوء  نقاط  تظهر  قد 
بتنفيذ              قمت  إذا  ظهورها  ضبط  ميكن  الخ.  بأشعة،  املستشعر  تأثر  إذا  الصور  على 

]Clean now f[ )نظف اآلن( ضمن ]Sensor Cleaning : 53[ )ص. 458(. 

على الرغم من قدرة معاجلة صور البيكسل املزدوج بتنسيق RAW ب                                                              ●
] RAW image processing : 31[، ال ميكن لهذه الكامريا معاجلة الصور 

باستخدام بيانات البيكسل املزدوج. الستخدام بيانات البيكسل املزدوج، قم مبعاجلة 
الصور باستخدام برنامج Digital Photo Professional )برنامج EOS، ص. 596(.

●  Digital Photo بالكامريا. استخدم برنامج 
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Troubleshooting Guide

 The continuous shooting speed for high-speed continuous 
shooting may decrease depending on the power source type, 
battery level, temperature, flicker reduction, Dual Pixel RAW 
shooting, Digital Lens Optimizer, shutter speed, aperture, subject 
conditions, brightness, AF operation, lens, flash use, shooting 
function settings, etc. For details, see pages 160-162.

 If you shoot something that has fine detail such as a field of grass, 
the file size will be larger, and the actual maximum burst may be 
lower than the number listed on page 171.

 If [Rec. separately] is set and different image-recording quality are 
set for the CF card (Card1) and SD card (Card2), the maximum 
burst for continuous shooting will decrease.

 Under [z1: Lens aberration correction], if [Digital Lens 
Optimizer] is set to [Enable], the maximum burst for continuous 
shooting will greatly decrease.

 If [z1: Dual Pixel RAW] is set to [Enable] and the image-
recording quality is 1, the maximum burst for continuous 
shooting will decrease.

 The maximum burst displayed in the viewfinder does not change 
when you change the card, even if it is a high-speed card. The 
maximum burst shown in the table on page 171 is based on 
Canon’s testing card. (The faster the card’s writing speed, the 
higher the actual maximum burst will be.) Therefore, the 
maximum burst displayed in the viewfinder may differ from the 
actual maximum burst.

The continuous shooting speed is slow.

The maximum burst during continuous shooting is lower.

Even after I change the card, the maximum burst 
displayed for continuous shooting does not change.

 S أو 
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lower than the number listed on page 171.
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Canon’s testing card. (The faster the card’s writing speed, the 
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maximum burst displayed in the viewfinder may differ from the 
actual maximum burst.

The continuous shooting speed is slow.

The maximum burst during continuous shooting is lower.

Even after I change the card, the maximum burst 
displayed for continuous shooting does not change.

 M ال ميكن معاجلة صورتي
Professional )برنامج EOS، ص. 596( ملعاجلة الصور. 

●  M /   والصور ، JPEG S3 بهذه الكامريا ال ميكن تغيري حجم واقتصاص الصور بتنسيق
، أو تأطري الصور من أفالم 4K احملفوظة كصور ثابتة )ص. 452، ٤٥٤(. 
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maximum burst shown in the table on page 171 is based on 
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higher the actual maximum burst will be.) Therefore, the 
maximum burst displayed in the viewfinder may differ from the 
actual maximum burst.

The continuous shooting speed is slow.

The maximum burst during continuous shooting is lower.

Even after I change the card, the maximum burst 
displayed for continuous shooting does not change.
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Troubleshooting Guide

 The continuous shooting speed for high-speed continuous 
shooting may decrease depending on the power source type, 
battery level, temperature, flicker reduction, Dual Pixel RAW 
shooting, Digital Lens Optimizer, shutter speed, aperture, subject 
conditions, brightness, AF operation, lens, flash use, shooting 
function settings, etc. For details, see pages 160-162.

 If you shoot something that has fine detail such as a field of grass, 
the file size will be larger, and the actual maximum burst may be 
lower than the number listed on page 171.

 If [Rec. separately] is set and different image-recording quality are 
set for the CF card (Card1) and SD card (Card2), the maximum 
burst for continuous shooting will decrease.

 Under [z1: Lens aberration correction], if [Digital Lens 
Optimizer] is set to [Enable], the maximum burst for continuous 
shooting will greatly decrease.

 If [z1: Dual Pixel RAW] is set to [Enable] and the image-
recording quality is 1, the maximum burst for continuous 
shooting will decrease.

 The maximum burst displayed in the viewfinder does not change 
when you change the card, even if it is a high-speed card. The 
maximum burst shown in the table on page 171 is based on 
Canon’s testing card. (The faster the card’s writing speed, the 
higher the actual maximum burst will be.) Therefore, the 
maximum burst displayed in the viewfinder may differ from the 
actual maximum burst.

The continuous shooting speed is slow.

The maximum burst during continuous shooting is lower.

Even after I change the card, the maximum burst 
displayed for continuous shooting does not change.
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 دليل استكشاف األخطاء وإصالحها

 مشكالت تنظيف املستشعر

مشكالت االتصال بالكمبيوتر

يصدر الغالق ضوضاء أثناء تنظيف املستشعر. 

ال أستطيع نقل الصور إىل كمبيوتر شخصي.

تنظيف املستشعر التلقائي ال يعمل. 

إذا قمت بتحديد ]Clean now f[ )نظف اآلن(، فسيصدر الغالق ضوضاء، لكن لن  ●
يتم تسجيل أية صورة على البطاقة )ص. 458( 

●  EOS Utility  ص. ٤(، قم بتثبيت برنامج ،ROM-CD( EOS Solution Disk من قرص
)برنامج EOS، ص. 597( على الكمبيوتر. 

ال ميكن استخدام كبابل الواجهة لتوصيل الكامريا بجهاز الكمبيوتر أثناء اتصال الشبكة  ●
الالسلكية. 

عند استخدام ] Image transfer : 32[ )نقل الصور( لنقل الصور إىل الكمبيوتر، تأكد  ●
 .EOS Utility من عرض الشاشة األساسية لوحدة

يف حالة إدارة مفتاح التشغيل على وضعي التشغيل واإليقاف >ON< و >OFF< بشكل  ●
متكرر عند فواصل زمنية قصرية، فقد ال يتم عرض الرمز >f< )ص. 49(. 
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رسالة اخلطأ واحلل الرقم

االتصال بني الكامريا والعدسة به أخطاء. قم بتنظيف مناطق تالمس العدسة.
 قم بتنظيف مناطق التالمس الكهربية يف الكامرياوالعدسة أو استخدم عدسة 1
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If there is a problem with the camera, an 
error message will appear. Follow the on-
screen instructions.

*If the error still persists, write down the error code number and contact 
your nearest Canon Service Center.

Error Codes

NumberError Message and Solution

01

Communications between the camera and lens is faulty. Clean the 
lens contacts.

Clean the electrical contacts on the camera and lens, use a Canon 
lens, or remove and install the battery again (p.27, 28, 44).

02

Card* cannot be accessed. Reinsert or replace card * or format 
card * with the camera.

Remove and insert the card again, replace the card, or format the 
card (p.45, 73).

04
Cannot save images because card* is full. Replace card*.

Replace the card, erase unnecessary images, or format the card 
(p.45, 439, 73).

06
Sensor cleaning could not be performed. Turn the camera off and 
on again.

Operate the power switch (p.49).

10, 20
30, 40
50, 60
70, 80
99

An error prevented shooting. Turn the camera off and on again or 
re-install the battery.

Operate the power switch, remove and install the battery again, or 
use a Canon lens (p.49, 44).

Error number

Cause and countermeasures

)٢٧، ٢٨، ٤٤.( Canon من إنتاج

  ال ميكن الوصول إىل البطاقة*. أعد إدخال/ تغيري البطاقة* أو تهيئتها باستخدام 
الكامريا.

2
  أخرج البطاقة وأعد تركيبها مرة أخرى، أو استبدل البطاقة، أو قم بتهيئة 
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If there is a problem with the camera, an 
error message will appear. Follow the on-
screen instructions.

*If the error still persists, write down the error code number and contact 
your nearest Canon Service Center.

Error Codes

NumberError Message and Solution

01

Communications between the camera and lens is faulty. Clean the 
lens contacts.

Clean the electrical contacts on the camera and lens, use a Canon 
lens, or remove and install the battery again (p.27, 28, 44).

02

Card* cannot be accessed. Reinsert or replace card * or format 
card * with the camera.

Remove and insert the card again, replace the card, or format the 
card (p.45, 73).

04
Cannot save images because card* is full. Replace card*.

Replace the card, erase unnecessary images, or format the card 
(p.45, 439, 73).

06
Sensor cleaning could not be performed. Turn the camera off and 
on again.

Operate the power switch (p.49).

10, 20
30, 40
50, 60
70, 80
99

An error prevented shooting. Turn the camera off and on again or 
re-install the battery.

Operate the power switch, remove and install the battery again, or 
use a Canon lens (p.49, 44).

Error number

Cause and countermeasures

البطاقة )ص. ٤٥، ٧٣(

االتصال بني الكامريا والعدسة به أخطاء. قم بتنظيف مناطق تالمس العدسة.
  استبدل البطاقة، أو امسح الصور غري الضرورية، أو قم بتهيئة البطاقة )٤٥، 4
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If there is a problem with the camera, an 
error message will appear. Follow the on-
screen instructions.

*If the error still persists, write down the error code number and contact 
your nearest Canon Service Center.

Error Codes

NumberError Message and Solution

01

Communications between the camera and lens is faulty. Clean the 
lens contacts.

Clean the electrical contacts on the camera and lens, use a Canon 
lens, or remove and install the battery again (p.27, 28, 44).

02

Card* cannot be accessed. Reinsert or replace card * or format 
card * with the camera.

Remove and insert the card again, replace the card, or format the 
card (p.45, 73).

04
Cannot save images because card* is full. Replace card*.

Replace the card, erase unnecessary images, or format the card 
(p.45, 439, 73).

06
Sensor cleaning could not be performed. Turn the camera off and 
on again.

Operate the power switch (p.49).

10, 20
30, 40
50, 60
70, 80
99

An error prevented shooting. Turn the camera off and on again or 
re-install the battery.

Operate the power switch, remove and install the battery again, or 
use a Canon lens (p.49, 44).

Error number

Cause and countermeasures

.)٤٣٩، ٧٣

تنظيف املستشعر ال ميكن تنفيذه. قم بإيقاف تشغيل الكامريا، ثم أعد تشغيلها 
مرة أخرى. 6

 قم بتشغيل مفتاح التشغيل )ص. ٤٩(
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If there is a problem with the camera, an 
error message will appear. Follow the on-
screen instructions.

*If the error still persists, write down the error code number and contact 
your nearest Canon Service Center.

Error Codes

NumberError Message and Solution

01

Communications between the camera and lens is faulty. Clean the 
lens contacts.

Clean the electrical contacts on the camera and lens, use a Canon 
lens, or remove and install the battery again (p.27, 28, 44).

02

Card* cannot be accessed. Reinsert or replace card * or format 
card * with the camera.

Remove and insert the card again, replace the card, or format the 
card (p.45, 73).

04
Cannot save images because card* is full. Replace card*.

Replace the card, erase unnecessary images, or format the card 
(p.45, 439, 73).

06
Sensor cleaning could not be performed. Turn the camera off and 
on again.

Operate the power switch (p.49).

10, 20
30, 40
50, 60
70, 80
99

An error prevented shooting. Turn the camera off and on again or 
re-install the battery.

Operate the power switch, remove and install the battery again, or 
use a Canon lens (p.49, 44).

Error number

Cause and countermeasures

)لقد منع حدوث خطأ عملية التصوير. أوقف تشغيل الكامريا ثم أعد تشغيلها 
مرة أخرى أو قم بإعادة تركيب البطارية.(

20 ، 10
40 ، 30
60  ، 50
80 ، 70

             99
 قم بتشغيل مفتاح التشغيل أو أخرج البطارية وتركيبها مرة أخرى أو استخدم 
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If there is a problem with the camera, an 
error message will appear. Follow the on-
screen instructions.

*If the error still persists, write down the error code number and contact 
your nearest Canon Service Center.
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NumberError Message and Solution
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Communications between the camera and lens is faulty. Clean the 
lens contacts.

Clean the electrical contacts on the camera and lens, use a Canon 
lens, or remove and install the battery again (p.27, 28, 44).
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Card* cannot be accessed. Reinsert or replace card * or format 
card * with the camera.

Remove and insert the card again, replace the card, or format the 
card (p.45, 73).

04
Cannot save images because card* is full. Replace card*.

Replace the card, erase unnecessary images, or format the card 
(p.45, 439, 73).

06
Sensor cleaning could not be performed. Turn the camera off and 
on again.

Operate the power switch (p.49).

10, 20
30, 40
50, 60
70, 80
99

An error prevented shooting. Turn the camera off and on again or 
re-install the battery.

Operate the power switch, remove and install the battery again, or 
use a Canon lens (p.49, 44).

Error number

Cause and countermeasures

عدسة من إنتاج Canon ) ص. ٤٩، ٤٤(.
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If there is a problem with the camera, an 
error message will appear. Follow the on-
screen instructions.

* If the error still persists, write down the error code number and contact 
your nearest Canon Service Center.

Error Codes

Number Error Message and Solution

01

Communications between the camera and lens is faulty. Clean the 
lens contacts.

Clean the electrical contacts on the camera and lens, use a Canon 
lens, or remove and install the battery again (p.27, 28, 44).

02

Card* cannot be accessed. Reinsert or replace card * or format 
card * with the camera.

Remove and insert the card again, replace the card, or format the 
card (p.45, 73).

04
Cannot save images because card* is full. Replace card*.

Replace the card, erase unnecessary images, or format the card 
(p.45, 439, 73).

06
Sensor cleaning could not be performed. Turn the camera off and 
on again.

Operate the power switch (p.49).

10, 20
30, 40
50, 60
70, 80
99

An error prevented shooting. Turn the camera off and on again or 
re-install the battery.

Operate the power switch, remove and install the battery again, or 
use a Canon lens (p.49, 44).

Error number

Cause and countermeasures

رموز األخطاء

إذا حدثت مشكلة يف الكامريا، فستظهر رسالة خطأ. 
اتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة. 

رقم اخلطأ

التدابري املضادة

.Canon إذا استمر اخلطأ، فسجل رقم اخلطأ واتصل بأقرب مركز خدمة تابع لشركة *
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     النوع

      مستشعر الصور

      نظام التسجيل

AE/AF النوع:                                                 رقمية، عدسة أحادية عاكسة، كامريا مزودة مبيزة
                                                            )ضبط البؤرةتلقائًيا/اإلضاءة التلقائية(

وسائط التسجيل:                        بطاقة CF )النوع  I ، متوافقة مع الوضع UDMA  7( ، بطاقة          
SDXC* وبطاقة الذاكرة SDHC* وبطاقة الذاكرة SDالذاكرة                                                            

                            *بطاقات UHS-I املتوافقة

CMOS النوع:                                                 مستشعر
وحدات البيكسل الفعالة:          ٤،٣٠ ميجابكسل تقريًبا 

                            *يتم تقريبها إىل أقرب١٠،٠٠٠  بيكسل.
نسبة العرض إىل االرتفاع:          ٣:٢

ميزة مسح األتربة:                       تلقائية/ يدوية، إحلاق بيانات مسح األتربة

)DCF( تنسيق التسجيل:                         قاعدة تصميم نظام ملفات الكامريا ٢،٠
نوع الصورة:                             JPEG و RAW  )تنسيق nonaC األصلي بنظام 14 بت(، 

متكني تسجيل الصور بتنسيقي JPEG+RAW يف نفس الوقت
)٤٤٨٠ x٣٠،١ ميجابكسل تقريًبا )٦٧٢٠ وحدات البيكسل املسجلة:     L)كبرية(: 

)٤٤٦٤ x١٣،٣ ميجابكسل تقريًبا )٢٩٧٦                              M )متوسطة(: 
)٢٢٤٠ x٧،٥ ميجابكسل تقريًبا )٣٣٦٠                             S1)صغرية ١(: 

) ١٢٨٠x٢،٥ ميجابكسل تقريًبا )١٩٢٠                              S2 )صغري ٢(: 
)٤٨٠ xصغري ٣(:        ٠،٣٥ ميجابكسل تقريًبا )٧٢٠( S3                             

)٤٤٨٠ x٣٠،١ ميجابكسل تقريًبا )٦٧٢٠  :RAW                             
)٣٣٦٠ x١٦،٩ ميجابكسل تقريًبا )٥٠٤٠  :M-RAW                             
)٢٢٤٠ x٧،٥ ميجابكسل تقريًبا )٣٣٦٠   :S-RAW                             

البيكسل املزدوج RAW:           ممكن
وظيفة التسجيل:                         قياسي وبطاقة التبديل التلقائي والتسجيل على حدة والتسجيل ملتعدد متاح

إنشاء/حتديد جملد:                    ممكن
اسم امللف:                                    Preset code )كود مضبوط مسبًقا(، User setting 1   )إعداد املستخدم ١( ، 

                             User setting 2   )إعداد املستخدم ٢( 
ترقيم امللفات:                             متواصل، إعادة ضبط تلقائية، إعادة ضبط يدوية

حجم مستشعر الصور:              x 36.0 24.0 ملم تقريًبا
 Canon من EF العدسات املتوافقة:                  عدسات

   EF-M وعدسات EF-S ما عدا عدسات*                                                            
                                                             )يكون زاوية العرض الفعالة للعدسة تقريًبا مكافئة للطول البؤري املشار إليه(

 Canon من EF حامل العدسة:                              حامل

املواصفات
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املواصفات

      معاجلة الصور أثناء التصوير

      مستكشف العرض

منط الصورة: تلقائي، قياسي، صورة شخصية، منظر طبيعي، معتدل، حقيقي، 
اللون، خمصص ١-٣ 

تلقائي)أولوية احمليط( وتلقائي )أولوية توازن األبيض(، مسبق الضبط )ضوء 
النهار، ظل، غائم، ضوء التنجستني، ضوء فلورسنت أبيض، فالش(، خمصص، 

إعداد حرارة اللون ) 2٥٠٠ - ١٠٠٠٠ كلفن تقريًبا(
 تتوفر مزايا تصحيح توازن اللون األبيض ومضاهاة توازن اللون األبيض

* متكني نقل معلومات درجة حرارة لون الفالش

منشور خماسي على مستوى العني
١٠٠٪ تقريًبا رأسي /أفقي )نقطة عني ٢١ ملم تقريًبا(

تقريًبا ٠،٧١ X )-١ م١ مع عدسة ٥٠ ملم للتصوير عن ُبعد(
تقريًبا ٢١ ملم )من منتصف العدسة العينية على بعد -١ م١(

تقريًبا ٣،٠- - ١.٠+ م١)نقطة لكل بوصة(
ثابتة

متوفر
متوفر

البطارية )السعة املتبقية(، وضع التصوير، توازن اللون األبيض، وضع التشغيل، 
 / JPEG :تشغيل ضبط البؤرة تلقائيا، وضع ضبط كثافة اإلضاءة، نوع الصورة

RAW، حمسن العدسة الرقمية، البيكسل املزدوج، اكتشاف الوميض، مؤشر 
التحذير، وضع ضبط البؤرة تلقائًيا.

نوع يسمح بالرجوع السريع
متاحة

ُمحسن اإلضاءة التلقائي متوفر
قابل للتطبيق على التعرض الطويل للضوء وكذلك على الصور التي يتم  

التقاطها بسرعة ISO عالية
متوفرة

تصحيح اإلضاءة الطرفية، تصحيح االنحراف اللوين، تصحيح التشوه، حمسن 
العدسة الرقمي، تصحيح االنحراف اللوين، تصحيح االنحراف 

منط الصورة:
أحادي

التوازن األبيض:

النوع:
التغطية:

التكبري:
نقطة العني:

ميزة مدجمة لضبط مستوى 
انكسار الضوء:

شاشة ضبط البؤرة:
عرض الشبكة:

املستوى اإللكرتوين:
عرض إعداد الوظيفة:

املرآة:
ميزة معاينة عمق اجملال:

تصحيح سطوع الصورة تلقائًيا:
تقليل التشوش: 

أولوية درجة التظليل:
تصحيح االنحرافات اللونية 

للعدسة:
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     ضبط البؤرة تلقائًيا )أثناء التصوير مبستكشف العرض(

     التحكم يف درجة اإلضاءة

التسجيل الثانوي لصور TTL، واكتشاف املرحلة االختالف مع مستشعر ضبط 
البؤرة تلقائًيا

٦١ نقطة كحد أقصى )تصل إىل ٤١ من النوع املتداخل(
* يتنوع عدد إعدادات ضبط البؤرة تلقائًيا املتاحة، مستويات البيكسل املزدوج 

ومستويات ضبط البؤرة من النوع املتداخل وفًقا للعدسة
* f/2.8- حساس، البيكسل املزدوج على مركز ٥ درجات رأسًيا )جمموعة ضبط 

)A البؤرة تلقائًيا: مع عدسات جمموعة
EV -3 -18 )ظروف:f/ 2.8-sensitive  مركز مستويات ضبط البؤرة تلقائًيا، ضبط 

)100 ISO ،البؤرة تلقائًيا للقطة واحدة، درجة حرارة الغرفة
ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة واحدة، ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام Al Servo، ضبط 

البؤرة تلقائًيا باستخدام الرتكيز، ضبط البؤرة يدوًيا

الضبط التلقائي املوضعي للبؤرة )حتديد يدوي(، مبعدل مستوى واحد )حتديد 
يدوي(، توسعة مستوى ضبط البؤرة تلقائًيا )حتديد يدوي: أعلى، أسفل، ويسار 

وميني(، توسعة مستوى ضبط البؤرة تلقائًيا )حتديد يدوي: جمسم(، منطقة 
ضبط البؤرة تلقائًيا )حتديد يدوي للمنطقة(، منطقة ضبط البؤرة تلقائًيا واسع 

)حتديد يدوي للمنطقة(، التحديد التلقائي لضبط البؤرة تلقائيا

EOS iTR AF باالعتماد على إعداد
)متكني ضبط البؤرة تلقائًيا بإدخال وجه البشري/ معلومات اللون(

* iTR: التتبع الذكي والتعرف
احلالة ٦-١

حساسية التتبع، تتبع التسريع/ التباطؤ، التشغيل التلقائي لضبط البؤرة

١٧ وظيفة

الضبط الدقيق للبؤرة تلقائًيا )ضبط بالقدر نفسه أو الضبط حسب العدسة(

EOS اخلارجي واخلاص بكامريات Speedlite ينبعث من خالل فالش

تقريًبا ١٥٠،٠٠٠ - بيكسل RGB+ IR مستشعر ضبط كثافة اإلضاءة و منطقة ٢٥٢ 
TTL ضبط كثافة اإلضاءة لفتحة العدسة. 

نظام EOS iSA )حتليل الهدف الذكي( 
*ضبط كثافة اإلضاءة التقديري )موصولة بكافة نقاط ضبط البؤرة تلقائًيا(

*ضبط جزئي )٦،١٪ تقريًبا من مستكشف العرض يف املنتصف(
*ضبط موضعي )١،٣٪ تقريًبا من مستكشف العرض يف املنتصف(

*ضبط كثافة اإلضاءة متوسط املركز

)100 ISO ،يف درجة حرارة الغرفة( EV 0-20

النوع: 

إعدادات ضبط البؤرة تلقائًيا:

نطاق سطوع ضبط البؤرة:

تشغيل ضبط البؤرة:

أوضاع حتديد منطقة ضبط 
البؤرة:

ظروف حتديد تلقائي لضبط 
البؤرة تلقائًيا:

أداة تكوين ضبط البؤرة تلقائًيا
:Al Servo خصائص

تخصيص وظيفة ضبط البؤرة 
تلقائًيا:

الضبط الدقيق ملستويات 
ضبط البؤرة تلقائًيا:

الشعاع املساعد لضبط 
البؤرة تلقائًيا: 

أوضاع ضبط كثافة اإلضاءة:

نطاق ضبط كثافة سطوع 
اإلضاءة:

املواصفات



577

     التصوير يف وضع نطاق الديناميكي العايل:

     درجات اإلضاءة املتعددة

     الغالق

املشهد التلقائي الذكي، برنامج ضبط البؤرة تلقائًيا، ضبط البؤرة تلقائًيا مع 
أولوية الغالق، ضبط البؤرة تلقائًيا مع أولوية فتحة العدسة، درجة اإلضاءة اليدوية، 

)C3 ,C2,C1( درجة إضاءة املصباح، أوضاع التصوير اخملصص
املشهد التلقائي الذكي: يتم ضبط ISO 100 - 12800 تلقائًيا

ISO :F,a,f,s,dالتلقائي، 100ISO- 32000 إعداد اليدوي )يف-١/٣ أو 
زيادات توقف كاملة(، أو زيادة سرعة إىل L)مكافئ ل 50ISO(، H1 )مكافئ ل 

51200ISO(، H2 )مكافئ ل 102400ISO ( املتوفر.
* عند ضبط أولوية درجة التظليل، إن نطاق سرعة ISO القابل للضبط سيكون 

ISO 32000 -200
يدوي: ±٥ درجة يف-١/٣  أو ١/٢ زيادات

ضبط شدة اإلضاءة التلقائية: ±٣ درجة يف-١/٣  أو١/٢  زيادات )ميكن جمعها 
مع تعويض درجة اإلضاءة اليدوية(

تلقائي: يطبق يف وضع ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة واحدة مع ضبط تقديري عند 
ضبط البؤرة.

ممكن
مدة التصوير واحتساب اللقطة القابل للضبط

موقت درجة إضاءة املصباح القابل للضبط

تلقائي، ±١، ±٢، ±٣
طبيعي، زاهي فني، واضح فني، بارز فني

متوفرة

أولوية الوظيفة/ التحكم، أولوية التصوير املتواصل

من ٢ إىل ٩ درجات إضاءة

إضايف، متوسط، فاحت، داكن

غالق بؤري إلكرتوين التحكم
١/٨٠٠٠ ثانية إىل ٣٠ ثانية )النطاق اإلجمايل لسرعة الغالق، يختلف النطاق املتاح 

باختالف وضع التصوير(.

وضع التصوير:

سرعة ISO يوصى
بفهرس درجة اإلضاءة(

تعويض درجة اإلضاءة:

قفل ضبط شدة اإلضاءة:

تقليل الوميض:
موقت الفاصل الزمني:

موقت املصباح:

ضبط النطاق الديناميكي:
التأثري:

حماذاة الصورة التلقائية:

وضع التصوير:
عدد درجات اإلضاءة 

 املتعددة:
التحكم يف درجة اإلضاءة 

املتعددة:

النوع:
سرعات الغالق:

املواصفات
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      نظام التشغيل
التصوير الفردي، التصوير املستمر عايل السرعة، التصوير املستمر منخفض 

السرعة، التصوير الفردي الصامت، التصوير املستمر الصامت، املوقت الذاتي 
ملدة ١٠ ثوان/ التحكم عن بعد، املوقت الذاتي ملدة ثانيتني/ التحكم عن بعد

التصوير املتواصل عايل السرعة: ٧ لقطات/ ثانية تقريًبا كحد أقصى
*التصوير املتواصل املنخفض السرعة أثناء التصوير من دون وميض، والبيكسل 

املزدوج، والتصوير أثناء العرض املباشر باستخدام Servo AF، أو ضبط حمسن 
العدسة الرقمي.  

*سرعة احلد األقصى للقطات املستمرة أثناء التصوير املستمر ذات السرعة 
العالية قد يقل وفًقا ملصدر الطاقة، مستوى البطارية، احلرارة، تقليل الوميض، 
التصوير باستخدام البيكسل املزدوج، حمسن العدسة الرقمية، سرعة الغالق، 
فتحة العدسة، ظروف الهدف، درجة السطوع، تشغيل ضبط البؤرة، العدسة، 

الفالش، إعدادات وظائف التصوير الخ. 
التصوير املتواصل املنخفض السرعة: ٣ لقطات/ ثانية تقريًبا كحد أقصى

التصوير املستمر الصامت ٣ لقطات/ ثانية تقريًبا كحد أقصى
صورة JPEG كبرية/ دقيقة: ١١٠ لقطة تقريًبا )البطاقة مليئة(

صورة RAW: ١٧ لقطة تقريًبا )٢١ لقطة تقريًبا(
صورة RAW + JPEG كبرية/ دقيقة: ١٣ لقطة تقريًبا )١٦ لقطة تقريًبا(

*  تعتمد األرقام على معايري االختبار القياسية ب Canon لبطاقة CF )القياسية: 
٨ جيجابايت/ سرعة عالية: وضع UDMA 4 7.6 جيجابايت( ومعايري االختبار 

القياسية ب Canon )التصوير املستمر العايل السرعة، ISO 100، منط الصورة 
القياسي، ال معلومات عن IPTC مضمنة(

*  تنطبق األرقام داخل األقواس على بطاقة الوضع UDMA Mode 7، وبطاقة 
.Canon بناًد على ومعايري االختبار القياسية ب CF

*  تشري “البطاقة مليئة” أن التصوير ممكن حتى تصبح البطاقة مليئة.

أوضاع التشغيل:

التصوير املتواصل السرعة:

احلد األقصى لعدد اللقطات 
دون توقف: 

املواصفات
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      وحدة Speedlite خارجية

      تصوير األفالم

      التصوير أثناء العرض املباشر

EX-series Speedlites وحدات
E-TTL II الفالش التلقائي

± ٣ درجة بزيادات قدرها -١/٣ أو١/٢  درجة
متوفر
متوفر

إعدادات وظيفة الفالش، إعدادات اخملصصة للفالش

MOV, MP4
4K: Motion JPEG

H.264/HD: MPEG-4 AVC /Full HD متغري )معدل( معدل البت
MOV: Linear PCM. MP4: AC

x 1280(HD ،)1080x 1920(Full HD،)2160x 4096 (4K 720(: فيلم ذات معدل إطار عايل(
/25.00p/50.00p/100.0p)NTSC23.98)معp/24.00p/29.97p/59.94p/119.9p

)PAL24.00)معp
* 100.0p /119.9p: فيلم ذات معدل إطارات عالية

ALL-I )لتحرير/ I فقط(، IPB)قياسي(،IPB )خفيف(
 ALL-I و Motion JPEG  تتوفر  MOVعند ضبط *

 .MP4 خفيف( عند ضبط(IPBتتوفر *

 CMOS AFالبيكسل املزدوج
الوجه+ التتبع، FlexiZone - Single ،FlexiZone- Multi الضبط اليدوي )تقريًبا           

x 5 و x 10 تكبري متوفر للتحقق من الرتكيز(
EV -4-18) يف درجة حرارة الغرفة، ISO 100 ، ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة

واحدة(
ضبط تقديري )٣١٥ منطقة( ضبط الكثافة اجلزئية )تقريًبا ٦،٣٪ من شاشة 

العرض املباشر(، ضبط كثافة اإلضاءة باملنطقة )تقريًبا ٢،٧٪ من شاشة 
العرض املباشر(، ضبط متوسط املركز

±٣ درجة بزيادات١/٣  – أو ١/٢ 
±٣ درجة بزيادات ١/٣  – أو١/٢ 

متوفر )املوضع ١ و٢(
متوفر

ثالثة أنواع

Speedlites املتوافق:
ضبط كثافة إضاءة الفالش:

تعويض درجة إضاءة الفالش:
قفل الفالش:

طرف التوصيل بالكمبيوتر:
وحدة التحكم بالفالش:

تنسيق التسجيل:
الفيلم:

الصوت:
حجم تسجيا الفيلم:

معدل اإلطارات:

وضع تسجيل الفيلم/ معدل 
الضغط:

أوضاع ضبط البؤرة:
أوضاع ضبط البؤرة تلقائًيا:

نطاق سطوع ضبط البؤرة:

نطاق ضبط كثافة اإلضاءة:

تعويض درجة اإلضاءة:
تعويض درجة اإلضاءة:

التصوير الصامت باستخدام 
العرض املباشر:

الغالق باللمس: 
شبكة العرض: 

املواصفات
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]MOV[
500 Mbps 23.98(:تقريًباp/ 24.00p/25.00 p /29.9 7p(  4K

 180 Mbps تقريًبا :ALL-I /) 50.00p /59.9 4p( Full HD
 60Mbps تقريًبا  :IPB/) 50.00p /59.9 4p( Full HD

90Mbps تقريًبا :ALL-I/)23.98p / 24.00p/25.00 p/29.9 7p( Full HD
30Mbps تقريًبا  :IPB//)23.98p /24.00p/25.00 p/29.9 7p( Full HD

 160 Mbpsتقريًبا:ALL-I/)100.0p /119.9p( HD
]MP4[

60 Mbps قياسي(: تقريًبا(IPB/)50.00p/59.9 4p( Full HD
 30Mbps قياسي(: تقريًبا( IPB/) 23.9 8p/ 24.00 p/ 25.00p/29.9 7p( Full HD

Mbps 21 خفيف(: تقريًبا( IPB/) 25.00p/29.9 7p( Full HD
)23.9 8p/24.00p / 25.00p/29.9 7p(  4K

:CF UDMA 7:١٠٠  ميغابايت بالثانية أو أسرع
: SD UHS-I سرعة: ٩ ميغابايت  بالثانية أو أكرث

 ALL-I/) 50.00p/59.9 4p(Full HD
:CF UDMA 7 :٦٠ ميغابايت بالثانية أو أسرع

: SD UHS-I سرعة من فئة ٣ أو أسرع
  IPB/) 50.00p /59.9 4p(Full HD

:CF UDMA 7 : ٠٣ ميغابايت بالثانية أو أسرع
: SD سرعة من فئة ١٠ أو أسرع

ALL-I/) 23.98p /24.00p / 25.00p/29.9 7p( Full HD
: CF UDMA 7: ٣٠ ميغابايت بالثانية أو أسرع

: SD UHS-I سرعة من فئة ٣ أو أسرع
 23.98p/24.00p / 25.00p/29.97p(Full HD (/IBP )قياسي(

:CF UDMA 7 : ١٠ ميغابايت بالثانية أو أسرع
: SD سرعة من فئة ٦ أو أسرع
25.00p/29.97p( Full HD (/IBP)خفيف( 

: CF UDMA 7: ٠١ ميغابايت بالثانية أو أسرع
: SD UHS-I سرعة من فئة ٤ أو أسرع

ALL-I/) 100.0p/119.9p( HD
: CF UDMA 7: ٦٠ ميغابايت بالثانية أو أسرع

: SD UHS-I سرعة من فئة ٣ أو أسرع
CMOS AF البيكسل املزدوج

الوجه+ التتبع، FlexiZone- Multi,FlexiZone- Single الضبط اليدوي
)تقريًبا x5 و10x تكبري متوفر للتحقق من الرتكيز(

ممكن
servo AF تخصيص تصوير الفيلم باستخدام*

معدل البت:

متطلبات أداء البطاقة
)سرعة الكتابة/ القراءة(:

أوضاع ضبط البؤرة:
أوضاع ضبط البؤرة تلقائًيا:

تصوير الفيلم باستخدام 
:servo AF

املواصفات



581

EV -4-18) يف درجة حرارة الغرفة، ISO 100، ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة
واحدة(

ضبط متوسط املركز وضبط تقديري باستخدام مستشعر الصور
*يتم الضبط تلقائًيا من خالل وضع ضبط البؤرة تلقائًيا

EV 0-20 )عند درجة حرارة الغرفة، ISO 100،ضبط متوسط املركز(
التصوير بدرجة إضاءة تلقائية )برجمة ضبط البؤرة لتصوير فيلم(، اإلضاءة 

التلقائية مع أولوية الغالق، اإلضاءة التلقائية مع أولوية فتحة العدسة، درجة 
اإلضاءة اليدوية

±٣ درجة بزيادات١/٣  – أو ١/٢
]فائق الدقة[

ISO 25600
 H متوسع إىل.ISO 100 - 25600الضبط تلقائًيا على سرعة ترتاوح بني :B,M,Av,Tv,P

)ISO 102400 مكافئ ل( H2 ،) ISO 51200مكافئ ل (H1 ،)ISO 32000 مكافئ ل(
،) 100- 25600 ISOتلقائي )الضبط تلقائًيا على سرعة ترتاوح بني ISO :M

الضبط اليدوي على سرعة ترتاوح بنيISO 25600 -100  ) بزيادات قدرها – ١/٣ أو 
 (1H ،)ISO 32000 مكافئ ل( H قابلة للزيادات حتى تصل إىل ،)زيادات توقف كاملة

) ISO 102400 مكافئ ل(H2 ،)ISO 51200 مكافئ ل
*يختلف نطاق القابل للضبط عن تصوير الفيلم بتنسيق HDR وتصوير فيلم فاصل 

الزمني.
]4K[

 ، 100- 12800 ISOاملشهد التلقائي: القابل للضبط تلقائًيا على سرعة ترتاوح بني
قابلة للزيادات حتى تصل إىل H )مكافئ لISO 25600/20000/16000/ 32000(، ) مكافئ ل 

)ISO 102400 مكافئ ل( H2 ،)51200 ISO
 M: ISO تلقائي )الضبط تلقائًيا على سرعة ترتاوح بني بني ISO 12800 -100(، الضبط 

اليدوي بني ISO 12800 -100 ) بزيادات قدرها ١/٣ – أو زيادات توقف كاملة(، قابلة 
 ISO مكافئ ل (H1 ،)32000/25600/20000/16000 مكافئ ل( H للزيادات حتى تصل إىل

)ISO 102400 مكافئ ل( H2 ،)51200
نطاق لتصوير األفالم و 4K قابل للضبط

قابل للتضمني
29.97p /59.94p / 119,9pتوافق مع

ميكروفون الصوت املضمن، صرف توصيل ميكرفون سترييو مرفق
مستوى تسجيل الصوت القابل للضبط، مرشح صوت الرياح املتوفر، اخملفف 

مرفق 

نطاق ضبط درجة السطوع:

وضع ضبط كثافة اإلضاءة:

نطاق ضبط كثافة سطوع 
اإلضاءة:

التحكم يف درجة اإلضاءة:

تعويض درجة اإلضاءة:
:ISO سرعة

)يوصى فهرس اإلضاءة(

:ISOإعدادات سرعة
رمز الوقت:

اإلطارات املنسدل:
تسجيل الصوت: 

املواصفات
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طرف توصيل سماعة الرأس املتوفر، مستوى الصوت القابل للتعديل
ثالثة أنواع

متوفر
فرتة التصوير واحتساب اللقطة القابل للضبط

مدة وقت التصوير املطلوب، طول التشغيل، وسعة البطاقة املتبقية ميكن 
التحقق منها

شاشة LCD وخرج فيلم  HDMI القابل للعرض بشكل تلقائي
الصورة التي ال متلك معلومات ال ميكن إخراجها

* تلقائي/ 23.98p /50.00p /59.94p / 50.00i/59.94 i القابل للضبط
* عند ضبط ]24.00p: Enable[، يتم خرج صورة الفيلم مبعدل 24.00p باستخدام 

.HDMI طرف توصيل
* ميكن تضمني رمز الوقت

متوفر
حامل سفلي جمهز بفتحة موضع ملنع التدوير

ليست ممكنة أثناء تصوير الفيلم

شاشة TFT ألوان من الكريستال السائل
العرض ٨،١ سم )٢-٣ بوصة( )٣:٢( مع ١،٦٢ مليون نقطة تقريًبا

تلقائي )داكن/ قياسي/ فاحت(، يدوي )٧ مستويات(
درجة الدافئة/ قياسية/ درجة الفاحتة ١/ درجة الفاحتة ٢

متوفر
٢٥

االستشعار املتعلق بالسعة
ممكن

شاشة صورة واحدة )من دون معلومات التصوير(، عرض صورة واحدة )مع
معلومات أساسية(، عرص الصورة الفردية )عرض معلومات التصوير: املعلومات 
املفصلة، العدسة/ شريط الرتدد الرسومي، توازن اللون األبيض، منط الصورة ١، 

منط الصورة ٢، مساحة اللون/ تقليل التشويش، تصحيح االنحراف اللوين للعدسة 
١. تصحيح االنحراف اللوين للعدسة ٢، معلومات جهاز حتديد املواقع، معلومات 

IPTC(، عرض الفهرس )١٠٠/٣٦/٩/٤ صورة(، عرض صورتني

سماعات الرأس:
عرض الشبكة: 

:ISO التصوير بتنسيق
فيلم الفاصل الزمني:

عرض شاشتني:
 :HDMI خرج طرف التوصيل

التصوير بوحدة التحكم 
عن بعد:

قاعدة العدسة: 
الصورة الثابتة: 

النوع:
حجم الشاشة والنقاط:

ضبط السطوع:
ضبط درجة اللون:

املستوى اإللكرتوين:
لغات واجهة املستخدم:

شاشة اللمس: 
دليل امليزات:

تنسيقات عرض الصورة:

LCD شاشة      

      العرض

املواصفات
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وميض امليزات ذات اإلضاءة الزائدة

متوفرة )قد ال يتم عرضها وفًقا لظروف التصوير(
ثالثة أنواع

تقريًبا من 10x -1.5x، واملوضع القابل للضبط والتكبري املبدئي
صورة واحدة، التنقل السريع مبعدل ١٠ أو١٠٠ صورة، حسب تاريخ التصوير، بحسب 

اجمللد، بحسب األفالم، بحسب الصور الثابتة، بحسب الصور احملمية، بحسب 
التصنيف.

متوفر
متوفر
متوفر

)LCD, HDMI متكني )شاشة
ممكن

JPEG ميكن حفظ قبض اإلطار كصور بتنسيق
كل الصور، حسب التاريخ، بحسب اجمللد، بحسب األفالم، بحسب الصور الثابتة، 

بحسب الصور احملمية، بحسب التصنيف.
ممكن

تصحيح السطوع وتوازن اللون األبيض ومنط الصورة ُوحمسن اإلضاءة التلقائية 
JPEG العالية وجودة تسجيل الصورة بتنسيق ISO وتقليل تشويش سرعة

ومساحة األلوان وتصحيح االنحراف العدسة )تصحيح اإلضاءة الطرفية وتصحيح 
التشوه وتصحيح االنحراف اللوين، حمسن العدسة الرقمي، تصحيح االنحراف(

متوفر
متوفر

)JPEG, RAW, RAW + JPEG الصور الثابتة )الصور بتنسيق

اإلصدار ١،١ متوافق

تنبيه التظليل:
عرض مستوى ضبط البورة 

تلقائيا:
عرض الشبكة:

عرض التكبري:
طرق استعراض الصور:

تدوير الصور:
حماية الصور:

التصنيف:
تشغيل الفيلم: 

بدء/ نهاية مشهد الفيلم:
:4K قبض إطار

عرض شرائح الصور:

نسخ الصور:

 RAW صورة بتنسيق
 املوجودة يف الكامريا

 املعاجلة: 

تغيري احلجم:
االقتصاص:

امللفات القابلة للنقل:

:DPOF

      املعاجلة الالحقة للصور

      نقل الصور

      الطباعة

املواصفات
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 GLONASS ،)الواليات املتحدة(GPS أجهزة الساتاليت املزودة بجهاز
ساتاليت)روسيا(، Quasi- Zenith نظام ساتاليت )QZSS(،MICHIBIKI  )اليابان(.

وضع ١، الوضع ٢

خطوط الطول والعرض واالرتفاع، حسب التوقيت العاملي)UTC(، إشارة اكتساب 
القمر الصناعي. 

ثانية، ٥ ثوان، ٠١ ثوان، ١٥ ثانية، ٣٠ ثانية، دقيقة، دقيقتني، ٥ دقائق
بيانات الوقت اخلاصة بجهاز حتديد املوقع املضبوط على  إعدادات الوقت: 

الكامريا
NMEA ملف واحد باليوم، تنسيق

*التغري يف املنطقة الزمنية يخلق ملف آخر.
*بيانات تسجيل املوقع احملفوظة يف الذاكرة الداخلية ميكن نقلها إىل بطاقة أو 

. logحتميلها على الكمبيوتر كملف
ممكنة

١٧ وظيفة
متوفر

C3 ,C2 ,C1 التسجيل حتت مواضع
إىل ما يصل إىل ٥ شاشات ميكن تسجيلها

إمكانية اإلدخال والتمكني
قابل للتضمني

)٣،٠ USB (SuperSpeed USB

اتصاالت الكمبيوتر، ناقل ملفات الالسلكية Ver. 7( WFT-E7(، حمطة التوص 
CEC تبديل تلقائي للدقة(، متوافق مع( C النوع CS100

طرف توصيل سترييو دقيق ٣،٥ ملم
DM-E1 ميكروفون سترييو

طرف توصيل سترييو دقيق ٣،٥ ملم
 

N3 لوحدات حتكم عن بعد من نوع

 RC-6متوافق مع وحدة التحكم عن بعد
مدعومة 

أجهزة الساتاليت املتوافقة:

:GPSوضع استقبال إشارة
معلومات اجلغرافية 

املضمنة بالصور:

وقت حتديث املوضع:

بيانات تسجيل املوقع:

: Logحذف بيانات

الوظائف  اخملصصة:
التحكم السريع اخملصص: 

متوفر وضع التصوير 
اخملصص: 

قائمتي:
معلومات حقوق النشر:

:IPTC معلومات

:DIGITAL طرف توصيل
 HDMI طرف توصيل خرج

صغري:

دخل مليكروفون خارجي 
طرف التوصيل:

طرف توصيل سماعة 
الرأس: 

طرف توصيل وحدة التحكم 
عن ُبعد:

وحدة التحكم عن بعد 
السلكية:

:Eye- Fi بطاقة 
 

 GPS وظائف      

      الوظائف اخملصصة 

      الواجهة

املواصفات
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بطاريةLP-E6/ LP-E6N، عدد ١
* ميكن استخدامه مع قابس املنزيل.

مصدر الطاقة، مستوى البطارية، احتساب الغالق، أداء إعادة الشحن، مؤشر 
تسجيل البطارية

عند التصوير باستخدام مستكشف العرض:
حوايل ٩٠٠ لقطة يف درجة حرارة الغرفة )٢٣ درجة مئوية/ ٧٣ درجة فهرنهايت(

حوايل ٨٥٠ لقطة يف درجة حرارة الغرفة )٠ درجة مئوية/ ٣٢ درجة فهرنهايت(

حوايل ٣٠٠ لقطة يف درجة حرارة الغرفة )٢٣ درجة مئوية/ ٧٣ درجة فهرنهايت(
حوايل ٢٨٠ لقطة يف درجة حرارة الغرفة )٠ درجة مئوية/ ٣٢ درجة فهرنهايت(

* مع بطارية من نوع LP-E6N كاملة الشحن.
ساعة واحدة و ٣٠ دقيقة تقريًبا يف درجة حرارة الغرفة )٢٣ درجة مئوية/ ٧٣ 

درجة فهرنهايت(
ساعة واحدة و ٢٠ دقيقة تقريًبا يف درجة حرارة الغرفة منخفضة )٠ درجة مئوية/ 

٣٢ درجة فهرنهايت(
 ،Servo مشحونة بالكامل، وتعطيل تصوير الفيلم باستخدام LP-E6N مع بطارية *

وبدقة عالية تبلغ p ٢٩،٩٧/ p ٢٥.٠٠/ p ٢٤،٠٠/p ٢٣،٩٨  IPB)قياسي(.

حوايل ١٥٠،٧ x ١١٦،٤ x ٧٥،٩ مم / ٥،٩٣ x ٤،٥٨، x ٢،٩٩ بوصة

حوايل ٨٩٠ جراًما/ ٣١،٣٩ أوقية )تتضمن البطارية، بطاقة CF، وبطاقة الذاكرة 
SD(. حوايل ٨٠٠ جراًما/ ٢٨،٢٢ أوقية )اجلسم فقط(

٠ – ٤٠ درجة مئوية/ ٣٢- ١٠٤ درجة فهرنهايت

٨٥٪ أو أقل

البطارية:

معلومات البطارية:

عدد اللقطات املمكنة:

عند التصوير باستخدام 
العرض املباشر:

مدة تصوير الفيلم:

األبعاد )العرض x االرتفاع
x العمق(:

الوزن:

نطاق درجة احلرارة أثناء 
التشغيل:

نسبة الرطوبة أثناء 
التشغيل: 

      الطاقة

      األبعاد والوزن

      بيئة التشغيل

املواصفات
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بطارية ليثيوم قابلة إلعادة الشحن
٢،٧ فولت من التيار املستمر
١٨٦٥ مللي أمبري يف الساعة

٠ – ٤٠ درجة مئوية/ ٣٢- ١٠٤ درجة فهرنهايت

٨٥٪ أو أقل

حوايل٣٨،٤ x ٢١،٠ x ٥٦،٨مم /١،٥١  x ٠،٨٣٢، x ٢،٢٤ بوصة حوايل ٨٠ جراًما/٢،٨٢  
أوقية )باستثناء الغطاء الواقي(

LP-E6 /LP-E6N البطارية
حوايل ساعتني ونصف )يف درجة حرارة الغرفة(

 ١٠٠- ٢٠٤ فولت من التيار املستمر )٦٠/٥٠ هرتز(
٨،٤ فولت من التيار املستمر/ ١،٢ أمبري

٥ – ٤٠ درجة مئوية/ ٤١- ١٠٤ درجة فهرنهايت

٨٥٪ أو أقل

حوايل٦٩،٠ x ٣٣،٠ ٩٣x مم / x٢،٧ x١،٣ ٣،٧ بوصةحوايل ١١٥ جراًما/ ٤،١ أوقية

LP-E6 /LP-E6N البطارية
حوايل ١ مرت/ ٣،٣ بوصة

حوايل ساعتني ونصف )يف درجة حرارة الغرفة(
 ١٠٠- ٢٤٠ فولت من التيار املستمر )٦٠/٥٠ هرتز(

٨،٤ فولت من التيار املستمر/ ١،٢ أمبري

٥ – ٤٠ درجة مئوية/ ٤١- ١٠٤ درجة فهرنهايت

٨٥٪ أو أقل

حوايل x٦٩،٠ x٣٣،٠ ٩٣ مم / ٢،٧ x ١،٣ x ٣،٧ بوصة حوايل ١١٠ جراًما/٣،٩  أوقية

تستند جميع البيانات الواردة أعاله إىل معايريCanonاالختبارية وإرشادات ومعايري اختبار CIPA )احتاد الكامريات  ●
ومنتجات التصوير(. 

كما تستند األبعاد واحلد األقصى للقطر والطول 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 إنتاج Canon مت تركيبها بالكامريا، استشر اجلهة املصنعة لهذه  ●

العدسة.

النوع:
اجلهد الكهربائي املقدر:

سعة البطارية: 
نطاق درجة احلرارة أثناء 

التشغيل:
نسبة الرطوبة أثناء 

التشغيل:
األبعاد )العرضx االرتفاع

x العمق(:

البطارية املتوافقة: 
مدة إعادة الشحن: 

الدخل املقدر:
اإلخراج املقدر:

نطاق درجة احلرارة أثناء 
التشغيل:

نسبة الرطوبة أثناء 
التشغيل:

 xاالرتفاع xاألبعاد )العرض
العمق(: 

البطارية املتوافقة: 
طول كابل الطاقة:

مدة إعادة الشحن: 
الدخل املقدر:

اإلخراج املقدر:
نطاق درجة احلرارة أثناء 

التشغيل:
نسبة الرطوبة أثناء 

التشغيل:
 xاالرتفاع xاألبعاد )العرض

العمق(: 

LP-E6N البطارية       

LC-E6 شاحن البطارية       

LC-E6N شاحن البطارية       

املواصفات
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●  .Adobe Systems incorporated هي عالمة جتارية لشركة Adobe
مسجلتان  ● جتاريتان  عالمتان  أو  جتاريتان  عالمتان  هما   Windows و   Microsoft إن 

لشركة  Microsoft Corporation يف الواليات املتحدة األمريكية و/ أو الدول األخرى. 
إن Macintosh و Mac OS هما عالمتان جتاريتان لشركة .Apple Inc مسجلتان يف  ●

الواليات املتحدة األمريكية و/ أو الدول األخرى.
●  .SanDisk Corporation هو عالمة جتارية مسجلة لشركة CompactFlash شعار
● .SD-3C,LLC. هو عالمة جتارية مسجلة لشركة SDXC شعار
●  High-Definition Multimedia interface و   HDMI وشعار   HDMI من  كل  يعد 

 .HDMI Licensing LLC. عالمات جتارية أو عالمات جتارية مسجلة لشركة
ويعترب Google TM و Google Maps TM و Google Earth عالمات جتارية لشركة  ●

.Google Inc.
على  ● املسلوكة  والطرق  الصور  لعرض   Map Utility Google Maps تستخدم 

اخلريطة. 
أما كل العالمات التجارية األخرى فهي ملكية خاصة ألصحابها املعنيني.  ●

العالمات التجارية

  MPEG-4 حول ترخيص

MPEG-4 وقد يستخدم لتشفري  AT&T للمعيار  “ هذا املنتج مرخص مبوجب براءات االخرتاع 
الفيديو املتوافق مع املعيار MPEG-4 و/ أو فك تشفري الفيديو املتوافق مع هذا املعيار والذي 
مرخص  فيديو  موفر  قبل  من   )٢( أو  التجارية  وغري  الشخصية  لألغراض   )١( فقط  تشفريه  يتم 
أي  منح  يتم  ومل   MPEG-4 املعيار  مع  متوافق  فيديو  لتقدمي   AT&T االخــرتاع  بــراءات  مبوجب 

 .”MPEG-4 ترخيص صريًحا كان أم ضمنًيا ألي استخدام آخر ملعيار
* هذه املالحظة معروضة بالعربية على النحو املطلوب. 
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برنامج لطرف ثالث
يتضمن هذا املنتج برنامج خاص بطرف ثالث.

لذلك مينح اإلذن، وجماًنا، ألي شخص يستحصل على نسخة من هذا الربنامج ووثائقه امللحقة 
)املشار إليه “بالربنامج”(، للتعامل بالربنامج دون أي قيود، مبا يف ذلك غياب أي حدود حلقوق 
الستخدامه، ونسخه، وتعديله، وجمعه، ونشره وتوزيعه و/أو بيع نسخ عن الربنامج، والسماح 

ألي من األشخاص الذين يقومون بتقدمي الربنامج، وفًقا للشروط التالية:

أجزائه  أو  الربنامج  نسخ  بجميع  السماح  وإشعار  هــذا  النشر  حقوق  إعــالن  تضمني  سيتم 
األساسية. 

على  ذلك  يف  مبا  ضمني،  أو  كان  صريح  نوع،  أي  من  ضمان  دون  هو  كما  يباع  الربنامج  فهذا 
يكون  لن  االنتهاك.  وعــدم  معني  لغرض  واملالئمة  ــرواج،  ال لضمانات  حصر  وال  املثال  سبيل 
املؤلفني أو أصحاب حقوق النشر يف أي حال من األحوال مسؤولني عن أي مطالبة أو أضرار أو 
مسؤولية أخرى، سواء يف إجراء من إجراءات العقد أو غري ذلك، أو الناشئة عن أو خارج أو فيما 

يتعلق بالربنامج أو االستخدام أو املعامالت األخرى يف الربجميات.

Copyright © 1988, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

● expat.h
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z

يوصى باستخدام ملحقات Canon األصلية

هذا املنتج مصمم لتحقيق أداء فائق إذا استخدمت معه ملحقات Canon األصلية. 
لن تتحمل شركة Canon أية مسؤولية عن أي تلف يحدث لهذا املنتج و/أو أي حادث. مثل 
نشوب حريق وما شابه ذلك حتدث جّراء حدوث عطل يف ملحقات غي األصلية وليسبت 
هذا  أن  إىل  االنتباه  يرجى  البطارية(.  انفجار  أو  و/  تسرب  حدوث  )مثل   Canon صنع  من 
والتي  األصلية  غري  امللحقات  يف  عيوب  عن  الناجمة  اإلصــالح  أعمال  يغطي  ال  الضمان 
ولكن  األعمال  تلك  مثل  إجراء  طلب  إمكانية  من  بالرغم   .Canon شركة  إنتاج  من  ليست 

اخلدمة يف هذه احلالة ستكون مدفوعة األجر.   

مع  استخدامها  فقط.   Canon ملنتجات  هي   LP-E6N/LP-E6 البطارية  جمموعة  إن 
 Canon تكون  لن  حادث  أو  عطل  حصول  إىل  يؤدي  قد  منتج  أو  متوافقة  غري  بطاريات 

مسؤولة عنها. 
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Only for European Union and EEA (Norway, Iceland 
and Liechtenstein)

These symbols indicate that this product is not to be 
disposed of with your household waste, according to 
the WEEE Directive (2012/19/EU), the Battery Directive 
(2006/66/EC) and/or national legislation implementing 
those Directives. 

If a chemical symbol is printed beneath the symbol shown above, 
in accordance with the Battery Directive, this indicates that a heavy metal 
(Hg = Mercury, Cd = Cadmium, Pb = Lead) is present in this battery or 
accumulator at a concentration above an applicable threshold specified 
in the Battery Directive.
This product should be handed over to a designated collection point, 
e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product 
or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic 
equipment (EEE) and batteries and accumulators. Improper handling of this 
type of waste could have a possible impact on the environment and human 
health due to potentially hazardous substances that are generally associated 
with EEE. Your cooperation in the correct disposal of this product will 
contribute to the effective usage of natural resources. 
For more information about the recycling of this product, please contact 
your local city office, waste authority, approved scheme or your household 
waste disposal service or visit www.canon-europe.com/weee, 
or www.canon-europe.com/battery.

خاص باالحتاد األوربي والوكالة األوروبية للبيئة )الرنويج، وآيسالندا، 
وليشتنشتاين(. 

نفايات  مع  رميه  يجب  ال  املنتج  هذا  أن  على  تدل  الرموز  هذه  إن 
اإللكرتونية  واملعدات  الكهربائية  النفايات  لتوجيهات  وفًقا  املنزل 
)WEEE Directive( )االحتاد األوروبي. 19/ ٢٠١٢(، وتوجيهات البطارية 
تطبق  التي  الوطنية  التشريعات  أو  و/   )٢٠٠٦  /٦٦ األوروبــي  )االحتــاد 

هذه التوجيهات. 

إذا مت طباعة عالمة مواد كيميائية حتت الرمز املذكور أعاله، ووفًقا لتوجيهات البطارية، هذا 
)Hg=Mercury, Cd= Cadmium, Pb=Lead)  موجود يف هذه  ثقيل  أن معدن  يظهر 

البطارية بكثافة أعلى من احلد املسموح به يف توجيهات البطارية. 
بإعادة  مرخصة  حتصيل  نقطة  يف  أو  معينة،  حتصيل  نقطة  يف  املنتج  هذا  تسليم  يجب 
)EEE)  أو البطاريات واحملوالت. إّن التعامل  تدوير النفايات الكهربائية واملعدات اإللكرتونية 
غري املناسب مع هذا النوع من النفايات قد يؤثر على البيئة وصحة اإلنسان بسبب املواد 
املسممة التي حتتويها. إن تعاونكم يف هذا الشأن ويف التخلص السليم من هذا املنتج 

سيسهم يف االستخدام الفعال للموارد الطبيعية. 
للمزيد من املعلومات عن عملية إعادة تدوير هذا املنتج، يرجى االتصال باملكتب احمللي 
مبدينتك، أو سلطة إدارة النفايات، أو خدمة رمي النفايات يف منزلك املرخص لها أو ميكن 

 www.canon-europe.com/weee زيارة موقع
www.canon-europe.com/battery أو
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تنبيه:
احتمال  هناك  الصحيح،  النوع  من  وليست  مناسبة  غري  بأخرى  البطارية  استبدال  حال  يف 
الوطنية  للقوانني  وفًقا  املستخدمة  البطاريات  من  التخلص  يرجى  انفجار.  حصول  يف 

املنصوص عليها. 
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16
 تنزيل الصور على

 جهاز الكمبيوتر/ الربنامج

593

16
Downloading Images to

a Computer / Software
This chapter explains how to transfer images from the 
camera to a computer, gives an overview of the 
software on the EOS Solution Disk (CD-ROM), and 
explains how to install the software on a computer.

EOS Solution Disk
(Software)

EOS Solution Disk XXX 

CEL-XXX XXX

                                                                                                                                                                                                       © CANON INC. 20XX. Made in the EU.

Windows XXX XXX
Mac OS X XXX XXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

يوضح هذا الفصل كيفية نقل الصور من الكامريا إىل جهاز الكمبيوتر، ويعطي 
 ،)CD- ROM( EOS Solution حملة عامة عن الربنامج املوجود على قرص

ويشرح كيفية تثبيت الربنامج على الكمبيوتر. 

EOS Solution قرص
)برنامج (

593
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You can use EOS software to download the images in the camera to a 
computer. There are two ways to do this.

1 Install the software (p.597).

2 Use the provided interface cable 
to connect the camera to the 
computer.
 Use the interface cable provided with 

the camera.
 When connecting the cable to the 

camera, use the cable protector 
(p.38). Connect the cable to the 
digital terminal with the plug’s 
< > icon facing the back of 
the camera.

 Connect the cord’s plug to the 
computer’s USB terminal.

3 Use EOS Utility to transfer the 
images.
 For details, refer to the EOS Utility 

Instruction Manual.

Downloading Images to a Computer

Downloading by Connecting the Camera to the Computer

Use the provided interface cable or one from Canon (p.525). When 
connecting the interface cable, use the provided cable protector (p.38).

تنزيل الصور على الكمبيوتر
وهناك  الكمبيوتر.  على  الكامريا  يف  املوجودة  الصور  لتنزيل   EOS برنامج  استخدام  ميكنك 

طريقتان للقيام بذلك. 

التنزيل من خالل توصيل الكامريا بالكمبيوتر

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

عند   .)٥٢٥ )ص.   Canon ب  اخلاصة  الكابالت  أحد  أو  املرفق  الواجهة  كبال  استخدم 
توصيل كابل الواجهة، استخدم كابل احلماية املرفق )ص. 38(. 

قم بتثبيت الربنامج )ص. 597(.

استخدم كابل الواجهة املرفق لتوصيل الكامريا 
بالكمبيوتر.

استخدم برنامج EOS Utility لتنزيل الصور.
بالكمبيوتر.

 استخدم كابل الواجهة املرفق مع الكامريا.  ●
عند توصيل الكابل بالكامريا، استخدم كابل  ●

احلماية )ص. 38(. قم بتوصيل الكابل باملأخذ 
 >
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You can use EOS software to download the images in the camera to a 
computer. There are two ways to do this.

1 Install the software (p.597).

2 Use the provided interface cable 
to connect the camera to the 
computer.
 Use the interface cable provided with 

the camera.
 When connecting the cable to the 

camera, use the cable protector 
(p.38). Connect the cable to the 
digital terminal with the plug’s 
< > icon facing the back of 
the camera.

 Connect the cord’s plug to the 
computer’s USB terminal.

3 Use EOS Utility to transfer the 
images.
 For details, refer to the EOS Utility 

Instruction Manual.

Downloading Images to a Computer

Downloading by Connecting the Camera to the Computer

Use the provided interface cable or one from Canon (p.525). When 
connecting the interface cable, use the provided cable protector (p.38).

الرقمي بحيث يكون رمز قابس الكابل >
مواجًها للجزء اخللفي للكامريا. 

●  USB قم بتوصيل قابس السلك بطرف توصيل 
اخلاص بالكمبيوتر. 

للحصول على التفاصيل، ارجع إىل دليل إرشادات  ●
الربامج. 

1

2

3
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Downloading Images to a Computer

You can use a card reader to download images to a computer.

1 Install the software (p.597).

2 Insert the card into the card 
reader.

3 Use Digital Photo Professional to 
download the images.
 For details, refer to the Digital Photo 

Professional Instruction Manual.

Downloading Images with a Card Reader

When downloading images from the camera to a computer with a card 
reader without using EOS software, copy the DCIM folder on the card to the 
computer.

ميكنك استخدام قارئ البطاقات لتحميل الصور على جهاز الكمبيوتر. 

تنزيل الصور باستخدام قارئ البطاقات

B: Shooting Information Display

400

• Color space / 
Noise reduction information

• Lens aberration 
correction information 1

• Lens aberration 
correction information 2

Latitude

Elevation

Longitude

UTC (Coordinated Universal Time)

• GPS information • IPTC information

If the GPS information is not recorded or the IPTC information is not 
appended to the image, the GPS information screen or IPTC information 
screen will not be displayed.

البطاقات ومن دون  باستخدام قارئ  الكمبيوتر  إىل جهاز  الكامريا  الصور من  تنزيل  عند 
استخدام برنامج EOS، قم بنسخ جملد DCIM على البطاقة إىل الكمبيوتر. 

قم بتثبيت الربنامج )ص. 597(.

أدخل البطاقة إىل قارئ البطاقات.بالكمبيوتر.

1

2

تنزيل الصور على الكمبيوتر

 Digital Photo Professional  استخدم
لتنزيل الصور.

للمزيد من املعلومات، ارجع إىل دليل إرشادات  ●
برنامج الصور الرقمية. 

3
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EOS Solution Disk
Various software for EOS cameras is contained on the 
EOS Solution Disk.
(Software Instruction Manuals are not contained on the 
EOS Solution Disk.)

With the camera connected to a computer, EOS Utility enables you to 
transfer still photos and movies shot with the camera to the computer. 
You can also use this software to set various camera settings and shoot 
remotely from the computer connected to the camera.

This software is recommended for users who shoot RAW images. You 
can view, edit, and print RAW and JPEG images.
* Certain functions differ between the version to be installed on a 64-bit computer 

and that to be installed on a 32-bit computer.

You can edit Picture Styles, and create and save original Picture Style 
files. This software is aimed at advanced users who are experienced in 
image processing.

Shooting locations can be displayed on a map on a computer screen by 
using the geotag location information recorded. Note that Internet 
connection is required to install and use Map Utility.

Software Overview

EOS Utility

Digital Photo Professional

Picture Style Editor

Map Utility

EOS Solution Disk XXX 

CEL-XXX XXX

                                                                                                                                                                                                       © CANON INC. 20XX. Made in the EU.

Windows XXX XXX
Mac OS X XXX XXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

دليل بدء تشغيل الربنامج

الثابتة  EOS Utility من نقل الصور  برنامج  ُيمكنك  بالكمبيوتر الشخصي،  الكامريا  مع توصيل 
واألفالم املصورة باستخدام الكامريا إىل الكمبيوتر. وميكنك أًيضا استخدام الكمبيوتر الشخصي 

يف ضبط العديد من إعدادات الكامريا والتصوير عن ُبعد مع توصيل الكمبيوتر بالكامريا. 

بشكل   RAW صور  بتصوير  يقومون  الذين  للمستخدمني  الربنامج  هذا  باستخدام  يوصى 
RAW بسرعة عالية. كما ميكنك  أساسي. حيث ميكنك عرض وحترير ومعاجلة وطباعة صور 

أًيضا حترير صور JPEG مع احملافظة على الصور األصلية. 
* بعض الوظائف تختلف بني اإلصدار الذي يجب تثبيته على كمبيوتر 64 بت والذي ينبغي تثبيته على كمبيوتر 32 بت. 

ميكنك حترير أمناط الصورة وإنشاء وحفظ ملفات منط الصورة األصلية. هذا الربنامج خمصص 
للمستخدمني املتقدمني ذوي اخلربة يف معاجلة الصور. 

تصوير املواقع ميكن عرضه على خريطة على جهاز الكمبيوتر عرب استخدام معلومات العالمة 
 Map اجلغرافية املسجلة. الحظ أن االتصال بشبكة اإلنرتنت عملية ضرورية لتثبيت واستخدام

 .Utility

يحتوي هذا القرص على برامج متنوعة لكامريات EOS الرقمية. 
)إن برامج دليل اإلرشادات غري مضمنة على هذا القرص(.  

EOS Solution Disk

EOS Utility

Digital Photo Professional

 Picture Style Editor

Map Utility
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تثبيت الربنامج

.Canon ميكنك حتميل الربنامج التايل وبرنامج دليل اإلرشادات عن موقع

التي  األفالم  ملفات  وتشغيل  بالتقاطها،  قمت  التي  األفالم  بتشغيل  الربنامج  هذا  لك  يسمح 
مت تقسيمه بشكل متعاقب، وجمع ملفات األفالم املقسمة وحفظها على شكل ملف واحد. 

ميكنك أيًضا قبض إطارات األفالم وحفظهم كصور ثابتة. 

www.canon-europe.com/5dmarkiv-downloads

تثبيت الربنامج

Canon حتميل الربنامج عن موقع *

EOS MOVIE Utility

z●  ال تقوم بوصل الكامريا بجهاز الكمبيوتر قبل تنزيل الربنامج. واال لن يتم تنزيل
الربنامج بشكل مناسب. 

وحتى إذا قمت بتنزيل اصدار قدمي من الربنامج على الكمبيوتر، اتبع التعليمات  ●
التالية لتنزيل االصدار ا جّد. )سيتم الكتابة على الربنامج القدمي(. 

أدخل قرص EOS Solution إىل الكمبيوتر.

انقر على زر ]Easy Installation[ )التثبيت السهل( واتبع تعليمات 
الظاهرة على الشاشة لتثبيت الربنامج. 

 .CD-ROM بعد تثبيت الربنامج، أخرج

1

2

3

ألجهزة Macintosh، أنقر مرتني لفتح رمز CD-Rom املعروض على الشاشة، ثم  ●
أنقر مرتني على ]Setup[  )إعداد(. 
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309 ....................................  عرض الشبكة
355 ................................... )IPB( قياسي 
311 ...........................  حماكاة درجة اإلضاءة
 معتدل )جودة تسجيل الصورة(........... 169
352 .................... 1280x720 .w )فيلم(
352 .................. 1920x1080.L )فيلم(
4K 4096x2160.H )فيلم(.............. 352
)W( املستخدم.............................. 185
94 ....................... املشهد التلقائي الذكي
357 ............................................p 24.00
94 .............. A+ )املشهد التلقائي الذكي(
217 ....................................... Adobe RGB
AF- On)تشغيل ضبط البؤرة(...................  
58 ،496 ،498 ............................................

Al Focus )ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام                 
102 .......................................... )Al FOCUS

Al SERVO )ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام              
97 .102 ....................................  )Al SERVO
255 .................... ALL- I  )لتحرير/  I فقط(

)Av( )ضبط البؤرة مع أولوية فتحة 
248 ،336 ................................ العدسة(   

)Av(ضبط البؤرة تلقائًيا أولوية فتحة 
336 ،248 .................................. العدسة(
B )مصباح(................................ 260، 334
260 ،334 .......... B)درجة إضاءة املصباح(
185 ،189 ............................................ B/W
C1 )التصوير اخملصص(...................... 520
463 ...................................................CLn
206 ....................................................... +D
471 ..................................................DPOF
74، 360 ..........................................exFAT
74 ،360 ......................................... FAT 32

319 ..............................FlexiZone -Multi
321 ............................FlexiZone- Single
365 .......................................... Free run
352 ،٣٣٣............ Full High Definition
379 ،180 ،177 .................. H/ H1/ H2/ H3
433 ...................................... HDMI CEC
358 ،352 ...................High -Definition
٢٢٢ ،217 ................................. ICC profile
IPB)قياسي(..................................... 355
IPB)خفيف(....................................... 355
147 .................................................iTR AF
171 ،169.............................................. JPEG

 LV 
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Index

Range for H ...........................379
Setting increments....................482
Range for stills..........................180

iTR AF...........................................147

J
JPEG ....................................169, 171
Jump display.................................404

L
Landscape (R) .........................184
Language........................................54
Large (image-recording quality)....171
Large Zone AF......................105, 111
LCD monitor....................................26

Brightness ................................442
Color tone setting .....................443
Electronic level .....................82, 86
Image Playback........................393
Menu display ......................67, 540
Quick Control........................64, 88

LCD Panel
Illumination .................................63

Lens ..........................................27, 55
AF group designations .............115
Chromatic aberration
correction..................................211
Diffraction correction ................212
Digital Lens Optimizer ......210, 450
Distortion correction .................209
Focus mode
switch .....................6, 55, 159, 329
Lock release ...............................56
Optical aberration correction ....207

Peripheral illumination
correction ................................. 207

Light (IPB) .................................... 355
Live View Shooting................. 98, 297

AF operation ............................ 314
Aspect ratio.............................. 310
Exposure simulation ................ 311
Face+Tracking ......................... 317
FlexiZone - Multi ...................... 319
FlexiZone - Single.................... 321
Grid display.............................. 309
Information display................... 301
Manual focusing (MF) .............. 329
Metering timer.......................... 313
Possible shots.......................... 299
Quick Control ........................... 308
Silent LV shooting .................... 312

LOCK ....................................... 62, 90
LOG.............................................. 238
Logging ........................................ 238

Log Data .................................. 239
Long (blub) exposures ................. 260
Long exposure noise reduction .... 204
Low-speed continuous shooting... 161
LV 9 Live View Shooting

M
M (Manual exposure) ........... 251, 340
Magnified view ............. 325, 329, 406
Main Dial ........................................ 59
Malfunction................................... 554
Manual exposure.................. 251, 340
Manual focusing (MF) .......... 159, 329
Manual reset ................................ 224

Live View Shooting
499 ،497 ،144 ،106 ،26 .......................M-Fn
173 ،172 ،١٧١ ،169 )RAW متوسط (M-RAW
M)ذرجة اإلضاءة اليدوية(............. 251، 340
M)يدوي(...................................... 251، 340
355 ....................... ]

605

Index

Manual selection
(AF point) ......................104, 107, 109
Maximum burst .....................171, 174
Medium
(image-recording quality) ..............171
Memory cards 9 Cards
Menu...............................................67

Dimmed menu items...................69
My Menu...................................515
Setting procedure .......................68
Settings.....................................540

3 icon .........................................8
Metering mode..............................253
Metering timer .................58, 313, 385
MF (Manual focusing) ...........159, 329
M-Fn................62, 106, 144, 497, 499
Microadjustment............................152
Microphone ...........................334, 363

Built-in.......................................334
External ....................................363

Mirror lockup .................................276
Mode Dial..................................35, 59
Monochrome (V) ......................185
Motion JPEG (J) ......................355
MOV..............................................351
Movies...........................................333

24.00p.......................................357
AE lock .....................................338
AF method ........................316, 382
AF speed during Movie
Servo AF...................................383
Aperture-priority AE ..................336
Attenuator .................................363
Autoexposure shooting.............334

Compression method............... 355
Drop frame ............................... 368
Editing ...................................... 425
Editing out first and
last scenes ............................... 425
Enjoying movies....................... 420
External microphone ................ 363
File size............................ 359, 360
Frame Grab.............................. 427
Frame rate ....................... 352, 390
Free run ................................... 365
Grid display .............................. 382
HDMI output..................... 387, 390
HDR Movie Shooting ............... 369
Headphones............................. 363
High Frame Rate...................... 358
Information display................... 344
Manual exposure shooting....... 340
Metering timer .......................... 385
Microphone ...................... 334, 363
MOV/MP4 ................................ 351
Movie recording method .......... 355
Movie Servo AF tracking
sensitivity ................................. 384
Movie shooting button...... 334, 386
One-Shot AF ............................ 314
Playback .......................... 420, 422
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  ... Tv )ضبط البؤرة تلقائًيا مع أولوية الغالق(
335 ،246 ................................................
  ... Tv )ضبط البؤرة تلقائًيا مع أولوية الغالق(
335 ،246 ................................................
١٧١ ،46 .....................Ultra DMA )UDMA(

 USB )DIGITAL(
UTC) التوقيت العاملي(....................... 228
185 .......................................]V[ أحادي
366 ............ احتساب التسجيل/ التشغيل
احتساب التشغيل.............................. 366
562 ............................... أداء إعادة الشحن
63 .............................. )LCD إضاءة )لوحة
اضبط البؤرة يدوًيا........................ 159، 329
  ................ أطار منطقة ضبط البؤرة تلقائًيا
105 ،١١١ ........................................................
  ................ إطار منطقة ضبط البؤرة تلقائًيا
105 ،١١١ ........................................................
إعادة الشحن........................................ 42
إعادة الضبط النلقائي.......................... 224
224 ............................ إعادة الضبط اليدوي
97 ،١٠١ ،259 ................ إعادة تكوين الصورة
إعادة ضبط التلقائي............................ 224
224 ............................ إعداة الضبط اليدوي
237 ............... )GPS( إعداد الوقت التلقائي
  ......... إعداد جودة الصورة اللمسة الواحدة
507 ،174 ....................................................
197 ................................. إعداد حرارة اللون
443 ................................ إعداد درجة اللوم
476 ............................... إعداد جملد الصور
476 ............................... إعداد جملد الصور
٢٩٢ ............................... االتصال الالسلكي
554 ............................................. األخطاء
االستمتاع بالفيلم....................... 420، 432

اإلضاء باللون األحمر ملستوى ضبط البؤرة 
تلقائًيا............................................ 150، 103

اإلضاء باللون األحمر ملستوى ضبط البؤرة 
تلقائًيا............................................ 150، 103
150 ............. اإلضاءة )مستوى ضبط البؤرة(
  .................. اإلضاءة )مستوى ضبط البؤرة(
394 ،344 ،305 ،301 ،86 ،63 .....................
368 ................................. اإلطار املنسدل
540 ............................................ اإلعدادات
٣٣٣ .............................................. األفالم
491 .............................. االقتصاص )الصور(
 .................................................... األقراص
  ............ األهداف يصعب ضبط البؤرة عليها
158 .324 ..................................................
 .................................. الطاقة
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البطارية
البيكسل املزدوج ............................... 175
آلة تكوين ضبط البؤرة تلقائًيا................. 127
51 ....................................... التاريخ/ الوقت
188 ،20 1 ........................................... التباين
133 ................................................. التتبع
286 ،28 ......................................... التجويف
التحديد اليدوي.................... 104، 107، 109، 113
التحديد اليدوي................................. 109، 104
التحديد اليدوي، احمليط.................... 110، 105
425 ............................................... التحرير
التحريك.................................................. 71
88 ،64 ............................... التحكم السريع
350 ................................... التحكم السريع
  ................................. )Q( التحكم السريع
418 ،350 ،308 ،64 .....................................
510 .................... التحكم السريع اخملصص
61 .......................... التحكم املتعدد املهام
495 .............................. التحكم اخملصص
299 ................................. التحمكم السريع
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594 ....................... التحميل )إىل الكمبيوتر(
التخصيص............................................195
٤٤٤ .................................. التدوير التلقائي
التدوير التلقائي للصورة الرأسية......... ٤٤٤
التدوير اليدوي........................................ 411
329 ،159 .............................. الرتكيز اليدوي
113..................... الرتكيز من النوع املتداخل
113..................... الرتكيز من النوع املتداخل
113..................... الرتكيز من النوع املتداخل
الرتكيز من النوع املتداخل املزدوج........113
  ........ الرتكيز...< مستوى ضبط البؤرة تلقائًيا
113 ،109 ،107 ،104 ..........................................
التسجيل بشكل منفصل..................... 167
التسجيل على بطاقات متعددة............ 167
 ..................................... التسريع/التقاصر
188 ................................................ التشبع
التشغيل............................... 169، ١٧١،393
429 ............................... التشغيل التلقائي
٣٩٣ ............................. التشغيل التلقائي
422 ،420 ....................... التشغيل التلقائي
429 ............................... التشغيل التلقائي
التصحيح.............................................. 198
415 ............................................. التصنيف
263 .....................................HDR التصوير
 ....................................... التصوير الصامت
١٦١ .................... التصوير الصامت املتواصل

التصوير الصامت باستخدام العرض املباشر 
308 ...........................................................

التصوير الصامت باستخدام العرض املباشر 
312 ...........................................................
التصوير الفردي....................................... ١٦١
التصوير الفردي................................. 160، ١٦١
160 .......... التصوير املتواصل العايل السرعة
التصوير املتواصل منخفض السرعة...... ١٦١

التصوير املستمر.................................. 160
  ........... التصوير باستخدام العرض املباشر
297 ،98 .....................................................
التصوير درجة اإلضاءة التلقائية..................  
363 ،334 ...............................................
التصوير درجة اإلضاءة اليدوية.............. 340
215 ........................... التصوير دون الوميض
التظليل................................................. 401
427 .................................4K التقاط اإلطار
407 ........ التكبري املبدئي املعدل/ املوضع
٤٠٤ ............ التنقل السريع )تصفح الصور(
التهيئة )بدء تشغيل البطاقة(.............. 73
398 ،352 ،١٧١ ................................ احلجم
احلد األدين لسرعة الغالق أثناء التلقائي.......  
182 ............................................................
  ....... احلد األقصى من اللقطات املستمرة
174 ،١٧١ ......................................................
احلدية.................................................. 188
37 .................................................. احلزام
 .......................ISO سرعة 
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اخلرج.........................................387، 390
355 ....................................)IPB( اخلفيف
الدقيق )الشدة(................................... 188
الدقيق )جودة تسجيل الصورة(............ 169
526 ،155 ،30  ................ الرقم التسلسلي
٨ ............................................ الرمز 3
396 ،382 ،309 ،81 .......................... الرموز
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422 ،29 ...................................... السماعة
الشبكة........................ 81، 309، 382، 396
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٢٢٢ ،217 ................... الشرطة السلفية “ـ”
٢٢٢ ،217 ................... الشرطة السلفية “ـ”
402 ..................... الشريط الرتدد الرسومي
76 .................................. الصافرة باللمس
الصطاقة.............................................. 49
الصفري.................................................. 86
الصفري............................................ 76، 49
الصور........................................................ 
الصور باألسود واألبيض................. 189، 185
183 ،263 ،268 ................ الصورة املبتكرة
179 .............  )ISPO Auto( الضبط التلقائي
الضبط الدقيق..................................... 152
الضبط الدقيق للبؤرة تلقائًيا................. 152
329 .......................... الضبط اليدوي للبؤرة
385 ،٣١٣ ،58 ................. الضغط بالكامل
الضغط حتى املنتصف....... 58، ٣١٣، 385
الطاقة املنزلية.................................. 530
 .................................................... الطباعة
العتبة )احلدية(..................................... 188
العدسة........................................ 27، ٥٥
406 ...................................... العرض املكرب
406 ،329 ،325 .................... العرض املكرب
العرض على جهاز التلفاز............ 420، 432
العرض على جهاز التلفاز............. 420، 422
العرض على جهاز التلفاز............ 420، 342
554 .............................................. العطل
285 ............................................... الفالش
291...................................... الفالش اليدوي
القرص األساسي................................. 59
60 ........................... القرص التحكم السريع
59 .................................. القرص الرئيسي
90 ،62 .............................................. القفل
القوة )احلدية(...................................... 188
  ................... الكبري )جودة تسجيل الصورة(

398 ،352 ،١٧١ ..........................................
اللغة.................................................... 54
اللقطات املمكنة................................ 299
اللقطات املمكنة.................... 50، 171، 299
اللقطات املمكنة.................... 50، ١٧١، 299
املتواصل )ترقيم امللف(.................... 223
املتواصل )ترقيم امللف(.................... 223
اخملفف............................................ ٣٦٣
اخملفف............................................ ٣٦٣
املدمج................................... 334، ٣٦٣
91 ............................................. املساعدة
86 ،82 .......................... املستوى اإللكرتوين
83 ............................... املستوى اإللكرتوين
82 ،83......................... املستوى اإللكرتوين
94 ....................... املشهد التلقائي الذكي
املصطلحات......................................... 28
184 ...................................)S( املعتدل
امللحقات............................................... ٣
184 ..................... )R( املناظر الطبيعية
51 .................................... املنطقة الزمنية
574 ........................................ املواصفات
امليكروفون............................. 334، 363
امليكروفون اخلارجي......................... 363
334 ......................... امليكروفون املدمج
435 .............................................. النسخ
466 .................................................. النقل
الوجه + التتبع...................................... 317
536 ......... الوظائف املتاحة حسب الوضع
الوظائف اخملصصة............................ 294
  ........................ الوظيفة املتعددة املهام
499 ،497 ،144 ،106 ،62 ................................
68 ............................................ آلية األعداد
امتداد امللف........................................ 220
أمر التسجيل...................................... 367
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471 ............................)DPOF( أمر الطباعة
206 ........................................ أولوية الدرجة
أولوية اللون األبيض............................... 194
194 ...................................... أولوية احمليط
أولوية درجة التظليل.............................. 206
إيقاف التشغيل التلقائي.................. 49، 76
إيقاف التشغيل التلقائي.................. 76، 49
550 ..................................... برامج التثبيت
334 ،244 ........ برنامج ضبط البؤرة تلقائًيا
532 ................................. Eye-Fi بطاقات
67 .....  قأئمة البطاقات
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بطاقات الذاكرة
بيانات التسجيل.................................. 239
بيانات مسح األتربة............................... 460
189 .............................. تأثري التدرج )أحادي(
تأثري املرشح )أحادي(........................... 189
تتبع التسريع/ التقاصر....................... 133
حتديد املباشر لضبط البؤرة............... 503
حتديد ضبط البؤرة تلقائًيا.................. ١١١، 105
  . حتديد مباشر ملستوى ضبط البؤرة تلقائًيا
107 ،503 .....................................................
107 ،503 . حتديد مستوى ضبط البؤرة تلقائًيا
219 ،218 ...................... حتديد/ إنشاء جملد
4 01 ...................................... حتذير التظليل
4 01 ........................................ حتذير تظليل
391 ،331 .................... حتذير درجة احلرارة
حتذيرات السالمة.................................. ٢٢
حترير الغالق من دون بطاقة.................. 46
56 ......................................... حترير القفل
425 ........... حترير املشهدين األول واألخري
289 .......... حتكم الالش )إعدادات الوظيفة(
594 .................... حتميا الصور إىل الكمبيوتر
تخصيص وظيفة ضبط البؤرة.............. 136
تدوير )الصورة(............................. 411، ٤٤٤
ترقيم امللف....................................... 223

293 ،286 ............. تزامن إلتماسات الفالش
تزامن الستارة األوىل............................ 293
تزامن الستارة الثانية.......................... 293
293 ...................................... تزامن الغالق

تزامن سرعة الغالق )الستاترة األوىل 
293 ............................................. والثانية(
  . تسجيل الصوت/ مستوى تسجيل الصوت
362 ..........................................................
تسجيل املوقع.................................. 238
تسجيل املوقع.................................. 238
تسجيل مستوى ضبط البؤرة تلقائًيا...... 500
تشغيل التسجيل.............................. 365
تشغيل التسجيل.............................. 365
تشغيل الصورة................................. ٣٩٣
تشغيل ضبط البؤرة تلقائًيا.................. 314
تشغيل ضبط البؤرة تلقائًيا............. 314، 100
207 ..................... تصحيح اإلضاءة الطرفية
207 ..................... تصحيح اإلضاءة الطرفية
٢١٢ .................................. تصحيح االنحراف
٢١٢ ................................. تصحيح االنحراف  
211 ........................... تصحيح االنحراف اللوين 
تصحيح االنحراف اللوين للعدسة............ 207
تصحيح التشوه....................................... ٩
تصحيح التشوه..................................... 209
369 ............................. HDR تصوير الفيلم
293 ،286 ......... تعويض درجة إضاء الفالش
تعويض درجة اإلضاءة......................... 255
485 ......................................... تغيري األمن
تغيري الربنامج..................................... 245
تغيري البطاقة تلقائًيا............................. 167
تغيري التلقائي ملستوى ضبط البؤرة تلقائًيا  
134 ...........................................................
تغيري التلقائي ملستوى ضبط البؤرة تلقائًيا  
134 ...........................................................
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تغيري احلجم........................................ 452
403 ...................................... تقليل العرض
تقليل تشويش ......................................... 
20 تقليل تشويش اللقطات املتعددة...... 2
20 تقليل تشويش درجة اإلضاءة املطولة 4
20 2 ...... تقليل تشويش سرعة ISO العالية
تلقائي.................................................. 194
93 ،20 1 ............................... )D( تلقائي
تنظيف املستشعر............................ 457
توازن اللون األبيض................................ 192
توازن اللون األبيض اخملصص...............195
180 ........................................... ISO توسيع
352 ،169 .................... ج،دة تسجيل الصور
جدول اإلعدادات االفرتاضية.................. ٧٧
352 ...................... جودة التسجيل )حجم(
352 ،169 ............................... حجم الصورة
171 ،359 ،398 ........................ حجم امللف
360 ،359 ............................... حجم امللف
حذف.................................................. 439
حذف الصور........................................ 439
192 ،197 ................................... حرارة اللون
132 .................................. حساسية التتبع
132 .................................. حساسية التتبع

حساسية تتبع تسجيل الفيلم باستخدام  
384 .......................................... Servo AF
185 ................................... )U( حقيقي
412 ........................................ حماية الصور
412 ........................................ حماية الصور
57 ،57 ،557 ................... خارج عن الرتكيز
390 ،387................................ HDMI خرج
20 درجات اإلضاءة املطولة...................... 4
 ................................. درجة إضاء املصباح
درجة إضاءة )مصباح( مطولة.............. 260
درجة اللون........................................... 188

340 ،251 ................... درحة اإلضاءة اليدوية
91 .......................................... دليل امليزات
٨ ................................................. ]M[ رمز
رمز التحذير......................................... 489
573 ....................................Err رمز اخلطأ
339 ،٣٠٣ ........................... رمز املشهد
367 .......................................... رمز الوقت
365 ......................................... رمز الوقت
365 ......................................... رمز الوقت
385 ،٣١٣ ،85 ............................ زر الغالق
زر املعلومات ............................................  
394 ،344 ،305 ،301 ،86 ،63 .....................
386 ،334 ......................... زر تصوير الفيلم
341 ،337 ،177 ........................ISO سرعة
177 ،190 ،379 ............ سرعة ISO  املمتدة
20 سرعة ISO العالية............................... 2
343 ،340 ،335 ................. سرعة الغالق
288 ،290 ................... سرعة تزامن الفالش
290 .... Av سرعة تزامن الفالش يف موضع

سرعة ضبط البؤرة أثناء تصوير الفيلم 
383 ...............................Servo باستخدام
سماعات الرأس................................ 363
سماعات الرأس................................ ٣٦٣
26 ......................................... LCD شاشة
شريط الرتدد الرسومي....... 301، 344، 402
139 ............. شعاع املساعد لضبط البؤرة
174 ،١٧١ ....... صغري )جودة تسجيل الصورة(
184 ...............................)Q( صورة فنية
صورة ٤، ٩، 36، 100............................... 403
159 ،329 .............. )MF( ضبط البؤرة يدوًيا
ضبط االنكسار الضوئي......................... 57
  ......Al Servo ضبط البؤرة  تلقائًيا باستخدام
102 .............................................................
 ..................... AF 

604

Index

Range for H...........................379
Setting increments....................482
Range for stills..........................180

iTR AF...........................................147

J
JPEG....................................169, 171
Jump display.................................404

L
Landscape (R).........................184
Language........................................54
Large (image-recording quality)....171
Large Zone AF......................105, 111
LCD monitor....................................26

Brightness................................442
Color tone setting.....................443
Electronic level.....................82, 86
Image Playback........................393
Menu display......................67, 540
Quick Control........................64, 88

LCD Panel
Illumination.................................63

Lens..........................................27, 55
AF group designations.............115
Chromatic aberration
correction..................................211
Diffraction correction................212
Digital Lens Optimizer......210, 450
Distortion correction.................209
Focus mode
switch.....................6, 55, 159, 329
Lock release...............................56
Optical aberration correction....207

Peripheral illumination
correction.................................207

Light (IPB)....................................355
Live View Shooting.................98, 297

AF operation............................314
Aspect ratio..............................310
Exposure simulation................311
Face+Tracking.........................317
FlexiZone - Multi......................319
FlexiZone - Single....................321
Grid display..............................309
Information display...................301
Manual focusing (MF)..............329
Metering timer..........................313
Possible shots..........................299
Quick Control...........................308
Silent LV shooting....................312

LOCK.......................................62, 90
LOG..............................................238
Logging........................................238

Log Data..................................239
Long (blub) exposures.................260
Long exposure noise reduction....204
Low-speed continuous shooting...161
LV 9 Live View Shooting

M
M (Manual exposure)...........251, 340
Magnified view.............325, 329, 406
Main Dial........................................59
Malfunction...................................554
Manual exposure..................251, 340
Manual focusing (MF)..........159, 329
Manual reset................................224

ضبط البؤرة التلقائي
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ضبط البؤرة تلقائيصآ مع أولوية الغالق.......  
343 ،340 ،335 ......................................
ضبط البؤرة تلقائيصآ مع أولوية الغالق.......  
335 ،246 ................................................
99 ........................ )AF( ضبط البؤرة تلقائًيا
ضبط البؤرة تلقائًيا إطار / ٨............ 114، 113
ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة واحدة......... 314
١١١ ،105 .... ضبط البؤرة تلقائًيا ملنطقة كبرية 
ضبط البؤرة تلقائًيا مع أولوية فتح العدسة  
248 ،336 .................................................
ضبط البؤرة تلقائًيا مع أولوية فتحة العدسة 
336 .........................................................
ضبط البؤرة للقطة واحدة.............. ١٠١. 314
ضبط اجلميع باملعدل نفسه.............. 152
ضبط الدقيق لالنكسار الضوئي............. 57
482 ..................................... ضبط الزيادات
ضبط الكثافة اجلزئية.......................... 253
253 ............. ضبط كثافة اإلضاءة التقديري
254 .......... ضبط كثافة اإلضاءة املوضعي
  .................................  Servo ضبطرالبؤرة يدوًيا
384 ،٣٨٣ ،480 ...................................................
طاقة املنزل...................................... 530
طرف التصويل الرقمي.. 594، 466، 38، 29
594 ،466 ،38 ،29 .............. طرف التوصيل
432 ،420 ،38 .............HDMI طرف توصيل
طرف توصيل بجهاز الكمبيوتر........ 29، 288
279 ..... طرف توصيل وحدة التحكم عن بعد
عدد مستويات ضبط البؤرة لقائًيا........... 115
عرض التنقل السريع........................... ٤٠٤
382 .................................... عرض الشبكة
عرض الشرائح.................................... 429
عرض الشرائح.................................... 429
394 ........................ عرض الصورة الفردية
408 ................................... عرض الصورتني

عرض الفهرس................................... 403
عرض الفهرس................................... 403
540 ،67 ............................... عرض القأئمة
402 ،344 ،301 ................. عرض املعلومات
344 .............................. عرض املعلومات
84.................................. عرض املعلومات
408 ..................................... عرض صورتني
250 ............................. عرض عمق اجملال
عرض مستوى ضبط البؤرة تلقائًيا......... 402
397 ................... عرض معلومات أساسية
398 ..................... عرض معلومات التصوير
415 ................................... عالمة التصنيف
69 ......................... عناص القأئمة املظللة
327 ...................................... غالق اللمس
غطاء العني................................. 278، 37
فائق الدقة )فيلم ذات معدإلطار عايل( 358
فتحة التموضع..................... 301، 344، 402
فتحة العدسة التوقف......................... 250
فتحة حامل ثالثي األرجل........................ 30
369 ..........................................HDR فيلم
371 ........................... فيلم الفاصل الزمني
371 ........................... فيلم الفاصل الزمني
٥١٥ ............................................... قائمتي
٥١٥ ............................................... قائمتي
518 ............................................... قائمتي
قابس وحدة التحكم عن بعد................ 279
427 ...................................... قبضة اإلطار
526 .................................. قبضة البطارية
59 ،35 ............................... قرص األوضاع
60 ............................. قرص التحكم السريع
قفل الرتكيز...................................... 94، ١٠١
قفل الفالش....................................... 286
276 ......................................... قفل املزآة
259................................ قفل ضبط البؤرة
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قفل ضبط البؤرة ............................ 86،32
338 .................. قفل ضبط شدة اإلضاءة
90 ،62 ......... قفل وظيفة املتعددة املهام
184 .................................... )P( قياسي
355 ...................................  )AII-I( للتحرير
 .................................................LCD لوحة
387 ................................... مؤشر االتصال
١٠١ ،94 ................................... مؤشر الرتكيز
مؤشر تشغيل ضبط البؤرة تلقتئًيا........ 103
32 ،34 ،301 ،344 ..... مؤشر درجة اإلضاءة
متوسط )جودة تسجيل الصور(............. ١٧١
115 ........................... جمموعة ضبط البؤرة 
جمول التيار املرتدد............................ 530
304 ،348 ............ حماكاة الصورة النهائية
حماكاة درجة اإلضاءة............................ 311
450 ،210 .............. حمسن العدسة الرقمي
210 ،450 .............. حمسن العدسة الرقمية
حمول التثاير املرتدد........................... 530
236 . مدة التموضع )جهاز حتديد املواقع(
٣٦٣ ................................... مرشح الهواء
٣٦٣ ................................... مرشح الهواء
مساحة اللون....................................... 217
29 ،442 ............. مستشعر إضاءة احمليط
مستشعر ضبط البؤرة..........................113
 ................................... مستكشف العرض
526 ................................ مستوى البطارية
423 ........ مستوى الصوت )تشغيل الفيلم(
146 .... مستوى املبدئي لضبط البؤرة تلقائًيا
مستوى تسجيل الصوت..................... 362

مستوى درجة اإلضاءة يف موضع M مع 
٢٥٢ ........................................ ISO  تلقائي
482 .............. مستوى زيادات درجة اإلضاءة
109 ،104 ............ مستوى ضبط البؤرة الفردي
مستوى ضبط البؤرة املتعلق باالجتاه.... 144

  ........... مستوى موضع ضبط البؤرة تلقاذًيا
109 ،31 ........................................................
 .......... مستوى موضعة ضبط البؤرة تلقائًيا
48 ،47 .............................. مصباح الدخول
 ................................................... مضاهاة
مضاهاة .............................................. 199
مضاهاة اللون األبيض.................. 483، 199
مضاهاة درجة إضاءة الفالش............ 293
مضاهاة درجة إضاءة الفالش............ 293
257 ،483 ............. مضاهاة كثافة اإلضاءة
مضاهات درجة إضاءة الفالش........... 293
483 ،257 ...)AEB( مضاهاه شدة اإلضاءة
446 ............................RAW معاجلة الصور
390 ،352 ............................. معدل اإلطار
390 ،352 ............................. معدل اإلطار
معدل اإلطار عايل............................... 358
معدل البت.......................................... 580
493 ...................................IPTC معلومات
147 ................................... معلومات األلوان
معلومات التصوير............... 398، 359، 171
147 .................................... معلومات الوجه
225 ....................... معلومات حقوق النشر
329 ،159 ،٦، ٥٥ ......... مفتاح وضع الرتكيز
329 ،159 ،٦، ٥٥ ......... مفتاح وضع الرتكيز
منع األتربة عن الصورة........................ 457
110 ،105.................. منقة ضبط البؤرة تلقائًيا
115 . مواصفات جمموعة ضبط البؤرة تلقائًيا
موقت الفاصل الزمني........................... 281
موقت املصباح.................................... 261
163.......................................... موقت ذاتي
163................... موقت ذاتي ٠١- أو دقيقتني
٣١٣ ................ موقت ضبط كثافة اإلضاءة
  ....................... موقت ضبط كثافة اإلضاءة
385 ،٣١٣ ،58 ..........................................
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385 ................ موقت ضبط كثافة اإلضاءة
ميكروفون............................... 334، 363
٣٦٣ ............................. ميكروفون خارجي
310 ...................... نسبة العرض إىل االرتفاع
310 ...................... نسبة العرض إىل االرتفاع
435 ...................................... نسخ الصور
379 ............................................ 4K نطاق
نطاق األفالم....................................... 379
180 ................................ نطاق الصور الثابتة
١٨١ ........................... نطاق الضبط التلقائي
نطاق الضبط اليدوي.............................. 180
نظام اخلريطة.................................... 524
549 ،432 ،351 .................... نظام الفيديو
227 ................. نظام مزود بتحديد املواقع 
190 ،187 ،183 .......................... منط الصورة
وحدات الفالش اخلارجية ..................... 286
  ........Canon وحدات فالش ليست من صنع
288 ...........................................................
520 ...................... وضع التحكم اخملصص
وضع التشغيل...................................... 160
35....................................... وضع التصوير
١٠١ ،49 ....................... وضع التلقائي الكامل
355 .................................... وضع الضغط
29 1 ....................................... وضع الفالش
وضع حتديد ضبط البؤرة تلقائًيا..................  
109 ،106 ،104 ..................................................
وضع تسجيل الفيلم.......................... 355
وضع ضبط البؤرة....................... 316، 382
وضع ضبط البؤرة تلقائًيا............. 316، 382
253 .................. وضع ضبط كثافة اإلضاءة
166 ................................. وظيفة التسجيل
وظيفة خمصصة........................ 482، 480
360 ،359 .......................... وقت التسجيل
  ................ وقت التسجيل املمكن )الفيلم(

359 ،347 ................................................
وقت النهار...........................................53
77 .............................. وقت عرض الصورة
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