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 CMOS كامريا رقمية عاكسة أحادية العدسة تتميز مبستشعر EOS 800D تعد كامريا
للتفاصيل الدقيقة ذات دقة تبلغ 24.2 ميجابكسل فعالة تقريًبا، ومعالج DIGIC 7 ، وميزة 

الضبط الضبط التلقائي للبؤرة )AF( عالية الدقة والسرعة من خالل 45 نقطة )نقطة الضبط 
التلقائي للبؤرة من النوع املتداخل: بحد أقصى 45 نقطة(، وإمكانية التصوير املستمر 

مبعدل 6.0 إطارات يف الثانية تقريًبا، والتصوير أثناء العرض املباشر، وتصوير فائقة الدفة 
بالكامل )Full HD( ووظيفة Wi-Fi/NFC/Bluetooth )االتصال الالسلكي(. 

قبل البدء يف التصوير، تأكد من قراءة التايل
لتجنب الصور الرديئة واحلوادث، يرجى قراءة “احتياطات السالمة” )ص. ٢٢- 24( و”احتياطات 

التعامل مع الكامريا” )ص. 25- 27(. أيًضا، قم بقراءة دليل اإلرشادات هذا بعناية لضمان 
استخدامك للكامريا على نحو صحيح. 

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

وبذلك، ميكنك التعرف على إمكانات الكامريا بشكل أفضل.  احرص على حفظ هذا الدليل يف 
مكان آمن، أيًضا، للرجوع إليه عند الضرورة. 

اختبار الكامريا قبل االستخدام واملسؤولية القانونية
بعد التصوير، قم بعرض الصور وحتقق من تسجيلها على نحو سليم. إذا 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 اخلاص. انتبه أيًضا إىل بعض املسارح العامة واملعارض وما إىل ذلك قد حتظر التصوير 

الفوتوغرايف حتى لو كان بغرض التسلية اخلاصة. 

مقدمة
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* يكون شاحن البطارية LC-E17 أو LC-E17E مرفًقا. )ويأتي طراز LC-E17E مزوًدا بسلك تيار  
    كهربائي(. 

●  .HDMI وكابل واجهة أو حتى كابل ،CD-ROM ال تأتي الكامريا مزودة بربنامج
يرد سرد أدلة اإلرشادات املرفقة بالكامريا يف الصفحة التالية.  ●
يف حالة شراء طقم العدسات، قد تكون أدلة إرشادات العدسة مضمنة كذلك.  ●
احرص على أال تفقد أًيا من العناصر املوضحة أعاله.  ●
بالنسبة لبعض العناصر التي ُتباع على حدة، انظر خريطة النظام )ص. 426( ●

الكامريا
)مزودة مبنظار للعني وغطاء للجسم(

شاحن البطارية 
LC-E17/ LC-E17E*

جمموعة البطارية
LP-E17

)مزودة بغطاء واٍق(

حزام عريض

قائمة فحص حمتويات العبوة

عندما حتتاج إىل استخدام دليل إرشادات العدسة، قم بتحميله عن موقع Canon )ص. ٤(. 
إن دالئل اإلرشادات اخلاصة بالعدسة )تنسيق PDF( هي للعدسات التي تباع بشكل منفصل. 

الحظ بأنه عند شراء طقم العدسة، قد ال تطابق بعض امللحقات املرفقة مع العدسة 
املعلومات املوجودة يف دليل إرشادات العدسة. 

ميكن حتميل الربنامج عن موقع Canon )ص. 475( الستخدامه.

أي  فقدان  حالة  ويف  معها.  التالية  العناصر  جميع  توفر  من  تأكد  الكامريا،  استخدام  بدء  قبل 
منها، اتصل باملوزع. 
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دليل اإلرشادات األساسية للكامريا
الكتيب هو دليل اإلرشادات األساسية. 

 .Canon عن موقع )PDF ميكن حتميل دليل اإلرشادات املفصل )تنسيق

 .)PDF حتميل دليل اإلرشادات )ملفات بتنسيق
قم باالتصال مع شبكة اإلنرتنت وحاول الوصول إىل موقع Canon التايل.  ●

www.canon.com/icpd
حدد بالد/ منطقة اإلقامة وقم بتحميل دليل اإلرشادات. ●

أدلة اإلرشادات املتوفرة ليتم حتميلها
دليل إرشادات الكامريا ●
دليل إرشادات وظيفة Wi-Fi )االتصال الالسلكي( ●
دليل إرشادات العدسة ●
دليل إرشادات الربنامج ●

 .)PDF عرض أدلة اإلرشادات )ملفات بتنسيق
قم بالنقر مرتني على دليل اإلرشادات الذي مت حتميله )ملفات بتنسيق PDF( لفتحه.  ●
يتطلب عرض دليل اإلرشادات )ملفات بتنسيق PDF(، برنامج Adobe Acrobat Reader DC، أو  ●

عارض Adobe PDF آخر )يوصى باستخدام اإلصدار األحدث منه(. 
ميكن حتميل برنامج Adobe Acrobat Reader DC باجملان عن شبكة اإلنرتنت.  ●
للتعلم أكرث حول كيفية استخدام برنامج عرض PDF، ارجع إىل قسم Help )املساعدة( يف  ●

الربنامج. 

دليل اإلرشادات

1

2

)PDF حتميل وعرض دليل اإلرشادات )ملفات بتنسيق
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.QR أيًضا بواسطة رمز )PDF ميكن حتميل أدلة اإلرشادات )ملفات بتنسيق

www.canon.com/icpd

●  .QR يتطلب ذلك برنامج تطبيق لقراءة رمز
حدد بالد/ منطقة اإلقامة وقم بتحميل دليل اإلرشادات. ●
●  .)URL 4 5[ )دليل/ برنامج: Manual/software URL[ أيًضا حتت عالمة تبويب QR ميكن عرض رمز

دليل اإلرشادات
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أدخل البطارية )ص. 38(. 
عند الشراء، قم بشحن البطارية لبدء  ●

االستخدام )ص.36(. 

أدخل البطاقة )ص. 39(. 
أدخل البطاقة يف فتحتها، بحيث يكون  ●

ملصق البطاقة موجًها للجزء اخللفي 
من الكامريا. 

قم برتكيب العدسة )ص. 49(. 
قم مبحاذاة عالمة تركيب العدسة  ●

احلمراء أو البيضاء مع عالمة الرتكيب 
املوجودة على الكامريا من نفس اللون. 

العدسة  بــؤرة  ضبط  وضــع  مفتاح  اضبط 
على >AF< )ص. 49(. 

 ،>ON< على  التشغيل  مفتاح  اضــبــط   
ــم اضــبــط قـــرص األوضــــاع عــلــى > <  ث

)املشهد التلقائي الذكي( )ص. 78(. 
سيتم ضبط جميع إعدادات الكامريا  ●

الالزمة تلقائًيا.

دليل البدء السريع

1

2

3

4

5

العالمة البيضاء العالمة احلمراء 
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افتح شاشة LCD )ص. 42(. 
عندما تقوم شاشة LCD بعرض شاشات  ●

إعداد التاريخ/ الوقت/ املنطقة، أنظر 
صفحة 45.  

 قم بالرتكيز على البؤرة )ص. 52(.  
أنظر عرب مستكشف املشهد ووجه مركز  ●

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

وستقوم الكامريا برتكيز البؤرة على الهدف.
وإذا لزم األمر، فسوف يرتفع الفالش املدمج.  ●

التقاط الصور )ص. 52(. 
اضغط على الغالق بالكامل اللتقاط الصورة.  ●

قم مبعاينة الصورة. 
سيتم عرض الصورة امللتقطة ملدة ثانيتني  ●

 .LCD على شاشة
لعرض الصورة مرة أخرى، اضغط على الزر  ●

>x< )ص. 115(. 

للتصوير أثناء النظر إىل شاشة LCD، أنظر “التصوير أثناء العرض املباشر” )ص. 229(.  ●
لعرض الصور امللتقطة حتى اآلن، أنظر “تشغيل الصور” )ص. 115(.  ●
حلذف الصور، أنظر “حذف الصور” )ص. ٣٦٣(.  ●

6

7

8

9

دليل البدء السريع
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البطاقات املتوافقة
البطاقة جديدة  إذا كانت  النظر عن سعتها:  التالية بغض  البطاقات  للكامريا استخدام  ميكن 
فقم بتهيئة البطاقة باستخدام  أو متت تهيئتها من قبل بواسطة كامريا أخرى أو كمبيوتر، 

هذه الكامريا )ص. 69(. 
● SD/SDHC*/SDXC* بطاقات الذاكرة

*بطاقات UHS-I مدعومة. 

البطاقات التي ميكنها تسجيل أفالم
عند تصوير األفالم، استخدم بطاقة كبرية السعة ذات سرعة كتابة وقراءة سريعة وذات أداء 

فعال كحد أدنى كما هو مذكور يف اجلدول التايل. 

* جودة تسجيل الصور التي مت ضبطها بشكل تلقائي مع تصوير الفيلم ذات الفرتات الزمنية    
   اخملتلفة )ص. 284(. 

يتم تسجيل األفالم على  ● إذا قمت باستخدام بطاقة ذات سرعة كتابة بطيئة عند تصوير األفالم، قد ال 
نحو سليم. أيًضا، إذا قمت بتشغيل األفالم على بطاقة ذات سرعة قراءة بطيئة، قد ال يشتغل الفيلم 

بشكل صحيح. 
للتحقق من سرعة كتابة/ قراءة البطاقة، ارجع إىل موقع املصّنع.  ●

SDHC SD وبطاقات الذاكرة  تشري الكلمة “بطاقة” يف هذا الدليل، إىل بطاقات الذاكرة 
.SDXC وبطاقات الذاكرة

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

حجم تسجيل الفيلم
 )ص. 275(

سرعة UHS فءة ٣ أو أسرع

غري عن األعلى

IPB )خفيف(

IPB
)قياسي(

سرعة SD فءة 10 أو أسرع

سرعة SD فءة ٦ أو أسرع

سرعة SD فءة ٤ أو أسرع

تنسيق التسجيل
MOV

ALL-*

MP4
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الفصول

مقدمة

بدء االستخدام والتشغيل األساسي للكامريا

التصوير األساسي

التصوير األساسي

التصوير األساسي

عمليات التشغيل املتقدمة للتأثريات الفوتوغرافية

التصوير الفوتوغرايف باستخدام الفالش

التصوير باستخدام شاشة LCD )التصوير أثناء العرض املباشر(

تصوير األفالم

ميزات سهلة االستخدام

تشغيل الصور

املعاجلة الالحقة للصور

تخصيص الكامريا

املرجع

دليل تشغيل برنامج/ حتميل الصور إىل الكمبيوتر

2

35

77

117

145

183

20 3

229

263

311

333

379

386

405

473

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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نظرة سريعة على احملتويات 

التصوير تلقائًيا                         ص. ٧٧-114 )أوضاع املنطقة األساسية( ●

التصوير املستمر                         ص. ١٤١ )i التصوير املستمر( ●

التقاط صورة لنفسك بني جمموعة                        ص. j( 143 املوقت الذاتي( ●

ضبط سطوع الصورة )درجة اإلضاءة(                         ص. 196 )تعويض درجة اإلضاءة( ●

تصوير ألعاب نارية يف الليل                        ص. 193 )إضاءة املصباح( ●

التصوير أثناء العرض على شاشة LCD                           ص.A( 229 التصوير أثناء العرض املباشر( ●

استخدام املرشحات اإلبداعية                       ص.105، 239  )املرشحات اإلبداعية( ●

تصوير األفالم                                                     ص. k( 263 تصوير األفالم( ●

التصوير باستخدام تأثريات الصور املتوافقة مع الهدف               ص. 155 )منط الصورة(  ●

طباعة نسخة كبرية احلجم من الصورة                                                   ص. 146 )73, 83, 1( ●

جودة الصورة

التصوير

تثبيت احلركة                          ص.  s( 186 اإلضاءة التلقائية مع أولوية الغالق( ●
تبهيت احلركة                         ●

تبهيت اخللفية                          ص. C( 84 اإلضاءة التلقائية مع أولوية فتحة العدسة( ●
ضبط سطوع الصورة )درجة اإلضاءة(                         ص. 188 )f تعويض درجة اإلضاءة( ●

التصوير بدون فالش                         ص. 83 )7 إيقاف تشغيل الفالش(ضبط سطوع الصورة ●
                   )درجة اإلضاءة(

                                                    ص. b( 112 إيقاف تشغيل الفالش(

التصوير يف إضاءة خافتة                          ص. D(  20 4 ،78التصوير الفوتوغرايف باستخدام الفالش( ●
)ISO ص. 152 )إعداد سرعة                            
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● )7a ,8a,b( 146 .ص التقاط العديد من الصور   

ص. 94، 97، 120 )الضبط التلقائي للبؤرة   ● تصوير هدف متحرك    
)Al Servo باستخدام  وضع        

ص. S( 123 وضع حتديد منطقة الضبط   ● تغيري وضع حتديد منطقة الضبط  
))AF( التلقائي للبؤرة)AF( التلقائي للبؤرة       

ص. x( 115 التشغيل( ● عرض الصور على الكامريا   

ص. 341 )التصنيفات( ● تصنيف الصور   

ص. H( 334 عرض الفهرس( ● البحث عن الصور بسرعة   
      ص. I( 335 استعراض الصور(

ص. K( 360 حماية الصور( ● حماية الصور املهمة من احلذف العرضي 

ص. ٣٦٣ )L حذف( ● حذف الصور غري الضرورية   

ص. 354 )عرض الشرائح( ● التشغيل التلقائي للصور واألفالم   

ص. 357 )جهاز التلفاز( ● عرض الصور واألفالم على جهاز التلفاز  

ص. ٣٨٠ )املرشحات اإلبداعية( ● تطبيق تأثري خاص على الصور  

●   LCD ص. ٣١٤ )سطوع شاشة    LCD ضبط سطوع شاشة
      )جهاز التلفاز(

AF )ضبط البؤرة(

التشغيل
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فهرس املميزات
الطاقة

البطاقات

العدسة

اإلعدادات األساسية

 LCD شاشة

تسجيل الصور

الضبط التلقائي للبؤرة

التشغيل

جودة الصورة 

البطارية ●
الشحن  ●
الرتكيب/ اإلخراج  ●
فحص البطارية ●
فحص معلومات البطارية            ●
مأخذ التيار الكهربائي املنزيل ●
إيقاف التشغيل التلقائي            ●

الرتكيب/ الفك  ●
التهيئة ●
حترر الغالق بدون بطاقة ●

تركيب/ فصل  ●
التكبري/ التصغري  ●

ضبط مستوى كسر انكسار الضوء ●
اللغة ●
التاريخ/ الوقت/ املنطقة  ●
الصافرة  ●

● LCD استخدام شاشة
●    LCD تشغيل/ إيقاف تشغيل شاشة
ضبط درجة السطوع ●
شاشة اللمس ●
عرض إعدادات املستوى ●
دليل املميزات ●

إنشاء/ حتديد اجمللد ●
ترقيم امللفات  ●

تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة ●
وضع حتديد منطقة الضبط  ●

التلقائي للبؤرة

وضع التشغيل ●
التصوير املستمر ●
املوقت الذاتي ●
احلد األقصى لعدد اللقطات  ●

املستمرة دون توقف 

وضع التشغيل ●
التصوير املستمر ●
املوقت الذاتي ●
حمسن اإلضاءة التلقائي ●
تقليل التشويش يف فرتات  ●

التعرض الطويل لإلضاءة
●  ISO تقليل التشويش لسرعات

العالية
تصحيح االنحراف اللوين  ●

للعدسة 
تقليل االهتزاز ●
أولوية درجة اللون  ●
مساحة اللون ●

حتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة ●
جمموعة العدسة ●
الضبط اليدوي للبؤرة ●

ص.36

ص.39

ص.49

ص.51

ص.42

ص.315

ص.118

ص.١٤١

ص.146

ص.١٤١

ص.155

ص.143

ص.163

ص.148

ص.169 

ص.١٧١

ص.170

ص.173
ص.179
ص.391

ص.١٨١

ص.125

ص.140
ص.١٣١

ص.317

ص.123

ص.48

ص.326

ص.45

ص.314

ص.312

ص.66
ص.53
ص.57

ص.38 

ص.69 

ص.50

ص.٤٤

ص.312

ص.407
ص.408
ص.43
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التصوير

ضبط درجة اإلضاءة

الفالش

التصوير أثناء العرض املباشر

تصوير األفالم

التشغيل

وضع التصوير ●
●        OSI سرعة
نسبة العرض إىل االرتفاع ●
املصباح ●
وضع ضبط كثافة اإلضاءة ●
قفل املرآة  ●
التحكم عن بعد ●

تعويض درجة اإلضاءة ●
●  +M تعويض درجة اإلضاءة مع

       otuA OSI
مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا  ●

 )AEB(
تثبيت اإلضاءة التلقائية ●

الفالش املدمج ●
الفالش اخلارجي        ●
إعدادات وظيفة الفالش  ●
التصوير الالسلكي  ●

التصوير أثناء العرض        ●
تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة ●
طريقة الضبط التلقائي للبؤرة ●
املرشحات اإلبداعية ●
الغالق باللمس ●

تصوير األفالم  ●
طريقة الضبط التلقائي للبؤرة ●
حجم تسجيل األفالم ●
ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام  ●

ovreS lA وضع
تسجيل الصوت ●
اإلضاءة اليدوية ●
التكبري/ التصغري الرقمي ●
األفالم املصورة بتأثري الشكل  ●

املصغر
املرشحات اإلبداعية لألفالم ●
لقطة الفيديو ●
أفالم ذات املدة الزمنية  ●

اخملتلفة
التصوير بالتحكم عن بعد ●

مدة معاينة الصورة ●
عرض الصورة الواحدة ●
عرض معلومات التصوير ●
عرض الفهرس ●
استعراض الصور )عرض التنقل  ●

السريع(
العرض املكّبر ●
تدوير الصورة ●
التصنيف ●
تشغيل الفيلم ●
عرض الشرائح ●
عرض الصور على جهاز التلفاز ●
احلماية ●
املسح ●
التشغيل باللمس ●
● )DPOF( أمر الطباعة
إعداد كتاب الصور ●
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حترير الصورة

التخصيص

الربنامج

املرشحات اإلبداعية      ●
تغيري احلجم ●
االقتصاص ●

●     )C.Fn( الوظائف اخملصصة
قائمتي ●

دليل بدء الربنامج     ●
دليل إرشادات الربنامج ●

Wi-Fi وظيفة
Wi-Fi دليل إرشادات وظيفة      

ص.380

ص.388

ص.٤٧٤

ص.٣٨٣

ص.399

ص.476

ص.385
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املصطلحات املستخدمة يف هذا الدليل 
الرموز الواردة يف هذا الدليل

>6<            : يشري إىل القرص الرئيسي
>Z<>Y<>X<>W<           : يشري إىل مفاتيح األسهم >V< ألعلى، ألسفل، ولليسار،   

              ولليمني. 
>0<            : يشري إىل زر الضبط. 

8/7/9/0          : يشري إىل أّن وظيفة املعنية تظل نشطة ملدة ٤ ثواٍن أو ٦  
             ثواٍن أو  10 ثواٍن أو 16 ثانية على التوايل بعد حترير الزر مباشرة. 

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

: يف حالة ظهور أعلى يسار أي صفحة، فإنه يشري إىل توفر    O
    الوظيفة يف أوضاع املنطقة اإلبداعية فقط )ص. 31(. 

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

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

: نصيحة حلل املشكالت   

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

االفرتاضات األساسية
●  >ON< تفرتض جميع العمليات املوضحة يف هذا الدليل أنه قد مت ضبط مفتاح التشغيل بالفعل على

وأنه مت )ص. 43(.
يفرتض ضبط جميع إعدادات القوائم والوظائف اخملصصة على القيم االفرتاضية.  ●
تبني الرسوم التوضيحية الواردة يف هذا الدليل الكامريا وهي متصلة بالعدسة  ●

       EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM كمثال. 
إن عينات الصور املعروضة على الكامريا واملستخدمة يف هذا الدليل هي للتوضيح وإلظهار التأثريات  ●

بوضوح أكرث. 
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تركيب عدسة وفكها............................................................................................. 49
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Q التحكم السريع يف وظائف التصوير................................................................. 59
3عمليات القوائم والتهيئة.............................................................................. 61
d تشغيل الكامريا باستخدام شاشة اللمس.......................................................  ٦٦
تهيئة البطاقة....................................................................................................... 69
71  .......................................................................................LCD تبديل عرض شاشة
عرض املستوى اإللكرتوين......................................................................................  72
عرض الشبكة......................................................................................................  74
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7 التصوير عندما يتعذر استخدام الفالش............................................................ 

C التصوير التلقائي اإلبداعي.................................................................................. 
2 التقاط الصور الشخصية.................................................................................... 
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4التقاط الصور القريبة........................................................................................ 

5تصوير األهداف املتحركة.................................................................................. 
8 وضع املشهد اخلاص..................................................................................... 

q التقاط الصور اجلماعية....................................................................................  
C  تصوير األطفال................................................................................................. 

P تصوير الطعام.................................................................................................. 
x التقاط الصور الشخصية على ضوء الشموع...................................................  
6 التقاط الصور الشخصية الليلية )باستخدام حامل ثالثي القوائم(.......................
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Q التحكم السريع................................................................................................... 
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x تشغيل الصور..............................................................................................
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3

2

118
123
127
130
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139
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143
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83
84

91
92

93
94
95
96
97
98
٩٩
100
١٠١
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١١١
114
115



18
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ضبط خفض التشويش....................................................................................... 
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تقليل االهتزاز...................................................................................................... 
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التحذيرات:

احتياطات السالمة 
إن 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. 

أقرب  الفور  على  فاستشر  املنتج،  يف  ضرر  أو  مشكلة  أو  عطل،  أي  واجهت  إذا 
مركز خدمة Canon أو االتصال باملورد الذي قمت بشراء املنتج منه. 

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

ال تستخدم أي بطاريات، ومصادر طاقة، أو امللحقات غري احملددة يف دليل اإلرشادات. ال تستخدم أي  ●
بطاريات أو بطاريات معدلة الصنع، أو إذا كان املنتج تالًفا. 

ال حتاول مطلقا 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 اإلرشادات. 
ال تدخل أي أجسام معدنية غريبة يف إلتماسات الكهربائية للكامريا، وإكسسوار، والكابالت، الخ. ●
عندما تقوم بالتخلص من البطارية، قم بإلصاق إلتماسات الكهربائية بالتلزيق. إن احتكاكها مع أي شيء  ●

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

عن الشاحن لوقف الشحن. وإال، قد ينتج عن ذلك حريق، وضرر ناجت عن احلرارة أو صدمة كهربائية.
أو لهب،  ● أو يف حال أصدرت دخان  أي تشوهات  أو  اللون،  تغيري يف  أو  البطارية،  أي تسرب عن  إذا جنم 

انتزعها على الفور. واحذر من عدم تعرضك للحريق خالل العملية. فإذا واصلت استخدامها ستؤدي إىل 
صدمة كهربائية أو قد حترتق. 

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

املياه النظيفة دون فرك. وراجع الطبيب فوًرا. 
ال ترتك أي أسالك بالقرب من مصدر احلرارة. فيمكن أنتشوه 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 الناجتة 
عن درجات احلرارة املنخفضة. باستخدام احلامل ثالثي القوائم ينصح لألشخاص الذين يعانون مشاكل 

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

   يرجى اتباع التحذيرات التالية. وإال فقد ينتج عن سوء استخدام املنتج حوادث  
   تودي للموت أو اإلصابة اخلطرية. 
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يف حالة عدم استخدام الكامريا أو امللحقات لفرتة زمنية طويلة، احرص على إخراج البطارية وفصل قابس  ●
التيار الكهربائي وقم بتخزين الكامريا. وهذا من أجل منع الصدمات الكهربائية، والسخونة الزائدة واحلريق 

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

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

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

أو اإلصابة. وقد حتدث اإلصابة  الكهربائية،  االختناق والصدمة  أو احلبال قد تسبب دون قصد  فاألشرطة 
أيًضا إذا كان الطفل أو الرضيع يبتلع عن طريق اخلطأ جزء من أجزاء الكامريا أو امللحق. إذا كان الطفل أو 

الرضيع قد ابتلع جزء أو ملحق، يجب استشارة الطبيب فوًرا. 
عن  ● بعيًدا  البطارية  على  واحلفاظ  وباملثل،  الرطبة.  أو  املرتبة  األماكن  يف  املعدات  تخزن  أو  تستخدم  ال 

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

فاملوجات  ● أوًلا.  باستخدامها  يسمح  إذا  حتقق  مستشفى،  أو  طائرة  داخـل  الكامريا  استخدام  قبل 
يف  الطبية  املــعــدات  أو  الطائرة  صكوك  مع  تتداخل  قد  الكامريا  من  املنبعثة  الكهرومغناطيسية 

املستشفى. 
لتجنب حصول أي حريق أو صدمات كهربائية، اتبع تعليمات السالمة التالية:  ●

اإلدخال الكلي لقابس الطاقة.  ●
ال تستخدم قابس الطاقة بأيدي مبلولة.  ●
عند إخراج قابس الطاقة من مأخذ 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 بلف 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 مّغرب، 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 تّسرب،  ●

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.  ●

صدمة  إىل  الصحيح  غري  االستخدام  يــؤدي  قد  للمنتج.  استخدامهم  حني  يف  األطفال  على  ــراف  واإلش
كهربائية أو إصابة. 

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

ال تقوم بلف أو تغطية املنتج بالقماش. إن هذا قد يؤدي إىل احتباس احلرارة يف الداخل مما قد يضر بالغالف  ●
أو االشتعال. 

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

ال تستخدم الطالء، والبنزين، أو املذيبات العضوية األخرى لتنظيف املنتج. القيام بذلك قد يؤدي إىل حصول  ●
حريق أو يشكل خطرا على الصحة.

 احتياطات السالمة 
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بتخزين املنتج يف مكان ذات درجة حرارة عالية مثل داخل السيارة وحتت أشعة  ● أو تقوم  ال تستخدم 
الشمس احلارقة. قد يصبح املنتج ساخن ويسبب حروق. القيام بذلك قد يسبب يف تسرب أو حتى 

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

حادث. كما تأكد من أن احلامل ثالثي القوائم 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 األعني، قد يسبب ذلك يف أذى.   ●

 احتياطات السالمة 

يرجى اتباع التحذيرات التالية. وإال قد ينتج عن سوء استخدام املنتج حوادث  التحذيرات:   
تودي للموت أو اإلصابة اخلطرة.    
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احتياطات التعامل مع اجلهاز   
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 
بيانات  تدمري  أو  الصحيح  النحو  على  الكامريا  تشغيل  عدم  يف  القوية  املغناطيسية  اجملاالت  تسبب 

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.  ●
واملــرآة  ● العرض  ومستكشف  العدسة  على  املوجودة  األتربة  من  للتخلص  منفاًخا  فقط  استخدم 

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

 .Canon

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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 احتياطات السالمة 

بفك  ● فقم  ذلك،  حدث  إذا  إتالفها.  لتجنب  وذلك  تستخدمها.  فال  الكامريا،  على  التكاثف  تكون  حالة  يف 
استخدام  قبل  املتكاثف  املاء  يتبخر  حتى  وانتظر  الكامريا،  من  والبطارية  البطاقة  وإخــراج  العدسة 

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 لبضع مرات كل فرتة قصرية من 
الوقت للتأكد من أنها ال تزال تعمل. 

التآكل كغرفة مظلمة أو معمل  ● التي توجد بها مواد كيماوية تسبب  الكامريا يف األماكن  جتنب تخزين 
كيميائي. 

إذا كانت الكامريا ال تستخدم لفرتات طويلة، فاخترب كل وظائفها قبل االستخدام. إذا مل تستخدم الكامريا  ●
لبعض الوقت أو إذا كانت هناك مناسبة تصوير هامة، فافحص الكامريا لدى موزع Canon أو افحصها 

بنفسك وتأكد من أنها تعمل على نحو صحيح. 
إذا مت استخدام ميزة التصوير املستمر أو التصوير باستخدام العرض املباشر أو تصوير األفالم لفرتات  ●

طويلة، قد تصبح الكامريا ساخنة. ال يعترب ذلك عيًبا.  
إذا كان هناك مصدر للضوء يأتي من داخل أو خارج منطقة الصورة، قد تصبح الصورة غري واضحة.  ●

LCD شاشة
على الرغم من أنه مت تصنيع شاشة LCD بتقنية فائقة تتخطى ٩٩،٩٩٪ من وحدات البكسل الفعالة،  ●

إال أنه رمبا يكون هناك القليل من وحدات البكسل غري الفعالة والتي تعرض اللون األسود أو األحمر فقط. 
غري  البكسل  وحدات  متثل  وال  املتبقية.  البكسل  وحدات  من  أقل  أو   ٪0.01 نسبتها  وتبلغ  ذلك  إىل  وما 

الفعالة عطًلا بالشاشة، فهي ال تؤثر على الصور املسجلة. 
إذا مت ترك شاشة LCD يف وضع التشغيل لفرتة طويلة، فقد يحدث تشوه بالشاشة تظهر فيه بقايا  ●

الكامريا دون  ترك  األمر يحدث لفرتة مؤقتة وسيختفي مبجرد  يتم عرضه. ومع ذلك، فإن هذا  ما كان 
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. 
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Contacts

 احتياطات السالمة 

البطاقات
حلماية البطاقة والبيانات عليها. الحظ ما يلي: 

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

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

السماعات أو املغناطيس. جتنب أيًضا األماكن احملتمل احتوائها 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.  ●

بقع األوساخ امللتصقة باجلانب األمامي للمستشعر
بجانب دخول األتربة من اخلارج إىل الكامريا، فقد مادة النرتيت املوجودة باألجزاء الداخلية للكامريا مبقدمة 
املستشعر يف حاالت نادرة. يف حالة استمرار البقع املرئية على الصورة، فيوصى بتنظيف املستشعر 

  .Canon عن طريق مركز خدمة

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

 التالمس الكهربائية.

مناطق التالمس
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جمموعة املصطلحات
الفالش املدمج/الشعاع املساعد

للضبط التلقائي للبؤرة )ص. 4 20/ ١٢١(

قرص األوضاع )ص. 30(

>B< زر حتديد منطقة الضبط 
التلقائي للبؤرة )AF( )ص. 124(

مفتاح التشغيل )ص. 43(

>g< زر إعداد سرعة 
ISO )ص. 152(

>6< القرص الرئيسي

 زر الغالق )ص. ٢٥(

مقبض

املرآة )ص. 0 20، 331(

مناطق التالمس )ص. 27(

موضع تركيب العدسة

دبوس قفل العدسة

>I< طرف توصيل رقمي )ص. 477(

غطاء اجلسم )ص. 49(

* يستخدم مع اتصاالت Wi-Fi عرب    
 .NFC وظيفة    

>F< طرف توصيل وحدة التحكم عن بعد )ص. 413(

>Y<طرف توصيل دخل امليكروفون 
اخلارجي )ص. 301(

>D< طرف خرج HDMI صغري )ص. 357(

زر معاينة عمص اجملال 
)ص. 190(

زر حترير العدسة )ص. 50(

*)N عالمة(

غطاء طرف توصيل

امليكروفونات 
املدجمة )ص.264(

مكرب الصوت )350(

Wi-Fi مصباح >k<

>V<عالمة السطح البؤري )ص. 93(

>D<زر الفالش )ص. ٤٠٢(

عالمة تركيب العدسة EF-S )ص. 49(

قاعدة تركيب وحدة الفالش )ص. 209(

مناطق مالمسة مزامنة الفالش 

عالمة تركيب العدسة EF )ص. 49(

فتحة تثبيت احلزام 
)ص. 35(

p

مستشعر  وحدة 
التحكم 

)ص. 0 20، 412(

مصباح تخفيف 
العني احلمراء/ 
املؤقت الذاتي 
املصباح )ص. 

)143 /20 5

>U< زر العرض 
)ص. 71(



29 29

جمموعة املصطلحات

>g< زر تعويض اإلضاءة/فتحة العدسة

Wi-Fi زر >k< 

مصباح الوصول )ص. 40(

غطاء فتحة البطاقة 
)ص. 39(

فتحة سلك التيار 
املستمر )ص. 408(

>0<زر اإلعداد )ص. 61(

غطاء جتويف البطارية )ص. 38(

>L< زر املسح )ص. ٣٦٣(

فتحة البطاقة )ص. 39(

>x< زر التشغيل )ص. 115(

>Q< زر التحكم لسريع )ص. 59(

فتحة احلامل  ثالثي القوائم

الرقم التسلسلي

زر القائمة )ص. 61(

منظار العني )ص. 413(

العدسة العسنية ملستكشف املشهد

مقبض ضبط مستوى انكسار الضوء )ص. 51(

زر املعلومات )ص. 71، 
)406  ،270  ،233 ،115

 /LCD شاشة
شاشة اللمس 

)ص. 61، ٦٦/٣١٣، 
)352 ،338

>V<:>Z<>Y<>X<>W< مفاتيح األسهم )ص. 61(
>BW< زر حتديد توازن اللون األبيض )ص. 163(

>AX< زر حتديد منط الصورة )ص. 155(
>iQY< زر حتديد وضع التشغيل )ص. ١٤١، 143(

>fZ< زر حتديد تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة )ص. 118(

ذراع حترير غطاء جتويف 
البطارية )ص. 38(

> u /S <زر حتديد نقطة
الضبط التلقائي للبؤرة/التكبري 

)ص. ٥٢١/ ٧٣٣(

> I /A <تثبيت اإلضاءة
التلقائية/تثبيت درجة إضاءة  

الفالش/زر الفهرس/التصغري 
)ص. 199/ 207/ 334/ 337(

>A< التصوير أثناء العرض املباشر/ 
 زر تصوير األفالم )ص. 230/ 264(
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q6

CF

PG

x

Gc

WA

XB

ZC

HD

جمموعة املصطلحات

قرص األوضاع 
يتكون قرص األوضاع من أوضاع املنطقة اإلبداعية وأوضاع املنطقة األساسية. 

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

الهدف أو املشهد للتصوير. 

A  : املشهد التلقائي الذكي
              )ص. 78(

2  : الصورة الشخصية )ص. 91(

7  : إيقاف تشغيل الفالش )ص. 83(
3  : منظر طبيعي )ص. 92(

 C  : التلقائي اإلبداعي  )ص. 84(

v :املرشحات اإلبداعية )ص. 105(

8 :املرشحات اإلبداعية )ص. 95(

4  : صورة قريبة )ص. 93(
5  : رياضة )ص. 94(

مشهد ليلي )ص. 100(

مشهد ليلي مع حمل الكامريا باليد )ص. ١٠١(

صورة اجملموعة )ص. 96(

تأثر اجملسمات )ص. 108(الصورة  غري واضحة باألسود/ األبيض )ص. 107(

األطفال )ص. 97(

معيار فن نطاف الديناميكي العايل )ص. 108(الضبط الدقيق والتلقائي للبؤرة )ص. 107(

الطعام )ص. 98(

وضوح فن نطاق الديناميكي العايل )ص. 108(تأثري Fish- eye )ص. 107(

ضوء الشموع )ص.  ٩٩(

قوة فن نطاق الديناميكي العايل )ص.109(تأثري لوحة الزيت )ص. 108(

فن النطاف الديناميكي العايل املطبوع )ص. 109(تأثري Toy camera )ص. 108(

 )HDR( التحكم يف اإلضاءة اخللفية للنطاق الديناميكي العايل
)ص. 102(
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Nomenclatureجمموعة املصطلحات

املنطقة اإلبداعية
متنحك هذه األوضاع مزيًدا من التحكم لتصوير األهداف اخملتلفة حسب الرغبة. 

برنامج AE )اإلضاءة التلقائية( )ص. 184(
اإلضاءة التلقائية مع أولوية الغالق )ص. 186(

اإلضاءة التلقائية مع أولوية فتحة العدسة )ص. 188(
اإلضاءة اليدوية )ص. ١٩١(

:    d
: s
: f
:   a



32

Nomenclature

32

The display will show only the settings currently applied.

شاشة التحكم السريع 
)مثال يف وضع >d< مع ضبط ]s: Shooting screen : Standard[ )شاشة التصوير: قياسي( )ص. 59((

سرعة الغالق فتحة العدسة

حمسن اإلضاءة التلقائي )ص.169(

سرعة ISO )ص.152(

تعويض درجة إضاءة الفالش 
)ص. 206، 227(

إعدادات الفالش املدمج

جودة تسجيل الصور )ص. 146(

اللقطات املمكنة

العد التنازيل للموقت الذاتي

اللقطات املمكنة أثناء 
مضاهاة توازن اللون األبيض

73 كبرية/ جودة عالية
83 كبرية/ جودة عادية

74 متوسطة/ جودة عالية
84 متوسطة/ جودة عادية

7a صغرية ١/ جودة عالية
8a صغرية ١/ جودة عادية

b    حجم صغر ٢ )دقة عالية(
73 + 1

RAW+ حجم كبري/ دقة عالية
RAW 1

أولوية درجة التمييز 
)ص. 391(

z مؤشر القرص الرئيسي

وضع التصوير

منط الصورة )ص. 155(

التلقائي  الضبط  تشغيل 
للبؤرة  )ص. 118(

رمز التحكم السريع 
)ص. 60(

مستوى البطارية  )ص. ٤٤(

Wi-Fi وظيفة

توازن اللون األبيض )ص. 123(

Bluetooth وظيفة

GPS مؤشر اتصال

u تصحيح توازن اللون األبيض )ص. 167(
B مضاهاة توازن اللون األبيض )ص. 168(

وضع التشغيل )ص. ١٤١، 143(تقليل تشويش اللقطات املتعددة )ص. 170(

Wi-Fi قوة إشارة
حالة نقل Eye-Fi )ص. ٤١٤(

وضع ضبط كثافة اإلضاءة )ص. 194(

وضع  حتديد منطقة ضبط البؤرة تلقائًيا 
)ص. 123(

مؤشر مستوى درجة اإلضاءة 
تعويض درجة اإلضاءة حامل

)ص. 196( نطاق املضاهاة التلقائية 
لشدة  اإلضاءة)AEB( )ص. 197(

جمموعة املصطلحات
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معلومات مستكشف املشهد
دائرة  الضبط املوضعي لكثافة اإلضاءة )ص. 194(

نقطة ضبط البؤرة التلقائي )ص. 123(

الشبكة )ص. 74(

خط نسبة العرض إىل 
االرتفاع )ص. 150(

الكشف عن االهتزاز 
)ص. 75، 179(

 ISO مؤشر سرعة
)ص. ٢٥١(

> o < مؤشر ضبط البؤرة

سرعة ISO )ص. 152(

>O< تعويض درجة اإلضاءة )ص. 196(

فتحة العدسة )ص. 188(

>y< تعويض درجة 
إضاءة الفالش )ص. 206(

>d< تثبيت درجة 
إضاءة الفالش )ص. 207(/ 

مضاهاة درجة إضاءة 
الفالش قيد التقدم 

>e<مزامنة عالية 
السرعة )ص. 215(

املستوى اإلملرتوين 
)ص. 73(

إطار منطقة الضبط 
التلقائي للبؤرة )ص. 123(

شاشة ضبط البؤرة

>i< رمز التحذير
 )ص. 395(

>D<الفالش جاهز 
)ص. 4 20، 9 20(

 FE حتذير بحدوث قفل
غري مناسب

>A< تثبيت اإلضاءة التلقائية/ 
املضاهاة التلقائية لشدة 

اإلضاءة قيد التقدم )ص. 197(

سيظهر العرض اإلعدادات املطبقة حالًيا فقط.  ●

سرعة الغالق )ص. 172(
)buLb( إضاءة املصباح

)FEL( تثبيت درجة إضاءة الفالش
)buSY( مشغول

إعادة تدوير الفالش املدمج 
)DbuSY)مشغول((

)Card( حتذير بعدم وجود بطاقة
)Card( خطأ يف البطاقة

)FuLL( حتذير امتالء البطاقة
)Err( رمز اخلطأ

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

مؤشر مستوى درجة اإلضاءة 
مقدار تعويض درجة اإلضاءة 
نطاق املضاهاة التلقائية لشدة اإلضاءة 
)AEB( )ص. 197(
إضاءة مصباح تخفيض العني احلمراء

>A< أولوية درجة التمييز )ص. 391(

احلد األقصى لعدد اللقطات 
املستمرة دون توقف

ضبط البؤرة تلقائيا )AF( للمنطقة
)حتديد املنطقة يدوًيا( )ص. 123(

جمموعة املصطلحات
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LC-E17 شاحن البطارية
شاحن البطارية LC-E17 )ص. ٦٣(

LC-E17E شاحن البطارية
شاحن البطارية LC-E17 )ص. 36(. 

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

بعناية. 
لقابس  إضافًيا  حمــوًلا  استخدم  األمريكية،  املتحدة  الواليات  خارج  بالطاقة  إمــداد  مبصدر  للتوصيل 

الطاقة ذا تكوين مالئم ملأخذ التيار الكهربائي، إذا لزم األمر. 

قابس الطاقة

مصباح الشحن

مصباح اكتمال الشحن

فتحة البطارية

سلك التيار الكهربائي

مقبس سلك التيار الكهربائي
مصباح الشحن

مصباح اكتمال الشحن

فتحة البطارية
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بدء االستخدام والعمليات 
األساسية للكامريا

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

تركيب احلزام املرفق
مرر طرف احلزام عرب فتحة تركيب احلزام 

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

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

متصل  ● العينية  العدسة  غطاء  أّن  إىل  االنتباه  يرجى 
باحلزام أيًضا )ص. 413(.  

1

2

3

4

1

غطاء العدسة العينية

35
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LC-E17

LC-E17E

1

2

3

انزع الغطاء الواقي.
افصل الغطاء الواقي املرفق مع البطارية ●

قم برتكيب البطارية
كما هو مبني بالرسم التوضيحي، قم برتكيب البطارية  ●

بإحكام يف الشاحن.
برتتيب  ● أعــاله  املوضح  اإلجــراء  اتبع  البطارية،  لفصل 

عكسي. 

أعد شحن البطارية.
LC-E17  بالنسبة لطراز

شاحن  ● طــريف  افــرد  بالسهم،  املوضح  النحو  على 
البطارية وأدخلهما يف مأخذ التيار الكهربائي.

LC-E17E  بالنسبة لطراز
القابس  ● وأدخل  بالشاحن  الطاقة  سلك  بتوصيل  قم 

يف مأخذ التيار الكهربائي.
e  مصباح ويضيء  تلقائًيا  الشحن  ــادة  إع عملية  تبدأ 

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

اكتمال الشحن باللون األخضر. 

الغرفة                        ● حــرارة  درجــة  يف  متاًما  نافدة  بطارية  شحن  إعــادة  إلكمال  ساعتني  حــوايل  األمــر  يستغرق 
) 23 درجة مئوية / 73 درجة فهرنهايت(. ستختلف املدة الالزمة إلعادة شحن البطارية بشكل كبري 

وفًقا لدرجة احلرارة احمليطة والسعة املتبقية يف البطارية.
وألغراض تتعلق بالسالمة، ستستغرق إعادة شحن البطارية يف درجات حرارة منخفضة ) من 5 إىل 10  ●

درجات مئوية / من 41 إىل 50 درجة فهرنهايت ( وقًتا أطول )ما يصل إىل 4 ساعات تقريًبا (.

مصباح الشحن

مصباح اكتمال الشحن
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عند الشراء، ال تكون البطارية مشحونة بالكامل.  ●
لذا اشحن البطارية قبل االستخدام. 

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

بعد إعادة شحن البطارية، أخرجها وافصل الشاحن عن مأخذ التيار الكهربائي.  ●
أخرج البطارية من الكامريا يف حالة عدم االستخدام. ●

إذا مت ترك البطارية يف الكامريا لفرتة طويلة، فسيتم تفريغ مقدار ضئيل من الطاقة، مما ينتج عنه تفريغ 
الشحن بشكل مفرط وقصر عمر البطارية. قم بتخزين البطارية مع تركيب الغطاء الواقي )املرفق(. فقد 

يؤدي تخزين البطارية عند شحنها بالكامل إىل خفض أداء البطارية. 

ميكن أيًضا استخدام شاحن البطارية يف الدول األجنبية.  ●
يتوافق شاحن البطارية مع مصدر طاقة بجهد يرتاوح من  100 فولت من التيار املرتدد حتى  0 24  فولت من 
التيار املرتدد وتردد قدره  50/ 60 هرتز. إذا لزم األمر، فقم بتوصيل أحد حموالت قابس الطاقة املتوفرة 
باألسواق للبلد أو املنطقة املعنية. ال تقم بتوصيل أي حمول جهد كهربائي حممول بشاحن البطارية. 

فقد ينجم عن ذلك تلف شاحن البطارية. 

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

افحص أداء إعادة شحن البطارية )ص. 407( وبادر بشراء بطارية جديدة. 

شحن البطارية

تلميحات الستخدام البطارية والشاحن

ال تلمس مقبس الطاقة اخلاص بالشاحن، وال األطراف بعد فصله ملدة ال تقل عن ٥ ثواٍن.  ●
●  .LP-E17 ال تشحن البطارية بخالف البطارية طراز
أو  ● منتج  مع  استخدامها  يؤدي  وقد  فقط.   Canon ملنتجات   LP-E17 طراز  البطارية  تصميم  مت 

شاحن بطارية غري متوافق إىل التسبب يف حدوث أعطال أو حوادث لن تتحمل مسؤوليتها شركة 
 .Canon
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تركيب البطارية وإخراجها
قم بإدخال بطارية LP-E17 كاملة الشحن يف الكامريا. يصبح مستكشف العرض اخلاص 

بالكامريا ساطًعا بعد تركيب البطارية، كما يصبح معتًما عند إخراجها. يف حال مل يتم 
تركيب البطارية، تصبح الصورة يف مستكشف العرض غري واضحة وال ميكنك ضبط البؤرة. 

1

2

3

انزع الغطاء الواقي.
افصل الغطاء الواقي املرفق مع البطارية ●

أدخل البطارية.
أدخل الطرف الذي توجد به مناطق تالمس البطارية.  ●
أدخل البطارية حتى تستقر يف موضعها.  ●

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

افتح الغطاء وأخرج البطارية. 
اضغط على ذراع حترير البطارية على النحو املوضح  ●

بالسهم وأخرج البطارية. 
احرص  ● البطارية،  بأطراف  قصر  دائــرة  حدوث  لتجنب 

على تركيب الغطاء الواقي )ص. 36( بالبطارية. 

إخراج البطارية

تركيب البطارية

تنكسر  وإال فقد  زائد.  للخلف بشكل  إمالته عنوة  احرص على عدم  البطارية،  بعد فتح غطاء جتويف 
املفصلة. 
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Write-protect switch

Possible shots

كما  منفصل(.  بشكل  تباع  )التي   SDXC أو   SDHC أو   SD الذاكرة  بطاقات  استخدام  ميكن 
 .UHS-I مع البطاقات فائقة السرعة SDXC و SDHC ميكن أيًضا استخدام بطاقتي الذاكرة

يتم تسجيل الصور امللتقطة على البطاقة. 

1

3

2

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

أغلق الغطاء.
باألسهم  ● املوضح  االجتــاه  يف  وحركه  الغطاء  أغلق 

حتى يستقر يف موضع اإلغالق. 
عند ضبط مفتاح التشغيل على >ON<، سيتم عرض  ●

 .LCD عدد اللقطات املمكن على شاشة

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

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

تركيب البطاقة

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

تركيب البطاقة وإخراجها

اللقطات املمكنة

مفتاح احلماية من الكتابة
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تركيب البطاقة وإخراجها

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

سيمنع ضبط ]z1:Release shutter without card[ )حترير الغالق من دون بطاقة( على  ●  
]Disable[ )تعطيل( من التصوير بدون إدخال بطاقة )ص. ٣١٢(. 

إخراج البطاقة

1

2

 افتح الغطاء.

أخرج البطاقة.

●  .>OFF< اضبط مفتاح التشغيل على  
تأكد من عدم إضاءة مصباح الوصول، ثم افتح    ●  

         الغطاء. 
يف حالة عرض )جار التسجيل( أغلق الغطاء ●  

ارفع البطاقة إىل الداخل برفق. ثم اتركها إلخراجها.  ●  
اسحب البطاقة بشكل مستقيم إىل اخلرج، ثم أغلق   ●  

         الغطاء. 
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تركيب البطاقة وإخراجها

عند إضاءة مصباح الوصول أو وميضه، يشري ذلك إىل أنه جتري كتابة الصور على البطاقة أو  ●  
غطاء  تفتح  ال  البيانات.  نقل  يجري  أنه  أو  البطاقة  من  مسحها  أو  البطاقة  بواسطة  قراءتها 
فتحة البطاقة يف هذا الوقت. أيضا، ال تقم مطلقا بأي مما يلي أثناء إضاءة مصباح الوصول أو 

وميضه. وإال، فقد يؤدي ذلك إىل إتالف بيانات الصور أو البطاقة أو الكامريا. 
إخراج البطاقة.  ●  
إخراج البطارية.  ●  
   هّز الكامريا أو تعريضها للصدمات.  ●
   فصل وتوصيل سلك التيار الكهربي )عند استخدام ملحقات مأخذ التيار الكهربي املنزيل  ●

)تباع بشكل منفصل، ص. ٤٠٨((.  
إذا كانت البطاقة تشتمل على صور مسجلة بالفعل، فقد ال يبدأ رقم الصور من ٠٠٠١ )ص. ٣١٧(. ●  
LCD، فأخرج البطاقة وأعد تركيبها. وإذا  ● عند عرض رسالة خطأ تتعلق بالبطاقة على شاشة  

استمر ظهور رسالة اخلطأ، فاستخدم بطاقة أخرى. إذا كان بإمكانك نقل جميع الصور املوجودة 
على البطاقة إىل كمبيوتر، فانقل جميع الصور ثم قم    بتهيئة البطاقة باستخدام الكامريا )ص. ٦٩( 

وقد ترجع البطاقة حينئذ إىل حالتها الطبيعية. 
ال تلمس مواضع تالمس البطاقة بأصابعك أو بأية أجسام معدنية. وال تعرض مواضع التالمس  ●  

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

ال ميكن استخدام بطاقات الوسائط املتعددة )MMC( )سيظهر خطأ يف البطاقة(. ●  
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LCD استخدام شاشة
وتصوير  املباشر،  العرض  أثناء  التصوير  واستخدام  القائمة،  وظائف  ضبط  ميكنك   ،LCD شاشة  فتح  بعد 

 .LCD األفالم، وتشغيل الصور واألفالم. ميكنك تغيري اجتاه وزاوية شاشة

1

2

3

LCD افتح شاشة

LCD أدر شاشة 

وجهها نحوك. 

أو  ● ألعلى  تدويرها  ميكنك   ،LCD شاشة  فتح  عند   
ألسفل أو فوق ٠٨١ درجة ملواجهة الهدف. 

الزاوية املوضحة هي زاوية تقريبية فقط.  ●  

●  .LCD توخ احلذر كي ال تفرط يف استخدام القوة املفصلة وقوم بكسرها عند تدوير شاشة  
عند توصيل كابل بطرف توصيل الكامريا، ستكون زاوية تدوير فتح شاشة LCD حمدودة.  ●  

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

إىل  ● LCD نحو الهدف  أو تصوير األفالم، سيؤدي توجيه شاشة  العرض املباشر  أثناء  التصوير  عند   
عرض صورة عاكسة على شاشة الكامريا )ميني/ يسار عاكسة(. 

وبشكل طبيعي، استخدم الكامريا عن طريق توجيه  ●  
شاشة LCD ناحيتك. 

180°

90°

175°
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تشغيل الكامريا
يف حالة ضبط مفتاح التشغيل على وضع التشغيل وظهور شاشة ضبط التاريخ/ الوقت/ املنطقة. 

انظر صفحة ٤٥ لضبط التاريخ/ الوقت/ املنطقة. 

>k<         :يتم تشغيل الكامريا، ميكنك تصوير األفالم )ص. ٢٦٤(.
>1<     :يتم تشغيل الكامريا. ميكنك التقاط الصور الثابتة. 

>2<  :يتم إيقاف تشغيل الكامريا وال تعمل. اضبط املفتاح   
على هذا املوضع يف حالة عدم استخدام الكامريا. 

التنظيف التلقائي للمستشعر

3إيقاف التشغيل التلقائي

عند ضبط مفتاح التشغيل على >1< أو >2<، سيتم تنفيذ عملية تنظيف املستشعر تلقائيا.  ●  
 .>f< بعرض LCD قد يتم سماع صوت خافت(. أثناء تنظيف املستشعر، ستقوم شاشة(

حتى أثناء تنظيف املستشعر، يظل بإمكانك التصوير من خالل الضغط على زر الغالق حتى يف منتصفه  ●  
)ص. ٥٢( إليقاف عملية التنظيف والتقاط صورة. 

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

لتوفري طاقة البطارية، يف حالة عدم تشغيل الكامريا لفرتة طويلة، يتم إيقاف تشغيل الكامريا تلقائًيا حتت 
التوقيت الذي مت ضبطه حتت ]Auto power off :52[ )ص. ٣١٣(. لتشغيل الكامريا مرة أخرى، ما عليك 

سوى الضغط على زر الغالق حتى املنتصف )ص. ٥٢(.

إذا قمت بضبط مفتاح التشغيل على >OFF< أثناء تسجيل إحدى الصور على البطاقة، فسيتم عرض 
]… Recording[ )جار التسجيل...( وسيتم إيقاف تشغيل الكامريا بعد انتهاء التسجيل. 
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تشغيل الكامريا

z فحص مستوى شحن البطارية

عند تشغيل الكامريا، سيتم اإلشارة إىل مستوى طاقة البطارية بأحد املستويات األربعة التالية. 

z    : مستوى طاقة البطارية كاٍف. 
x    : مستوى طاقة البطارية منخفض، لكن ال يزال    

c    : ستنفذ طاقة البطارية قريًبا. )وميض(

n    : أعد شحن البطارية. 
باإلمكان  استخدام الكامريا.

عدد اللقطات املمكنة
درجة حرارة الغرفة )٢٣ درجة درجة احلرارة

مئوية/ ٧٣ درجة فهرنهايت(
درجات احلرارة املنخفضة ). درجة 

مئوية/ ٣٢ درجة فهرنهايت( 
حوايل ٧٧٠ لقطةحوايل ٨٢٠ لقطةبدون فالش

حوايل ٥٥٠ لقطةحوايل ٦٠٠ لقطة استخدام الفالش بنسبة ٪٥٠

تعتمد الواردة أعاله على بطارية LP-E17 مشحونة بالكامل ميزة التصوير أثناء العرض املباشر ومعايري  ●  
CIPA )احتاد الكامريات ومنتجات التصوير(. 

سيؤدي القيام بأي مما يلي إىل نفاذ طاقة البطارية سريًعا: ●  
الضغط على الغالق حتى املنتصف لفرتة زمنية طويلة.  ●  
تنشيط الضبط التلقائي للبؤرة بشكل متكرر بدون التقاط الصور.  ●  
استخدام مثبت صور العدسة. ●  
استخدام شاشة LCD بشكل متكرر.  ●  
●  .Wi-Fi استخدام وظيفة  
قد يقل عدد اللقطات املمكنة وفًقا لظروف التصوير الفعلية.  ●  
يتم تشغيل العدسة بواسطة بطارية الكامريا. حسب العدسة املستخدمة، قد تستنفذ طاقة  ●  

البطارية بشكل أسرع. 
ملعرفة عدد اللقطات املمكنة مع وظيفة التصوير أثناء العرض املباشر، انظر صفحة ٢٣١.  ●  
أنظر ].Battery info:53[ )معلومات البطارية( ملعرفة حالة البطارية بالتفصيل )ص. ٤٠٧(.  ●  
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3

عند تشغيل الكامريا، سيتم اإلشارة إىل مستوى طاقة البطارية بأحد املستويات األربعة التالية. 

عند تشغيل الكامريا للمرة األوىل أو يف حالة إعادة ضبط التاريخ/الوقت/املنطقة، ستظهر شاشة إعداد 
التاريخ/الوقت/املنطقة. اتبع اخلطوات املوضحة أدناه، مع التأكد من إعداد املنطقة الزمنية أوال. اضبط 
الكامريا على املنطقة الزمنية التي تعيش فيها بالوقت الراهن حتى تتمكن، عند السفر من تغيري اإلعداد 

إىل املنطقة الزمنية الصحيحة اخلاصة بوجهتك وسوف تقوم الكامريا تلقائًيا بضبط التاريخ/الوقت. 

 ضبط التاريخ، والوقت، واملنطقة

1

2

3

عرض عالمات التبويب األساسية

 اضغط املنطقة الزمنية.

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

املنطقة(. 

اضغط على الزر >MENU< لعرض شاشة القائمة.  ●  

اضغط على مفتاحي >Q< >5< لتحديد عالمة  ●  
التبويب ]0[. 

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

ثم اضغط على >0<. 

يتم ضبط ]London[ )لندن( بشكل افرتاضي.  ●  
اضغط على مفتاحي >Z< >Y< لتحديد املنطقة  ●  

الزمنية، ثم اضغط >0<. 

يتم شرح إجراء إعدادات القائمة يف الصفحات ٦١- ٦٥.  ●  
التوقيت  ● ]Time zone[ )املنطقة الزمنية( هو فرق  يف اخلطوة ٣، يكون الوقت املعروض يف   

 .)UTC( مقارنة بالتوقيت العاملي املتفق عليه
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3 ضبط التاريخ والوقت واملنطقة

اضغط على >0< جمدًدا.  ●  

املنطقة  ● لتحديد   >X<  >W< مفتاحي  على  اضغط   
الزمنية، ثم اضغط على >0<. 

يف حال مل تكن املنطقة الزمنية املطلوبة مدرجة  ●  
انتقل  ثم   ،>MENU< زر  على  اضغط  القائمة،  على 
مقارنة  التوقيت  )فــرق  لضبطه  التالية  اخلطوة  إىل 

 .))UTC( بالتوقيت العاملي املتفق عليه
العاملي  ● بالتوقيت  مقارنة  التوقيت  فــرق  لضبط   

املتفق عليه )UTC(، اضغط على >Z< >Y< لتحديد 
معلمة )+/-/ساعة/ دقيقة( ل 

]Time di fference[ )فرق الوقت(.  ●
● .>r< اضغط على >0< ليتم الرجوع إىل  
اضغط على >X< >W< لضبطه ثم اضغط >0<.  ●  

).>s< للعودة إىل(
بعد إدخال املنطقة الزمنية أو فارق الوقت، اضغط  ●  

ثم  )مــوافــق(،   ]OK[ لتحديد   >Z<  >Y< أزرار  على 
اضغط على >0<. 

اضغط على مفتاحي >Z< >Y< لتحديد الرقم.  ●  
●  .>r< اضغط على >0< حتى يتم عرض  
ثم  ● الرقم.  لتحديد   >X<  >W< مفتاحي  على  اضغط   

 ).>s< اضغط على >0<. )للعودة إىل

 اضبط التاريخ والوقت. 4
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3 ضبط التاريخ والوقت واملنطقة

5

6

اضبط التوقيت الصيفي.

 قم بإنهاء اإلعداد. 

اضبطه إذا لزم األمر. ●  
● .]Y[ لتحديد >Z< >Y< اضغط على  
●  .>r< اضغط على >0< حتى يتم عرض  
اضغط على >X< >W< لتحديد ]Z[، ثم اضغط على  ●  

 .>0<
تقدمي  ● يتم   ،]Z[ على  الصيفي  التوقيت  ضبط  عند   

الذي مت ضبطه يف اخلطوة ٤ مبقدار ساعة  الوقت 
واحدة. أما يف حالة ضبط ]Y[ مبقدار إلغاء التوقيت 

الصيفي وتأخري الوقت مبقدار ساعة واحدة. 

اضغط  ● ثم   ،]OK[ لتحديد   >Z<  >Y< على  اضغط   
على >0<. 

 املنطقة الــوقــت/  ــخ/  ــاري ــت ال ضــبــط  سيتم 
والوقت الصيفي وستظهر القائمة مرة أخرى. 

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

عند تخزين الكامريا بدون البطارية.  ●  
عند نفاذ طاقة بطارية الكامريا.  ●  
عند تعرض الكامريا لدرجات حرارة أقل من درجة لفرتة طويلة.  ●  

سوف يبدأ الوقت/ التاريخ املضبوطان عند حتديد ]OK[ )موافق( يف اخلطوة ٦.  ●  
حتى إذا مت ضبط ]Auto power off:52[ )إيقاف التشغيل التلقائي( على ].min 4[ )٤ دقائق(  ●  

أو أقل، سيكون وقت إيقاف التشغيل التلقائي حوايل ٦ دقائق عند عرض شاشة إعداد 
]Date/Time/Zone:52[ )التاريخ/ الوقت/ املنطقة(.  ●
بعد تغيري املنطقة الزمنية أو إعداد فارق الوقت، حتقق من ضبط التاريخ والوقت الصحيحني. ●  
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 حتديد لغة الواجهة

1

2

3

اعرض شاشة القائمة. 

ضمن عالمة التبويب ]52[، حدد 
]LanguageK[ )اللغة(. 

حدد اللغة املطلوبة. 

اضغط على زر >MENU< لعرض شاشة القائمة.  ●  

اضغط على الزر >Q< لتحديد عالمة التبويب ]5[،  ●  
ثم اضغط >0<. 

اضغط على الزر >Z< >Y< لتحديد عالمة التبويب  ●  
 .]52[

اضغط على الزر >X< >W< لتحديد  ●  
]LanguageK[ )اللغة(، ثم اضغط على >0<.  ●

اضغط على الزر >X< >W< لتحديد اللغة، ثم اضغط  ●  
على >0<.

 .سيتم تغيري لغة الواجهة 
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تركيب العدسة وفصلها

تركيب عدسة

1

2

3

4

 أزل األغطية. 

 قم برتكيب العدسة. 

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

 أزل غطاء العدسة األمامي. 

تعليمات حول جتنب األوساخ واألتربة

أزل غطاء العدسة اخللفي وغطاء جسم الكامريا من  ●  
خالل تدويرها كما هو موضح باألسهم. 

قم مبحاذاة العالمة احلمراء أو البيضاء على العدسة  ●  
أدر  الكامريا.  على  املطابق  اللون  ذات  العالمة  مع 
تستقر  حتى  بالسهم  املوضح  النحو  على  العدسة 

يف موضعها. 

أي  ●  autofocus مصطلح  إىل   >AF< االختصار  يرمز   
الضبط التلقائي للبؤرة. 

بينما يرمز االختصار >MF< إىل الضبط اليدوي للبؤرة.  ●  

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

الكامريا مع عدسات  يتعذر استخدام   .EF-Sو EF الفئة  Canon من  الكامريا متوافقة مع جميع عدسات 
 .EF-M

العالمة البيضاء

العالمة احلمراء
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تركيب العدسة وفصلها

التكبري/ التصغري

فصل العدسة

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

أصابعك. 

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

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

بعد ضبط البؤرة إىل فقدان ضبط البؤرة. 

أدر العدسة حتى تتوقف، ثم افصلها.  ●  
بالعدسة  ● اخلــلــفــي  الــعــدســة  غــطــاء  بــرتكــيــب  قــم   

املفصولة.

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

اجلزء الدوار. 
أثناء التصوير مبستكشف املشهد أو أثناء العرض املباشر، إذا استخدمت عدسة  TS-E)باستثناء  ●  

-sion  Tube استخدام  أو  العدسة  إمالة  أو  وتغيري   )TS-E24mm  f/3.5L  II وأ  TS-E17mm  f/4L 
Exten، قد ال يتم حتقيق درجة اإلضاءة القياسية أو قد تكون درجة اإلضاءة غري منتظمة. 

زاوية الرؤية
نظًرا ألن حجم مستشعر الصور أصغر 

من حجم تنسيق الفيلم مقاس ٣٥ 
ملم، فسوف تكون زاوية الرؤية للعدسة 

املرفقة مستوية لعدسة ذات طول بؤري 
يبلغ ١،٦ مرة تقريًبا من البعد البؤري احملدد. 

ــور  ــص ــم مــســتــشــعــر ال ــج ح
ملم/   ١٤،٩  x  ٢٢،٣( )تقريًبا( 

٠،٨٨ x ٠،٥٩ بوصة(
 ٢٤  x  ٣٦( مــلــم   ٥٣ حــجــم 

ملم/ ١،٤٢ ٠،٩٤x بوصة(
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عمليات التصوير األساسية
ضبط وضوح مستكشف العرض

اإلمساك بالكامريا

أدر املقبض ضبط مستوى انكسار الضوء.
مستويات  ● تبدو  حتى  ومييًنا  يــســاًرا  املقبض  أدر   

املشهد  مبستكشف  لــلــبــؤرة  التلقائي  الضبط 
بشكل أكرث وضوًحا. 

غطاء  ● أزل  املقبض،  إدارة  الصعب  مــن  كــان  إذا   
العدسة )ص. ٤١٣(.

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

للحصول على صورة واضحة، أمسك الكامريا لتقلل من اهتزازها. 

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

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

٥.  للحفاظ على وضعية ثابتة، ضع قدميك قليًلا أمام األخرى. 
٦.  ادفع الكامريا جتاه وجهك وانظر من خالل مستكشف املشهد. 

للتصوير أثناء النظر إىل شاشة LCD، أنظر صفحة ٢٢٩. 

التصوير الرأسيالتصوير األفقي
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عمليات التصوير األساسية

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

على زر الغالق بالكامل. 

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

العدسة. 
يتم إعداد درجة اإلضاءة )سرعة الغالق وفتحة العدسة( 

يف مستكشف املشهد )0(. 

الضغط بالكامل
يؤدي ذلك إىل حترير الغالق والتقاط الصورة. 

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

يتسبب يف خروج صور باهتة. ملنع اهتزاز الكامريا الحظ ما يلي:
أمسك الكامريا وثبتها على النحو املوضح بالصفحة السابقة.  ●  
اضغط على زر الغالق حتى منتصفه لضبط البؤرة تلقائًيا، ثم اضغط على زر الغالق ببطء متاًم ●  

يف حالة الضغط على زر الغالق بالكامل دون الضغط عليه حتى املنتصف أوًلا، أو يف حالة الضغط  ●  
على زر الغالق حتى املنتصف ثم الضغط غليه بالكامل على الفور، ستستغرق الكامريا حلظة حتى 

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

للتصوير من خالل الضغط على زر الغالق حتى املنتصف. 
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ميكنك ضبط كيفية عرض املعلومات على الشاشة وفًقا لتفضيلك. قم بتغيري الضبط حسب احلاجة. 

التصوير يف  أثناء  السريع  التحكم  ]Guided[ )عرض سهل( لشاشة  أو   ]Standard[ ميكنك حتديد 
 .]Guided[ مستكشف املشهد. بشكل افرتاضي، تكون مضبوطة على

 ضبط مستوى عرض الشاشة

1

1

2

2

عرض عالمات التبويب األساسية. 

 .]s[ حدد عالمة التبويب 

حدد ]Shooting Screen[ )شاشة 
التصوير(.

حدد وضع العرض. 

التبويب  ● عالمة  لعرض   >MENU< زر  على  اضغط   
األساسية. 

عالمة  ● لتحديد   >Z<  >Y< مفتاحي  على  اضغط   
تبويب ]s[، ثم اضغط على >0<. 

شاشة التصوير
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<C<: قياسي <C>: Guided

<f<: قياسي <f>: Guided

3 ضبط مستوى عرض الشاشة

شاشات العينية ●  

وضع  بضبط  املعنية  الوظائف  عرض  فقط  يتم   ،]Guided[ ضبط  عند   ،Creative  Zone أوضاع  يف 
التحكم  شاشة  من  ضبطها  ميكن  ال  التي  العناصر  بأن  الحظ  السريع.  التحكم  شاشة  على  التصوير 

السريع عند حتديد ]Guided[ ميكن ضبطه عرب شاشة القائمة )ص. ٦٢(. 
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3 ضبط مستوى عرض الشاشة

عرض القائمة
توفري  يتم   ،]Guided[ بضبط  قمت  إذا   .]Guided[ أو   ]Standard[ من  العرض  وضع  اختيار  ميكنك 
مواصفات عالمة التبويب األساسية عند الضغط على زر >MENU<. إذا قمت بضبط ]Standard[، ميكنك 
االنتقال مباشرة إىل شاشة القائمة عند الضغط على زر >MENU<. بشكل افرتاضي، يتم ضبطها على 

 .]Guided[

1

2

 حدد ]Menu display[ )عرض القائمة(. 

 حدد وضع العرض. 

إذا قمت بضبط ]Guided[، ال تظهر عالمة تبويب ])My Menu( 9[ )قائمتي(. لضبط قائمتي )ص. 
 .>MENU< ٣٩٩(، قم بتغيري مستوى عرض القائمة إىل
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3 ضبط مستوى عرض الشاشة

دليل وضع التصوير

أثناء  التصوير  أوضاع  بني  االنتقال  عند  الوضع(  )دليل  التصوير  وضع  مواصفات  عرض  ميكنك 
التصوير مبستكشف املشهد. بشكل افرتاضي، تكون مضبوطة على ]Enable[ )متكني(. 

1

2

3

4

 حدد ]Mode guide[ ]دليل الوضع[. 

حدد ]Enable[ )متكني(. 

أدر قرص األوضاع. 

 .>X< اضغط على زر





مت  ــذي  الـ التصوير  وضــع  توصيف  سيظهر 
اختياره. 

سيظهر باقي التوصيف.
التوصيف  ● سيختفي   ،>0< عــلــى  الــضــغــط  عــنــد   

وستظهر شاشة التحكم السريع. 
يف أوضاع التصوير >SCN< و>v<، ستظهر شاشة  ●  

حتديد الوضع. 

يف اخلطوة ٣ و٤، إذا ضغطت على ]OK[ )موافق( أو اضغط على زر الغالق حتى منتصفه، سيختفي 
التوصيف وستظهر شاشة التحكم السريع. 
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3 ضبط مستوى عرض الشاشة

دليل امليزات
عند استخدام التحكم السريع أو إعداد عناصر القائمة، ميكنك عرض توصيف ملخص للوظائف 

واخليارات )دليل امليزات(. بشكل افرتاضي، تكون مضبوطة على ]Enable[ )متكني(. 

1

2

حدد ]Feature guide[ )دليل امليزات(

حدد ]Enable[ )متكني(. 

الشاشات العينية ●  

سيختفي التوصيف عند الضغط عليه أو عند استكمال العملية. 

شاشة التحكم السريع

دليل امليزات

شاشة القائمة
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3 ضبط مستوى عرض الشاشة

نصائح عن التصوير
 )٥٣ )ص.   ]Guided[ على  التصوير[  ]شاشة   ]Shooting  screen[ ضبط  عند  التصوير  نصائح  تظهر 
التصوير  Basic، تظهر نصائح   Zone أوضاع  التالية. يف  أي من احلالت  الكامريا يف  إعدادات  تكون  وعندما 

بغض النظر عن إعداد ]Shooting screen[ ]شاشة التصوير[.
●  .)>Av< لتبهيت اخللفية أكرث )مع ضبط أقل قيمة لفتحة العدسة يف وضع  
قد تتعرض الصورة إىل درجة إضاءة عالية.  ●  
قد تتعرض الصورة لدرجة إضاءة أقل.  ●  
●  .)Basic Zone قد تهتز الكامريا )فقط يف أوضاع  

1

2

3

 اضغط على املنطقة داخل اإلطار.

أنقر على ]2[. 

 حتقق من نصائح التصوير. 





 ستظهر نصائح التصوير.

وستظهر  ــتــصــويــر،  ال نــصــائــح  ستختفي 
الشاشة يف اخلطوة ١ ستظهر مرة أخرى.

الضغط  ● عرب  التصوير  نصائح  عرض  أيًضا  ميكنك   
 .>L< على زر

على  ● الضغط  عرب  وألسفل  ألعلى  التنقل  ميكنك   
الشاشة. 

●  >W< أزرار  على  الضغط  عرب  التنقل  أيًضا  ميكنك   
 .>X<

ميكنك أيًضا إخفاء نصائح التصوير عرب الضغط على  ●  
 .>0<
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1

2

3

  .)7( >Q< اضغط على الزر 

اضبط الوظائف املطلوبة. 

أوضاع املنطقة اإلبداعيةأوضاع املنطقة األساسية

التقط الصورة. 







ستظهر شاشة التحكم السريع. 

)ص.  امليزات  ودليل  احملددة  الوظيفة  ستظهر 
.)٥٧

سيتم عرض الصورة امللتقطة. 

لتحديد  ●  >V< األسهم  مفاتيح  على  اضغط   
وظيفة ما. 

اضغط على زر الغالق بالكامل لاللتقاط الصورة.  ●  

ملعرفة الوظائف القابلة للضبط يف أوضاع املنطقة األساسية وإجراءات الضبط، أنظر صفحة ١١١.  ●  
يف اخلطوتني ١ و٢و ميكنك أيًضا استخدام شاشة ملس LCD )ص. ٦٦(.  ●  

أدر القرص >6< لتغيري اإلعداد.  ●  

 Q التحكم السريع يف وظائف التصوير
ميكنك حتديد وظائف التصوير املعروضة على شاشة LCD وضبطها مباشرة. وتعرف هذه امليزة باسم 

التحكم السريع. 
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Q التحكم السريع يف وظائف التصوير

منوذج شاشة التحكم السريع
●  ]s:Guided :Shooting screen[ عند ضبط  

●  ]s:Standard :Shooting screen[ عند ضبط  

ال ميكن ضبط الوظائف املصحوبة بعالمة النجمة من خالل شاشة التحكم السريع. 

تعويض درجة اإلضاءة )ص. ١٩٦(

الرجوع

وضع التشغيل )ص. ١٤١(

فتحة العدسة )ص. ١٨٨(
سرعة الغالق )ص.١٨٦ (

وضع التصوير* )ص. ٣٠ ( أولوية درجة اللون* )ص. ٣٩١(

ISO speed )ص. 152(

تعويض درجة إضاءة الفالش 
)ص.  ٦٠٢(

إعدادات الفالش املدمج 
)ص. ٢١٤(

جودة تسجيل الصور 
)ص.١٤٦(

منط الصورة )ص.١٥٥(

توازن اللون األبيض )ص. ١٦٣(

تصحيح توازن اللون األبيض )ص. ٤٢١(    

وضع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة 
)ص. ١٢٤  (

ضبط كثافة اإلضاءة )ص. ١٩٤(
مضاهاة توازن اللون األبيض )ص.١٦٨(

تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة 
)ص. ١١٨(

تعويض درجة اإلضاءة/ إعداد 
مضاهاة اإلضاءة تلقائًيا )ص. 

) ١٩٦ ، ١٩٧

التلقائي  الضبط  منطقة  حتديد  وضع 
للبؤرة )ص. ١٢٤(

تشغيل الضبط التلقائي 
للبؤرة )ص. ١١٨(

فتحة العدسة )ص. ١٨٨(

60
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LCD 

<0<

<M<

<V<

 عمليات تشغيل القوائم وتهيئتها3
ميكنك ضبط اإلعدادات اخملتلفة بواسطة القوائم مثل جودة تسجيل الصور، التاريخ/ الوقت، 

وما إىل ذلك. 

ستختلف عناصر وعالمات تبويب القوائم وفًقا لوضع التصوير. 
شاشة القائمة

أوضاع املنطقة األساسية

أوضاع املنطقة اإلبداعية

تصوير األفالم

زر

زر

شاشةمفاتيح األسهم

عالمات التبويب 
الثانوية

عناصر القائمة إعدادات القائمة
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3 عمليات تشغيل القوائم وتهيئتها

إجراء ضبط القائمة
● ] s: Guided :Menu display[ عند ضبط 

1

2

3

4

5

اعرض عالمة التبويب األساسية. 

حدد عالمة التبويب. 

عرض شاشة القائمة.

 حدد عالمة تبويب ثانوية. 

 حدد العنصر املطلوب.

اضغط على الزر >MENU< لعرض شاشة القائمة.  ●

●  >Z<  >Y< مفتاحي  على  بها  تضغط  مــرة  كل   
التبويب  عــالمــة  ستفصل  األســهــم،  مفاتيح  مــن 

األساسية )جمموعة الوظائف(. 

اضغط على >0< لعرض شاشة القائمة.  ●  
للعودة إىل شاشة عالمة التبويب األساسية. اضغط  ●  

.>MENU< على الزر

األسهم  ● مفاتيح  مــن   >Z<  >Y< على  اضغط   
لتحديد عالمة تبويب ثانوية. 

الدليل، تشري “عالمة  ● على سبيل املثال، يف هذا   
عند  عرضها  يتم  التي  الشاشة  إىل   ”]z3[ التبويب 

حتديد عالمة التبويب الثالثة z )التصوير(. 

مفاتيح  ● مــن   >X<  >W< مفتاحي  على  اضــغــط   
األسهم لتحديد العنصر، ثم اضغط >0<. 

عالمات التبويب الرئيسية



63

3 عمليات تشغيل القوائم وتهيئتها

6

7

8

حدد اإلعداد.

 اضبط اإلعداد املطلوب. 

 قم بإنهاء اإلعداد.

●  >Y< أو مفتاحي >X< >W< اضغط على مفتاحي  
املطلوب.  اإلعــداد  لتحديد  األسهم  مبفاتيح   >Z<
مفتاحي  على  الضغط  اإلعـــدادات  بعض  )تتطلب 
>X< >W< أو مفتاحي >Z< >Y< لتحديداتك تلك 

اإلعدادات.(
تتم اإلشارة إىل اإلعداد احلايل باللون األزرق.  ●  

اضغط على >0< لضبطه.  ●  
االفــرتاضــي،  ● الوضع  من  اإلعـــداد  بتغيري  قمت  إذا   

ستتم اإلشارة إليه باللون األزرق )متاح فقط لعناصر 
 .)]z[ القائمة حتت عالمة تبويب

من  ● للخروج  مرتني   >MENU< الــزر  على  اضغط   
القائمة والعودة إىل وضع التصوير.

●  .>Q< يف اخلطوة ٢، ميكنك أيًضا تدوير القرص >6< أو زر  
ميكنك أيًضا الذهاب إىل شاشة القائمة عرب النقر على ]OK[ )موافق( يف اخلطوة ٣.  ●  
يف اخلطوات من ٢ إىل ٨، ميكنك أيًضا استخدام شاشة ملس LCD لتنفيذ العملية )ص. ٦٦(.  ●  
شاشة  ● لعرض   >MENU< الزر  على  بالضغط  قمت  أنك  القائمة  لوظائف  الالحق  الشرح  يفرتض   

القائمة. 
●  .>MENU< لإللغاء، اضغط على الزر  
للحصول على تفاصيل حول كل عناصر قائمة، انظر صفحة ٤٢٨.  ●  
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Main tabs

3 عمليات تشغيل القوائم وتهيئتها

● ]s: Standard :Menu display[ عند ضبط 

1

2

 حدد العنصر املطلوب.

 حدد عالمة التبويب.

اضغط على الزر >MENU< لعرض شاشة القائمة. ●  

كل مرة تضغط بها على مفتاحي >Q< من  ●  
مفاتيح األسهم، ستفصل عالمة التبويب 

األساسية )جمموعة الوظائف(. 
اضغط على >Z< >Y< من مفاتيح األسهم  ●  

لتحديد عالمة تبويب ثانوية. 
على سبيل املثال، يف هذا الدليل، تشري “عالمة  ●  

التبويب ]z3[” إىل الشاشة التي يتم عرضها عند 
حتديد عالمة التبويب الثالثة z )التصوير(.

إن العمليات املتتالية هي نفسها مع ●  
 ]s:Menu display: Guided[. أنظر  

للخطوات على الصفحة ٦٢، بدًءا من اخلطوة ٥.
للخروج من اإلعداد، قم بالضغط على الزر  ●  

>MENU< مرة. 

عالمات التبويب األساسية
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3 عمليات تشغيل القوائم وتهيئتها

عناصر القائمة املعتمة
 ] Multi Shot Noise Reduction[ مثال: عند حتديد

)تقليل تشويش اللقطات املتعددة(

ال ميكن ضبط عناصر القائمة املعتمة. يتم تعتيم عنصر 
القائمة إذا جتاوز إعداد وظيفة أخرى. 

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

فسوف  املتجاوزة،  الوظيفة  ــدادات  إع بإلغاء  قمت  إذا 
يصبح عنصر القائمة املعتمة قابًلا للضبط. 

 قد ال تتمكن من رؤية الوظيفة املتجاوزة لبعض عناصر القائمة املعتمة. 

باستخدام ]Clear all camera settings[ )مسح جميع إعدادات الكامريا( أسفل 
]Clear settings:54[ )مسح اإلعدادات(، ميكنك إعادة ضبط وظائف القائمة إىل اإلعدادات االفرتاضية 

)ص. ٣٢٣(. 
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 d تشغيل الكامريا باستخدام شاشة اللمس
ميكنك تشغيل الكامريا بالضغط على شاشة LCD )لوحة اللمس احلساسة( بأصابعك. 

النقر
التحكم السريع )عرض النموذج(

عمليات التشغيل املمكنة بالنقر فوق الشاشة
●  .>MENU< ضبط وظائف القائمة بعد الضغط على الزر  
التحكم السريع ●  
●  i < أو > X A< أو > W B< أو >S< أو >g< أو >B< ضبط الوظائف بعد الضغط على الزر  

 > Z f< أو > Y Q
ملس ضبط البؤرة تلقائًيا ملس الغالق أثناء التصوير يف العرض املباشر ●  
حتديد نقطة ضبط البؤرة تلقائيا أثناء تصوير األفالم ●  
ضبط الوظائف أثناء خالل التصوير أثناء العرض املباشر وتصوير األفالم ●  
عمليات التشغيل ●  

استخدم إصبعك للنقر على )اللمس السريع ثم إزالة  ●  
 .LCD اإلصبع( على شاشة

ذلك،  ● إىل  وما  والرموز  القوائم  حتديد  ميكنك  بالنقر،   
 .LCD املعروضة على شاشة

]Q[، سيظهر  ● النقر فوق  املثال، عند  على سبيل   
ميكنك   ،]Q[ فوق  بالنقر  السريع.  التحكم  شاشة 

الرجوع إىل الشاشة السابقة. 

إذا مت ضبط ]Beep:53[ )الصافرة( على ]Touch n[ )اللمس(، لن ينطلق صوت الصافرة أثناء 
عمليات اللمس )ص. ٣١٢(. 
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Sample Screen (Menu screen)

Sample Screen (Scale display)

 d تشغيل الكامريا باستخدام شاشة اللمس

السحب
شاشة القائمة )عرض النموذج(

العرض التدريجي )عرض النموذج(

عمليات التشغيل التي ميكن إجراؤها بسحب إصبعك على الشاشة

●  .LCD  اسحب أصبعك أثناء ملس شاشة  

● >MENU< حتديد عالمة تبويب قائمة أو عنصر قائمة بعد الضغط على الزر  
إعداد التحكم التدريجي ●  
التحكم السريع ●  
حتديد نقاط ضبط البؤرة تلقائًيا ●  
ضبط الوظائف أثناء خالل التصوير أثناء العرض املباشر وتصوير األفالم ●  
عمليات التشغيل ●  
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 d تشغيل الكامريا باستخدام شاشة اللمس

3 ضبط إعدادات التحكم باللمس

1

 اضبط إعداد التحكم باللمس 2
حدد اإلعداد املفضل، ثم اضغط على >0<.  ●  
اإلعداد ]Standard[ )قياسي( هو اإلعداد العادي.  ●  
اإلعداد ]Sensitive[ )حساس( استجابة أكرث تفاعًلا  ●  

)قياسي(.   ]Standard[ بــاإلعــداد  مقارنة  للمس 
الذي  اإلعـــداد  وحــدد  اإلعــداديــن  كال  استخدام  حــاول 

تفضله. 
●  ]Disable[ حدد  اللمس،  شاشة  عمليات  لتعطيل   

)تعطيل(. 

نظًرا ألن شاشة LCD ليست حساسة للضغط، ال تستخدم أية أشياء حادة، كاألظافر أو األقالم  ●  
ذات السنون املدببة، إلجراء عمليات تشغيل اللمس. 

ال تستخدم األصابع املبتلة إلجراء عمليات تشغيل شاشة اللمس.  ●  
إذا كانت هناك أية رطوبة على شاشة LCD أو إذا كانت أصابعك مبتلة، فقد ال تستجيب شاشة  ●  

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

بطء  ● إىل  ذلك  يؤدي  فقد  بالشاشة.  ملصقات  أو  باألسواق  متوفرة  واقية  أغطية  أية  تلصق  ال   
االستجابة لعملية اللمس. 

]Sensitive[ )حساس(، فقد تكون  ● اللمس عند ضبط اإلعداد  بإجراء عملية تشغيل  إذا قمت   
االستجابة للمس أبطأ. 

احتياطات خاصة بعمليات تشغيل شاشة اللمس

 ]Touch control[ حدد
)التحكم باللمس(.

●  ]Touch control[  حدد ،]من عالمة التبويب ]53  
)التحكم باللمس(، ثم اضغط >0<. 
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3

1

2

 تهيئة البطاقة
فقم  كمبيوتر،  أو  أخرى  كامريا  بواسطة  مسبًقا  تهيئتها  متت  أو  جديدة  البطاقة  كانت  إذا 

بتهيئة البطاقة باستخدام هذه الكامريا. 

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

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

حدد  )التحكم باللمس(.

قم بتهيئة البطاقة. 

●  ]Format Card[ حدد ،]من عالمة التبويب ]51  
)تهيئة البطاقة(، ثم اضغط على >0<. 

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

على  ● اضغط  املستوى،  منخفضة  تهيئة  إلجــراء   
)تهيئة   ]Low  Level  Format[ إلحلاق   >L< الزر 
منخفضة املستوى( بعالمة االختيار >X<، ثم حدد 

]OK[ )موافق(. 

ستتم تهيئة البطاقة. 
عند اكتمال عملية التهيئة، ستظهر القائمة 

مرة أخرى. 




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

●  .Microsoft املرخصة من exFAT يتضمن هذا اجلهاز تقنية  
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3 تهيئة البطاقة3

قم بتنفيذ ]Format Card[ )تهيئة البطاقة( يف احلالت التالية:
كانت البطاقة جديدة. ●  
متت تهيئة البطاقة بواسطة كامريا أخرى أو كمبيوتر. ●  
كانت البطاقة ممتلئة بالصور أو البيانات.  ●  
مت عرض أحد األخطاء املتعلقة بالبطاقة )ص. ٤٥٣(.  ●  

التهيئة املنخفضة املستوى

تنسيقات ملف البطاقة ●  

قم بإجراء التهيئة املنخفضة املستوى عندما تبدو سرعة التسجيل أو القراءة اخلاصة بالبطاقة بطيئة  ●  
أو إذا كنت ترغب يف مسح كل البيانات املوجودة على البطاقة متاًما. 

نظًرا ألن التهيئة منخفضة املستوى ستؤدي إىل تهيئة جميع القطاعات التي ميكنك التسجيل عليها  ●  
يف البطاقة، فقد تستغرق عملية التهيئة هذه فرتة أطول من التهيئة العادية. 

ميكنك إيقاف التهيئة منخفضة املستوى بتحديد ]Cancel[ )إلغاء(. وحتى يف هذه احلالة، سيتم إنهاء  ●  
التهيئة العادية وميكنك استخدام البطاقة على النحو املعتاد. 

إذا قمت بتهيئة بطاقة SDXC بواسطة هذه الكامريا من ثم قمت بإدخالها إىل كامريا أخرى، قد يتم  ●  
عرض خطأ وقد تصبح البطاقة غري قابلة لالستعمال. قد ال تتمكن بعض أنظمة تشغيل الكمبيوتر 

 .exFAT أو قّراء البطاقات من التعرف على البطاقة التي متت تهيئتها باستخدام
عند تهيئة البطاقة أو مسح البيانات، يتم تغيري معلومات إدارة امللفات فقط. وال يتم مسح البيانات  ●  

الفعلية بالكامل. لذا انتبه لهذا األمر عند بيع البطاقة أو التخلص منها. عند التخلص من البطاقة، 
البيانات  تسرب  دون  للحيلولة  مادًيا  تدمريها  أو  للبطاقة  املستوى  منخفضة  تهيئة  بتنفيذ  قم 

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

بتهيئة البطاقة باستخدام الكامريا. 

سيتم تهيئة بطاقات SDHC /SD يف برنامج FAT32. بينما سيتم تهيئة بطاقات SDXC بواسطة 
 .exFAT

عند تصوير فيلم بواسطة بطاقة مت تهيئتها باستخدام exFAT، سيتم تسجيل الفيلم يف ملف فردي 
 ٤ عن  امللف  حجم  )سيزيد  جيجابايت.   ٤ حجمه  فاق  إذا  حتى  متعددة(  ملفات  إىل  تقسيمه  من  )بدًلا 

جيجابايت.(
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 LCD تبديل عرض شاشة
ميكن لشاشة LCD عرض شاشة إعدادات التحكم السريع وشاشة القائمة والصور امللتقطة وغري ذلك. 

عند تشغيل الكامريا، ستظهر شاشة التحكم السريع.  ●  
ميكنك عندها التحقق من إعدادات وظائف التصوير احلالية.

 
عند الضغط على زر الغالق حتى املنتصف، سيتم إيقاف  ●  

تشغيل العرض. وعند حترير الغالق، سيظهر العرض.
 
●  .>DISP< ميكنك أيًضا إيقاف العرض بالضغط على زر  

اضغط على الزر مرة أخرى لتشغيل العرض. 

بالضغط على الزر >INFO<، ميكنك تبديل عرض شاشة  ●  
LCD بني إعدادات التصوير )ص. ٤٠٦(. 

الصور امللتقطةوظائف القائمة

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

شاشة إعدادات التصوير. 

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

إعدادات التصوير. 

ميكنك ضبط ]LCD off/on btn:52[ )زر إيقاف/ تشغيل شاشة LCD( بحيث ال يتم تشغيل  ●  
شاشة LCDوإيقافها )ص. ٣٢٦(. 

حتى عند عرض شاشة القائمة أو الصورة امللتقطة. سيؤدي الضغط على زر الغالق إىل متكينك  ●  
من االلتقاط على الفور. 
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عرض املستوى اإللكرتوين
تصحيح  على  ملساعدتك  العرض  مستكشف  ويف   LCD شاشة  على  اإللكرتوين  املستوى  عرض  ميكنك 

ميول العدسة. الحظ بأنه ميكنك التحقق فقط من امليول الرأسي وليس اإلمالة إىل األمام/ الوراء. 

LCD عرض املستوى اإللكرتوين على شاشة

1

2

 .>INFO< اضغط على زر

 قم بالتحقق من إمالة الكامريا. 

●  ،>INFO< الــزر  على  بالضغط  فيها  تقوم  مــرة  كل   
سيتغري عرض الشاشة. 

عرض املستوى اإللكرتوين. ●  

يتم عرض امليل الرأسي يف معدل زيادات ١ درجة.  ●  
ويتم اإلشارة إىل مقياس امليل مبعدل ٥ زيادات. 

عندما يتحول اخلط من اللون األحمر إىل األخضر، فإنه  ●  
يدل على أنه قد مت تصحيح امليل تقريًبا. 

حتى عندما يتم تصحيح امليل تقريًبا، قد يكون هناك هامش خطأ تقريبي °١±. ●  
إذا كانت الكامريا شديدة امليل، سيكون هامش خطأ املستوى اإللكرتوين أكرب.  ●  

أثناء التصوير أثناء العرض املباشر وقبل تصوير الفيلم، ميكنك أيًضا عرض املستوى اإللكرتوين كما هو 
موضح أعاله )باستثناء التتبع(. 

املستوى األفقي
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LCD عرض املستوى اإللكرتوين على شاشة

عرض املستوى اإللكرتوين

ميكن عرض مستوى إلكرتوين بسيط باستخدام كامريا ما يف مستكشف العرض. مبا أن هذا املؤشر يتم 
عرضه أثناء التصوير، ميكنك التقاط صورة أثناء التحقق من ميل الكامريا. 

1

2

3

4

]Viewfinder display[  حدد
 )عرض مستكشف املشهد(. 

]Electronic level[ )املستوى اإللكرتوين( 

]Show[ )إظهار( 

اضغط على زر الغالق حتى املنتصف. 

يعمل هذا املستوى أيًضا مع التصوير األفقي.  ●  

حتى عندما يتم تصحيح اإلمالة تقريًبا، قد يكون هناك هامش خطأ تقريبي ±1°.

الظاهر  املوضع  يف  اإللكرتوين  املستوى  سيظهر 
يف الرسم التوضيحي. 

أسفل عالمة التبويب ]52[، حدد  ●
]Viewfinder display[ )عرض مستكشف العرض(،  ●

ثم اضغط >0<. 

عامودي

إمالة ١ درجة

إمالة ٢ درجة أو أكرثاملستوى اإللكرتوين
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 عرض الشبكة3
ميكنك عرض الشبكة يف مستكشف العرض ملساعدتك يف التحقق من ميل الكامريا أو إنشاء اللقطة. 

يف  البدء  وقبل  املباشر  العرض  وضع  يف  التصوير  أثناء   LCD شاشة  على  شبكة  عرض  ميكنك 
تصوير فيلم )ص. ٢٤٣، ٣٠٥(. 

1

2

3

 ]Viewfinder display[  حدد 
)عرض مستكشف املشهد(. 

]Grid display[ )عرض الشبكة(

]Show[ )إظهار( 

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

املشهد(، ثم اضغط >0<. 

سوف  القائمة،  هــذه  من  بــاخلــروج  تقوم  عندما 
تظهر الشبكة يف مستكشف املشهد.
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3N  عرض الكشف عن االهتزاز 
إذا قمت بضبط هذه الوظيفة، سوف يظهر >G< يف مستكشف املشهد عندما 

تكتشف الكامريا حدوث اهتزاز بسبب وميض مصدر الضوء. يتم ضبط الكشف عن االهتزاز على                                   
]Show[ )عرض( بشكل افرتاضي. 

يف حالة ضبط ].z5:Anti-flicker shoot[ )التصوير املقاوم لالهتزاز( على ]Enable[ )متكني(، 
ميكنك التصوير مع تقليل نسبة تفاوت درجة اإلضاءة الناجتة عن االهتزاز )ص. ١٧٩(.  

1

2

3

 ]Viewfinder display[ حدد
)عرض مستكشف املشهد(. 

 حدد ]Flicker Detection[ )اكتشاف اخلفقان(.

]Show[ )إظهار( 

أسفل عالمة التبويب ]52[، حدد  ●
]Viewfinder display[ )عرض مستكشف العرض(،  ●

ثم اضغط >0<. 
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على  األساسية  املنطقة  أوضاع  استخدام  كيفية  بالشرح  الفصل  هذا  يتناول 
تشغيل  كيفية  توضيح  جانب  إىل  النتائج  أفضل  على  للحصول  األوضــاع  قرص 

الصور. 

>v< أو >SCN< قبل التصوير يف وضع

الصورة  والتقاط  التصويب  هو  فهله  عليك  ما  كل  األساسية،  املنطقة  أوضــاع  خالل  من 
وستقوم الكامريا بضبط كل شيء تلقائًيا )ص. ١١٢، ٤١٦(. أيًضا لتفادي احلصول على صور غري 
متقنة بسبب عمليات التشغيل اخلاطئة، يتعذر تغيري إعدادات الوظائف املتقدمة للتصوير. 

عند إيقاف تشغيل شاشة LCD، اضغط على الزر >Q< )ص. ٩٥، ١٠٥( للتحقق من وضع 
التصوير قبل التصوير.

*>SCN<: املشهد اخلاص
*>v<: مرشحات اإلبداعية

77

التصوير األساسي وتشغيل الصور

2

ملنطقة األساسية
ا
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A التصوير التلقائي التام )املشهد التلقائي الذكي(
>A< هو وضع تلقائي متاًما. تقوم الكامريا بتحليل املشهد وضبط أفضل اإلعدادات تلقائًيا. كما  ●

تقوم الكامريا بضبط البؤرة تلقائًيا من خالل اكتشاف ما إذا كان الهدف ثابًتا أم متحرًكا )ص. ٨١(. 

1

2

3

 .>A< اضبط قرص األوضاع على 

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

 اضبط البؤرة على الهدف املراد تصويره. 

سوف تستخدم جميع نقاط الضبط التلقائي للبؤرة  ●  
ضبط  على  الكامريا  تعمل  ــوف  وس الــبــؤرة،  لضبط 

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

البؤرة أكرث  للبؤرة على الهدف إىل جعل عملية ضبط 
سهولة. 

الغالق حتى املنتصف. سيتم تدوير  ● زر  اضغط على   
حلقة الضبط البؤري للعدسة كي يتم ضبط البؤرة. 

سيتم عرض نقطة )نقاط( ضبط البؤرة تلقائًيا التي 
حتقق ضبط البؤرة. ويف نفس الوقت، سيتم إصدار 
 >o< البؤرة  ضبط  مؤشر  وسيضيئ  صفري  صوت 

يف مستكشف املشهد. 
)نقاط(  نقطة  تضيء  اخلافتة،  اإلضـــاءة  ظل  يف 

الضبط التلقائي للبؤرة لفرتة وجيزة باللون األحمر. 
يرتفع الفالش املدمج تلقائًيا، إذا لزم األمر. 

يف حال ظهر وصف عن وضع التصوير يف اخلطوة ١، اضغط على >0< إلخفائه )ص. ٥٦(. 

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

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

بعد إنهاء التصوير، ادفع وحدة الفالش املدجمة لألسفل  ●  
بأصابعك. 

على  ثانيتني  ــدة  مل امللتقطة  الــصــورة  ــرض  ع سيتم 
 .LCD شاشة

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

منط صورة غري >D<، ثم أعد التصوير )ص. ١٥٥(. 

األسئلة الشائعة

يومض ضوء مؤشر ضبط البؤرة >o< وال يتم ضبط البؤرة.  ●  
قم بتوجيه موضع الضبط التلقائي للبؤرة نحو منطقة ذات تباين جيد، ثم اضغط على زر   الغالق حتى   ●

منتصفه )ص. ٥٢(. 
إذا كنت قريًبا للغاية من الهدف، فتحرك بعيًدا وحاول مرة أخرى.  ●
قم بتغيري وضح حتديد منطقة ضبط البؤرة وقم بالتصوير جمدًدا )ص. ١٢٣(. يكون اإلعداد االفرتاضي  ●

التحديد التلقائي لضبط البؤرة تلقائًيا. 
عند إمتام ضبط البؤرة، لن تضيء نقاط الضبط التلقائي للبؤرة باللون األحمر. ●  

 
 
تضيء نقاط متعددة للضبط التلقائي للبؤرة يف آٍن واحد. ●  

 

ذات   ظروف  يف  البؤرة  ضبط  يحدث  عندما  فقط  األحمر  باللون  للبؤرة  التلقائي  الضبط  نقاط  تضيء   
إضاءة منخفضة. 

يتم ضبط البؤرة لكل هذه النقاط. ميكنك التقاط الصورة طاملا أن نقطة الضبط التلقائي للبؤرة تغطي 
الهدف مضاءة.
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A)التصوير التلقائي التام )املشهد التلقائي الذكي A

●  .)>o< تستمر الكامريا يف إصدار صفري منخفض. )ال يضيء مؤشر ضبط البؤرة
يشري ذلك إىل قيام الكامريا بضبط البؤرة بشكل مستمر على هدف متحرك. )ال يضيء مؤشر ضبط 
البؤرة >o<(. وميكنك التقاط صور واضحة لهدف متحرك. الحظ أن تثبيت ضبط البؤرة )ص. ٨١( لن 

يعمل يف تلك احلالة. 

ال يؤدي الضغط على زر الغالق حتى املنتصف إىل ضبط على الهدف.  ●
للبؤرة(.  اليدوي  )الضبط   >MF< على  بالعدسة  املوجود  البؤرة  ضبط  وضع  مفتاح  ضبط  مت  إذا 

فاضبطه على >AF< )الضبط التلقائي للبؤرة(.
 
ينبعث الفالش حتى يف ضوء النهار.  ●

بالنسبة لألهداف ذات اإلضاءة اخللفية. قد ينبعث الفالش للمساعدة على إضاءة املناطق الداكنة 
 ]Flash  Firing[ لضبط  السريع  التحكم  فاستخدم  الفالش،  إطالق  يف  ترغب  تكن  مل  إذا  بالهدف. 
)إطالق الفالش( على ]b[ )ص. ١١١( أو ضبط الوضع >7< )إيقاف تشغيل الفالش( ثم قم بالتصوير 

)ص. ٨٣(. 

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

قريًبا جًدا من الكامريا، فقد تظهر الصورة ساطعة جًدا )اإلضاءة املفرطة(.
 
يف ظل اإلضاءة اخلافتة، يطلق الفالش املدمج سلسة الفالشات.  ●

الفالشات  من  لسلسلة  املدمج  الفالش  إطالق  إىل  املنتصف  حتى  الغالق  زر  على  الضغط  يؤدي 
ويبلغ  للبؤرة.  التلقائي  للضبط  املساعد  بالشعاع  ذلك  ويعرف  تلقائًيا.  البؤرة  ضبط  على  للمساعدة 
بشكل  االنبعاث  عند  صوًتا  املدمج  الفالش  يصدر  سوف  تقريًبا.  قدًما  أمتار/١٣،١    ٤ الفعال  نطاقه 

مستمر. وهذا طبيعي وال يشكل عطًلا. 

عند استخدام الفالش، يظهر اجلزء السفلي من الصورة داكًنا بشكل غري طبيعي.  ●
مت التقاط ظل اجلزء األسطواين للعدسة يف الصورة نظًرا القرتاب الهدف كثرًيا من الكامريا. ابتعد عن 

الهدف وقم بتصويره. يف حالة تركيب غطاء العدسة، أزله قبل التقاط الصورة باستخدام الفالش. 



81

A التقنيات التلقائية متاًمـا )املشهد التلقائي الذكي(
إعادة تكوين اللقطة

تصوير هدف متحرك

 >A< وفقا للمشهد، اجعل الهدف على اليسار أو اليمني إلنشاء خلفية متوازنة ومنظر جّيد. يف الوضع
فإن الضغط على زر الغالق حتى املنتصف للرتكيز على هدف ثابت سوف يعمل على تثبيت ضبط البؤرة 
على هذا الهدف. قم بإعادة تكوين اللقطة أثناء االستمرار بالضغط على زر الغالق حتى منتصفه، ثم اضغط 
على زر الغالق بشكل كامل اللتقاط الصورة. ويطلق على ذلك اسم "تثبيت ضبط البؤرة". ميكن أيضا تثبيت 

 .)>8: C< >5< البؤرة يف أوضاع املنطقة األساسية األخرى )باستثناء

يف الوضع >A<، إذا حترك الهدف )تغريت املسافة بينه وبني الكامريا( أثناء ضبط البؤرة أو بعده، فسيتم 
)ستستمر  متواصل.  بشكل  الهدف  على  البؤرة  لضبط   AI  Servo باستخدام  تلقائًيا  البؤرة  ضبط  تفعيل 
الصافرة يف إصدار صوت منخفض(. وطاملا حتافظ على وضع إطار منطقة الضبط التلقائي للبؤرة فوق 
التقاط  يف  الرغبة  عند  البؤرة.  ضبط  يستمر  فسوف  منتصفه،  حتى  الغالق  زر  على  الضغط  أثناء  الهدف 

الصورة، اضغط على زر الغالق بالكامل.
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A التصوير التلقائي التام )املشهد التلقائي الذكي(

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

للحصول على التفاصيل، انظر صفحة ٢٢٩. 

1

2

3

 اعـــرض صـــورة الــعــرض املــبــاشــر على 
 .LCD شاشة

اضبط البؤرة على الهدف املراد تصويره. 

 التقط الصورة. 

●  .>A< اضغط على الزر
e  شاشة على  املباشر  العرض  ــورة  ص ستظهر 

 .LCD

لضبط  ● املنتصف  حتى  الغالق  ــزر  ال على  اضغط 
البؤرة. 

e  عند االنتهاء من ضبط البؤرة، سيتحول لون نقطة
الضبط التلقائي للبؤرة إىل اللون األخر كما سيصدر 

صوت الصافرة. 

اضغط على زر الغالق بالكامل.  ●
e  شاشة على  وعرضها  الــصــورة  التقاط  سيتم 

 .LCD
e  بعد االنتهاء من عرض التشغيل، ستعود الكامريا

تلقائًيا إىل وضع التصوير أثناء العرض املباشر. 
اضغط على الزر >A< إلنهاء التصوير أثناء  ●

العرض املباشر. 

ميكنك أيًضا تدوير شاشة LCD لزوايا خمتلفة )ص. ٤٢(. 

الزاوية املرتفعةالزاوية املنخفضةالزاوية العادية

82
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فيها  يحظر  التي  األماكن  يف  واحرص  تلقائيا.  اإلعــدادات  أفضل  وضبط  املشهد  بتحليل  الكامريا  تقوم 
 >7< الوضع  استخدام  على  األسماك  وحدائق  املتاحف  مثل  الفالش  باستخدام  الفوتوغرايف  التصوير 

)إيقاف تشغيل الفالش(.

7 تعطيل الفالش

تلميحات التصوير

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

يف ظل اإلضاءة اخلافتة وعندما تكون الكامريا عرضة لالهتزاز، ستومض شاشة عرض سرعة الغالق  ●
مبستكشف املشهد. أمسك الكامريا بثبات أو استخدم حامال ثالثي القوائم. وعند استخدام عدسة 
حمل  أثناء  الكامريا  اهتزاز  عن  الناجت  البهتان  لتقليل  العريضة  الزاوية  طرف  استخدم  تكبري/تصغري، 

الكامريا باليد.

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

أثناء التصوير قد تؤدي إىل ظهور الهدف باهتا يف الصورة.
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C التصوير التلقائي اإلبداعي
يف الوضع >C<، ميكنك ضبط الوظائف التالية للتصوير: )١( لقطة التأثري اإلضايف و)٢( 

اللقطات املعتمدة على احمليط و)٣( تبهيت اخللفية و )٤( وضع التشغيل و)٥( انبعاث 
>A< الفالش. وتكون اإلعدادات االفرتاضية هي نفس إعدادات الوضع

* يشري االختصار CA إىل الوضع التلقائي اإلبداعي. 

1
2

3

3

 .>C< اضبط قرص األوضاع على 

 .)7( >Q< اضغط على الزر

ستظهر شاشة التحكم السريع. 

 التقط الصورة. 

        ستظهر شاشة التحكم السريع.

لتحديد  ●  >V< األسهم  مفاتيح  على  اضغط 
وظيفة ما. 

e  .)ستظهر الوظيفة احملددة ودليل امليزات ).٥٧
ملعرفة إجراء الضبط والتفاصيل اخلاصة بكل   وظيفة، انظر  ●

الصفحات ٨٥- ٩٠. 

اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة.   ●
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سرعة الغالق فتحة العدسة

ISO سرعة

 )١(

)٤(

اللقطات املمكنة
جودة تسجيل الصور

فحص البطارية

)٣(

)2(

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

ميكنك حتديد وتصوير احمليط الذي تريد نقله يف صورك. أدر القرص >6< لتحديد احمليط. ميكنك 
أيًضا حتديده من قائمة بالضغط على >0<. للتفاصيل، انظر الصفحة ٨٨. 

)١( اللقطات التي تستند إىل احمليط.

C التصوير التلقائي اإلبداعي
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C التصوير التلقائي اإلبداعي

)٢( تبهيت اخللفية

إذا مت ضبط ]OFF[ )إيقاف التشغيل(، فستتغري درجة تبهيت اخللفية وفقا للسطوع. ●
التشغيل(، فيمكنك ضبط تبهيت اخللفية  ● )إيقاف   ]OFF[ إذا مت الضبط على وضع آخر غري  أّما 

بصرف النظر عن السطوع. 
عند إدارة القرص >6< لتحريك املؤشر إىل اليمني، ستظهر اخللفية أكرث وضوًحا.  ●
بينما ستؤدي إدارة القرص >6< لتحريك املؤشر إىل اليسار إىل تبهيت خلفية الهدف. الحظ أنه  ●

العدسة )أصغر رقم معدل بؤري(، فقد تصبح بعض عمليات  للحد األقصى لقيمة فتحة  وفًقا 
ضبط شريط التمرير غري قابلة للتحديد )يكون ذلك موضحا بعالمة •(.

عند تشغيل القرص >6< أو التصوير باستخدام العرض املباشر، سيتم عرض  ●
LCD. ميكنك رؤية كيفية تبهيت الصورة  ● ]Simulating blur[ )حماكاة التبهيت( على شاشة 

أمام نقطة ضبط البؤرة وخلفها )أثناء عرض ]Simulating blur[ )حماكاة التبهيت((.  
 إذا كنت ترغب يف تبهيت اخللفية، فانظر "التقاط الصور الشخصية” يف صفحة ٩١.  ●
قد ال تظهر اخللفية باهتة جًدا وذلك وفًقا للعدسة وظروف التصوير.  ●  
تبهيت  ● بضبط  وقمت   >a< ضبط  مت  إذا  الفالش.  استخدام  عند  الوظيفة  هذه  ضبط  يتعذر   

اخللفية، فسيتم ضبط >b< تلقائًيا.

العرض املباشر، فإن  باستخدام  التصوير  التبهيت( فعاًلا يف  ]Simulating blur[ )حماكاة  إذا كان 
بالصورة  مقارنة  أكرث  تشويًشا  تتضمن  قد   )٢٣٣ )ص.   >g< وميض  مع  املعروضة  الصورة 

الفعلية التي يتم تسجيلها أو قد تبدو قامتة.
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C التصوير التلقائي اإلبداعي

وضع التشغيل: استخدم القرص >6< لتحديد اخليار. ميكنك أيًضا حتديده من قائمة بالضغط  على 
 .>0<

 انطالق الفالش املدمج: أدر القرص >6< لتحديد اإلعداد املطلوب. ميكنك حتديد أيًضا من 
قائمة عرب الضغط على >0<. 

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

>o< التصوير املستمر العايل السرعة:
سيتم التقاط الصور بشكل متواصل أثناء استمرارك يف الضغط على زر الغالق بالكامل. ميكنك 

تصوير ما يصل إىل ٦٫٠ لقطات يف الثانية تقريًبا.
>i< التصوير املستمر املنفض السرعة: 

سيتم التقاط الصور بشكل متواصل أثناء استمرارك يف الضغط على زر الغالق بالكامل. ميكنك 
تصوير ما يصل إىل ٦٫٠ لقطات يف الثانية تقريًبا.

>Q< املوقت الذاتي: ١٠ ثواٍن/ التحكم عن بعد: 
يتم التقاط الصورة بعد ١٠ ثوان من الضغط على زر الغالق. ميكن أيضا استخدام وحدة التحكم عن ُبعد. 

>l< املوقت الذاتي ثانيتان(: 
يتم التقاط الصورة بعد ثانيتني من الضغط على زر الغالق.

>q< املوقت الذاتي: مستمر: 
اضغط على مفتاحي >X< >W< لضبط عدد اللقطات املتعددة )من ٢ إىل ١٠( املراد تصويرها 

باستخدام املؤقت الذاتي. بعد ١٠ ثواٍن من الضغط على زر الغالق، سيتم تصوير العدد املضبوط من 
اللقطات املتعددة.

ينطلق الفالش تلقائًيا عند احلاجة.  >a< الفالش التلقائي املدمج:  
ينطلق الفالش طوال الوقت. >D< تشغيل الفالش املدمج: 

يتم تعطيل الفالش.  >b< إيقاف تشغيل الفالش املدمج: 

)٣(

)4(

عند استخدام املوقت الذاتي، أنظر املالحظات  على الصفحة ١٤٣.  ●
عند استخدام >b<، أنظر: التصوير عند تعذر استخدام الفالش" على الصفحة ٨٣.  ●
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التصوير مع حتديد احمليط

تأثري احمليطاحمليط
ال يوجد إعداد1احمليط: قياسي

منخفض/ قياسي/ قوي2 زاٍه
منخفض/ قياسي/ قوي3 متجانس

منخفض/ قياسي/ قوي4 دافئ
منخفض/ قياسي/ قوي5 كثيف

منخفض/ قياسي/ قوي6 بارد
منخفض/ متوسط/ عايل7 أكرث سطوًعا

منخفض/ متوسط/ عايل8 أكرث إعتاًما
أزرق/ أسود/ أبيض/ بني داكن9 أحادي اللون

1

2

عرض صورة العرض املباشر. 

احمليط  حدد  السريع.  التحكم  باستخدام 
املطلوب. 

اضغط على الزر >A< لعرض صورة العرض  ●
املباشر. 

●  .)7( >Q< اضغط على الزر
اضغط على مفتاحي >X< >W< لتحديد  ●
]Ambience: Standard 1[ )احمليط:  ●

قياسي(. 
●  ]Ambience-based shots[ سيظهر إعداد

)اللقطات التي تستند إىل احمليط( على الشاشة. 
اضغط على مفتاحي >Z< >Y< لتحديد احمليط  ●

املطلوب. 
ستعرض شاشة LCD كيف ستظهر الصورة بتأثري  ●

احمليط الذي مت حتديده. 
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3

4

قم بضبط تأثري احمليط. 

التقط الصورة. 

اضغط على مفتاحي >X< >W< لتحديد التأثري لكي  ●
يتم عرض ]Effect[ )تأثري(يف أسفل الشاشة. 

اضغط على مفتاحي >Z< >Y< لتحديد التأثري  ●
املطلوب. 

اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة.  ●
للرجوع إىل التصوير باستخدام مستكشف املشهد،  ●

اضغط على الزر >A< للخروج من إعداد التصوير 
أثناء العرض املباشر. ثم اضغط على زر الغالق 

بالكامل اللتقاط الصورة. 
إذا قمت بتغيري وضع التصوير أو ضبط مفتاح  ●

التشغيل على >OFF<، سيتم إعادة اإلعداد إىل 
]Ambience: Standard 1[ )احمليط: قياسي(. 

لن تبدو صورة العرض املباشر امللتقطة مع تطبيق تأثري احمليط شبيهة للصورة امللتقطة.  ●
قد يتم تقليل تأثري احمليط يف التصوير باستخدام الفالش.  ●
يف احمليط الساطع، قد ال تتمتع صورة العرض املباشر التي تراها على شاشة LCD بنفس  ●

درجة سطوع أو حميط الصورة امللتقطة الفعلية. اضبط ]LCD brightness :52[ )سطوع 
شاشة LCD( على ٤، وأنظر إىل صورة العرض املباشر، ملنع الضوء اخلارجي من التأثري على 

صورة العرض. 

إذا مل تكن تريد عرض صورة العرض املباشر عند ضبط هذا اإلعداد، ابدأ التشغيل من اخلطوة ٢. 
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إعدادات احمليط

1 احمليط: قياسي

2 زاه

3 متجانس

4 دافئ

5 كثيف

6 هادئ

7 أكرث سطوًعا

8 أكرث إعتاًما

9 أحادي اللون

يوفر هذا اإلعداد ميزات الصورة القياسية. 

سيبدو الهدف واضح وزاهًيا. فعال عندما تريد أن جتعل الصورة أكرث جماًلا وتأثرًيا مما هي يف 
اإلعداد ]Ambience: Standard 1[ )احمليط: قياسي(. 

سيبدو الهدف أكرث جتانًسا وأناقة. يعترب هذا اإلعداد مفيًدا عند تصوير الصورة الشخصية، احليوانات 
األليفة والزهور، وما إىل ذلك. 

يبدو الهدف غري مفصل مع مغطى بألوان دافئة، مما يعطي الصورة مظهًرا دافًئا ومهذًبا.  يعترب 
املراد  األهــداف  من  وغريها  األليفة  احليوانات  الشخصية،  الصورة  تصوير  عند  مفيًدا  اإلعــداد  هذا 

إعطاءها مظهًرا دافًئا. 

إبراز الهدف للحصول على مظهر أكرث كثافة. وهو  أثناء خفض السطوع الكلي بشكل طفيف، يتم 
يجعل األهداف البشرية واحلية تربز على نحو أفضل. 

يتم خفض السطوع الكلي بشكل طفيف مع درجات ألوان أكرث هدوًءا. سيبدو الهدف املوجود فى 
الظل أكرث وضوًحا وجاذبية. 

تبدو الصورة أكرث سطوًعا. 

تبدو الصورة أكرث إعتاًما. 

ستكون الصورة أحادية اللون. ميكنك حتديد ما إذا كنت تريد أن يكون اللون األحادي أزرق، أو أسود، أو 
أبيض أو بني داكن. 
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2 التقاط الصور الشخصية
>2< )الصورة الشخصية( على تبهيت اخللفية جلعل الهدف البشري املراد تصويره بارًزا.  يعمل الوضع 

كما يزي من جتانس لون البشرة ومظهر الشعر.

 

حدد املوقع بحيث تكون املسافة بني الهدف واخللفية هي األبعد.  ●

استخدم عدسة تصوير عن بعد  ●

 اضبط البؤرة على الوجه.  ●

بشكل  الهدف  سيظهر  كما  بهتانا.  أكرث  اخللفية  بدت  واخللفية،  الهدف  بني  املسافة  زادت  كلما 
أوضح أمام اخللفيات املعتمة غري املزدحمة بالعناصر. 

من  بالهدف  اإلطــار  مللء  بعد  عن  التصوير  طرف  فاستخدم  تكبري/تصغري،  عدسة  لديك  كانت  إذا 
منطقة اخلصر األعلى. اقرتب من الهدف إذا لزم األمر.

قم  للوجه،  قريبة  صور  واللتقاط  الوجه.  تغطي  التي  للبؤرة  التلقائي  الضبط  نقطة  إضاءة  من  حتقق 
بضبط البؤرة على العينني. 

الغالق  زر  على  االستمرار  مع  الضغط  حالة  ويف  املستمر(.  )التصوير   >i< هو  االفرتاضي  اإلعداد 
ميكنك التصوير باستمرار اللتقاط التغيريات الدقيقة التي تطرأ على وضعية جسد الهدف وتعبريات 

وجهه )٣٫٠ لقطات/ثانية تقريبا بحد أقصى(. 

تلميحات التصوير 
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3  تصوير املناظر الطبيعية
استخدم الوضع >3< )منظر طبيعي( مع املناظر العريضة أو الحتواء كل شيء يف البؤرة بدءا من األشياء 

القريبة حتى البعيدة. للصور ذات األلوان اخلضراء والزرقاء الزاهية وكذلك للصور شديدة الوضوح.

تلميحات التصوير

مع عدسات التكبري/التصغري، استخدم طرف الزاوية العريضة.  ●

تصوير املشاهد الليلية. ●

البؤرة بشكل  القريبة والبعيدة يف نطاق  التصغري، ستصبح األهداف  التكبري/  عند استخدام عدسة 
أفضل مقارنًة بطرف التصوير عن بعد. كما أنها تضيف اتساًعا للمناظر الطبيعية. 

يعترب الوضع >3< جيًدا كذلك للمشاهد الليلية  ألنه يعطل الفالش املدمج. عند تصوير املشاهد 
الليلية، استخدم حامًلا ثالثي القوائم للحيلولة دون اهتزاز الكامريا. 

لن ينطلق الفالش املدمج حتى يف ظروف اإلضاءة اخلافتة أو اإلضاءة اخللفية.  ●
●  .Speedlite خارجًيا، فسوف ينطلق فالش Speedlite إذا كنت تستخدم فالش
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4 التقاط الصور القريبة
 >4< الوضع  استخدم  رائعة،  بتفاصيل  الصغرية  األجسام  أو  للزهور  فوتوغرافية  صور  التقاط  تريد  عندما 

)صورة قريبة(. جلعل األشياء الصغرية تبدو أكرب بكثري، استخدم عدسة مقربة )تباع بشكل منفصل(.

تلميحات التصوير

استخدم خلفية بسيطة.  ●

اقرتب من الهدف بقدر اإلمكان.  ●

مع عدسة التكبري/التصغري، استخدم طرف التصوير عن بعد.  ●

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

افحص العدسة ملعرفة احلد األدنى ملسافة ضبط البؤرة. تشتمل بعض العدسات على مؤشرات 
مثل >0.25m/0.8ft< )٠،٢٥ مرت/ ٠،٨ قدم(. يتم قياس احلد األدنى ملسافة ضبط بؤرة العدسة من 
العالمة >V< )السطح البؤري( باجلزء العلوي من الكامريا إىل الهدف. إذا كنت قريًبا للغاية من الهدف، 

 .>o< فسيومض مؤشر ضبط البؤرة
 إذا استخدمت الفالش وبدا اجلزء السفلي من الصورة معتًما بشكل غري طبيعي، فتحرك بعيًدا عن 

الهدف. 

إذا كانت لديك عدسة تكبري/تصغري، فسيجعل استخدام طرف التصوير عن بعد الهدف يبدو أكرب. 
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5  تصوير األهداف املتحركة
استخدم الوضع >5< )رياضة( لتصوير هدف متحرك، مثل شخص يجري أو مركبة متحركة. 

تلميحات التصوير

استخدم عدسة تصوير عن ُبعد. ●

تتبع الهدف باستخدام إطار ضبط البؤرة تلقائًيا ملنطقة.  ●
يوصى باستخدام عدسة تصوير عن بعد للتصوير من مسافة ما. 

العرض  أثناء  تصوير  أقصى.  كحد  الثانية  يف  لقطات   ٦،٠ املشهد:  مستكشف  باستخدام  تصوير   *
املباشر: ٤،٥ لقطات يف الثانية كحد أقصى. 

تلقائًيا  البؤرة  ضبط  إطــار  يف  للبؤرة  التلقائي  الضبط  لبدء  املنتصف  حتى  الغالق  زر  على  اضغط 
ضبط  تعذر  إذا  منخفض.  صفري  إصــدار  يف  الكامريا  ستستمر  تلقائًيا،  البؤرة  ضبط  أثناء  ملنطقة. 
البؤرة، فسيومض مؤشر ضبط البؤرة >o<. اإلعداد االفرتاضي هو >o< )لتصوير املستمر عايل 
السرعة*(. عند الرغبة يف التقاط الصورة، اضغط على زر الغالق بالكامل. عند الضغط مع االستمرار 
على زر الغالق، فستتمكن من احلفاظ على ضبط البؤرة تلقائًيا أثناء التصوير املستمر حلركة الهدف. 

لن يتم انطالق الفالش املدمج يف ظروف التصوير املنخفضة اإلضاءة.  ●
يف ظل اإلضاءة اخلافتة عندما تكون الكامريا عرضة لالهتزاز، سيومض عرض سرعة الغالق يف  ●

اجلزء السفلي األيسر من مستكشف املشهد. أمسك الكامريا بثبات وابدأ التصوير.   أثناء التصوير 
يف وضع العرض املباشر، سيتم تطبيق وضع ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة واحدة

●  .Speedlite خارجًيا، فسوف ينطلق فالش Speedlite إذا كنت تستخدم فالش
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SCN: وضع املشهد اخلاص
ستختار الكامريات تلقائًيا اإلعدادات املناسبة عند حتديد وضع تصوير للهدف أو املشهد.

يف حال ضبط ]s: Mode guide[ )دليل األوضاع( على ]Enable[ )متكني(، اضغط على >0< 
بعد اخلطوة ١ للذهاب إىل شاشة حتديد وضع التصوير. 

.>SCN< اضبط قرص األوضاع على 

 .)7( >Q< اضغط على زر

حدد وضع التصوير. 

 >SCN< أوضاع التصوير املتاحة يف الوضع
وضع التصويروضع التصوير الصفحةالصفحة

1
2

3

       ستظهر شاشة التحكم السريع. 

حدد ]Choose scene[ )اختيار املشهد(، ثم  ●
اضغط على >0<. 

اضغط على مفتاحي >X< >W< لتحديد وضع  ●
التصوير املطلوب، ثم اضغط على >0<. 

ميكنك أيًضا التحديد عرب إدارة القرص >6<.  ●

صورة شخصية ليليةصورة اجملموعة
مشهد ليلي مع حمل الكامريا باليد

التحكم يف اإلضاءة اخللفية بنطاق 
الديناميكي العايل

ص، ١٠٠ص، ٩٦

ص. ١٠١

ص. ١٠٢

ص. ٩٧

ص. ٩٨

ص. ٩٩

األطفال
q6

CF

PG

x

الطعام

ضوء الشموع
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q  تصوير صورة اجملموعة
يكون  حيث  صــورة  التقاط  ميكنك  للمجموعة.  صور  اللتقاط  اجملموعة(  )صــور   >q< وضع  استخدم 

الشخصان املوجودان يف مقدمة الصورة ويف آخرها موضع ضبط البؤرة.

 تلميحات التصوير
استخدم عدسة ذات طرف زاوية عريضة  ●

استخدم التصوير املستمر ●

عند استخدام عدسة التكبري/ التصغري، استخدم طرف الزاوية العريضة لتسهيل ضبط البؤرة على 
أيًضا، إذا قمت برتك  الوقت، من اخلط األمامي إىل اخلط اخللفي.  جمموعة من األشخاص يف نفس 
مسافة قصرية بني الكامريا واألهداف )حتى يظهر جسم الهدف بالكامل يف اللقطة(، سيزيد نطاق 

ضبط البؤرة. 

أنظر الصفحة ١٠٣ للتنبيهات. 

يوصى باستخدام هذا الوضع لتصوير صور متعددة يف حال قام بعض األشخاص بإغالق أعينهم. 

عند التصوير يف الداخل أو يف ظروف اإلضاءة املنخفضة، أمسك الكامريا بثبات أو استخدم حامل  ●
ثالثي القوائم ملنع الكامريا كمن االهتزاز. 

ميكنك ضبط درجة سطوع الصورة من خالل إعداد ]Brightness[ )السطوع(.  ●
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C  تصوير األطفال
 >C< عندما ترغب يف ضبط البؤرة تلقائيا بشكل مستمر وتصوير األطفال وهم يلعبون حولك، استخدم

)األطفال(.  حيث ستبدو درجات لون البشرة نضرة ومشرقة.

 تلميحات التصوير

تتبع الهدف باستخدام إطار ضبط البؤرة تلقائًيا ملنطقة. ●

التقط الصور باستمرار. ●

قم بتوجيه النقطة املركزية لضبط البؤرة تلقائًيا على الهدف، ثم اضغط على زر الغالق حتى املنتصف 
لبدء الضبط التلقائي للبؤرة يف إطار ضبط البؤرة تلقائًيا ملنطقة. أثناء ضبط البؤرة تلقائًيا، ستستمر 

 .>o< الكامريا يف إصدار صفري منخفض. إذا تعذر ضبط البؤرة، فسيومض مؤشر ضبط البؤرة

أثناء  تصوير  أقصى.  كحد  الثانية  يف  لقطات   ٦،٠ املشهد:  مستكشف  باستخدام  تصوير   *
العرض املباشر: ٤،٥ لقطات يف الثانية كحد أقصى. 

الصورة،  التقاط  الرغبة يف  السرعة*(. عند  )التصوير املستمر عايل   >o< االفرتاضي هو  اإلعداد   
اضغط على زر الغالق بالكامل. عند الضغط مع االستمرار على زر الغالق، فستتمكن من احلفاظ على 

الضبط التلقائي للبؤرة أثناء التصوير املستمر حلركة الهدف وتعبريات وجهه املتغرية. 

 أثناء إعادة تدوير الفالش، سيتم عرض “DbuSY”)مشغول( يف مستكشف املشهد وسيتعذر  ●
التقاط الصورة. التقط الصورة بعد اختفاء هذا العرض. 

أنظر التنبيهات على الصفحة ١٠٣.  ●
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P  تصوير الطعام
ملصدر  ووفًقا  أيًضا،  وزاهية.  ساطعة  الصورة  ستظهر  )الطعام(.   >P< استخدم  الطعام،  تصوير  عند 

الضوء، سيتم ضبط املسحة من اللون األحمر يف الصور امللتقطة حتت ضوء التنجسنت، وما إىل ذلك. 

تلميحات التصوير

قم بتغيري درجة اللون ●

جتنب استخدام الفالش.  ●

على  بالضبط  قم  للطعام،  األحمر  اللون  مسحة  لزيادة  اللون(.  )درجة   ]Color  tone[ تغيري  ميكنك 
]Warm[ )دافئة(. واضبطها على ]Cool[ )باردة( إذا كانت تبدو حمراء للغاية. 

إذا استخدمت الفالش، فقد ينعكس الضوء على الطبق أو الطعام وينتج ذلك عن ظالل غري طبيعية. 
عند  الكامريا  اهتزاز  منع  حاول  افرتاضي.  بشكل  املدمج(  الفالش  تشغيل  )إيقاف   >b< ضبط  يتم 

التصوير يف ظروف اإلضاءة اخلافتة. 

نظًرا ن هذا الوضع يضبط درجة اللون ليجعل الطعام يبدو زاهًيا، فقد يتم تصوير األهداف البشرية  ●
يف درجة لون جلد غري مناسبة. 

قد يختفي لون األهداف الدافئ.  ●
عند وجود عدة مصادر ضوء يف الشاشة، قد ال يتم تقليل درجة دفئ اللون يف الصورة. ●
يف حالة استخدام الفالش، سيتغري اإلعداد ]Color tone[ )درجة اللون( إىل اإلعداد القياسي.  ●
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x  التقاط الصور الشخصية على ضوء الشموع
عند تصوير هدف بشري على ضوء الشموع، استخدم الوضع >x< )ضوء الشموع(. حيث سيتم احلفاظ 

على درجات لون ضوء الشموع يف الصورة امللتقطة.

 تلميحات التصوير

استخدم النقطة املركزية للضبط التلقائي للبؤرة لضبط البؤرة. ●

قم بتغيري درجة اللون ●

امنع الكامريا من االهتزاز يف حالة وميض العرض الرقمي )سرعة الغالق( يف  ●
مستكشف املشهد.

صّوب موضع الضبط التلقائي للبؤرة املركزي يف مستكشف املشهد نحو الهدف، ثم التقط الصورة.

على  بالضبط  قم  للطعام،  األحمر  اللون  مسحة  لزيادة  اللون(.  )درجة   ]Color  tone[ تغيري  ميكنك 
]Warm[ )دافئة(. واضبطها على ]Cool[ )باردة( إذا كانت تبدو حمراء للغاية.

يف ظل اإلضاءة اخلافتة وعندما تكون الكامريا عرضة لالهتزاز، ستومض شاشة عرض سرعة الغالق 
مبستكشف املشهد. أمسك الكامريا بثبات أو استخدم حامًلا ثالثي القوائم. وعند استخدام عدسة 
حمل  أثناء  الكامريا  اهتزاز  عن  الناجت  البهتان  لتقليل  العريضة  الزاوية  طرف  استخدم  تكبري/تصغري، 

الكامريا باليد.

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

اخلافتة )ص. ١٢١( . 



100

6 التقاط الصور الشخصية الليلية )باستخدام حامل 
ثالثي األرجل(

لتصوير األشخاص أثناء الليل واحلصول على درجة إضاءة ذات مظهر طبيعي à اخللفية، استخدم الوضع 
>6< )صورة شخصية ليلية(. يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم. 

تلميحات التصوير

استخدم عدسة ذات زاوية عريضة وحامًلا ثالثي القوائم. ●

قم كذلك بالتصوير يف أوضاع تصوير أخرى. ●

حتقق من سطوع الهدف. ●

عند استخدام عدسة تكبري/تصغري، استخدم طرف الزاوية العريضة للحصول على منظر ليلي عريض. 
استخدم أيضا حامًلا ثالثي القوائم للحيلولة دون اهتزاز الكامريا.

باستخدام  بالتصوير  أيضا  يوصى  الليلية،  الصور  التقاط  عند  للكامريا  اهتزاز  حدوث  إلمكانية  نظًرا   
 .>F<و >A< الوضعني

تلقائًيا للحصول على درجة إضاءة جيدة للهدف   يف ظل اإلضاءة اخلافتة، ينطلق الفالش املدمج 
املراد تصويره.

الهدف  ظهر  إذا  الصورة.  سطوع  درجة  من  للتحقق  التصوير  بعد  الصورة  بعرض  يوصى  بأنه  الحظ 
داكًنا، فاقرتب منه بشكل أكرب وقم بالتصوير مرة أخرى.

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

التقاط الصورة.
انظر التنبيهات الواردة يف صفحة ١٠٣.  ●
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يتيح  ذلك،  ومع  النتائج.  أفضل  حتقيق  إىل  ليلي  مشهد  تصوير  عند  القوائم  ثالثي  حامل  استخدام  يؤدي 
لك وضع >F< (تصوير املشهد الليلي مع حمل الكامريا باليد( تصوير املشاهد الليلية حتى أثناء حمل 
الكامريا باليد. يتم تصوير أربع لقطات بشكل مستمر لكل صورة، ويتم تسجيل الصورة الواحدة الساطعة 

ذات التأثري املنخفض الهتزاز الكامريا.

أمسك الكامريا بثبات. ●

بالنسبة للقطات األشخاص، قم بتشغيل الفالش.  ●

يف  ودجمها  لقطات  أربع  حماذاة  تتم  الوضع،  هذا  يف  وثبات.  بإحكام  الكامريا  أمسك  التصوير،  أثناء 
األربع  اللقطات  من  بأي  كبري  بشكل  حماذاة  عدم  هناك  كان  إذا  ذلك،  من  الرغم  على  واحــدة.  صورة 

بسبب اهتزاز الكامريا، فقد ال تتم حماذاتها بشكل صحيح يف الصورة النهائية.

>Q< إذا كنت ترغب يف أن تشمل لقطة املشهد الليلي األفراد، فاضغط على الزر
األوىل  اللقطة  ستستخدم  جميلة،  شخصية  صورة  اللتقاط  املدمج(.  الفالش  )تشغيل   >D< لضبط 

الفالش. وأخرب الشخص بأال يتحرك حلني تصوير جميع اللقطات املستمرة األربع.

F تصوير املشاهد الليلية )مع حمل الكامريا باليد(

تلميحات التصوير

مقارنة مع أوضاع التصوير األخرى، سيكون نطاق التصوير بهذا الوضع أصغر. ●
انظر التنبيهات الواردة يف صفحة ١٠٣- ١٠٤.   ●
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G تصوير املشاهد ذات اإلضاءة اخللفية
)التحكم يف اإلضاءة   >G< الوضع  عند تصوير مشهد يتضمن مناطق ساطعة وأخرى داكنة، استخدم 
لقطات  ثالث  تصوير  يتم  الوضع،  هذا  يف  واحدة  صورة  التقاط  عند  العايل(.   الديناميكي  للنطاق  اخللفية 
يعمل  ألوان عريض،  وينتج عن ذلك صورة واحدة، ذات نطاق درجات  بدرجات إضاءة خمتلفة.  مستمرة 

على تقليل الظالل الباهتة التي تسببها اإلضاءة اخللفية.

تلميحات التصوير

أمسك الكامريا بثبات. ●
يف  ودجمها  لقطات  أربع  حماذاة  تتم  الوضع،  هذا  يف  وثبات.  بإحكام  الكامريا  أمسك  التصوير،  أثناء 
األربع  اللقطات  من  بأي  كبري  بشكل  حماذاة  عدم  هناك  كان  إذا  ذلك،  من  الرغم  على  واحــدة.  صورة 

بسبب اهتزاز الكامريا، فقد ال تتم حماذاتها بشكل صحيح يف الصورة النهائية.

يشري االختصار HDR إىل High Dynamic Range أي: النطاق الديناميكي العايل. 

مقارنة مع أوضاع التصوير األخرى، سيكون نطاق التصوير بهذا الوضع أصغر. ●
 ال ينطلق الفالش. كما قد ينبعث الشعاع املساعد لضبط البؤرة تلقائًيا يف اإلضاءة اخلافتة )ص  ●

 .)١٢١
انظر التنبيهات الواردة يف صفحة ١٠٤.   ●
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التنبيهات اخلاصة ب >q< صورة اجملموعة

التنبيهات اخلاصة >C< باألطفال

)املشهد   >F<و الليلية(  الشخصية  )الصورة   >6< ب  اخلاصة  التنبيهات 
الليلي مع حمل الكامريا باليد(

تنبيهات >6< )مشهد ليلي(

تلك  ● من  أكرث  ضيق  صورة  نطاق  بتسجيل  الكامريا  تقوم  التشويه،  تصحيح  تطبيق  يتم  حني  يف 
املوجودة على شاشة مستكشف املشهد. )تكون حافة الصورة قد مت تهذيبها بشكل طفيف 

وتبدو الدقة منخفضة قليًلا.(
كذلك، أثناء تصوير العرض املباشر، تتغري زاوية العرض بشكل طفيف.  ●

أثناء التصوير بالعرض املباشر، يف حال مت إطالق الفالش يف التصوير املستمر، ستقل سرعة  ●
التصوير  سرعة  مع  التصوير  تنفيذ  سيتم  الفالش،  إطــالق  يتم  مل  إن  حتى  املستمر.  التصوير 

املستمر املنخفضة. 

خالل التصوير أثناء العرض املباشر، قد يصعب الرتكيز على نقاط الضوء كما يف حالة املشهد  ●
للبؤرة(  اليدوي  )الضبط   >MF< على  العدسة  بؤرة  وضع  مفتاح  اضبط  احلالة،  هذه  يف  الليلي. 

واضبط البؤرة يدوًيا.
 لن تبدو صورة العرض املباشر املعروضة متاًما مثل الصورة احلقيقية امللتقطة.  ●

خالل التصوير أثناء العرض املباشر، قد يصعب الرتكيز على نقاط الضوء كما يف حالة املشهد  ●
للبؤرة(  اليدوي  )الضبط   >MF< على  العدسة  بؤرة  وضع  مفتاح  اضبط  احلالة،  هذه  يف  الليلي. 

واضبط البؤرة يدوًيا.
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تنبيهات خاصة >F< )تصوير املشاهد الليلية مع حمل الكامريا باليد( 
و>G< )التحكم يف اإلضاءة اخللفية للنطاق الديناميكي العايل(

تنبيهات >G< )التحكم يف اإلضاءة اخللفية للنطاق الديناميكي العايل(

تنبيهات >F< )مشهد ليلي مع حمل الكامريا باليد(

ال ميكن حتديد73+1أو1 إذا مت ضبط73+1أو1، فسيتم التقاط الصورة  ●
بجودة 73

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

قد ال تعمل حماذاة الصور بشكل سليم مع األمناط املتكررة )الشبكية، والشريطية، وما رىل  ●
ذلك( أو الصور املستوية ذان درجة اللون الواحدة أو الصور التي متت حماذاتها على نحو خاطئ 

بشكل كبري بسبب اهتزاز الكامريا. 
يستغرق األمر بعض الوقت لتسجيل البطاقة بسبب دجمها بعد التصوير. أثناء معاجلة الصور،  ●

سيتم عرض “buSY” )مشغول( ولن ميكنك التقاط صورة أخرى حتى تكتمل املعاجلة. 

من  ● كبري  قدر  بها  أو  منتظمة  غري  تبدو  وقد  متجانس  ألوان  بتدرج  تظهر  ال  قد  الصورة  أن  الحظ 
التشويش. 

قد يكون التحكم يف اإلضاءة اخللفية للنطاق الديناميكي العايل غري فعال بالنسبة للمشاهد ذات  ●
اإلضاءة اخللفية املفرطة أو املشاهد ذات التباين العايل بشكل مفرط. 

العادية، قد  ● اإلضاءة  بدرجة كافية، مثل املشاهد ذات  تكون ساطعة  التي  األهداف  عند تصوير 
 .“HDR“ تبدو الصورة غري طبيعية نظًرا لتطبيق تأثري املدى الديناميكي العايل

الكامريا، فقد  ● الهدف قريًبا جًدا من  إذا كان  الفالش،  الفوتوغرايف باستخدام  التصوير  إجراء  عند 
تظهر الصورة ساطعة جًدا )اإلضاءة املفرطة(. 

من  ● بقليل  ليلي  مشهد  بتصوير  قمت  إذا  الفالش،  باستخدام  الفوتوغرايف  التصوير  إجراء  عند 
األضواء، فقد ال تتم حماذاة اللقطات بشكل صحيح. وقد يتسبب هذا يف خروج الصورة باهتة. 

عند إجراء التصوير الفوتوغرايف باستخدام الفالش، إذا كان الهدف البشري قريًبا من اخللفية التي  ●
خروج  يف  هذا  يتسبب  وقد  صحيح.  بشكل  اللقطات  حماذاة  تتم  ال  فقد  أيًضا،  الفالش  يضيئها 

الصورة باهتة. وقد تظهر أيًضا ظالل غري طبيعية وألوان غري مناسبة. 
● :Speedlite تغطية زاوية الفالش باستخدام وحدة الفالش

تثبيت  ● سيتم  التلقائية،  الفالش  تغطية  ضبط  أثناء   Speedlite فالش  وحدة  استخدام  عند 
وضع التكبري/التصغري على الطرف العريض )الزاوية العريضة(، بغض النظر عن وضع التكبري/

التصغري للعدسة. 
إذا كنت تستخدم وحدة Speedlite تتطلب تغطية الفالش يدوًيا، فاضبط وحدة انبعاث الضوء  ●

على الوضع العادي. 
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 .>v< اضبط قرص األوضاع على

اعرض صورة العرض املباشر. 

 حدد ]Creative filters[ )املرشحات 
اإلبداعية( بواسطة التحكم السريع. 

أسود  )أبيض/  مرشح  تأثريات   ٠١ أصل  من  واحد  تطبيق  ميكنك  اإلبداعي(،  )املرشح   >v< وضع  يف 
الكامريا  تأثري  أو  املائية*،  األلوان  تأثري  أو  السمكة*،  عني  تأثري  أو  الدقيق*،  غري  البؤري  الضبط  أو  حمبب*، 
اللعبة* وتأثري الشكل املصغر* وتأثر القياسي الفني للنطاق الديناميكي العايل أو الفني الزاهي للنطاق 
تكون  عندما  للتصوير.  املطبوع(  والفني  العايل  الديناميكي  للنطاق  الصريح  الفني  أو  العايل،  الديناميكي 
البدء  قبل  الشاشة  على  التأثريات  رؤية  ميكنك  املباشر،  العرض  أثناء  للتصوير  على  مضبوطة  الكامريا 

بالتصوير. حتفظ الكامريا فقط الصورة التي مت تطبيق مرشح إبداعي عليها. 
الحًقا  التأثري  تطبيق  ثم  إبداعية،  مرشحات  دون  الصورة  التقاط  أيًضا  ميكنك  النجمة،  بعالمة  متييزها  مت  التي  للتأثريات 

وحفظها كصورة جديدة )ص. ٣٨٠(

بعد   >Q< الزر  على  اضغط  اإلعــدادات،  ضبط  عند  املباشر  العرض  صورة  عرض  تريد  تكن  مل  إذا 
اخلطوة ١ وحدد ]Choose filter[ )اخرت املرشح(. 

العرض  ● صـــورة  لــعــرض   >A< الـــزر  على  اضــغــط 
املباشر. 

● .)7( >Q< اضغط على الزر
]G[ يف  ● لتحديد   >X<  >W< اضغط على مفتاحي 

أعلى يسار الشاشة، ثم اضغط على >0<. 

v التصوير باستخدام تأثريات املرشحات اإلبداعية

1
2

3
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Gc

WA

XB

ZC
H

D

4

5

6

حدد وضع التصوير. 

اضبط التأثري. 

 التقط الصورة.  

 >v< أوضاع التصوير املتاحة يف وضع

اضغط على مفتاحي >Z< >Y< لتحديد وضع  ●
التصوير، ثم اضغط على >0<. 

e  سيتم عرض الصورة مع تأثريات املرشح املطبقة
عليها. 

اضغط على الزر >Q< لتحديد الرمز التايل  ●
]Creative filters[ )املرشحات اإلبداعية(  ●

 .)D و C، B ،A ،c باستثناء ل(
اضغط على مفتاحي >Z< >Y< لضبط تأثري  ●

املرشح، ثم اضغط على >0<. 

اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة.  ●
للرجوع إىل التصوير مبستكشف املشهد، اضغط  ●

على الزر >A< للخروج من التصوير بالعرض 
املباشر. ثم اضغط على زر الغالق اللتقاط الصورة. 

v التصوير باستخدام تأثريات املرشحات اإلبداعية

وضع التصويروضع التصوير الصفحةالصفحة
تأثري الشكل املصغراحملبب )األسود/ األبيض(

تأثري الضبط غري الدقيق للبؤرة
التأثري الفني الزاه للنطاق 

الديناميكي العايل
التأثري الفني الصريح للنطاق 

الديناميكي العايل 

التأثري الفني املطبوع للنطاق 
الديناميكي العايل

ص. ١٠٨ص. ١٠٧

ص. ١٠٨

ص. ١٠٨

ص. ١٠٩

ص. ١٠٩

ص. ١٠٧

ص. ١٠٧

ص. ١٠٨

ص. ١٠٨

تأثري عني السمكة

تأثري األلوان املائية

تأثري الكامريا اللعبة

وتأثر القياسي الفني للنطاق 
الديناميكي العايل
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خالل التصوير أثناء العرض املباشر

ميزات املرشحات اإلبداعية

ال ميكنك حتديد 73+1 أو 1 رذا مت ضبط 73+1أو1 سيتم تسجيل الصورة  ●
بجودة 73

عند ضبط >H< ،>Z< ،>X< ،>W< ،>G<، أو >c<، ال ميكن ضبط التصوير املستمر.  ●
لن يتم إحلاق بيانات مسح األتربة )ص. ٣٢٩( بالصور امللتقطة بواسطة تأثري عني السمكة.  ●
يتم ضبط >c< على >b< )إيقاف الفالش( بشكل افرتاضي. جر أن متنع اهتزاز الكامريا عند  ●

التصوير يف ظروف اإلضاءة اخلافتة. 

باستخدام تأثري احملبب باألسود واألبيض، سيختلف تأثري احملبب باألسود واألبيض املعروض  ●
على شاشة LCD عن تأثري احملبب املسجل يف الصورة. 

مع تأثريي الضبط غري الدقيق للبؤرة الشكل املصغر، قد يختلف تأثري التبهيت املعروض على  ●
شاشة LCD عن تأثري التبهيت املسجل يف الصورة. 

ال يتم عرض شريط الرتدد الرسومي.  ●
ال ميكن ضبط العرض املكرب.  ●
يف أوضاع املنطقة اإلبداعية، ميكنك ضبط املرشحات اإلبداعية بواسطة التحكم السريع )ص.  ●

  .)٢٣٩

v التصوير باستخدام تأثريات املرشحات اإلبداعية

G أبيض/ أسود حمبب ●

W الضبط البؤري غري الدقيق ●

X تأثري عني السمكة ●

األبيض واألسود احملبب  اللون  تأثري  األبيض واألسود احملبب. ميكنك تغيري  اللون  بتأثري  إلنشاء صورة 
من خالل ضبط درجة التباين. 

مينح الصورة مظهًرا غري ناعًما. ميكنك تغيري درجة النعومة من خالل ضبط البهتان. 

مينح تأثري عدسة عني السمكة. وسيكون يف الصورة تشوه من نوع أسطواين. 
وفًقا ملستوى تأثري هذا املرشح، تتغري املنطقة التي مت تهذيبها بطول احلد اخلارجي للصورة. أيًضا، 
الواضحة عند املنتصف  الدقة  تأثري هذا املرشح سيؤدي إىل تكبري مركز الصورة، فقد تقل  نظًرا ألن 
هذا  ضبط  أثناء  الشاشة  على  املعروضة  الصورة  افحص  املسجلة.  البكسل  وحــدات  لعدد  وفًقا 
ثابتة يف  التلقائي للبؤرة لنقطة واحدة  التلقائي للبؤرة إىل الضبط  املرشح. ستتحول طريقة الضبط 

املنتصف. 
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v التصوير باستخدام تأثريات املرشحات اإلبداعية

Z تأثري األلوان املائية ●

H تأثري الكامريا اللعبة ●

c تأثري الشكل املصغر ●

A تأثري الفني القياسي للنطاق الديناميك العايل ●

B التأثري الزاهي الفني للنطاق الديناميكي العايل ●

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

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

التقاطها  مت  وكأنها  تبدو  الصورة  جتعل  لون  درجة  وتطبيق  الصورة  زوايــا  على  داكن  تأثري  إلضفاء 
بواسطة كامريا لعبة. ميكنك تغيري ظالل األلوان من خالل ضبط درجة األلوان. 

ينشئ تأثري ديوراما. 
إذا أردت أن يبدو منتص الصورة شديد الوضوح، التقط الصورة من دون تغيري اإلعداد. 

تأثري الشكل  تأثري الشكل املصغر(، أنظر “ضبط  التي تبدو شديدة الوضوح )إطار  لتحريك املنطقة 
للبؤرة لنقطة  التلقائي  للبؤرة يف وضع الضبط  التلقائي  ١١٠(. ستكون طريقة الضبط  املصغر” )ص. 

واحدة. يوصى بوضع إطار تأثري الشكل املصغر على نقطة الضبط التلقائي للبؤرة قبل التصوير. 

اللوحة.  يشبه  تأثري  الرفيع  والتدرج  املنخفض  التباين  ويخلق  والظالل.  التمييزات  من  التقليل  يتم 
سيحظى مركز الهدف بحواف ساطعة )أو داكنة(. 

والتدرج  املنخفض  التباين  ويخلق   ،]HDR  art  standard[ التأثري  مع  من  أكرث  مشبعة  األلوان  تبدو 
العريض تأثري بياين. 

بالنسبة ل >D<،>C<،>B<،>A<، سيتم التقليل من التمييزات والظالل للحصول على 
نطاق ديناميكي عايل من تدرجات األلوان ومشاهد ذات تباين عايل. يتم التقاط ثالثة صور ذات درجات 

إضاءة خمتلفة باستمرار لكل لقطة ويتم جمعها يف صورة واحدة. أنظر التنبيهات يف الصفحة 
 .١٠٩
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v التصوير باستخدام تأثريات املرشحات اإلبداعية

C التأثري الفني الصريح للنطاق الديناميكي العايل ●

D التأثري الفني املطبوع للنطاق الديناميكي العايل ●

الصورة وكأنها  الربوز، وتبدو  الهدف شديد  بالكامل، مما يجعل  األلوان مشبعة  تكون  التأثري  يف هذا 
لوحة زيتية. 

يتم تقليل نسبة تشبع اللون ودرجة الطوع والتباين وتدرجات األلوان جلعل الصورة تبدو مسطحة أكرث. 
تبدو الصورة باهتة وقدمية. وستظهر اخلطوط العريضة للهدف ساطعة )قامتة(. 

 تنبيهات >A< التأثري الفني القياسي للنطاق الديناميكي العايل، >B< التأثري 
الزاهي الفني للنطاق الديناميكي العايل، >C< التأثري الفني الصريح للنطاق 

الديناميكي العايل و >D< التأثري الفني املطبوع للنطاق الديناميكي العايل
مقارنة مع أوضاع التصوير األخرى، سيكون نطاق التصوير أصغر.  ●
لن تبدو صورة العرض املباشر املعروضة واملطبق عليها املرشح مشابهة للصورة  ●

امللتقطة الفعلية. 
 إذا كنت تقوم بتصوير هدف متحرك، فقد ترتك حركة الهدف صوًرا خلفية أو قد تصبح املنطقة  ●

احمليطة بالهدف قامتة. 
قد ال تعمل حماذاة الصور بشكل سليم مع األمناط املتكررة )الشبكية، والشريطية، وما إىل  ●

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

إذا كنت متسك بالكامريا بيدك، حول منع اهتزاز الكامريا عند التصوير.  ●
الحظ أن تدرجات السماء أو اجلدران البيضاء قد ال تظهر بتدرج ألوان متجانس وقد تبدو غري  ●

منتظمة أو بها قدر كبري من التشويش. 
التصوير يف ظل إضاءة الفلورسنت أو إضاءة LED قد تتسبب يف تكوين ألوان غري طبيعي  ●

للمناطق املضاءة. 
يستغرق األمر بعض الوقت لتسجيل البطاقة بسبب دجمها بعد التصوير. أثناء معاجلة الصور،  ●

سيتم عرض “buSY” )مشغول( يف مستكشف املشهد ولن ميكنك التقاط صورة أخرى حتى 
تكتمل املعاجلة. 

ال ميكن التصوير الفوتوغرايف باستخدام الفالش. يف ظل اإلضاءة اخلافتة، قد ينبعث الشعاع  ●
املساعد لضبط البؤرة تلقائًيا )ص. ١٢١(. 
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v التصوير باستخدام تأثريات املرشحات اإلبداعية

ضبط تأثري الشكل املصغر
 قم بتحريك نقطة الضبط التلقائي للبؤرة. 

قم بتحريك إطار تأثري الشكل املصغر. 

 التقط الصورة. 

1

2

3

قم بتحريك نقطة الضبط التلقائي للبؤرة حليث  ●
ما أردت. 

e  يف حال مل يتم تغطية نقطة الضبط التلقائي للبؤرة
سيومض  املصغر،  الشكل  تأثري  بــإطــار  بالكامل 
الشاشة.  ميني  أسفل  يف  املوجود   ]r[ الرمز 
تأثري  إطــار  موضع  بضبط  قم  الثانية،  اخلطوة  يف 
التلقائي  الضبط  نقطة  ليغطي  املصغر  الشكل 

للبؤرة بالكامل.

اضغط على الزر >u< )أو أنقر على الرمز ]r[ يف  ●
أسفل ميني الشاشة(. سيتحول إطار تأثري الشكل 

املصغر إىل اللون الربتقايل وميكن حتريكه. 
●  ]T[ أو أنقر على الرمز( >INFO< اضغط على الزر

يف أسفل شمال الشاشة( للتبديل بني اجتاه إطار 
تأثري الشكل الصغري الرأسي أو األفقي. 

اضغط على الزر >0< لضبط موضع إطار تأثري  ●
الشكل الصغري. 

اضغط على >X< >W< أو >Z< >Y< لتحريك  ●
نقطة الضبط التلقائي للبؤرة أو إطار تأثري الشكل 

املصغر. اضغط على الزر >L< إلرجاع نقطة 
الضبط التلقائي للبؤرة أو إطار تأثري الشكل املصغر 

إىل منتصف الشاشة. 
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اضبط قرص األوضاع على وضع املنطقة 
األساسية. 

 اضغط على الزر  . 

 اضبط الوظائف املطلوبة. 

1
2

3

Q التحكم السريع
التحكم السريع يف أوضاع املنطقة األساسية. ميكنك  >Q< لعرض شاشة  الزر  ميكنك الضغط على 

ضبط العناصر املوجودة يف اجلداول على الصفحات ١١٢- ١١٣. 

ستظهر شاشة التحكم السريع. 

اضغط على مفاتيح األسهم >V< لتحديد  ●
الوظيفة. )هذه اخلطوة غري ضرورية يف الوضع 

 .)7
e             ستظهر الوظيفة احملددة ودليل امليزات

)ص. ٥٧(. 
أدر القرص >6< لتغيري اإلعداد.  ●
ميكنك أيًضا التحديد من قائمة عن طريق حتديد  ●

وظيفة والضغط على >0<. 

شاشة  ● ستظهر  قياسية(،  التصوير:  )شاشة   ]s:  Shooting  screen:  Standard[ ضبط  عند 
كالتايل. 



>C< مثال : التلقائي اإلبداعي
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Q التحكم السريع

الوظائف القابلة للضبط يف أوضاع املنطقة األساسية
اإلعداد االفرتاضي *

: التصوير الفردي

: التصوير الفردي

:التصوير املستمر عايل السرعة

:التصوير املستمر عايل السرعة

:التصوير املستمر منخفض السرعة

:التصوير املستمر منخفض السرعة

:١٠ ثواٍن

:١٠ ثواٍن

: ثانيتني

: ثانيتني

: التصوير املستمر

: التصوير املستمر

: اإلنطالق التلقائي

: اإلنطالق التلقائي

: تشغيل الفالش )انطالق طوال الوقت(

: تشغيل الفالش )انطالق طوال الوقت(

: إيقاف تشغيل الفالش

: إيقاف تشغيل الفالش

اللقطات التي تستند إىل احمليط )ص. ٨٨(

وضع التشغيل
)ص. ١٤١(

وضع التشغيل 
)ص. ١٤١(

انطالق الفالش 
املدمج

إطالق الفالش 
املدمج 

تبهيت اخللفية )ص. ٨٦(

السطوع )ص. ١١٤ (

السطوع )ص. ١١٤(

درجة اللون )ص.٩٨، ٩٩(

غري قابلة للتحديدقابلة للتحديد من قبل املستخدم

الوظيفة

الوظيفة

ــدادات  اإلع إىل  الوضع  سيعود   ،>OFF< على  التشغيل  مفتاح  ضبط  أو  التصوير  وضع  تغيري  حالة  يف   *
االفرتاضية )باستثناء املوقت الذاتي(.



113

o k

v

GWXZH

uooooo

o

i

Qkkkkk

lkkkkk

qkkkkk

aooooo

Dkkkkk

bkkkkk

kkkkk

v

cABCD

uooooo

okkkk

ikkkk

Qkkkkk

lkkkkk

qkkkkk

ak

Dk

booooo

Q التحكم السريع

اإلعداد االفرتاضي *

: التصوير الفردي

: التصوير الفردي

:التصوير املستمر عايل السرعة

:التصوير املستمر عايل السرعة

:التصوير املستمر منخفض السرعة

:التصوير املستمر منخفض السرعة

:١٠ ثواٍن

:١٠ ثواٍن

: ثانيتني

: ثانيتني

: التصوير املستمر

: التصوير املستمر

: اإلنطالق التلقائي

: اإلنطالق التلقائي

: تشغيل الفالش )انطالق طوال الوقت(

: تشغيل الفالش )انطالق طوال الوقت(

: إيقاف تشغيل الفالش

: إيقاف تشغيل الفالش

لقطة التأثري اإلضايف )ص. ١٠٥(

لقطة التأثري اإلضايف )ص. ١٠٥(

وضع التشغيل
)ص. ١٤١(

وضع التشغيل
)ص. ١٤١(

انطالق الفالش 
املدمج

انطالق الفالش 
املدمج

غري قابلة للتحديدقابلة للتحديد من قبل املستخدم

الوظيفة

الوظيفة

ــدادات  اإلع إىل  الوضع  سيعود   ،>OFF< على  التشغيل  مفتاح  ضبط  أو  التصوير  وضع  تغيري  حالة  يف   *
االفرتاضية )باستثناء املوقت الذاتي(.
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ضبط درجة السطوع
 ،>v< 8<، أو:G< ،>C< ،>7< ،>A< يف أوضاع املنطقة األساسية، عند ضبط وضع غري عن
ميكنك ضبط درجة السطوع للتصوير. ميكنك ضبط كل من السطوع والتعتيم عرب نطاقات من ٣ خطوات 

يكون الصفر هو القياسي. 

يف حال مل ترغب يف عرض صورة العرض املباشر عند ضبط اإلعداد، ابدأ العملية من اخلطوة ٣. 

1
2

3

4

 اضبط قرص األوضاع على >2<، 
>3<، >4<، >5<، أو >8<. 

 اعرض صورة العرض املباشر. 

باستخدام التحكم السريع، حدد درجة 
السطوع املطلوبة. 

 التقط الصورة. 

●  ،>q< على  بضبطه  قــم   ،>SCN< ضبط  عند 
 .>F< 6<، أو< ،>x< ،>P< ،>C<

العرض  ● ــورة  ص لعرض   >A< ــزر  ال على  اضغط 
 .)>x< املباشر )باستثناء

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

ثم   ، الــســطــوع(  ــة  )درجـ  ]w  Brightness[
درجة  لتحديد   >Z<  >Y< مفتاحي  على  اضغط 

السطوع املطلوبة. 
e  .ستظهر الصورة التي مت ضبط درجة سطوعها

اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة.  ●
من  ● للخروج   >A< الزر  على  اضغط  املشهد،  مستكشف  باستخدام  التصوير  إىل  للرجوع 

التصوير بالعرض املباشر. ثم اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة. 
يف حال مت تغيري وضع التصوير أو مت ضبط مفتاح التشغيل على إيقاف التشغيل، سيسرتجع  ●

اإلعداد إىل ]0[ )قياسي(. 
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التشغيل،  إجراء  التفاصيل حول  للحصول على مزيد من  الصور.  يلي شرح سهل أساليب تشغيل  فيما 
انظر صفحة ٣٣٣. 

1

2

 قم بتشغيل الصورة. 

حدد صورة. 

●  .>x< اضغط على الزر
e  .ستظهر آخر صورة مت التقاطها أو تشغيلها

التقاطها،  ● مت  صورة  آخر  من  بدًءا  الصور  لتشغيل 
بدءا  الصور  لتشغيل   .>Y< مفتاح  على  اضغط 
من أول صورة مت التقاطها، اضغط على املفتاح 

 .>Z<
ــقــوم فــيــهــا بــالــضــغــط عــلــى الــزر  ● ــرة ت يف كــل مـ

>INFO<، سيتغري عرض املعلومات. 

x تشغيل الصور

مع معلومات أساسيةبدون معلومات

عرض معلومات التصوير
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x تشغيل الصور

قم بإنهاء تشغيل الصور. 3
الصور  ● عــرض  إلنــهــاء   >x< ــزر  الـ على  اضــغــط 

والرجوع إىل االستعداد للتصوير. 

تختلف املعلومات املعروضة حسب وضع التصوير واإلعدادات.  ●
شاشة  ● ستظهر  للصورة،   GPS معلومات  لتسجيل   GP-E2 طراز   GPS جهاز  استخدام  مت  إذا 

“معلومات GPS” أيًضا. 

عرض معلومات التصوير
 >X<  >W< مفتاحي  على  الضغط  ميكنك   ،)١١٥ )ص  املعروضة  التصوير  معلومات  شاشة  باستخدام 
الصفحات  انظر  التفاصيل،  على  للحصول  كالتايل.  الشاشة  أسفل  املعروضة  التصوير  معلومات  لتغيري 

من ٣٧٤- ٣٧٥. 

معلومات تفصيلية

معلومات تصحيح االنحراف اللوين للعدسة معلومات العدسة/ شريط الرتدد الرسومي

معلومات توازن اللون األبيض

معلومات منط الصورة ١

مساحة اللون/ معلومات تقليل التشويش

معلومات منط الصورة ٢
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يشري الرمز >O< املوضح بالزاوية اليسرى العلوية من عنوان الصفحة إىل توفر  ●
الوظيفة يف أوضاع املنطقة اإلبداعية فقط )ص. ٣١(. 

للبؤرة  ● التلقائي  الضبط  تشغيل  إعــداد  يتم  األساسية،  املنطقة  أوضــاع  يف 
بشكل تلقائي. 

تعمل نقاط الضبط التلقائي للبؤرة يف 
مستكشف املشهد على جعل التصوير 
باستخدام الضبط التلقائي للبؤرة مالئًما 

جملموعة متنوعة أوسع من األهداف 
واملشاهد. 

كما ميكنك حتديد وضع الضبط التلقائي للبؤرة إىل جانب وضع التشغيل الذي 
يوافق ظروف التصوير والهدف على النحو األمثل. 

يرمز االختصار >AF< إىل مصطلح autofocus أي الضبط التلقائي للبؤرة. 
بينما يرمز االختصار >MF< إىل الضبط اليدوي للبؤرة.  

ضبط أوضاع التشغيل والضبط 
)AF( التلقائي للبؤرة

3
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Nتغيري تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة :AF
ميكنك حتديد خصائص تشغيل AF )الضبط التلقائي للبؤرة( التي تناسب ظروف التصوير أو الهدف. يف 

أوضاع املنطقة األساسية، يتم ضبط تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة لوضع التصوير املعني.

1
2

3

4

5

اضبط مفتاح وضع بؤرة العدسة على 
>الضبط التلقائي للبؤرة<. 

املنطقة  وضع  على  األوضــاع  قرص  أدر 
اإلبداعية. 

 .>ZAF< اضغط على الزر

حدد تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة. 

اضبط البؤرة على الهدف. 

سيظهر ]AF operation[ )تشغيل الضبط 
التلقائي للبؤرة(. 

اضغط على مفتاحي >Z< >Y< لتحديد تشغيل  ●
ثم اضغط على  للبؤرة املطلوب،  التلقائي  الضبط 

 .>0<

على  ● للبؤرة  التلقائي  الضبط  نقطة  بتوجيه  قم 
املنتصف.  حتى  الغالق  زر  على  اضغط  الهدف 
ستقوم الكامريا فيما بعد بضبط البؤرة تلقائًيا يف 

تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة. 
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مت  ● التي  للبؤرة  التلقائي  الضبط  نقطة  عرض  سيتم 
 >o< البؤرة  ضبط  مؤشر  سيضيئ  كما  حتقيقها، 

يف مستكشف املشهد. 
ضبط  ● سيتم  التقديري،  الضبط  عملية  باستخدام 

إعداد درجة اإلضاءة يف نفس توقيت حتقيق ضبط 
البؤرة.

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

إذا تعذر ضبط البؤرة، فسيومض مؤشر ضبط البؤرة >o< مبستكشف املشهد. إذا حدث ذلك،  ●
فرنه يتعذر التقاط الصورة حتى إذا مت الضغط على زر الغالق بالكامل. أعد تكوين اللقطة أو انظر “ 

األهداف التي يصعب ضبط البؤرة عليها” )ص. ١٣٩( وحاول ضبط البؤرة مرة أخرى.
]Disable[ )تعطيل(، لن يصدر صوت الصافرة عند  ● ]Beep :53[ )الصافرة( على  إذا مت ضبط 

ضبط البؤرة. 
وبعد حتقيق ضبط البؤرة مع وضع الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة، ميكنك قفل البؤرة على  ●

هدف وإعادة تكوين اللقطة. ويعرف ذلك بعملية “تثبيت البؤرة“. وتكون هذه امليزة مريحة عندما 
تريد ضبط البؤرة على هدف طريف ال يشمله إطار ضبط البؤرة تلقائًيا للمنطقة. 

عند استخدام عدسة مزودة بوظيفة ضبط البؤرة اليدوي اإللكرتوين، يتم استخدام وظيفة ضبط  ●
البؤرة، انظر صفحة ١٢٢. 

Nتغيري تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة :AF

نقطة الضبط التلقائي للبؤرة
مؤشر ضبط البؤرة

الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة لألهداف الثابتة

مناسب لألهداف الثابتة. عند الضغط 
على زر الغالق حتى املنتصف، ستقوم 

الكامريا بضبط البؤرة مرة واحدة. 
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Nتغيري تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة :AF

Al Servo الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام وضع

الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام Al Servo لتبديل تشغيل الضبط التلقائي 
للبؤرة بشكل تلقائي

 يتم ضبط درجة اإلضاءة حلظة التقاط الصورة.   ●
 إذا مت ضبط وضع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة )ص. ١٢٣( على الضبط التلقائي للبؤرة عند  ●

تلقائًيا  البؤرة  ضبط  بإطار  الهدف  تغطية  تتم  حتى  البؤرة  تتبع  عملية  فستستمر  التلقائي،  التحديد 
للمنطقة.

يف  ● الهدف  بدأ  وإذا  واحــدة،  للقطة  للبؤرة  التلقائي  الضبط  وضع  يف  الهدف  على  البؤرة  ضبط  بعد 
التحرك، فستقوم الكامريا باكتشاف احلركة، وتقوم بتغيري وضع الضبط التلقائي للبؤرة بشكل تلقائي 

إىل وضع الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام Al Servo، وتبدأ يف تعقب الهدف املتحرك.

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

بضبط البؤرة على الهدف بشكل متواصل.  

يقوم وضع الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام Al Servo بتبديل تشغيل الضبط التلقائي 
للبؤرة من وضع الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة إىل وضع الضبط التلقائي للبؤرة 

باستخدام Al Servo بشكل تلقائي إذا ما بدأ الهدف الثابت يف التحرك.  

باستخدام وضع الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام Al Servo، لن تصدر الصافرة صوًتا حتى عند ضبط 
البؤرة. كذلك، لن يضيء مؤشر ضبط البؤرة >o< مبستكشف املشهد. 

أثناء تنشيط تشغيل   Al Servo التلقائي للبؤرة باستخدام  البؤرة باستخدام وضع الضبط  عند ضبط 
البؤرة  ضبط  مؤشر  يضيء  لن  ذلك،  مع  املنخفض.  الصوت  إصدار  يف  الصافرة  ستستمر   ،Servo

>o< مبستكشف املشهد. الحظ أنه لن يتم قفل البؤرة يف هذه احلالة.
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Nتغيري تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة :AF

تضيء نقاط الضبط التلقائي للبؤرة باللون األحمر

الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة )AF( مع الفالش املدمج

لن ينبعث الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة من وحدة الفالش املدجمة يف أوضاع  ●
 ]Built-in flash firing[ 8<، أو عند ضبط:C< التصوير >7<، أو >3<، أو >5<، أو

 ،>4< ،>2< ،>C< ،>A< إطالق الفالش املدمج( على >7< يف الوضع(
●  .>cHZXWG :v< 8< أو: qPF <
لن ينبعث الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة أثناء تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة  ●

  .AI Servo باستخدام وضع
سوف يصدر الفالش املدمج صوًتا عند االنبعاث بشكل مستمر. وهذا امر طبيعي وال يشكل  ●

عًطال. 

يبلغ النطاق الفعال للشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة الذي يصدره الفالش املدمج ٤  ●
أمتار/١٣٫١ قدًما تقريًبا.

 يف أوضاع املنطقة اإلبداعية، عند رفع الفالش املدمج باستخدام الزر >D<، سينبعث الشعاع  ●
املساعد للضبط التلقائي للبؤرة عند الضرورة. الحظ أنه وفًقا لإلعداد 

]AF-assist beam firing :5[ )انبعاث الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة( ضمن
])C. Fn( Custom function :54[ )الوظائف اخملصصة(، لن ينبعث الشعاع املساعد 

للضبط التلقائي للبؤرة )ص. ٣٩٢(. 

وبشكل افرتاضي، تضيء نقاط الضبط التلقائي للبؤرة باللون األحمر عندما يحدث ضبط البؤرة يف ظروف 
ذات إضاءة منخفضة. يف أوضاع املنطقة اإلبداعية، ميكنك ضبط ما إذا كنت تريد إضاءة نقاط الضبط 

التلقائي للبؤرة باللون األحمر عند حدوث ضبط البؤرة أو ال )ص. ٣٩٤(. 

يف ظروف اإلضاءة اخلافتة وعند الضغط على زر الغالق حتى منتصفه، يطلق الفالش املدمج جمموعة 
صغرية من ومضات الفالش. ويعمل هذا على إضاءة الهدف للمساعدة يف الضبط التلقائي للبؤرة.  
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EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM EF300mm f/2.8L USM

EF50mm f/1.0L USM EF400mm f/2.8L USM EF28-80mm f/2.8-4L USM

EF85mm f/1.2L USM EF400mm f/2.8L II USM EF70-300mm f/4-5.6 IS II USM

EF85mm f/1.2L II USM EF500mm f/4.5L USM

EF200mm f/1.8L USM EF600mm f/4L USM

EF-S24mm f/2.8 STM

EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM EF50mm f/1.8 STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM

EF1200mm f/5.6L USM

EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM EF40mm f/2.8 STM

Nتغيري تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة :AF

3 ضبط الضبط اليدوي واإللكرتوين للبؤرة اخلاصة بالعدسة

حتديد  ميكنك  إلكرتونية،  للبؤرة  يدوية  ضبط  بوظيفة  املزودة  التالية   STM و   USM العدسات  باستخدام 
ما إذا كنت تريد استخدام الضبط اليدوي اإللكرتوين يف وضع الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة. يكون 
اإلعداد االفرتاضي ]Disable after One-Shot AF[ )تعطلي بعد الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة(.  

ضبط البؤرة يدوًيا بعد تعطيل تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة. 

ميكنك ضبط البؤرة يدوًيا بعد متكني تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة إذا استمريت بالضغط على زر 
الغالق حتى املنتصف. 

1

2

* من تاريخ إطالق املنتج. 

 حدد ]Lens electronic MF[ )الضبط 
اليدوي واإللكرتوين للبؤرة اخلاصة 

بالعدسة(. 

اضبط اإلعداد املطلوب. 

ضمن عالمة التبويب ]z1[، حدد  ●
]Lens electronic MF[ )الضبط اليدوي واإللكرتوين  ●

للبؤرة اخلاصة بالعدسة(، ثم اضغط على الزر >0<.

حدد اإلعداد، ثم اضغط على >0<.  ●

تعطيل بعد الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة ●

متكني بعد الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة ●



123

وضع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة

E: الضبط التلقائي للبؤرة أحادي 
النقطة )حتديد يدوي(

F: الضبط التلقائي للبؤرة للمنطقة 
)حتديد املنطقة يدوًيا(

G: الضبط التلقائي للبؤرة للمنطقة 
الكبرية 

)حتديد املنطقة يدوًيا(

H: الضبط التلقائي للبؤرة عند التحديد 
التلقائي

٥٤ مت توفري نقاط الضبط التلقائي للبؤرة من اجل إجراء ضبط البؤرة تلقائًيا. وميكنك حتديد وضع حتديد 
منطقة الضبط التلقائي للبؤرة ونقطة )نقاط( الضبط التلقائي للبؤرة املالئمة للمشهد أو الهدف.

ميكنك حتديد أحد األوضاع الثالثة لتحديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة. انظر الصفحة التالية إلجراء 
التحديد. 

وتبًعا للعدسة املستخدمة، قد يختلف عدد نقاط الضبط التلقائي للبؤرة، وأمناط نقطة الضبط 
لالستخدام.  القابلة  ذلك،  إىل  وما  للمنطقة،  للبؤرة  التلقائي  الضبط  إطار  وشكل  للبؤرة،  التلقائي 

للتفاصيل، أنظر “العدسات ونقاط الضبط التلقائي للبؤرة القابلة لالستخدام” على الصفحة ١٣١. 

حدد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة لضبط البؤرة. 

يتم استخدام واحدة من أصل ٩ مناطق ضبط للبؤرة 
لضبط البؤرة. 

يتم استخدام واحدة من أصل ٣ مناطق ضبط )اليسار، 
املركز، واليمني( لضبط البؤرة. 

يتم استخدام إطار الضبط التلقائي للبؤرة للمنطقة 
)كامل إطار منطقة الضبط التلقائي للبؤرة( لضبط 

البؤرة. 

S حتديد نقطة ومنطقة الضبط التلقائي للبؤرة
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S حتديد نقطة ومنطقة الضبط التلقائي للبؤرة*

حتديد وضع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة
 .)9( >B< أو >S< اضغط على الزر 

 .>B< اضغط على الزر

1

2

انظر من خالل مستكشف املشهد ثم اضغط على  ●
 .>B< أو >S< الزر

>B<، يتم  ● الزر  يف كل مرة يتم فيها الضغط على 
تغيري وضع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة. 

يتم  ● للبؤرة.  التلقائي  الضبط  منطقة  حتديد  ميكنك  ال   ،>v:  Xc و>   >8:x< أوضاع  يف 
اعتماد الضبط التلقائي للبؤرة للقطة الفردية )الثابتة يف املنتصف( للتصوير. 

على  ● التشغيل  مفتاح  ضبط  مت  أو  التصوير  وضع  تغيري  مت  أذ  األساسية،  املنطقة  أوضــاع  يف 
>تعطيل<، سريجع اإلعداد إىل الوضع االفرتاضي. 

يف أوضاع املنطقة اإلبداعية، إذا مت ضبط ]AF area selection method :6[ )طريقة حتديد منطقة 
الضبط التلقائي للبؤرة( ضمن ])C. Fn( Custom function :54[ )الوظائف اخملصصة(، على 
التلقائي  الضبط  منطقة  حتديد  وضع  حتديد  ميكنك  الرئيسي(،  )القرص   ]1:  S9  Main  Dial[

للبؤرة عن طريق الضغط على الزر >S< أو >B<، ثم تدوير القرص >6< )ص. ٣٩٣(. 
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<6>

<g> + <6>

S حتديد نقطة ومنطقة الضبط التلقائي للبؤرة*

ميكنك حتديد نقطة أو منطقة الضبط التلقائي للبؤرة بشكل يدوي. 

حتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة بشكل يدوي

 .)9( >B< >S< اضغط على الزر

حدد نقطة نقطة الضبط التلقائي للبؤرة. 

1

2

e  يف لــلــبــؤرة  التلقائي  الضبط  نــقــاط  ــرض  ع سيتم 
مستكشف املشهد. 

يف وضع الضبط التلقائي للبؤرة ملنطقة أو  ●
ملنطقة كبرية، سيتم عرض املنطقة احملددة. 

ميكنك حتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة عن  ●
طريق حتريك القرص >6< أفقًيا. 

عند الضغط باستمرار على >g< وتقوم بتدوير  ●
القرص >6<، ميكنك حتديد نقطة الضبط 

التلقائي للبؤرة رأسية. 
عند الضغط على >0<، سيتم حتديد نقطة  ●

املركز )أو املنطقة املركزية( للضبط التلقائي 
للبؤرة. 

يف وضع الضبط التلقائي للبؤرة ملنطقة، سيؤدي  ●
تدوير القرص >6< إىل تغيري املنطقة يف 

تسلسل حلقي. 
ميكنك أيًضا حتديد نقطة أو منطقة ضبط التلقائي  ●

للبؤرة عن طريق حتريك املفاتيح >Z< >Y< أفقًيا 
أو املفاتيح >X< >W< رأسًيا.

عند الضغط باستمرار على الزر >Q< وتقوم بتدوير القرص >6<، ميكنك حتديد نقطة الضبط  ●
التلقائي للبؤرة يف يف االجتاه الرأسي.

عند الضغط على مفتاحي >S< أو >B<، يعرض مستكشف املشهد ما يلي:  ●
الضبط التلقائي للبؤرة ملنطقة، الضبط التلقائي للبؤرة ملنطقة كبرية، وحتديد الضبط التلقائي  ●

للبؤرة تلقائًيا: M AF  الضبط التلقائي للبؤرة
الضبط التلقائي للبؤرة لنقطة واحدة: ] [ SEL )املركز(/ SEL AF )خارج املركز( ●
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S حتديد نقطة ومنطقة الضبط التلقائي للبؤرة*

مؤشرات عرض نقطة الضبط التلقائي للبؤرة
املتداخل  النوع  من  للبؤرة  التلقائي  الضبط  نقاط  إضاءة  إىل   >B< أو   >S< الزر  على  الضغط  سيؤدي 
للخطوط  حساسة  الوامضة  للبؤرة  التلقائي  الضبط  نقاط  تكون  الدقة.  عايل  تلقائي  بؤري  ضبط  لتحقيق 

األفقية والرأسية. للتفاصيل، أنظر الصفحة ١٣٠- ١٣٤. 
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أوضاع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة 
S الضبط التلقائي للبؤرة أحادي النقطة )حتديد يدوي(

m الضبط التلقائي للبؤرة للمنطقة )حتديد املنطقة يدوًيا(

n الضبط التلقائي للبؤرة للمنطقة الكبرية )حتديد املنطقة يدوًيا(. 

حدد نقطة واحدة للضبط التلقائي للبؤرة >S< الستخدامها يف ضبط 
البؤرة. 

يتم استخدام جميع  أنه  البؤرة. ومبا  للبؤرة على تسع مناطق لضبط  التلقائي  الضبط  نقاط  يتم تقسيم 
ضبط  لنقطة  التلقائي  التحديد  بغرض  احملددة  املنطقة  يف  املوجودة  للبؤرة  التلقائي  الضبط  نقاط 
البؤرة، فهي متيل إىل وضع الضبط التلقائي للبؤرة للتبع الهدف، وهي أيًضا فعالة مع األهداف املتحركة. 
ومع ذلك، نظًرا ألنها متيل لضبط البؤرة على األهداف األقرب، فإن ضبط البؤرة على هدف معني يكون 

أصعب. 
 .>S< وسيتم عرض نقطة )نقاط( الضبط التلقائي للبؤرة التي حتقق ضبط البؤرة

يتم تقسيم منطقة الضبط التلقائي للبؤرة إىل ثالث مناطق ضبط للبؤرة )اليسار، املركز، واليمني( لضبط 
البؤرة. ومبا أن منطقة الضبط هي أكرب من الضبط التلقائي للبؤرة للمنطقة وجميع نقاط الضبط التلقائي 
للبؤرة يف املنطقة احملددة يتم استخدامها بغرض التحديد التلقائي لنقطة ضبط البؤرة، فهي متيل إىل 

وضع الضبط التلقائي للبؤرة للتبع الهدف، وهي أيًضا فعالة مع األهداف املتحركة. 
ومع ذلك، نظًرا ألنها متيل لضبط البؤرة على األهداف األقرب، فإن ضبط البؤرة على هدف معني يكون 

أصعب. 
 .>S< وسيتم عرض نقطة )نقاط( الضبط التلقائي للبؤرة التي حتقق ضبط البؤرة

.... الضبط التلقائي للبؤرة للمنطقة الكبرية )حتديد املنطقة يدوًيا(. 
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أوضاع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة *

يتم استخدام جميع نقاط الضبط التلقائي للبؤرة )كامل منطقة الضبط التلقائي للبؤرة( لضبط البؤرة. ويتم 
 .>S< عرض نقطة )نقاط( الضبط التلقائي للبؤرة التي حتقق ضبط البؤرة بالرمز

باستخدام الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة، 
سيؤدي الضغط على زر الغالق حتى املنتصف إىل 

 >S< عرض نقطة )نقاط( الضبط التلقائي للبؤرة
التي حققت ضبط البؤرة. ويف حالة عرض عدة نقاط 

للضبط التلقائي للبؤرة، فهذا يعني أن جميعها قد 
حققت ضبط البؤرة. مييل هذا الوضع إىل ضبط البؤرة 

على أقرب هدف. 

عند استخدام الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام وضع 
Al Servo ، يتم أوًلا استخدام نقطة الضبط التلقائي 

للبؤرة )ص. ١٢٥( احملددة يدوًيا >S< لضبط البؤرة. 
وسيتم عرض نقطة )نقاط( الضبط التلقائي للبؤرة 

التي حققت ضبط البؤرة. 

o الضبط التلقائي للبؤرة مع حتديد التلقائي

عند ضبط وضع الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام وضع Al Servo للضبط التلقائي للبؤرة ملنطقة  ●
التلقائي،  للتحديد  للبؤرة  التلقائي  الضبط  أو  كبرية  ملنطقة  للبؤرة  التلقائي  والضبط  ــدة،  واح
ستستمر نقطة الضبط التلقائي للبؤرة >S< النشطة بتبديل مسار الهدف. ومع ذلك، يف ظل 

ظروف معينة للتصوير )عندما يكون الهدف صغري احلجم(، قد ال تتمكن نت تتبع الهدف. 
عند استخدام نقطة الضبط التلقائي للبؤرة طرفية أو زاوية عريضة أو عدسة التحكم عن بعد، قد  ●

اخلارجي،   Speedlite للبؤرة  التلقائي  للضبط  املساعد  الشعاع  باستخدام  البؤرة  ضبط  يصعب 
نقطة  أو  للبؤرة  التلقائي  الضبط  نقطة  منتصف  استخدم  احلالة،  هذه  يف   .EOS ل  اخملصص 

الضبط التلقائي للبؤرة أخرى قريبة من املركز. 
أو كل مستكشف املشهد  ● للبؤرة، قد يضيء جزء  التلقائي  الضبط  )نقاط(  عندما تضيء نقطة 

باللون األحمر. هذه ميزة من ميزات عرض الضبط التلقائي للبؤرة. 
يف درجات احلرارة املنخفضة، قد يكون عرض نقطة الضبط التلقائي للبؤرة صعًبا. هذه ميزة من  ●

ميزات عرض الضبط التلقائي للبؤرة. كذلك، قد تصبح استجابة وضع التتبع أبطأ.
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أوضاع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة *

بشكل افرتاضي، سيتم تنفيذ الضبط التلقائي للبؤرة استناًدا إىل تتبع اللون.
مع ذلك، يف أوضاع >Px6F < ،>4< ،>3 :8< و > v: Xc<، لن يتم تنفيذ الضبط التلقائي 
للبؤرة استناًدا إىل تتبع اللون. عند ضبط الضبط التلقائي للبؤرة للتحديد التلقائي على الضبط التلقائي للبؤرة 
يتم  التلقائي،  للتحديد  للبؤرة  التلقائي  الضبط  أو  للبؤرة ملنطقة كبرية  التلقائي  ملنطقة واحدة، والضبط 

حتقيق ضبط البؤرة كالتايل:

 ]54: Custom Function )C.Fn([ ضمن ]7: Auto AF pt sel.: Color Tracking[ يف وضع *
)الوظائف اخملصصة(، ميكنك ضبط ما إذا كنت تريد ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام وضع تتبع اللون. عند 

ضبط  ]Disable:1[ )تعطيل(، يتم ضبط البؤرة فقط استناًدا إىل معلومات الضبط التلقائي للبؤرة )ص. 
 .)٣٩٣

الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام تتبع اللون

يف وضع الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة ●
يسهل ضبط البؤرة على هدف بشري يف منطقة الضبط التلقائي للبؤرة.  ●
● Al Servo الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام وضع
اكتشاف  ● يتم  للبؤرة. يف حال مل  التلقائي  الضبط  البؤرة على هدف بشري يف منطقة  يسهل ضبط 

درجات لون خمتلفة للجلد، سيتم ضبط البؤرة على الهدف األقرب. ما أن يتم ضبط البؤرة، يتم حتديد 
التي  لون املنطقة  البؤرة على  اكمال ضبط  الكامريا من  للتمكن  تلقائًيا  للبؤرة  التلقائي  الضبط  نقاط 

ضبطت عليها البؤرة أمًلا. 
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مستشعر الضبط التلقائي للبؤرة
منط  التايل  التوضيح  ويشرح  للبؤرة.  التلقائي  للضبط  نقطة   ٤٥ للبؤرة  التلقائي  الضبط  مستشعر  لدى 
للبؤرة املتعلق بكل نقطة. عند استخدام عدسات بقيمة فتحة عدسة ذات  التلقائي  مستشعر الضبط 
بعد بؤري/ ٢،٨ أو أعلى كحد أقصى، ميكن حتقيق الضبط التلقائي للبؤرة العايل الدقة يف مركز مستكشف 

املشهد. 

الدقة من  للبؤرة عايل  البؤرة للحصول على ضبط  مت جتهيز مستشعر ضط 
أكرب.  أو   ٢،٨ يبلغ  بؤري  بطول  القصوى  فتحتها  تتمتع  التي  العدسات  خالل 
ويجعل النمط املتداخل القطري من السهل ضبط البؤرة على األهداف التي 

يصعب ضبط البؤرة عليها. ويتم توفريها يف مركز الضبط التلقائي للبؤرة. 

مت تهيئة مستشعر ضبط البؤرة ملالئمة العدسات التي تتمتع تتمتع فتحتها 
القصوى بطول بؤري يبلغ ٥،٦ أو أكرب )وال يفوق ٨(.ونطًرا الحتوائها على منط 
أفقي فإنها تستطيع اكتشاف اخلطوط الرأسية، وتغطي جميع نقاط الضبط 

التلقائي للبؤرة ال ٤٥.  

مت تهيئة مستشعر ضبط البؤرة ملالئمة العدسات التي تتمتع تتمتع فتحتها 
القصوى بطول بؤري يبلغ ٥،٦ أو أكرب )وال يفوق ٨(.ونطًرا الحتوائها على منط 
رأسي فإنها تستطيع اكتشاف اخلطوط األفقية، وتغطي جميع نقاط الضبط 

التلقائي للبؤرة ال ٤٥.  

وتبًعا للعدسة املستخدمة، قد يختلف عدد نقاط الضبط التلقائي للبؤرة، وأمناط نقطة الضبط 
لالستخدام.  القابلة  ذلك،  إىل  وما  للمنطقة،  للبؤرة  التلقائي  الضبط  إطار  وشكل  للبؤرة،  التلقائي 

للتفاصيل، أنظر “العدسات ونقاط الضبط التلقائي للبؤرة القابلة لالستخدام” على الصفحة ١٣١.

الرسم التخطيطي
ضبط البؤرة من النوع املتداخل: 

الطول البؤري ٥،٦ رأسي + الطول البؤري ٥،٦ أفقي

ضبط البؤرة من النوع املتداخل املزدوج: 
الطول البؤري ٢،٨ قطري إىل اليمني + الطول البؤري٢،٨ قطري إىل اليسار

الطول البؤري ٥،٦ رأسي + الطول البؤري ٥،٦ أفقي
)تعم الطول البؤري ٨(

)تعم الطول البؤري ٨(
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العدسات ونقاط الضبط التلقائي للبؤرة القابلة 
لالستخدام

الضبط  ● نقاط  عدد  أن  إال  تلقائًيا،  للبؤرة  لضبط  نقطة   ٤٥ متلك  الكامريا  هذه  أن  من  الرغم  على 
التلقائي للبؤرة يختلف، وأمناط نقاط الضبط التلقائي للبؤرة، وشكل إطار الضبط التلقائي للبؤرة 
للمنطقة، وما إىل ذلك، القابلة لالستخدام وفًقا للعدسة املستخدمة. ويتم تصنيف العدسات 

بالتايل يف ثماين جمموعات من أ إىل ح. 
عند استخدام عدسات تنتمي إىل اجملموعات من و إىل ح فسيكون عدد مستويات ضبط البؤرة  ●

تلقائًيا القابلة لالستخدام أقل. 
يتم إدراج جمموعات العدسة يف الصفحات من ١٣٥ إىل ١٣٨.  وحتقق من اجملموعة التي تنتمي  ●

إليها عدسة الكامريا اخلاصة بك. 
للبؤرة املتوفرة وفًقا إلعدادات نسبة العرض إىل االرتفاع )ص.  ● التلقائي  يختلف عدد نقاط الضبط 

 .)١٥٠

للبؤرة احملددة بعالمة  ● التلقائي  الضبط  >B<، تومض نقاط  أو   >S< الزر  عند الضغط على 
)وستظل نقاط الضبط التلقائي للبؤرة   /   مضاءة.(

وفيما يتعلق بالوميض أو اإلضاءة، أنظر الصفحة ١٢٦.  ●
آلخر املعلومات عن “تصنيفات جمموعات العدسات”، تفحص موقع شركة Canon، وما إىل ذلك.  ●
قد ال تكون بعض العدسات متوفرة يف بعض البلدان/ املناطق.  ●

اجملموعة أ
ميكن إجراء ضبط البؤرة تلقائًيا باملستويات ال ٤٥. وميكن اختيار جميع أوضاع حتديد منطقة ضبط البؤرة 

تلقائًيا. 
مستوى ضبط البؤرة تلقائًيا من النوع املتداخل      

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

البؤرة تلقائًيا األخرى.  

مستوى الضبط التلقائي للبؤرة من النوع املتداخل. 
تكون ميزة تتبع الهدف رائعة ويتم حتقيق الضبط 

التلقائي للبؤرة عايل الدقة.

:

:
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العدسات ونقاط الضبط التلقائي للبؤرة القابلة لالستخدام

اجملموعة ب

اجملموعة ت

اجملموعة ج 

ميكن إجراء ضبط البؤرة تلقائًيا باملستويات ال ٤٥. وميكن اختيار جميع أوضاع حتديد منطقة ضبط البؤرة 
تلقائًيا. 

ميكن إجراء ضبط البؤرة تلقائًيا باملستويات ال ٤٥. وميكن اختيار جميع أوضاع حتديد منطقة ضبط البؤرة 
تلقائًيا. 

ميكن إجراء ضبط البؤرة تلقائًيا باملستويات ال ٤٥. وميكن اختيار جميع أوضاع حتديد منطقة ضبط البؤرة 
تلقائًيا. 

مستوى الضبط التلقائي للبؤرة من النوع املتداخل. 
تكون ميزة تتبع الهدف رائعة ويتم حتقيق الضبط 

التلقائي للبؤرة.

 مستوى الضبط التلقائي للبؤرة من النوع املتداخل. 
تكون ميزة تتبع الهدف رائعة ويتم حتقيق الضبط 

التلقائي للبؤرة.

 تكون مستويات ضبط البؤرة تلقائًيا حساسة للخطوط 
األفقية. 

مستوى الضبط التلقائي للبؤرة من النوع املتداخل. 
تكون ميزة تتبع الهدف رائعة ويتم حتقيق الضبط 

التلقائي للبؤرة.

 تكون مستويات ضبط البؤرة تلقائًيا حساسة للخطوط 
األفقية. 

:

:

:

:

:
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العدسات ونقاط الضبط التلقائي للبؤرة القابلة لالستخدام

اجملموعة د

اجملموعة ه

ميكن إجراء ضبط البؤرة تلقائًيا باملستويات ال ٣٥. )غري ممكنة مع كل املستويات ال ٤٥.( وميكن اختيار 
جميع أوضاع حتديد منطقة ضبط البؤرة تلقائًيا. أثناء حتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة تلقائًيا، سيختلف 
اإلطار اخلارجي الذي يشري إىل منطقة الضبط التلقائي للبؤرة )إطار الضبط التلقائي للبؤرة للمنطقة( عن 

الضبط التلقائي للبؤرة للتحديد التلقائي للنقاط ال ٤٥. 

ميكن إجراء ضبط البؤرة تلقائًيا باملستويات ال ٣٥. )غري ممكنة مع كل املستويات ال ٤٥.( وميكن اختيار 
جميع أوضاع حتديد منطقة ضبط البؤرة تلقائًيا. أثناء حتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة تلقائًيا، سيختلف 
اإلطار اخلارجي الذي يشري إىل منطقة الضبط التلقائي للبؤرة )إطار الضبط التلقائي للبؤرة للمنطقة( عن 

الضبط التلقائي للبؤرة للتحديد التلقائي للنقاط ال ٤٥. 

مستوى الضبط التلقائي للبؤرة من النوع املتداخل. 
تكون ميزة تتبع الهدف رائعة ويتم حتقيق الضبط 

التلقائي للبؤرة. 

مستوى الضبط التلقائي للبؤرة من النوع املتداخل. 
تكون ميزة تتبع الهدف رائعة ويتم حتقيق الضبط 

التلقائي للبؤرة.

 تكون مستويات ضبط البؤرة تلقائًيا حساسة للخطوط 
األفقية. 

تكون مستويات ضبط البؤرة تلقائًيا حساسة للخطوط 
الرأسية )نقاط ضبط البؤرة يف املساحة األفقية يف 

األعلى واألسفل( أو اخلطوط األفقية )نقاط ضبط 
البؤرة يف املساحة الرأسية إىل اليمني وإىل اليسار(. 

 نقاط الضبط التلقائي للبؤرة املعطلة )ال يتم عرضها(. 

نقاط الضبط التلقائي للبؤرة املعطلة )ال يتم عرضها(. 

:

:

:

:

:

:
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العدسات ونقاط الضبط التلقائي للبؤرة القابلة لالستخدام

اجملموعة و

اجملموعة س

ميكن إجراء ضبط البؤرة تلقائًيا باملستويات ال ٢٧. )غري ممكنة مع كل املستويات ال ٤٥.( ال ميكن حتديد 
الضبط  منطقة  حتديد  وضع  يف  للمنطقة(  اليدوي  )التحديد  الكبرية  للمنطقة  للبؤرة  التلقائي  الضبط 
التلقائي للبؤرة. أثناء حتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة تلقائًيا، سيختلف اإلطار اخلارجي الذي يشري إىل 
منطقة الضبط التلقائي للبؤرة )إطار الضبط التلقائي للبؤرة للمنطقة( عن الضبط التلقائي للبؤرة للتحديد 

التلقائي للنقاط ال ٤٥. 

ميكن إجراء الضبط التلقائي للبؤرة يف نقطة الضبط التلقائي للبؤرة املركز. 

مستوى الضبط التلقائي للبؤرة من النوع املتداخل. 
تكون ميزة تتبع الهدف رائعة ويتم حتقيق الضبط 

التلقائي للبؤرة. 

مستوى الضبط التلقائي للبؤرة من النوع املتداخل. 
تكون ميزة تتبع الهدف رائعة ويتم حتقيق الضبط 

التلقائي للبؤرة. 

 تكون مستويات ضبط البؤرة تلقائًيا حساسة للخطوط 
األفقية. 

نقاط الضبط التلقائي للبؤرة املعطلة )ال يتم عرضها(.

 نقاط الضبط التلقائي للبؤرة املعطلة )ال يتم عرضها(.

:

:

:

:

:

تزيد  ● البؤري لفتحة العدسة القصوى بها أقل من ٥،٦ )أكرث من ٥،٦ ولكن ال  البعد  إذا كانت قيمة 
عن ٨(، قد ال ميكن ضبط البؤرة مع ميزة ضبط البؤرة تلقائًيا عند تصوير هدف يف إضاءة خافتة 

أو تباين خافت. 
إذا كانت قيمة البعد البؤري لفتحة العدسة القصوى بها أقل ٨ )ولكن تزيد عن ٨(، ال ضبط البؤرة  ●

أثناء التصوير باستخدام مستكشف املشهد. 
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EF-S24mm f/2.8 STM A
EF-S60mm f/2.8 Macro USM B
EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM D
EF-S10-22mm f/3.5-4.5 USM B
EF-S15-85mm f/3.5-5.6 IS USM B
EF-S17-55mm f/2.8 IS USM A
EF-S17-85mm f/4-5.6 IS USM B
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 C
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 USM C
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 II C
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 II USM C
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 III B
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS C
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II B
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM B
EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM D
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS B
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM B
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM B
EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS B
EF-S55-250mm f/4-5.6 IS B
EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II B
EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM B
EF14mm f/2.8L USM A
EF14mm f/2.8L II USM A
EF15mm f/2.8 Fisheye A
EF20mm f/2.8 USM A
EF24mm f/1.4L USM A
EF24mm f/1.4L II USM A
EF24mm f/2.8 A
EF24mm f/2.8 IS USM A
EF28mm f/1.8 USM A
EF28mm f/2.8 A
EF28mm f/2.8 IS USM A
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 A
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
EF50mm f/2.5 Compact Macro B
EF50mm f/2.5 Compact Macro 
+ LIFE SIZE Converter B
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 B
EF100mm f/2.8 Macro USM E
EF100mm f/2.8L Macro IS USM B
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 B
EF135mm f/2.8 (Softfocus) A
EF180mm f/3.5L Macro USM B
EF180mm f/3.5L Macro USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III F
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 B *
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 B
EF200mm f/2.8L USM A
EF200mm f/2.8L USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B

العدسات ونقاط الضبط التلقائي للبؤرة القابلة لالستخدام

 )بدًدا من تاريخ إطالق املنتج(مواصفات جمموعات العدسات
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EF200mm f/2.8L USM 
+ Extender EF2x I/II/III B
EF200mm f/2.8L II USM A
EF200mm f/2.8L II USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B
EF200mm f/2.8L II USM 
+ Extender EF2x I/II/III B
EF300mm f/2.8L USM A
EF300mm f/2.8L USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B*
EF300mm f/2.8L USM 
+ Extender EF2x I/II/III B*
EF300mm f/2.8L IS USM A
EF300mm f/2.8L IS USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B
EF300mm f/2.8L IS USM 
+ Extender EF2x I/II/III B
EF300mm f/2.8L IS II USM A
EF300mm f/2.8L IS II USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B
EF300mm f/2.8L IS II USM 
+ Extender EF2x I/II/III B
EF300mm f/4L USM B
EF300mm f/4L USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B
EF300mm f/4L USM 
+ Extender EF2x I/II/III H (f/8)
EF300mm f/4L IS USM B
EF300mm f/4L IS USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B
EF300mm f/4L IS USM 
+ Extender EF2x I/II/III H (f/8)
EF400mm f/2.8L USM A
EF400mm f/2.8L USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B*
EF400mm f/2.8L USM 
+ Extender EF2x I/II/III B*
EF400mm f/2.8L II USM A
EF400mm f/2.8L II USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B*
EF400mm f/2.8L II USM 
+ Extender EF2x I/II/III B*
EF400mm f/2.8L IS USM A
EF400mm f/2.8L IS USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B

EF400mm f/2.8L IS USM 
+ Extender EF2x I/II/III B
EF400mm f/2.8L IS II USM A
EF400mm f/2.8L IS II USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B
EF400mm f/2.8L IS II USM 
+ Extender EF2x I/II/III B
EF400mm f/4 DO IS USM B
EF400mm f/4 DO IS USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B
EF400mm f/4 DO IS USM 
+ Extender EF2x I/II/III H (f/8)
EF400mm f/4 DO IS II USM B
EF400mm f/4 DO IS II USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B
EF400mm f/4 DO IS II USM 
+ Extender EF2x I/II/III H (f/8)
EF400mm f/5.6L USM B
EF400mm f/5.6L USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III H (f/8)
EF500mm f/4L IS USM B
EF500mm f/4L IS USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B
EF500mm f/4L IS USM 
+ Extender EF2x I/II/III H (f/8)
EF500mm f/4L IS II USM B
EF500mm f/4L IS II USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B
EF500mm f/4L IS II USM 
+ Extender EF2x I/II/III H (f/8)
EF500mm f/4.5L USM B
EF500mm f/4.5L USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III H (f/8) *
EF600mm f/4L USM B
EF600mm f/4L USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B *
EF600mm f/4L USM 
+ Extender EF2x I/II/III H (f/8) *
EF600mm f/4L IS USM B
EF600mm f/4L IS USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B
EF600mm f/4L IS USM 
+ Extender EF2x I/II/III H (f/8)
EF600mm f/4L IS II USM B
EF600mm f/4L IS II USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B

العدسات ونقاط الضبط التلقائي للبؤرة القابلة لالستخدام
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EF600mm f/4L IS II USM 
+ Extender EF2x I/II/III H (f/8)
EF800mm f/5.6L IS USM E
EF800mm f/5.6L IS USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III H (f/8)
EF1200mm f/5.6L USM E
EF1200mm f/5.6L USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III H (f/8)*
EF8-15mm f/4L Fisheye USM B
EF11-24mm f/4L USM C
EF16-35mm f/2.8L USM A
EF16-35mm f/2.8L II USM A
EF16-35mm f/2.8L III USM A
EF16-35mm f/4L IS USM B
EF17-35mm f/2.8L USM A
EF17-40mm f/4L USM B
EF20-35mm f/2.8L A
EF20-35mm f/3.5-4.5 USM C
EF22-55mm f/4-5.6 USM F
EF24-70mm f/2.8L USM A
EF24-70mm f/2.8L II USM A
EF24-70mm f/4L IS USM B
EF24-85mm f/3.5-4.5 USM D
EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM B
EF24-105mm f/4L IS USM B
EF24-105mm f/4L IS II USM B
EF28-70mm f/2.8L USM A
EF28-70mm f/3.5-4.5 E
EF28-70mm f/3.5-4.5 II E
EF28-80mm f/2.8-4L USM B
EF28-80mm f/3.5-5.6 E
EF28-80mm f/3.5-5.6 USM E
EF28-80mm f/3.5-5.6 II E
EF28-80mm f/3.5-5.6 II USM E
EF28-80mm f/3.5-5.6 III USM E
EF28-80mm f/3.5-5.6 IV USM E
EF28-80mm f/3.5-5.6 V USM E
EF28-90mm f/4-5.6 B
EF28-90mm f/4-5.6 USM B
EF28-90mm f/4-5.6 II B
EF28-90mm f/4-5.6 II USM B
EF28-90mm f/4-5.6 III B

EF28-105mm f/3.5-4.5 USM B
EF28-105mm f/3.5-4.5 II USM B
EF28-105mm f/4-5.6 F
EF28-105mm f/4-5.6 USM F
EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM B
EF28-200mm f/3.5-5.6 B
EF28-200mm f/3.5-5.6 USM B
EF28-300mm f/3.5-5.6L IS USM B
EF35-70mm f/3.5-4.5 E
EF35-70mm f/3.5-4.5A E
EF35-80mm f/4-5.6 F
EF35-80mm f/4-5.6 PZ E
EF35-80mm f/4-5.6 USM F
EF35-80mm f/4-5.6 II E
EF35-80mm f/4-5.6 III F
EF35-105mm f/3.5-4.5 B
EF35-105mm f/4.5-5.6 H
EF35-105mm f/4.5-5.6 USM H
EF35-135mm f/3.5-4.5 B
EF35-135mm f/4-5.6 USM C
EF35-350mm f/3.5-5.6L USM D
EF38-76mm f/4.5-5.6 E
EF50-200mm f/3.5-4.5 B
EF50-200mm f/3.5-4.5L B
EF55-200mm f/4.5-5.6 USM D
EF55-200mm f/4.5-5.6 II USM D
EF70-200mm f/2.8L USM A
EF70-200mm f/2.8L USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B **
EF70-200mm f/2.8L USM 
+ Extender EF2x I/II/III B **
EF70-200mm f/2.8L IS USM A
EF70-200mm f/2.8L IS USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B
EF70-200mm f/2.8L IS USM 
+ Extender EF2x I/II/III B
EF70-200mm f/2.8L IS II USM A
EF70-200mm f/2.8L IS II USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B
EF70-200mm f/2.8L IS II USM 
+ Extender EF2x I/II/III B
EF70-200mm f/4L USM B

العدسات ونقاط الضبط التلقائي للبؤرة القابلة لالستخدام
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EF70-200mm f/4L USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B
EF70-200mm f/4L USM 
+ Extender EF2x I/II/III H (f/8)
EF70-200mm f/4L IS USM B
EF70-200mm f/4L IS USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III B
EF70-200mm f/4L IS USM 
+ Extender EF2x I/II/III H (f/8)
EF70-210mm f/3.5-4.5 USM B
EF70-210mm f/4 B
EF70-300mm f/4-5.6 IS USM B
EF70-300mm f/4-5.6 IS II USM B
EF70-300mm f/4-5.6L IS USM B
EF70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM B
EF75-300mm f/4-5.6 B
EF75-300mm f/4-5.6 USM C
EF75-300mm f/4-5.6 II B
EF75-300mm f/4-5.6 II USM B
EF75-300mm f/4-5.6 III B
EF75-300mm f/4-5.6 III USM B
EF75-300mm f/4-5.6 IS USM B
EF80-200mm f/2.8L A
EF80-200mm f/4.5-5.6 D
EF80-200mm f/4.5-5.6 USM E
EF80-200mm f/4.5-5.6 II E
EF90-300mm f/4.5-5.6 D
EF90-300mm f/4.5-5.6 USM D

EF100-200mm f/4.5A B
EF100-300mm f/4.5-5.6 USM C
EF100-300mm f/5.6 B
EF100-300mm f/5.6L B
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM B
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM 
+ Extender EF1.4x I/II/III H (f/8)
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM B
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM 
+ Extender EF1.4x I/II H (f/8)
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM 
+ Extender EF1.4x III G (f/8)
EF200-400mm f/4L IS USM 
Extender 1.4x B
EF200-400mm f/4L IS USM 
Extender 1.4x:  With built-in Ext.1.4x B
EF200-400mm f/4L IS USM Extender 
1.4x + Extender EF1.4x I/II/III B
EF200-400mm f/4L IS USM Extender 
1.4x: With built-in Ext.1.4x 
+ Extender EF1.4x I/II/III H (f/8)
EF200-400mm f/4L IS USM Extender 
1.4x + Extender EF2x I/II H (f/8)
EF200-400mm f/4L IS USM Extender 
1.4x + Extender EF2x III G (f/8)
TS-E17mm f/4L B
TS-E24mm f/3.5L B
TS-E24mm f/3.5L II B
TS-E45mm f/2.8 A
TS-E90mm f/2.8 A

العدسات ونقاط الضبط التلقائي للبؤرة القابلة لالستخدام

إذا مت إحلاق حمرك موجات فوق صوتية فئة )EF2x )I/ II/ III بعدسة  ●
Macro USM EF180mm f /3.5L، ال ميكن الضبط التلقائي للبؤرة. 

عند استخدام عدسة وحمرك موجات فوق صوتية فئة EF1.4x III/EF2x III مع ميزة بعالمة  ●
النجمة )*( أو عدسة وحمرك موجات فوق صوتية يف جمموعة مت متييزها بنجمتني )**(، قد ال يتم 

ضبط البؤرة تلقائًيا بشكل دقيق. يف هذه احلالة، ارجع إىل دليل إرشادات العدسة أو احملرك. 

إذا قمت باستخدام عدسة TS-E، سيتطلب ذلك ضبط البؤرة يدوًيا. ينطبق متييز جمموعة العدسات 
على فئة العدسات TS-E عندما ال يتم استخدام وظيفتي امليل أو التبديل. 
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األهداف التي يصعب ضبط البؤرة عليها
 >o< البؤرة  ضبط  مؤشر  )يومض  البؤرة  ضبط  حتقيق  يف  للبؤرة  التلقائي  الضبط  عملية  تفشل  قد 

مبستكشف املشهد( مع أهداف حمددة كما يلي: 

يف هذه احلاالت، قم بإجراء أي مما يلي:
 )١( عند استخدام وضع الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة، اضبط البؤرة على أي هدف يكون موجوًدا 

على نفس مسافة الهدف املراد تصويره واقفل البؤرة قبل إعادة تكوين اللقطة )ص. ٨١(.  
)٢( اضبط مفتاح وضع بؤرة العدسة على >MF< )الضبط اليدوي للبؤرة( واضبط البؤرة يدوًيا. 

األهداف ذات التباين الضئيل للغاية ●
)على سبيل املثال: السماء الزرقاء واجلدران ذات األلوان اخلالصة وما إىل ذلك(

األهداف املوجودة يف إضاءة شديدة االنخفاض ●
 األهداف ذات اإلضاءة اخللفية القوية أو املنعكسة  ●

)على سبيل املثال: السيارة ذات السطح الذي يتمتع بانعكاس عال وما إىل ذلك(
 األهداف القريبة والبعيدة احملاطة بإطار بالقرب من أي نقطة ضبط تلقائي للبؤرة.  ●

)على سبيل املثال: احليوان يف القفص، أو ما إىل ذلك(
 األهداف مثل نقاط من الضوء احملاطة بإطار بالقرب من أي نقطة ضبط تلقائي للبؤرة  ●

)على سبيل املثال: املشاهد الليلية، الخ( 
األمناط املتكررة  ●

)على سبيل املثال: نوافذ ناطحة السحاب ولوحات مفاتيح الكمبيوتر وما إىل ذلك(
 األهداف التي تتمتع بأمناط دقيقة أكرث من نقطة الضبط التلقائي للبؤرة ●

للبؤرة وما  التلقائي  الضبط  أو أصغر من نقطة  الصغرية جًدا  الزهور  أو  األوجه  )على سبيل املثال: 
إىل ذلك(  

وفًقا للهدف، قد يحدث ضبط البؤرة عن طريق إعادة تكوين اللقطة بشكل طفيف وإجراء عملية  ●
ضبط تلقائي للبؤرة مرة أخرى. 

يف  ● التصوير  أثناء  للبؤرة  التلقائي  الضبط  باستخدام  البؤرة  ضبط  الصعب  من  جتعل  التي  الظروف 
وضع العرض املباشر أو تصوير األفالم موضحة يف صفحة ٢٥٤. 
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األهداف التي يصعب ضبط البؤرة عليها

MF: الضبط اليدوي للبؤرة

1
2

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

اضبط البؤرة على الهدف. 
اضبط البؤرة من خالل تدوير حلقة ضبط  ●

بؤرة العدسة حتى يظهر الهدف واضًحا يف 
مستكشف املشهد. 

نقطة  ● فستومض  للبؤرة،  اليدوي  الضبط  أثناء  املنتصف  حتى  الغالق  زر  على  بالضغط  قمت  إذا 
 >o< الضبط التلقائي للبؤرة التي حققت ضبط البؤرة لفرتة وجيزة ويضيء مؤشر ضبط البؤرة

يف مستكشف املشهد. 
باستخدام الضبط التلقائي للبؤرة للتحديد التلقائي، عندما حتقق نقطة الضبط التلقائي للبؤرة يف  ●

 .>o< املركز ضبط البؤرة، سيضيئ مؤشر ضبط البؤرة

حلقة ضبط البؤرة
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u:

o:

i:

Q:
l:
q:

1

2

 .>YQi< اضغط على الزر

 حدد وضع التشغيل. 

e  .)وضع التشغيل( ]Drive Mode[ سيظهر

وضع  ● لتحديد   >Z<  >Y< مفتاحي  على  اضغط 
التشغيل، ثم اضغط على >0<. 

i حتديد وضع التشغيل
تتوفر أوضاع تشغيل فردية ومستمرة. 

 التصوير الفردي

التصوير املستمر عايل السرعة )بحد أقصى ٦،٠ لقطات / ثانية(

التصوير املستمر منخفض السرعة )بحد أقصى ٣،٠ لقطات / ثانية(

املوقت الذاتي: ١٠ ثواٍن/ حتكم عن بعد
املوقت الذاتي: ثانيتان

املوقت الذاتي: متواصل

عند الضغط على زر الغالق بالكامل، سيتم التقاط صورة واحدة فقط. 

عند الضغط على زر الغالق بالكامل باستمرار، سيتم التقاط الصور بشكل متواصل. 

عند الضغط على زر الغالق بالكامل باستمرار، سيتم التقاط الصور بشكل متواصل. 

للتعرف على التصوير باستخدام املوقت الذاتي، انظر صفحة ١٤٣. بالنسبة للتصوير باستخدام 
وحدة التحكم عن بعد، انظر الصفحة ٤٠٩. 
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i حتديد وضع التشغيل

لقطات  ●  ٦،٠ ب  واملقدر  السرعة  عايل  املستمر  التصوير  لسرعة  األقصى  احلد  بلوغ  يتم   :o
التالية*: عند سرعة غالق املقدرة ١/ ٥٠٠ ثانية أو أسرع من ذلك، وعند احلد  / ثانية يف احلاالت 
األقصى لفتحة العدسة )تختلف وفًقا للعدسة(، تعطيل وظيفة تقليل االهتزاز، جمموعة بطارية 

مشحونة بالكامل، ويف درجة حرارة )٢٣ درجة مئوية/ ٧٣ درجة فهرنهايت(. 

وعند انخفاض مستوى شحن البطارية، قد تبطئ سرعة التصوير املستمر إىل حد ما.  ●
عند تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام Al Servo، قد تكون سرعة التصوير املستمر أقل  ●

قليًلا وفًقا للهدف والعدسة املستخدمة. 
إذا مت ضبط ]z5: Anti-flicker shoot[ )التصوير املضاد لالهتزاز( على ]Enable[ )متكني(  ●

)ص. ١٧٩( ومت التصوير ضمن مصدر إضاءة مهتز، قد تقل سرعة التصوير املستمر، وقد تصبح 
املدة الزمنية للتصوير غري منتظمة، أو يصبح الفاصل الزمني للتحرير أطول. 

عندما تصبح الذاكرة الداخلية مليئة أثناء التصوير املستمر، قد تسقط سرعة التصوير املستمر  ●
ألنه سيتم تعطيل التصوير بشكل حلظي. 

إذا حددت ]Smartphone[ )الهاتف الذكي( يف ]Bluetooth Function[ ضمن  ●
يتم  ● مل  وإن  الالسلكي(،  االتصال  )إعــدادات   ]51:  Wireless  communication  settings[

االتصال حتى وإن حددت ]Remote[ )عن بعد(، سيتم تغيري >Q< إىل >m< ولن يكون التصوير 
 .RC-6 أو وحدة التحكم عن بعد BR-E1 ممكًنا باستخدام وحدة التحكم عن بعد الالسلكية

* اضبط وضع تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة على الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة مع 
 ،EF300mm f/4L IS USM :إيقاف تشغيل مثبت الصورة عند استخدام العدسات التالية

-400mm f/4.5- 5.6L ،EF75-300MM F/4-5.6 IS USM ،3.5-5.6 IS USM EF28-135mm f/
 .IS USM EF100



143

ميكن أيًضا استخدام وحدة التحكم عن بعد 
)ص. ٤٠٩(

اضغط على مفتاحي >X< >W< لضبط 
عدد اللقطات املتعددة )من ٢ إىل ١٠( املراد 

التقاطها باستخدام املوقت الذاتي. 

j استخدام املوقت الذاتي

1
2

3

 .>YQi< اضغط على الزر 

حدد املوقت الذاتي. 

: املوقت الذاتي ملدة ١٠ ثواٍن

: املوقت الذاتي ملدة ثانيتان )ص. ٨٧(

 التقط الصورة. 

: موقت الذاتي ملدة ١٠ ثواٍن إىل جانب اللقطات 
املستمرة. 

e  .)وضع التشغيل( ]Drive Mode[ سيظهر

اضغط على مفتاحي >Z< >Y< لتحديد املوقت  ●
الذاتي، ثم اضغط على >0<.  

واضبط  ● املشهد،  مستكشف  ــالل  خ مــن  انــظــر 
الغالق  زر  على  اضغط  ثــم  الــهــدف.  على  الــبــؤرة 

بالكامل. 
e  الذاتي املوقت  تشغيل  من  من  التحقق  ميكنك 

من خالل مصباح املوقت الذاتي والصافرة وعرض 
 .LCD العد التنازيل )بالثواين( على شاشة

e  مصباح سيظل  الصورة،  التقاط  من  ثانيتني  قبل 
املوقت الذاتي مضيًئا كما سيصدر صوت الصافرة 

بشكل أسرع. 

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

الغالق، فقم برتكيب غطاء  ● زر  الضغط على  النظر خالل مستكشف املشهد عند  تنوي  إذا كنت 
العدسة العينية )ص. ٤١٣(. وإذا دخل ضوء شارد إىل مستكشف املشهد عند التقاط الصورة، 

فقد يتم إلغاء ضبط درجة اإلضاءة. 

من  ● للتحقق   )١١٥ )ص.  الصورة  بتشغيل  يوصى  الذاتي،  املوقت  باستخدام  اللقطات  تصوير  بعد 
ضبط البؤرة ودرجة اإلضاءة. 

عند استخدام املوقت الذاتي لتصوير نفسك، استخدم قفل ضبط البؤرة )ص. ٨١( على هدف يقع  ●
على نفس املسافة تقريًبا التي ستقف عندها. 

●  .>YQi< أو الضغط على الزر LCD إللغاء املوقت الذاتي بعد تشغيله، إما أن تلمس شاشة

Q

l
q
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الصور  تسجيل  جودة  بالصور:  املتعلقة  الوظائف  إعدادات  بالشرح  الفصل  هذا  يتناول 
وحمّسن  األبيض  اللون  وتوازن  الصورة  ومنط   ISO وسرعة  االرتفاع  إىل  العرض  ونسبة 
والتصوير  للعدسة  اللونية  االنحرافات  وتصحيح  التشويش  وتقليل  التلقائي  اإلضــاءة 

مضاد االهتزاز وغريها من الوظائف.

يشي رمز O املوضح بالزاوية العلوية اليسرى من عنوان الصفحة إىل توفر الوظيفة  ●
يف أوضاع املنطقة اإلبداعية فقط )ص. ٣١(.   

إعدادات الصورة

4

145
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 ضبط جودة تسجيل الصور3
ميكنك حتديد وحدات البكسل وجودة الصورة. كما مت توفري عشرة إعدادات جلودة تسجيل الصور: 73، 

1 ،1 +73 ،b ،8a ،7a ،84 ،74 ،83

شاشة  على  املعروضة   ]****[ املمكنة  اللقطات  وعدد   ]****x****[ الصورة  حجم  إن 
جودة تسجيل الصورة تطبق دائًما على إعداد ]٣:٢[ بغض النظر عن إعداد 

]z5: Aspect ratio[ )ص. ١٥٠(. 

1

2

حدد جودة تسجيا الصورة.

 اضبط جودة تسجيل الصورة. 

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

e  جودة( ]Image quality[ سيظهر اإلعداد
الصورة(. 

سيتم عرض عدد وحدات البكسل للجودة وعدد  ●
اللقطات املمكنة ملساعدتك على حتديد اجلودة 

املطلوبة. ثم اضغط على >0<. 

تقريًبا

وحدات البكسل املسجلة )عدد وحدات البكسل(

اللقطات املمكنة
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73

83

74

84

7a

8a

b

1+73

1

حتى إذا استخدمت بطاقة UHS-I، سيظل مؤشر احلد األقصى لعدد اللقطات املستمرة 
دون توقف كما هو. سوف يتم تطبيق مؤشر احلر األقصى لعدد اللقطات املستمرة دون 

توقف املوضح بني األقواس باجلدول أعاله. 

تشري “الكامل” إىل أن التصوير ممكًنا حتى متتلئ البطاقة ضمن الشروط املدرجة.  ●

3 ضبط جودة تسجيل الصور

تقريًبا

٢٤ ميجابكسلجودة عالية

١١ ميجابكسل

٥،٩ ميجابكسل

٣،٨ ميجابكسل

٢٤ ميجابكسل جودة منخفضة

جودة 
متوسطة

جودة 
منخفضة

دليل إعدادات جودة تسجيل الصور 

جودة الصورة
وحدات البكسل 

املسجلة )وحدات 
امليجابكسل(

احلد األقصى لعدد اللقطات 
املستمرة دون توقف اللقطات املمكنة حجم امللف 

)ميجابايت(

*  يعتمد حجم امللف واللقطات املمكنة واحلد األقصى املستمرة دون توقف أثناء التصوير املستمر 
على معايري Canon االختبارية )نسبة العرض إىل االرتفاع تبلغ ٢:٣ ومعايري ISO 100 ومنط الصورة( 

باستخدام بطاقة سعة ٨ جيجابايت. وستختلف هذه األرقام حسب الهدف املراد تصويره ونوع 
البطاقة املستخدمة ونسبة العرض إىل االرتفاع وسرعة ISO ومنط الصورة والوظائف اخملصصة 

واإلعدادات األخرى. 
*  تنطبق األرقام املوضحة داخل أقواس على التصوير املستمر عايل السرعة >o<. وعلى بطاقات 

ذاكرة سعة ٦١ جيجابايت متوافقة مع UHS-I استناًدا إىل معايري Canon االختبارية. 

٧،٦

٣،٩

٤،١

٢،٠

٢،٦

١،٣

١،٨

٧،٦ + ٢٩،٤

٢٩،٤

٩٥٠

١٨٤٠

١٧٩٠

٣٤٨٠

٢٧٣٠

٥٢٦٠

٣٨١٠

١٧٠

٢١٠

١٩٠ )كامل(

كامل )كامل(

كامل )كامل(

كامل )كامل(

كامل )كامل(

كامل )كامل(

كامل )كامل(

٢٣( ١٩(

٢٧( ٢١(
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7a

8ab

74

84

73
83

1+73
1

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

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

3 ضبط جودة تسجيل الصور

األسئلة الشائعة

أريد حتديد جودة تسجيل الصور املطابقة حلجم ورق الطباعة.  ●

ما الفرق بني 7 و 8؟  ●

متكنت من تصوير عدد من اللقطات يزيد عدد اللقطات املمكنة املشار إليه.  ●

هل تعرض الكامريا احلد األقصى لعدد اللقطات املستمرة دون توقف؟  ●

متى ينبغي علي استخدام 1؟  ●

عند  اليمني  على  املوجود  التوضيحي  الرسم  إىل  ارجع 
اقتصاص  تريد  كنت  إذا  الصور.  تسجيل  جــودة  اختيار 
وحــدات  مــن  )مــزيــد  أعلى  بتحديد  فيوصى  الــصــورة، 

البكسل( مثل 73، 83، 73+ 1 أو 1 
b مناسبة لعرض الصور باستخدام إطار الصور  تعد 

الرقمي. 

تشري هذه اإلعدادات إىل مستويات جودة الصورة اخملتلفة الناجتة عن معدالت الضغط اخملتلفة. ويصدر 
اإلعداد 8 صورة بجودة أعلى ولها نفس عدد وحدات البكسل. وعلى الرغم من أن الوضع 7 ينتج جودة 
جودة   S3 و   S2 من  لكل  تكون  البطاقة.  على  أكرث  صور  حفظ  يتيح  الوضع  هذا  زن  إال  قليًلا،  أدنى  صور 

7)دقيقة(. 

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

يتم عرض احلد األقصى لعدد اللقطات املستمرة دون توقف يف اجلانب األمين من مستكشف املشهد. 
نظًرا ألنه مؤشر أحادي الرقم فقط يرتاوح من ٠ إىل ٩، فسيتم عرض أي رقم يزيد عن الرقم ٨ ك “9” فقط. 
تلتقط  ال  توخ احلذر كي  الكامريا.  تركيب بطاقة يف  الرقم حتى يف حالة عدم  أنه سيتم عرض هذا  الحظ 

الصور دون وجود بطاقة يف الكامريا. 

يجب معاجلة صور 1 على جهاز كمبيوتر. للحصول على التفاصيل، انظر “1” و"1+73” 
بالصفحة التالية. 

٨،٩ x ١٢،٧
سم/ ٥،٠ x ٣،٥ بوصة

٢١ x ٢٩،٧(  A4
سم/ ١١،٧ x ٨،٣ بوصة(
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1

1+73

1

73

0001 . CR2

0001 . JPG

3 ضبط جودة تسجيل الصور

1 هي عبارة عن بيانات الصور األصلية قبل حتويلها إىل 73 أو صور أخرى. ال ميكن عرض
 ،Digital Photo Professional مثل برنامج ،EOS الصور 1 على جهاز كمبيوتر بدون استخدام برنامج

ص ٤٧٤(. ومع ذلك، ميكنك تنفيذ عمليات ضبط خمتلفة على هذه الصور
يستحيل تنفيذها مع أنواع الصور األخرى مثل .73 وتكون 1 فعالة عندما تريد ضبط الصورة بنفسك 

بشكل دقيق أو تصوير هدف مهم. 

تقوم 73+ 1 بتسجيل صورة 1 و 73 مًعا من خالل لقطة واحدة. ويتم حفظ الصورتني
على البطاقة يف نفس الوقت. سيتم حفظ الصورتني بنفس اجمللد وبنفس أرقام امللفات )يكون امتداد 

امللف لتنسيق JPEG هو .JPG ولتنسيق RAW هو .CR2(. ميكن عرض الصور 73 أو
 .EOS طباعتها حتى باستخدام كمبيوتر غري مثبت عليه برنامج

RAW برنامج معاجلة الصور بتنسيق
يوصى باستخدام برنامج DPP( Digital Photo Professional، برنامج EOS( عند عرض الصور  ●

بتنسيق RAW على الكمبيوتر )ص. ٤٧٤(. 
 قد ال تتمكن اإلصدارات األقدم من برنامج Digital Photo Professional من معاجلة الصورة  ●

بتنسيق RAW التي مت التقاطها باستخدام هذه الكامريا. يف حالة تثبيت إصدار أقدم من برنامج 
DPP على الكمبيوتر، احصل عليه وقم بتثبيت اإلصدار األحدث عن موقع Canon لتحديثه. )سيتم 

 RAW ال ميكنه معاجلة الصور بتنسيق DPP استبدال الربنامج األقدم.( الحظ بأن إصدار رقم ٣ من
امللتقطة بهذه الكامريا.  

وقد يتعذر على الربامج املتوفرة باألسواق عرض صور بتنسيق RAW التي مت التقاطها  ●
باستخدام هذه الكامريا. للحصول على معلومات التوافق، اتصل باجلهة املصنعة للربنامج.

صورة

صورة

رقم امللف امتداد امللف
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3 Nتغيري نسبة العرض إل االرتفاع اخلاصة بالصورة 
ضبط  عند  افرتاضي.  بشكل   ]٣:٢[ ضبط  يتم  بالصورة.  اخلاص  االرتفاع  إىل  العرض  نسبة  تغيري  ميكنك 
أثناء  املشهد.  مستكشف  يف  التصوير  نطاق  لتوضح  خطوط  تظهر  سوف   ،]١:١[ أو   ]١٦:٩[ أو   ]٤:٣[
باللون األسود  التصوير يف وضع العرض املباشر، سوف تظهر الصورة مع تغطية املنطقة احمليطة 

.LCD على شاشة

1

2

 حدد نسبة العرض إىل االرتفاع. 

اضبط نسبة العرض إىل االرتفاع. 

● ]z4[ ]z5[ )عالمة التبويب  من عالمة التبويب 
خالل التصوير أثناء العرض املباشر(، حدد 

ثم  ● االرتفاع(،  إىل  العرض  )نسبة   ]Aspect  Ratio[
اضغط على >0<.  

حدد نسبة العرض إىل االرتفاع، ثم اضغط >0<.  ●

سيتم حفظ الصور بنسبة العرض إىل االرتفاع املضبوطة.  

احملددة  النسبة  معلومات  إضافة  تتم   .]٣:٢[ االرتفاع  إىل  العرض  بنسبة  دائًما  الصور  حفظ  سيتم 
باستخدام   RAW بتنسيق  الصورة  معاجلة  عند   .RAW بتنسيق  الصورة  ملف  إىل  االرتفاع  إىل  للعرض 
Digital Professional Photo )الربنامج EOS(، فإن هذا يتيح لك إنشاء صورة بنفس نسبة العرض 
أو   ]٤:٣[ االرتفاع  إىل  العرض  نسب  حالة  ويف  التصوير.  يف  لالستخدام  ضبطها  مت  التي  االرتفاع  إىل 
رسم  يتم  لن  لكن  الصورة،  تشغيل  أثناء  االرتفاع  إىل  العرض  نسبة  خطوط  ستظهر   ،]١:١[ أو   ]١٦:٩[

اخلطوط بالفعل على الصورة.

● JPEG صور بتنسيق

● RAW صور
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3/1

4

a

b

N3 تغيري نسبة العرض إل االرتفاع اخلاصة بالصورة

يوضح اجلدول أدناه نسبة العرض إىل االرتفاع وعدد وحدات البكسل املسجلة لكل جودة 
صورة مسجلة.

 ٤٠٠٠x ٦٠٠٠
)٢٤،٠ ميجابكسل(

 *٤٠٠٠ x ٥٣٢٨
)٢١،٣ ميجابكسل(

 *٣٣٦٨ x ٦٠٠٠
)٢٠،٢ ميجابكسل(

 ٤٠٠٠ x ٤٠٠٠
)١٦،٠ ميجابكسل(

 ٢٦٦٤ x ٣٥٥٢
)٩،٥ ميجابكسل(

 *٢٢٤٠x ٣٩٨٤
)٨،٩ ميجابكسل(

 ٢٦٥٦ x ٢٦٥٦
)٧،١ ميجابكسل(

 ٢٦٥٦ x ٣٩٨٤
)١٠،٦ ميجابكسل(

  ١٩٨٤ x ٢٩٧٦
)٥،٩ ميجابكسل(

 ١٩٩٢ x ٢٦٥٦
)٥،٣ ميجابكسل(

 *١٦٨٠ x ٢٩٧٦
)٥،٠ ميجابكسل(

١٩٨٤ x ١٩٨٤
)٣،٩ ميجابكسل(

 *١٦٠٠ x ٢١١٢
)٣،٤ ميجابكسل(

 *١٣٤٤ x ٢٤٠٠
)٣،٢ ميجابكسل(

 ١٦٠٠ x ١٦٠٠
)٢،٦ ميجابكسل(

 ١٦٠٠ x ٢٤٠٠
) ٣،٨ميجابكسل(

جودة 
٣:٢٤:٣١٦:٩١:١الصورة

نسبة العرض إىل االرتفاع وعدد وحدات البكسل )تقريًبا( 

ال تطابق إعدادات جودة تسجيل الصور املميزة بعالمة جنمة نسبة العرض إىل االرتفاع املطابقة  ●
بالضبط. 

االرتفاع املميزة بعالمة جنمة أكرث نسبًيا من  ● العرض إىل  التصوير املعروض لنسبة  و يعد نطاق 
املنطقة املسجلة. حتقق من الصور امللتقطة على شاشة LCD عند التصوير.
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Nملالئمة الضوء ISO تغيري سرعة :ISO
اضبط سرعة ISO )حساسية مستشعر الصور للضوء( ملالئمة مستوى اإلضاءة احمليطة. يف أوضاع 
أنظر  الفيلم،  تصوير  أثناء   ISO لسرعة  وبالنسبة  تلقائًيا.   ISO سرعة  ضبط  يتم  األساسية،  املنطقة 

الصفحات ٢٦٦ و٢٦٩. 

1

2

 .)9( >ISO< اضغط على الزر

 .ISO اضبط سرعة

ISO دليل سرعة
ISO ظروف التصويرسرعة

نطاق الفالش)بدون فالش(

أثناء النظر من مستكشف املشهد، اضغط على  ●
مفتاحي >Z< >Y< أو أدر القرص >6< لتحديد 

سرعة ISO املطلوبة، ثم اضغط على >0<. 
مع حتديد ]AUTO[ )تلقائي(، سيتم ضبط سرعة  ●

ISO تلقائًيا )ص. ١٥٣(. 
●  ]z2: zISO speed[ عند ضبطه ضمن

)سرعة ISO( )الظاهر على اليسار(، ميكنك 
الضغط على زر >INFO< لضبط سرعة ISO على 

]AUTO[ )تلقائي(. 

●  .)ISO سرعة( ]z2: z ISO speed[ ميكنك أيًضا ضبط
ضمن ])C.Fn( Custom Function :54[ )الوظائف اخملصصة(، إذا مت ضبط ●

 ]ISO expansion :2[ )زيادة سرعة ISO( على ]On :1[ )تشغيل(، فيمكن أيًضا حتديد “H” )املكافئ للسرعة 
ISO 51200( )ص. ٣٩٠(. 

ISO 100 – ISO 400أماكن خارجية مشمسة

أماكن داخلية أو مظلمة يف الليل

سماء ملبدة بالغيوم أو وقت 
املساء

كلما زادت سرعة ISO، زاد نطاق 
الفالش )ص. ٢٠٤(.  ISO 400 – ISO 1600

ISO 1600 – ISO 25600, H

*  ستؤدي سرعات ISO العالية إىل احلصول على صورة أكرث حتبًبا
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Nملالئمة الضوء ISO تغيري سرعة :ISO

ضمن ])C.Fn( Custom Function :54[ )الوظائف اخملصصة(، إذا مت ضبط  ●
]Highlight tone priority :3[ )أولوية درجة التمييز( على ]Enable:1[ )متكني(، فلن ميكن 

حتديد ISO 100 و"H" )املكافئ للسرعة ISO 51200( )ص. ٣٩١(. 
قد يؤدي التصوير يف درجات احلرارة املرتفعة إىل احلصول على صور تبدو أكرث حتبًبا. كما ميكن  ●

لدرجات اإلضاءة الطويلة التسبب يف عدم انتظام األلوان بالصورة. 
عند التصوير يف سرعات ISO عالية، قد تتم مالحظة التشويش )على سبيل املثال نقاط الضوء  ●

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

مفرطة. 
واحلــرارة  ●  ،ISO سرعة  دمج  مثل  التشويش،  من  كبري  مقدار  إنتاج  ظــروف  يف  التصوير  عند 

املرتفعة وتعرض إلضاءة لفرتة طويلة، قد ال يتم تسجيل الصور بشكل سليم. 
ISO الزائدة، فسيالحظ بدرجة  ● ISO 51200( هو إعداد سرعة  حيث إّن "H" )املكافئ للسرعة 

كبرية وجود تشويش )مثل نقاط الضوء وأشرطة وما إىل ذلك( وألوان غري منتظمة، وستكون 
الدقة أقل نت املعتاد. 

عند ضبط سرعة ISO على ]AUTO[ )تلقائي(،  ●
سيتم عرض إعداد سرعة ISO الفعلي يف 

مستكشف املشهد أو على شاشة LCD عند 
الضغط على زر الغالق حتى املنتصف. 

●  ISO تلقائي(، يشار إىل سرعة( ]AUTO[ عند ضبط
مبعدل توقف كامل من الزيادات. ومع ذلك، يتم 

ضبط سرعة ISO مبعدل زيادات دقيق أكرث. لذلك، 
ويف معلومات تصوير الصورة )ص. ٣٧٣ (، قد جتد 

سرعة ISO مثل ISO 125 أو ISO 640 معروضة 
 .ISO كسرعة

 ضبط سرعة ISO التلقائي لإلعداد ]AUTO[ )تلقائي(
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Nملالئمة الضوء ISO تغيري سرعة :ISO

N)تلقائي( ]AUTO[ القصوى لإلعداد ISO 3 ضبط سرعة
بالنسبة لسرعة ISO التلقائية، ميكنك ضبط احلد األقصى لسرعة ISO بحيث يرتاوح بني  

ISO 400- ISO 25600.

[ )سرعة   ISO Auto[ ]z2[، حدد  التبويب  من عالمة 
 ،ISO التلقائية(، ثم اضغط على >0<. حدد سرعة ISO

ثم اضغط على >0<. 
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D 

P 

N حتديد منط الصورة A
أو  الفوتوغرايف  حسك  توافق  للصورة  خصائص  على  احلصول  ميكنك  للصورة،  منط  حتديد  خالل  من 

الهدف املراد تصويره. 

ميكنك أيًضا ضبط منط الصور باستخدام اإلعداد ]z3: Picture Style[ )منط الصورة(. 

الزرقاء  السماء  وبخاصة  زاهية،  األلوان  وستبدو  املشهد.  لتناسب  تلقائًيا  اللون  درجات  ضبط  سيتم 
والنباتات اخلضراء ومناظر غروب الشمس يف الطبيعة واألماكن اخلارجية ومشاهد غروب الشمس.

تبدو الصورة زاهية ودقيقة وواضحة. يعترب أحد أمناط الصور ذات األغراض العامة واملالئمة ملعظم 
املشاهد.

إذا مل يتم احلصول على درجة اللون املطلوبة باستخدام ]Auto[ )تلقائي(، فاستخدم منط صورة آخر.

1

2

 .>XA< اضغط على الزر

حدد أحد أمناط الصورة. 

e  .ستظهر شاشة حتديد منط الصورة

حدد منط الصورة، ثم اضغط على >0<.  ●
e  .سيتم ضبط منط الصورة

خصائص منط الصورة
 تلقائي

قياسي
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N حتديد منط الصورة A

 الصورة الشخصية 

منظر طبيعي

دقيق

 معتدل

حقيقي

 لون أحادي 

حمدد من قبل املستخدم ١-٣ 

للصور  مناسًبا  ويعد  وجتانًسا.  نعومة  أكرث  الصورة  تبدو  للبشرة.  لطيفة  لون  درجــات  على  للحصول 
الشخصية القريبة.

من خالل تغيري ]Color tone[ )درجة اللون( )ص ١٥٩(، ميكنك ضبط درجة لون البشرة.

 للصور ذات األلوان اخلضراء والزرقاء الزاهية وكذلك للصور شديدة الوضوح. مناسب للمناظر الطبيعية 
املبهرة.

منط الصورة هذا مناسب لتحديد الهدف بشكل دقيق وتوصيفه. ستكون األلوان زاهية بشكل طفيف

 منط الصورة هذا خاص باملستخدمني الذين يفضلون معاجلة الصور باستخدام الكمبيوتر. للصور ذات 
األلوان الطبيعية واللطيفة مع سطوع معتدل وتشبع األلوان.

 منط الصورة هذا خاص باملستخدمني الذين يفضلون معاجلة الصور باستخدام الكمبيوتر. سوف يتم 
تعديل لون الهدف الذي مت التقاطه يف ضوء الشمس بدرجة حرارة ألوان تبلغ ٠٠٢٥ كلفن ليتوافق مع 

قياسات ألوان الهدف. للصور ذات األلوان اللطيفة مع سطوع معتدل وتشبع األلوان.

للحصول على صور باللونني األبيض واألسود.

التقاط  يف  ترغب  كنت  إذا  باأللوان.  لقطات  إىل  واألسود  األبيض  اللونني  ذات  الصور  التقاط  تتعذر 
الصور باأللوان الحًقا، فتأكد من إلغاء اإلعداد ]Monochrome[ )لون أحادي(. 

 ]Monochrome[ يف مستكشف املشهد عند حتديد >i< ميكنك ضبط الكامريا لتعرض الرمز
)لون أحادي(. 

ميكنك تسجيل منط أساسي مثل ]Portrait[ )صورة شخصية( أو ]Landscape[ )منظر طبيعي( 
أو ملف منط صورة أو ما إىل ذلك، وضبطه على النحو املطلوب )ص. ١٦١(. سيكون ي منط صورة حمدد 

من قبل املستخدم ويتم ضبطه بعد نفس اإلعدادات االفرتاضية لنمط الصورة ]Auto[ )تلقائي(.
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N حتديد منط الصورة A

القوة
التفصيل الدقيقة

احلد
التباين

التشبع
درجة اللون

تأثري املرشح )لون أحادي(
درجات التأثري )لون أحادي(

 ]Threshold[ الدقة( أو( ]Fineness[ ،)القوة( ]Strength[ تتضمن شاشة حتديد منط الصورة رموز
)احلد( ول ]Sharpness[ )الوضوح( وكذلك ل ]Contrast[ )التباين(، وغريها من املعلمات. وتدل األرقام 

على قيمة هذه املعلمات التي مت ضبطها لكل منط من أمناط الصورة. 

أثناء تصوير الفيلم، سيتم عرض “*” لكل من ]Fineness[ )الدقة( و ]Threshold[ )احلد( ول  
]Sharpness[ )الوضوح(. لت يتم تطبيق ]Fineness[ )الدقة( و ]Threshold[ )احلد( على 

األفالم. 

الرموز

Sharpness

Symbols
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N تخصيص منط الصورة A
ميكنك تخصيص أحد أمناط الصورة من خالل ضبط املعلمات الفردية مثل ]Strength[ )القوة(، 

]Fineness[ )الدقة( أو ]Threshold[ )احلد( لكل من ]Sharpness[ )الوضوح( و]Contrast[ )التباين( 
وغريها من املعلمات من اإلعدادات االفرتاضية. لالطالع على التأثريات الناجتة، قم بتصوير عدة لقطات 

جتريبية. لتخصيص ]Monochrome[ )لون أحادي(، انظر صفحة ١٦٠. 

1
2

3

4

 .>XA< اضغط على الزر 

 حدد أحد أمناط الصورة. 

 حدد معلمة. 

 اضبط املعلمة. 

e  .ستظهر شاشة حتديد منط الصورة

الــزر  ● ثــم اضغط على  الــصــورة،  ــاط  حــدد أحــد أمن
 .>INFO<

حدد أحد اإلعدادات )مثل ]Strength[ )القوة( أو  ●
ثم  ضبطها،  ليتم  )الوضوح((   ]Sharpness[ من 

اضغط على >0<. 
أنظر الصفحة ٩٥١ للتأثريات واإلعدادات.  ●

تأثري  ● لضبط   >Z<  >Y< مفتاحي  على  اضغط 
املعلمة، ثم اضغط على >0<. 

ــدادات  ● إع حلفظ   >MENU< الــزر  على  اضغط 
شاشة  ستظهر  ضبطها.  مت  الــتــي  املعلمة 

حتديد منط الصورة من جديد. 
e  سيتم عرض أية إعدادات قيمة املعلمات تختلف

عن اإلعدادات االفرتاضية باللون األزرق.  
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●  ]Threshold[ و  )الدقة(   ]Fineness[ معلمتي  عرضها(  يتم  )ال  ضبط  ميكن  ال  األفــالم،  لتصوير 
)احلد( ملن ]Sharpness[ )الوضوح(. 

من خالل استخدام من ].Default set[ )اإلعداد االفرتاضي(، باخلطوة ٣، ميكنك إعادة إعدادات  ●
معلمات منط الصورة املعني إىل اإلعدادات االفرتاضية. 

للتصوير باستخدام منط الصورة الذي قمت بضبطه، حدد أوًلا منط الصورة مت التقط الصورة. ●

N تخصيص منط الصورة A

إعدادات وتأثريات املعلمات

  :١*
 

 :٢*

القابلة             اخلطوط  دقة  زادت  كلما  العدد،  قل  كلما  إظهارها.  يجب  التي  احلــواف  دقة  إىل  يشري 
لإلظهار. 

يضبط درجة تأثر اخلطوط اجلانبية باالستناد إىل درجات االختالف يف التباين بني الهدف واملنطقة 
التباين  درجة  تكون  عندما  لإلظهار  القابلة  اخلطوط  دقة  زادت  كلما  العدد،  قل  كلما  احمليطة.  

منخفضة. ومع ذلك، قد تتم مالحظة التشويش أكرث عندما تكون القيمة أقل. 

الوضوح
٧: التأثري بقوة عى اخلطوط٠: تأثري ضعيف يف إظهار اخلطوطاحلدية

٥: عايل١: منخفض

+٤: تشبع عايل-٤: تشبع منخفض

٥: حمبب١: دقيقالدقة *١

+٤: تباين عايل-٤: تباين منخفض

+٤: درجة  لون البشرة صفراء-٤: درجة لون البشرة حمراء

التباين
احلد *٢

التشبع

درجة اللون
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A Customizing a Picture StyleN

160

باإلضافة إىل التأثريات املوضحة يف الصفحة السابقة مثل ]Contrast[ )التباين(، 
 ]Sharpness[  احلد( ل( ]Threshold[ الدقة( و( ]Fineness[،)القوة( ]Strength[

)الوضوح(، ميكنك ضبط  ]Filter effect[ )تأثري املرشح( و ]Toning effect[ )تأثري التدرج(.

V الضبط األحادي اللون

صــورة  على  املــرشــح  تــأثــريات  أحــد  تطبيق  أثــنــاء 
أو  البيضاء  السحب  جعل  ميكنك  الــلــون،  أحــاديــة 

األشجار اخلضراء تبدو أكرث وضوًحا بالصورة. 

تؤدي زيادة ]Contrast[ )التباين( إىل جعل املرشح أكرث وضوًحا. 

صورة  إنشاء  ميكنك  تدرج،  تأثري  تطبيق  خالل  من 
أحادية اللون بذلك اللون، حيث ميكنه جعل الصورة 
 ]N: None[ تبدو أكرث إبداًعا. ميكن حتديد ما يلي: 
 ]B: Blue[ بني داكن( أو( ]S: Sepia[ ال شيء( أو(
 ]G:  Green[ أو  )أرجــواين(   ]P:  Purple[ أو  )أزرق( 

)أخضر(. 

k تأثري املرشح

l تأثري التدرج

املرشح 

N: ال شيء

Ye: األصفر 

Or: الربتقايل

R: األحمر

G: األخضر

منوذج التأثريات

صورة عادية باللون األبيض واألسود بدون تأثريات املرشح. 

ستبدو السماء الزرقاء أكرث طبيعية كما ستبدو السحب البيضاء أكرث وضوًحا. 

ستبدو السماء الزرقاء أكرث إعتاًما بشكل طفيف. سيبدو الغروب أكرث إبهاًرا. 

ستبدو السماء الزرقاء داكنة إىل حد ما. كما ستبدو أوراق اخلريف املتساقطة 
أكرث وضوحا وسطوعا. 

أكرث  الشجر  أوراق  ستبدو  ولكن  باهتة.  والشفاه  البشرة  لون  درجــات  ستبدو 
وضوحا وسطوعا. 

160
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Nتسجيل منط الصورةA
ميكنك حتديد أحد األمناط األساسية للصورة مثل ]Portrait[ )صورة شخصية( أو 

]Landscape[ )منظر طبيعي(، ثم ضبط املعلمات اخلاصة به حسب الرغبة وتسجيله 
ضمن ]User Def. 1[ )حمدد من قبل املستخدم ١( أو ]User Def. 2[ )حمدد من قبل 

املستخدم ٢( أو ]User Def. 3[ )حمدد من قبل املستخدم ٣(. ويعترب مفيًدا عندما ترغب 
يف إعادة ضبط عدة أمناط صورة ذات إعدادات خمتلفة. 

ميكنك أيضا ضبط معلمات منط الصورة التي مت تسجيلها بالكامريا باستخدام برنامج
EOS Utility )برنامج EOS، ص ٤٧٤(.

   .>XA< اضغط على الزر
e  .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<. 
أثناء حتديد ]Picture Style[ )منط الصورة(، اضغط  ●

على >0<. 

حدد منط الصورة األساسي.  
حدد منط الصورة األساسي ثم اضغط على >0<.  ●
لضبط املعلمات اخلاصة بنمط صورة مت تسجيله  ●

بالكامريا باستخدام برنامج EOS Utility )برنامج 
EOS(، حدد منط الصورة هنا. 

1

2

3

4

V ضبط املستخدم ١ إعداد التفصيل 
منط الصورة                         تلقائي

     الوضوح
     احلدة
     الدقة

Threshold    
      التباين

V ضبط املستخدم ١ إعداد التفصيل 

              تلقائي                           دقيق
            قياسي                          حيادي

   صورة شخصية                         خملص

      منظر طبيعي                           أحادي



162

Nتسجيل منط الصورةA

حدد املعلمة.  
حدد أحد اإلعدادات )مثل ]Strength[ )القوة( و  ●

]Sharpness[ )الوضوح(، ثم اضغط على >0<. 

اضبط املعلمة. 
اضغط على مفتاحي >Z<>Y< لضبط تأثري  ●

املعلمة على النحو املطلوب، ثم اضغط على >0<. 
ملعرفة التفاصيل، ارجع إىل “تخصيص منط الصورة”  ●

)ص. 158- 160(. 
اضغط على الزر >M< لتسجيل إعدادات  ●

املعلمة التي مت ضبطها. بعد ذلك ستظهر شاشة 
حتديد منط الصورة مرة أخرى. 

e           يسار على  األساسي  الصورة  منط  إىل  ــارة  اإلش تتم 
]* .User Def[ )حمدد من قبل املستخدم *(. 

5

6

للتصوير باستخدام منط الصورة املسجلة، اتبع اخلطوة رقم ٣ بالصفحة 155 لتحديد                            ●
]* .User Def[ )حمدد من قبل املستخدم*(، ثم التقط الصورة. 

اخلاص  ● ــادات  اإلرش دليل  إىل  الرجوع  الرجاء  الكامريا،  إىل  صورة  ملف  تسجيل  بإجراء  يتعلق  فيما 
 .EOS Utility بربنامج

إذا مت تسجيل منط الصورة بالفعل ضمن ]* .User Def[ )حمدد من قبل املستخدم*(، فسيؤدي  ●
تغيري منط الصورة األساسي باخلطوة رقم ٤ إىل إلغاء إعدادات معلمة منط الصورة املسجل.

حتت                                ● الــكــامــريا(  ــدادات  ــ إع جميع  )مــســح   ]Clear  all  camera  settings[ ــراء  إجـ حــالــة  يف 
أمناط  إعــدادات  جميع  إعادة  فستتم   ،)٣٢٣ )ص.  اإلعــدادات(  )مسح   ]54:Clear  settings[
الصور ومعلماتها التي مت تعيينها أسفل ]* .User Def[ )حمدد من قبل املستخدم*( إىل قيمها 
االفرتاضية. ستشتمل أمناط الصور املسجلة عرب برنامج  EOS Utility )برنامج EOS( فقط على 

معلماتها املعدلة التي متت إعادتها إىل إعداداتها االفرتاضية. 

V ضبط املستخدم ١ إعداد التفصيل 
منط الصورة                         تلقائي

     الوضوح
     احلدة
     الدقة

Threshold    
      التباين
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Nمطابقة مصدر الضوء:B
البيضاء بيضاء يف  ألوان الصورة بحيث تبدو األجسام  التي تقوم بضبط درجة  تعرف الوظيفة 
أو  احمليط(  )أولوية   ]Q[ اإلعداد  يحقق  ما  عادة   .)WB( األبيض  اللون  توازن  باسم  الصورة 
األلوان  على  احلصول  تعذر  إذا  الصحيح.  األبيض  اللون  توازن  األبيض(  اللون  )أولوية   ]Qw[
ذات املظهر الطبيعي باستخدام اإلعداد تلقائي، فيمكنك حتديد توازن اللون األبيض ليتوافق 
املنطقة  أوضاع  يف  اللون.  أبيض  هدف  تصوير  خالل  من  يدويا  ضبطه  أو  الضوء  مصدر  مع 
يتم   ،>P< الوضع  )يف  تلقائي.  بشكل  احمليط(  )أولوية   ]Q[ اإلعداد  ضبط  يتم  األساسية، 

ضبط ]Qw[ )أولوية اللون األبيض.(

البشرية.  للعني  بالنسبة  اإلضــاءة  نوع  عن  النظر  بغض  األبيض  باللون  األبيض  الهدف  يبدو 
اللون وفًقا لدرجة حرارة اإلضاءة، ويتم  باستخدام كامريا رقمية، يتم اعتماد األبيض لتصحيح 
ضبط اللون باستخدام برنامج جلعل املناطق البيضاء تبدو بيضاء. من خالل هذه امليزة، ميكن 

التقاط الصور ايل تتمتع بتدرجات ألوان طبيعية. 

 >WB< اضغط على الزر
e  توازن اللون( ]White balance[ سيظهر اإلعداد

األبيض(. 

حدد أحد إعدادات توازن اللون األبيض. 
حدد اإلعداد املطلوب، ثم اضغط على >0<.  ●
e  )كلفن :K( ”Approx. ****K“ يتم عرض رسالة

 >W< التي يتم عرضها إلعدادات توازن اللون األبيض
أو >E< أو >R< أو > Y < أو >U< التي متثل 

درجة حرارة اللون املعني. 

1

2

ميكن أيًضا ضبط ]z 3: White Balance[ )توازن اللون األبيض(. 

توازن اللون األبيض
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B: Matching the Light SourceN

Nمطابقة مصدر الضوء:B

Q توازن اللون األبيض التلقائي

باستخدام ]Q[ )أولوية احمليط(، ميكنك زيادة كثافة حرارة لون الصورة عند التصوير 
مبشهد مضاء التنجسنت. إذا حددت]Q[ )أولوية اللون األبيض(، ميكنك تقليل كثافة 

درجة حرارة اللون. 
إذا كنت ترغب مبطابقة توازن اللون األبيض مع أنواع كامريات EOS األخرى، حدد ]Q[ )أولوية 

احمليط(. 

 .>WB< اضغط على الزر
e  توازن اللون( ]White balance[ سيظهر اإلعداد

األبيض(. 

 .]Q[ حدد
●  .>B< اضغط على الزر ،]Q[ مع حتديد

حدد العنصر املطلوب. 
حدد ]Auto : Ambience priority[ )تلقائي:  ●

 ]Auto: White priority[ أولوية احمليط( أو
)تلقائي: أولوية اللون األبيض(. 

Q   : تلقائي: أولوية احمليط
Qw: تلقائي: أولوية اللون األبيض

1

2

3

تنبيهات حول إعداد ]Qw[ )أولوية اللون األبيض(
قد يختفي غطاء اللون الدافئ اخلاص باألهداف.  ●
عندما يتضمن املشهد مصادر ضوء متعددة، قد يقل غطاء اللون الدافئ للصورة.  ●
عند استخدام الفالش، ستكون تدرجات اللون هي نفسها مع ]Q[ )أولوية احمليط(.  ●
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Nمطابقة مصدر الضوء:B

O  توازن اللون األبيض اخملصص

األبيض يدويا ملصدر إضاءة  اللون  توازن  األبيض اخملصص ضبط  اللون  توازن  تتيح لك ميزة 
فعلي  إضــاءة  مصدر  توفر  ظل  يف  اإلجـــراء  بهذا  قم  أفضل.  دقــة  على  للحصول  معني 

لالستخدام.

قم بتصوير هدف أبيض.  
أنظر عرب مستكشف املشهد وقم بتوجيه املربع  ●

ذي اخلطوط املنطقة )املعروض الرسم التوضيحي( 
على أي هدف أبيض بسيط. 

اضبط البؤرة يدويا وقم بالتصوير باستخدام درجة  ●
اإلضاءة القياسية املضبوطة للهدف األبيض. 

ميكنك استخدام أي إعداد لتوازن اللون األبيض.  ●

حدد ]Custom White Balance[ )توازن اللون 
األبيض اخملصص(.  

ضمن عالمة التبويب ]z3[، حدد  ●
]Custom White Balance[ )توازن اللون األبيض 

اخملصص( ثم اضغط على >0<. 
e  .ستظهر شاشة حتديد توازن اللون األبيض اخملصص

قم باسترياد بيانات توازن اللون األبيض. 
حدد الصورة التي مت التقاطها يف اخلطوة ١، ثم اضغط  ●

على >0<. 
e  ]OK[ على شاشة مربع احلوار التي تظهر، حدد

)موافق( وسيتم استرياد البيانات. 
الــزر  ● على  اضــغــط  أخـــرى،  مــرة  القائمة  ظــهــور  عند 

>M< للخروج منها. 

1

2

3
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Nمطابقة مصدر الضوء:B

حدد ]O Custom[ )خمصص(.  
●  .>WB< اضغط على الزر
حدد ]O Custom[ )خمصص(، ثم اضغط على  ●

 .>0<

4

 ،EOS برنامج(  EOS Utility سيتم تسجيل توازن اللون األبيض اخملصص املسجل باستخدام الربنامج
ص ٤٧٤( أسفل ]O[. يف حالة تنفيذ اخلطوة ٣، سيتم مسح البيانات اخلاصة بتوازن اللون األبيض 

اخملصص املسجل. 

إذا كانت درجة اإلضاءة التي مت احلصول عليها يف اخلطوة ١ تختلف بصورة كبرية عن درجة اإلضاءة  ●
القياسية، فقد ال يتم احلصول على توازن صحيح للون األبيض. 

أما يف اخلطوة ٣، فال ميكن حتديد الصور التالية: الصور امللتقطة أثناء ضبط منط الصورة على  ●
]Monochrome[ )لون أحادي( )ص. 156(، والصور التي مت التقاطها باستخدام مرشح إبداعي، 
والصور  اقتصاصها  مت  التي  والصور  اإلبداعي،  املرشح  باستخدام  معاجلتها  متت  التي  والصور 

امللتقطة باستخدام كامريا أخرى.
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ميكنك تصحيح توازن اللون األبيض الذي مت ضبطه. سيكون لهذا الضبط نفس تأثري استخدام 
مرشح حتويل درجة حرارة اللون املتوفر باألسواق أو مرشح تعويض األلوان. ميكن تصحيح كل 

لون على واحد من بني تسعة مستويات. 
مرشحات  استخدام  على  اعتادوا  الذين  املتقدمني  للمستخدمني  خمصصة  الوظيفة  هذه 

حتويل درجة حرارة اللون أو مرشحات تعويض األلوان.

 N ضبط درجة ألوان مصدر الضوء u

حدد ].WB Shi ft/Bkt[ )تغيري/ تدرج توازن 
األبيض(. 

ضمن عالمة التبويب ]z3[، حدد                                  ●
].WB Shi ft/Bkt[ )تغيري/ تدرج توازن األبيض(، ثم 

اضغط على >0<.
ستظهر شاشة تصحيح/ مضاهاة توازن اللون  ●

األبيض. 

اضبط تصحيح توازن اللون األبيض. 
●  >Z<>Y<>X<>W< اضبط على مفاتيح األسهم

” إىل املوضع املناسب.  لنقل العالمة “
يشي احلرف B إىل اللون األزرق واحلرف A إىل  ●

الكهرماين واحلرف G رىل األخضر. سوف يتم تعديل 
توازن لون الصورة جتاه اللون املوجود يف اجتاه 

احلركة. 
●  ”Shi ft“ يف الزاوية اليمنى من الشاشة، تشري كلمة

)تغيري( إىل اجتاه التصحيح ومقداره، على التوايل. 
يؤدي الضغط على الزر >L< إىل إلغاء جميع إعدادات  ●

].WB Shi ft/Bkt[ )تغيري/ تدرج توازن األبيض(. 
اضغط على >0< للخروج من اإلعداد والعودة إىل  ●

القائمة.  

1

2

تصحيح توازن اللون األبيض

املشهد  ● مستكشف  يف   >i< لعرض  الكامريا  ضبط  ميكنك  األبيض،  اللون  تصحيح  عملية  أثناء 
وعلى شاشة LCD )ص. 395(. 

يعادل مستوى واحد من تصحيح اللون األزرق/الكهرماين وحدات Mired تقريًبا من مرشح حتويل  ●
درجة حرارة اللون. )Mired: وحدة قياس تشري إىل كثافة مرشح حتويل درجة حرارة اللون.( 

G1 ،A2  منوذج اإلعداد
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u Adjusting the Color Tone for the Light SourceN

ميكنك أيضا ضبط تصحيح توازن اللون األبيض وكذلك مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا معا باستخدام  ●
مضاهاة توازن اللون األبيض. يف حالة ضبط مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا مع مضاهاة توازن اللون 

األبيض، سيتم تسجيل إجمايل يبلغ ٩ صور باللقطة الواحدة.
أثناء التصوير يف وضع العرض املباشر، سوف يومض رمز توازن اللون األبيض.   ●
يشري االختصار” Bkt” إىل املضاهاة.  ●

أثناء مضاهاة توازن اللون األبيض، سيقل احلد األقصى لعدد اللقطات املستمرة دون توقف كما  ●
سيقل أيضا عدد اللقطات املمكنة إىل ثلث العدد الطبيعي تقريًبا.

مدة  ● بطاقة  على  التسجيل  عملية  تستغرق  واحــدة،  للقطة  صور  ثالثة  تسجيل  يتم  أنه  إىل  نظًرا 
أطول. 

Nضبط درجة ألوان مصدر الضوء u

املضاهاة التلقائية لتوازن اللون األبيض
ميكن، من خالل الضغط على زر االلتقاط مرة واحدة، تسجيل ثالث صور بدرجات ألوان 

خمتلفة يف نفس الوقت. استنادا إىل درجة حرارة اللون اخلاصة باإلعداد احلايل لتوازن اللون 
األبيض، ستتم مضاهاة الصورة باستخدام انحراف اللونني األزرق/الكهرماين أو اللونني 

األرجواين / األخضر. ويعرف ذلك باسم مضاهاة توازن اللون األبيض )tkB BW(. ميكن مضاهاة 
توازن اللون األبيض حتى ٣± مستويات بزيادات قدرها مستوى واحد.

اضبط مقدار توازن اللون األبيض.
يف اخلطوة ٢ اخلاصة بـ “تصحيح توازن اللون ا ألبيض“،  ●

عند تدوير القرص >6<، ستتغري العالمة “ “ 
املوجودة على الشاشة إىل “ “ )٣ نقاط(. 

e  ضبط إىل  الساعة  عــقــارب  بــاجتــاه  الــقــرص  تــدويــر  يـــؤدي 
تدويره  يــؤدي  بينما  األزرق/الكهرماين،  اللونني  مضاهاة 
/ ــواين  األرج اللونني  مضاهاة  إىل  الساعة  عقارب  بعكس 

األخضر. 
على اليمني، تشري الكلمة “Bracket” )مضاهاة( إىل اجتاه  ●

املضاهاة ومقدار التصحيح. 
ــدادات  ● إع جميع  إلغاء  إىل   >L< الــزر  على  الضغط  يــؤدي 

].WB Shi ft/Bkt[ )تغيري/ مضاهاة توازن اللون األبيض.
إىل  ● ــودة  ــع وال اإلعـــداد  مــن  للخروج   >0< على  اضــغــط   

القائمة. 

تسلسل املضاهاة
 )B( ستتم مضاهاة الصور بالتسلسل التايل: ١. توازن اللون األبيض القياسي و٢. انحراف األزرق
)M( و ٣.  األرجواين  انحراف  القياسي و ٢.  األبيض  اللون  توازن   .١ أو   )A( الكهرماين  انحراف  و ٣. 

 .)G( انحراف األخضر

٣± مستويات  النحراف اللونيني األزرق/ الكهرماين
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 N التصحيح التلقائي للسطوع والتباين 
أصبح  أو  اللون  داكنة  الصور  أصبحت  إذا  تلقائي  بشكل  والتباين  السطوع  تصحيح  ميكن 
التباين منخفًضا. تعرف هذه الوظيفة باسم حمسن اإلضاءة التلقائي. اإلعداد االفرتاضي هو 
]Standard[ )قياسي(. أما بالنسبة للصور بتنسيق JPEG، فيتم تطبيق التصحيح عند التقاط 

الصورة. يف أوضاع املنطقة األساسية، يتم ضبط ]Standard[ )قياسي( تلقائًيا.

حدد ]Auto Lighting Optimizer[ )حمسن 
اإلضاءة التلقائي(. 

ضنت عالمة التبويب ]z2[، حدد  ●
]Auto Lighting Optimizer[ )حمسن اإلضاءة 

التلقائي(، ثم اضغط على >0<. 

حدد اإلعداد. 
حدد اإلعداد املطلوب، ثم اضغط على >0<.  ●

التقط الصورة. 
سيتم تسجيل الصورة مع تصحيح السطوع  ●

والتباين إذا لزم األمر.

1

2

3

يف اخلطوة ٢، إذا مت الضغط على الزر >B< وإزالة عالمة االختيار ]X[ لإلعداد 
]Disable during man expo[ )التعطيل أثناء اإلضاءة اليدوية(، فإنه ميكن ضبط حمسن اإلضاءة 

 .>a< التلقائي يف الوضع

ضمن] )C. Fn(Custom Functions :54[ )الوظائف اخملصصة(، إذا مت ضبط  ●
]Highlight tone priority :4[ )أولوية درجة التمييز( على ]Enable :1[ )متكني(، سيتم ضبط 

]Auto Lighting Optimizer[ )حمسن اإلضاءة التلقائي( تلقائًيا على )تعطيل(. 
إذا مت ضبط إعداد آخر بخالف ]Disable[ )تعطيل( واستخدام تعويض درجة اإلضاءة أو تعويض  ●

درجة إضاءة الفالش جلعل درجة اإلضاءة أكرث إعتاًما، فقد تظل الصورة ساطعة. إذا كنت ترغب 
يف احلصول على درجة إضاءة أكرث إعتاًما، فاضبط هذه الوظيفة على ]Disable[ )تعطيل(. 

وفًقا لظروف التصوير، قد يزداد التشويش.  ●
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تقليل تشويش سرعة ISO العالية

حدد ]High ISO speed NR[ )تخفيض 
تشويش سرعة ISO العالية(. 

من عالمة التبويب ]z4[، حدد  ●
]High ISO speed NR[ )تخفيض تشويش سرعة 

ISO العالية(، ثم اضغط على الزر >0<. 

اضبط املستوى. 
حدد مستوى تقليل التشويش املطلوب، ثم اضغط  ●

على >0<. 

التقط الصورة. سيتم تسجيل الصورة مع 
تطبيق تقليل التشويش. 

1

2

3

تعمل هذه الوظيفة على تقليل التشويش الناجت يف الصورة. على الرغم من تطبيق تقليل التشويش 
على جميع سرعات ISO، إال أن هذه امليزة تكون فعالة بشكل خاص عند استخدام سرعات ISO عالية. 

ويف سرعات ISO املنخفضة، يتم تقليل التشويش املوجود يف األجزاء األكرث إعتاما من الصورة )مناطق 
الظل( بشكل أكرب.  قم بتغيري هذا اإلعداد ليالئم مستوى التشويش.

LCD أثناء تقليل تشويش  ميكنك ضبط الكامريا لعرض >i< يف مستكشف املشهد وعلى شاشة 
اللقطات املتعددة )ص. 395(. 

]M : Multi Shot Noise Reduction[ )تقليل تشويش اللقطات املتعددة( ●
يؤدي هذا إىل استخدام تقليل التشويش مع جودة صورة أعلى من ]High[ )عالية(. 

بالنسبة للصورة املفردة، يتم تصوير أربع لقطات بشكل مستمر وحماذاتها ودجمها 
 .JPEG تلقائًيا يف صورة واحدة بتنسيق

إذا مت ضبط جودة تسجيل الصورة على 1 أو 1 + 73، ال ميكنك ضبط                 
]Multi Shot Noise Reduction[ )تقليل تشويش اللقطات املتعددة(. 

 N إعداد تقليل التشويش 
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عند ضبط ]Multi Shot Noise Reduction[ )تقليل تشويش اللقطات املتعددة(.
إذا كان هناك عدم حماذاة بشكل كبري يف الصورة بسبب اهتزاز الكامريا، فإن تأثري تقليل  ●

التشويش سيكون ضئيًلا.
يف حالة حمل الكامريا باليدين، حافظ على ثباتها للحيلولة دون اهتزازها. يوصى باستخدام حامل  ●

ثالثي القوائم.
ويف حالة تصوير هدف متحرك، قد يرتك الهدف املتحرك صوًرا خلفية.   ●
قد ال تعمل حماذاة الصورة بشكل سليم مع األمناط املتكررة )شبكية، وشريطية، وما إىل ذلك( أو  ●

الصور املستوية ذات درجة اللون الواحدة.
إذا تغري سطوع الهدف أثناء تصوير أربع لقطات متتالية، فقد تنتج درجة إضاءة غري عادية يف  ●

الصورة.
يستغرق األمر بعض الوقت لتسجيل صور يف البطاقة بسبب تطبيق تقليل التشويش ودمج  ●

الصور بعد التصوير. أثناء معاجلة الصور، سيتم عرض “buSY” )مشغول( ولن ميكنك التقاط 
صورة أخرى حتى تكتمل املعاجلة.

ال ميكن استخدام مضاهاة درجة اإلضاءة تلقائيا ومضاهاة توازن اللون األبيض.  ●
إذا مت ضبط ]z4: Long exposure noise reduction[ )تقليل تشويش التعرض الطويل  ●

اإلضاءة(، تثبيت درجة اإلضاءة، ومضاهاة درجة اإلضاءة، فلن ميكن ضبط 
]Multi Shot Noise Reduction[ )تقليل تشويش اللقطات املتعددة(.

سيتم ضبط إعداد ]Distortion[ )التشويه( تلقائًيا على ]Disable[ )تعطيل(.   ●
يكون التصوير بالفالش غري ممكن. سينبعث الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة وفًقا  ●

إلعداد ]Af-assist beam firing :5[ )إطالق الشعاع املساعد لضبط البؤرة( ضمن 
])C. Fn( Custom Functions :4 5[ )الوظائف اخملصصة(.

ال ميكنك ضبط ]Multi Shot Noise Reduction[ )تقليل تشويش اللقطات املتعددة( لدرجات  ●
إضاءة املصباح. 

يف حالة إيقاف تشغيل الكامريا، أو تغيري وضع التصوير إىل أحد أوضاع املنطقة األساسية، أو  ●
التصوير على إضاءة املصباح، أو وضع تصوير األفالم، فسيتغري اإلعداد إىل ]Standard[ )قياسي( 

تلقائًيا.
ال ميكن ضبط ]z4: Dust Delete Data[ )بيانات مسح األتربة(.  ●

تقليل تشويش التعرض الطويل لإلضاءة

 ]Long exp. noise reduction[ حدد
)تصحيح انحراف العدسة(. 

ضمن عالمة التبويب ]z4[، حدد    ●
]Long exp. noise reduction[ )تخفيض 

تشويش التعريض الطويل(، ثم اضغط على >0<. 

1
ميكن تقليل التشويش يف الصور املعرضة لإلضاءة ملدة ثانية واحدة أو أكرث.

N3 إعداد تقليل التشويش
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3 Setting Noise ReductionNN3 إعداد تقليل التشويش

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

التقط الصورة. 
سيتم تسجيل الصورة مع تطبيق تقليل التشويش. ●

2

3

]Auto[ )تلقائي( ●
بالنسبة للتعرض إلضاءة لثانية واحدة أو أكرث، يتم تقليل التشويش تلقائًيا يف حالة اكتشاف 
هذا  )تلقائي(   ]Auto[ اإلعداد  يعترب  الطويلة.  إلضاءة  ل  التعرض  حلاالت  مماثل  تشويش 

فعاًلا يف معظم احلاالت.

]Enable[ )متكني( ●
يتم إجراء تقليل التشويش جلميع فرتات التعرض لإلضاءة ملدة ثانية واحدة أو أكرث. ميكن 
اإلعداد  باستخدام  اكتشافه  ميكن  ال  الذي  التشويش  تقليل  )متكني(   ]Enable[ لإلعداد 

]Auto[ )تلقائي(.

عند استخدام ]Auto[ )تلقائي( و ]Enable[ )متكني(، قد تستهلك عملية تقليل التشويش بعد  ●
التقاط الصورة نفس الوقت الذي يستغرقه التعرض لإلضاءة. وال ميكنك التقاط صورة أخرى حتى 

اكتمال عملية تقليل التشويش.
●  ]Enable[ أو أعلى أكرث حتبًبا باستخدام اإلعداد OSI 0061 قد تبدو الصور امللتقطة بسرعة 

)متكني( من الصور امللتقطة باستخدام ا عداد ]Disable[ )تعطيل( أو ]Auto[ )تلقائي(.
 أثناء استخدام ]Auto[ )تلقائي( و ]Enable[ )متكني(، إذا مت التعرض لإلضاءة فرتة طويلة  ●

عند عرض الصورة أثناء العرض املباشر، فسيتم عرض “BUSY” )مشغول( أثناء عملية تقليل 
التشويش. ولن تظهر شاشة العرض املباشر حتى تكتمل عملية تقليل التشويش. )يتعذر عليك 

التقاط صورة أخرى.(

صور  على  مطبق  التشويش  تخفيض 
نعرضة ملدة ثانية واحدة أو أطول
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 تصحيح اإلضاءة الطرفية للعدسة نظًرا 
 N للخصائص

نظًرا  قتامة  أكرث  الصورة  زوايــا  فيها  تبدو  ظاهرة  العدسات  لضوء  الطريف  الفقدان  يعد 
اللوين.  االنحراف  اسم  الهدف  تخطيطات  يف  اللوين  الهدب  على  ويطلق  العدسة.  خلصائص 
ويعرف تشويه الصورة بسبب خصائص العدسة باسم التشويه. ويعرف االنخفاض يف وضوح 
الصورة بسبب فتحة العدسة بظاهرة تساقط الضوء. ميكن تصحيح هذه االنحرافات اللونية 

للعدسة. 
بشكل افرتاضي، يتم ضبط ].Peripheral illum corr[ )اإلضاءة الطرفية( و 

]Chromatic aberr corr[ )االنحراف اللوين( و ]Diffraction correction[ )تصحيح 
تساقط الضوء( على ]Enable[ )متكني(، وضبط ]Distortion correction[ )تصحيح 

التشويه( إىل ]Disable[ )تعطيل(. 
يف حالة كانت بيانات تصحيح العدسة مسجلة )حمفظ( يف الكامريا، سيتم تطبيق تصحيح 
يف  التشويه  وتصحيح  الضوء  تساقط  وتصحيح  اللوين  االنحراف  تصحيح  الطرفية،  اإلضاءة 
]Correction data not available[ )بيانات  أوضاع املنطقة األساسية. يف حالة عرض 
التصحيح غري موجودة( أو الرمز ]F[، يعني إن البيانات التصحيحية للعدسة غري مسجلة على 

الكامريا. انظر القسم “بيانات تصحيح العدسة” يف الصفحة 177.

تصحيح اإلضاءة الطرفية

 ]Lens aberration correction[ حدد
)تصحيح انحراف العدسة(. 

ضمن عالمة التبويب ]z1[، حدد  ●
]Lens aberration correction[ )تصحيح انحراف 

العدسة(، ثم اضغط على >0<. 

حدد ]Peripheral illum corr[ )اإلضاءة 
الطرفية(.  

1

2
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3 Correction of Lens Aberrations due to Optical CharacteristicsN N3 تصحيح اإلضاءة الطرفية للعدسة نظًرا للخصائص

حدد ]Enable[ )متكني(. 
●  ]Correction data available[ تأكد من عرض

)بيانات التصحيح متاحة( للعدسة املركبة. 
حدد ]Enable[ )متكني(، ثم اضغط على >0<.  ●

التقط الصورة.   
الطرفية  ● اإلضاءة  باستخدام  الصورة  تسجيل  سيتم 

التي مت تصحيحها. 

3

4

وفًقا لظروف التصوير، قد يظهر بعض التشويش باحلد اخلارجي للصورة.  ●
كلما زادت سرعة ISO، كلما قل مقدار التصحيح.  ●
اإلضاءة  ● تصحيح  ينعكس  لن  املباشر،  العرض  أثناء  التصوير  حالل  املكرب  العرض  استخدمت  إذا 

الطرفية يف الصورة املعروضة على الشاشة. 

باستخدام  ● للضبط  القابل  التصحيح  ملقدار  األقصى  احلد  عن  قليًلا  التصحيح  مقدار  تطبيق  يقل 
برنامج  Digital Photo Professional)برنامج EOS، ص. ٤٧٤(. 
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3 Correction of Lens Aberrations due to Optical CharacteristicsNN3 تصحيح اإلضاءة الطرفية للعدسة نظًرا للخصائص

تصحيح االنحراف اللوين

تصحيح التشويه

 ]Chromatic aberr corr[ حدد اإلعداد
)تصحيح االنحراف اللوين(. 

حدد ]Enable[ )متكني(. 
●  ]Correction data available[ تأكد من عرض

)بيانات التصحيح متاحة( للعدسة املركبة. 
حدد ]Enable[ )متكني( ثم اضغط على >0<.  ●

التقط الصورة.   
الطرفية  ● اإلضاءة  باستخدام  الصورة  تسجيل  سيتم 

التي مت تصحيحها. 

حدد ]Distortion correction[ )تصحيح 
التشويه(. 

حدد ]Enable[ )متكني(.   
●  ]Correction data available[ تأكد من عرض

)بيانات التصحيح متاحة( للعدسة املركبة. 
حدد ]Enable[ )متكني( ثم اضغط على >0<.  ●

التقط الصورة.   
الطرفية  ● اإلضاءة  باستخدام  الصورة  تسجيل  سيتم 

التي مت تصحيحها. 

1

1

2

2

3

3
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3 Correction of Lens Aberrations due to Optical CharacteristicsN

N3 تصحيح اإلضاءة الطرفية للعدسة نظًرا للخصائص

تصحيح تساقط الضوء

النطاق  ● الكامريا بتسجيل نطاق صورة أضيق من  تقوم  التشويه،  عند متكني تصحيح 
احلد  سطوع  قص  يتم  )ســوف  املشهد.  مستكشف  خــالل  من  رؤيته  ميكن  الــذي 

اخلارجي بشكل طفيف وتخفيض الدقة قليًلا.( 
يف  ● ينعكس  لــن  ولكن  امللتقطة،  الــصــورة  يف  التشويه  تصحيح  ينعكس  ســوف 

مستكشف املشهد أو يف صورة العرض املباشر أثناء التصوير. 
تشويش  ● تقليل  ضبط  عند  أو  األفــالم  تصوير  أثناء  التشويه  تصحيح  ضبط  ميكن  ال 

اللقطات املتعددة. 
زاوية  ● على  طفيف  بشكل  سيؤثر  املباشر  العرض  أثناء  التشويه  تصحيح  استخدام 

العرض.
التشويه.  ● يتم تطبيق تصحيح  لن  العرض املباشر،  أثناء  التثوير  أثناء  الصورة  تكبري  عند 

لذلك، تكبري احلد اخلارجي للصورة قد يعرض أجزاء من الصور التي مل يتم تسجيلها. 
لن يتم إرفاق بيانات مسح األتربة )ص. ٩٢٣( مع الصور التي يتم تسجيلها عند متكني  ●

تصحيح التشويه. كذلك،

وفًقا لظروف التصوير، قد يتم تكثيف التشويش مًعا مع تأثريات التصحيح.  ●
كلما زادت سرعة ISO، كلما قل مقدار التصحيح.  ●
لن يطبق تصحيح تساقط الضوء على صورة العرض املباشر.  ●
لتصوير األفالم، لن يظهر إعداد ]Di ffraction correction[ )تصحيح تساقط الضوء(. )لن يكون  ●

التصحيح ممكًنا.(

باستخدام “Di fffraction correction” )تصحيح تساقط الضوء(، يتم تصحيح الدقة املتدهورة 
بسبب املرشح املنخفض وما إىل ذلك، باإلضافة إىل تساقط الضوء. لذلك، يكون التصحيح فعاًلا 

بقيمة عدسة قريبة من فتحة العدسة املفتوحة. 

حدد ]Di ffraction correction[ )تصحيح 
تساقط الضوء(. 

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

التقط الصورة.   
الطرفية  ● اإلضاءة  باستخدام  الصورة  تسجيل  سيتم 

التي مت تصحيحها. 

1
2

3
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N3 تصحيح اإلضاءة الطرفية للعدسة نظًرا للخصائص

حتتوي الكامريا بالفعل )حتتفظ( على بيانات تصحيح اإلضاءة الطرفية للعدسة. يف حالة 
حتديد ]Enable[ )متكني(، سيتم تطبيق تصحيح اإلضاءة الطرفية وتصحيح االنحراف اللوين 

وتصحيح التشويه وتصحيح تساقط الضوء تلقائًيا. 
باستخدام برنامج EOS Utility  )برنامج EOS، ص، ٤٧٤(، ميكنك التحقق من أنواع العدسات 

التي مت تسجيل بيانات التصحيح اخلاصة بها يف الكامريا. ميكنك أيضا تسجيل بيانات 
 Utility التصحيح للعدسات غري املسجلة. للحصول على التفاصيل، ارجع إىل دليل إرشادات

 .EOS
للعدسات املتضمنة لبيانات التصحيح، ليس من الضروري تسجيل بيانات التصحيح على 

الكامريا.

بيانات تصحيح العدسة
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تنبيهات لتصحيح العدسة
وتصحيح  ● التشويه  وتصحيح  اللوين  االنحراف  وتصحيح  الطرفية  اإلضــاءة  تصحيح  تطبيق  ميكن  ال 

تساقط الضوء على الصور بتنسيق JPEG التي مت التقاطها بالفعل. 
عند استخدام عدسة ليست من تصنيع شركة Canon، يوصى بضبط التصحيحات على  ●

التصحيح  )بيانات   ]Correction  data  available[ عرض  حالة  يف  حتى  )تعطيل(،   ]Disable[
متاحة(. 

املستخدمة  ● العدسة  كانت  إذا  الضوء(  تساقط  تصحيح  )باستثناء  التصحيح  مقدار  يقل  سوف 
ليس بها معلومات مسافة. 

مالحظات لتصحيح العدسة 
يختلف تأثري تصحيح انحراف العدسة وفًقا للعدسة املستخدمة وظروف التصوير. كذلك، قد  ●

يكون التأثري صعًبا للحصول عليه وفًقا للعدسة املستخدمة وظروف التصوير وما إىل ذلك. 
إذا مل يكن تأثري التصحيح مرئًيا، فقم بتكبري الصورة بعد التقاطها وحتقق منها مرة أخرى. ●
 ميكن تطبيق التصحيح حتى عند تركيب عدسة اإلطالة أو حمول العمر االفرتاضي احلجم.  ●
يف حال مل تكن بيانات تصحيح العدسة املركبة مسجلة يف الكامريا، ستكون النتيجة هي  ●

نفسها عند ضبط التصحيح على ]Disable[ )تعطيل( )باستثناء تصحيح تساقط الضوء(. 
يف أوضاع املنطقة األساسية، سيتم تطبيق تصحيح اإلضاءة الطرفية، وتصحيح االنحراف اللوين  ●

  .>q< وتصحيح تساقط الضوء تلقائًيا. سيتم تطبيق تصحيح التشويه تلقائيا فقط يف الوضع

N3 تصحيح اإلضاءة الطرفية للعدسة نظًرا للخصائص
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 N تقليل االهتزاز 
فسوف  الفلورسنت،  ضوء  مثل  للضوء  مصدر  حتت  عالية  غالق  بسرعة  صورة  التقطت  إذا 
يتسبب وميض مصدر الضوء يف حدوث اهتزاز وقد تتعرض الصورة رأسيا بشكل غري متساو 
ذلك  عن  ينتج  فقد  الظروف،  هذه  يف  املستمر  التصوير  استخدام  مت  وإذا  اإلضاءة.  لدرجة 
تكتشف  لالهتزاز،  املضاد  التصوير  باستخدام  الصورة.  عري  واللون  اإلضــاءة  درجات  اختالف 
االهتزاز  تأثري  األدنى من  الصورة عند وجود احلد  وتلتقط  الضوء  تردد وميض مصدر  الكامريا 

على درجة اإلضاءة واللون.

حدد ]Anti-flicker shoot[ )التصوير املضاد 
لالهتزاز(. 

ضمن عالمة التبويب ]z5[، حدد  ●
]Anti-flicker shoot[ )التصوير املضاد لالهتزاز(، 

ثم اضغط على >0<. 

حدد ]Enable[ )متكني(. 

التقط الصورة.
سوف يتم التقاط الصورة مع تقليل نسبة تفاوت  ●

درجة اإلضاءة واللون الناجتة عن االهتزاز. 

1

2
3

]Enable[ )متكني( بينما تقوم بالتصوير حتت مصدر ضوء مهتز، قد يزيد طول مهلة  ● عند ضبط 
الزمني  الفاصل  يصبح  وقد  قليال،  املستمر  التصوير  سرعة  تتباطأ  قد  كذلك،  قليال.  الغالق  حترير 

للتصوير غري منتظم.
ال تعمل هذه الوظيفة مع تصوير باستخدام قفل املرآة أو تصوير العرض املباشر وتصوير األفالم.  ●
يف الوضع >d< أو >f<، إذا تغريت سرعة الغالق أثناء التصوير املستمر أو إذا مت تصوير عدة  ●

لقطات لنفس املشهد بسرعات غالق خمتلفة، فقد ال تتناسق درجة اللون. لتجنب عدم تناسق 
درجات اللون، استخدم الوضع >s< أو >a< بسرعة غالق ثابتة.

االهتزاز(  ● )التصوير مضاد   ]Anti-flicker shoot[ الصور عند ضبط  لون لقطات  تختلف درجة  قد 
على ]Enable[ )متكني( عن ضبطها على ]Disable[ )تعطيل(. 

 ال ميكن اكتشاف االهتزاز على سرعة تردد غري 100 هرتز أو 120 هرتز. كذلك، إذا تغريت سرعة تردد  ●
اهتزاز مصدر الضوء أثناء التصوير املستمر، ال ميكن تقليل تأثريات االهتزاز. 
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d: برجمة اإلضاءة التلقائية

ضمن ])C. Fn( Custom Function :54[ )الوظائف اخملصصة(، إذا قمت بضبط  ●
]Mirror lockup :10[ )قفل املرآة( على ]Enable:1[ )متكني(، فسوف تتحول إعدادات 

].Anti– Flicker shoot[ )التصوير املضاد لالهتزاز( تلقائًيا إىل ]Disable[ )تعطيل(. 
إذا كان الهدف مواجها خللفية مظلمة أو إذا كان هناك ضوء ساطع بالصورة، فقد ال يتم اكتشاف  ●

االهتزاز. 
حتت أنواع خاصة حمددة من الضوء، قد ال تكون الكامريا قادرة على تقليل تأثريات االهتزاز حتى  ●

عند عرض >G< يف مستكشف املشهد.  
قد ال يتم اكتشاف االهتزاز بشكل صحيح وفًقا ملصدر الضوء.  ●
إذا أعدت تكوين لقطة، فقد تظهر >G< وتختفي بشكل متقطع.  ●
وحسب مصادر الضوء أو ظروف التصوير، قد ال نحصل على النتائج املتوقعة إذا استخدمت هذه  ●

الوظيفة. 

يوصى التقاط صور اختبارية مسبًقا. ●
●  ]52: Viewfinder display[ مبستكشف املشهد، حتت >G< إذا مل يتم عرض

 ]Show[ الكشف عن االهتزاز( على( ]Flicker detection[ عرض مستكشف املشهد( اضبط(
 .>G< إظهار( )ص. 75( عندما تقلل الكامريا تأثريات االهتزاز أثناء التصوير، فسوف يضيء(

 .>G<. حتت مصدر ضوء غري مهتز، أو عند عدم اكتشاف اهتزاز، لن يتم عرض
إذا مت ضبط ]Flicker detection[ )الكشف عن االهتزاز( على ]Show[ )عرض( وضبط                 ●

].Anti– Flicker shoot[ )التصوير مضاد االهتزاز( على ]Disable[ )تعطيل(، سيتسبب ضبط 
كثافة اإلضاءة حتت مصدر ضوء مهتز يف وميض >G< مبستكشف املشهد كتحذير. 

يوصى ضبط ]Enable[ )متكني( قبل التصوير. 
يف أوضاع املنطقة األساسية، لن يتم عرض>G<، ولكن ستقل تأثريات االهتزاز عند  ●

التصوير. 
يعمل التصوير مضاد االهتزاز أيضا مع الفالش. مع ذلك، قد ال نحصل على النتيجة املتوقعة أثناء  ●

التصوير باستخدام الفالش الالسلكي. 
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يسمى نطاق األلوان القابلة عادة اإلنتاج ب “مساحة األلوان”. ميكنك، باستخدام هذه 
الكامريا، ضبط مساحة األلوان للصور امللتقطة على sRGB أو Adobe RGB.  بالنسبة 

 .sRGB للتصوير العادي، يوصى باستخدام
يف أوضاع املنطقة األساسية، يتم ضبط ]sRGB[ تلقائًيا.

يتم استخدام مساحة األلوان هذه بشكل أساسي للطباعة التجارية واالستخدامات 
الصناعية األخرى. ال يوصى باستخدام هذا اإلعداد إذا مل تكن على دراية مبعاجلة الصور 

و Adobe RGB وقاعدة تصميم نظام ملفات الكامريا ٢٫٠ )Exi f 2.21 أو األحدث(.  ستبدو 
الصورة لطيفة جًدا يف بيئة كمبيوتر sRGB ومع الطابعات غري املتوافقة مع قاعدة تصميم 

نظام ملفات الكامريا ٢٫٠ )تنسيق Exi f 2.21 أو األحدث(. لذلك، سيتطلب األمر إجراء معاجلة 
الحقة للصورة باستخدام برنامج جهاز الكمبيوتر.

Nضبط نطاق إعادة إنتاج األلوان 

حدد ]Color space[ )مساحة األلوان(. 
●  ]Color space[ ]z3[، حدد  ضمن عالمة التبويب 

)مساحة األلوان(، ثم اضغط على >0<. 

حدد مساحة اللون املطلوبة. 
حدد ]sRGB[ أو ]Adobe RGB[، ثم اضغط على  ●

 .>0<

1

2

Adobe RGB

إذا مت التقاط الصورة الثابتة مبساحة ألوان Adobe RGB، فسيكون احلرف األول يف اسم امللف  ●
هو شرطة سفلية “ـــ“. 

إرشادات  ● دليل   ICC التعريف يف  التوضيحات حول ملف  إىل  ارجع   .ICC التعريف  يتم تضمني ملف  ال 
  .Digital Photo Professional برنامج
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العمليات املتقدمة للتأثريات 
الفوتوغرافية

يف أوضاع املنطقة اإلبداعية، ميكنك تغيري 
إعدادات خمتلفة للكامريا كلما رغبت يف 

احلصول على جمموعة متنوعة وواسعة 
من نتائج التصوير، وذلك من خالل حتديد 

سرعة الغالق و/أو فتحة العدسة، وتعديل 
درجة اإلضاءة حسب التفضيل، الخ. 

يشري رمز املؤشر >z< املعروض مع 
سرعة الغالق أو إعداد فتحة العدسة أو 
مقدار تعويض درجة اإلضاءة إىل إمكانية 

تدوير القرص >6< لضبط اإلعداد املعني. 

يشري رمز O املوضح بالزاوية العلوية اليسرى من عنوان الصفحة إىل توفر الوظيفة يف  ●
أوضاع املنطقة اإلبداعية فقط. 

بعد الضغط على زر الغالق حتى منتصفه ثم تركه، ستبقى قيم درجة اإلضاءة معروضة  ●
يف مستكشف املشهد ملدة ٤ ثواٍن تقريًبا )0( من خالل تشغيل موقت ضبط كثافة 

اإلضاءة. 
ملعرفة الوظائف القابلة للضبط يف كل وضع تصوير، انظر الصفحة 422.  ●

5
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z مؤشر القرص الرئيسي 
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يف حالة ظهور تفصيل عن وضع التصوير يف اخلطوة ١، اضغط على >0< إلخفائه )ص. 56(.

d: برجمة اإلضاءة التلقائية
تقوم الكامريا تلقائًيا بضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة ملالءمة درجة سطوع 

الهدف. وهذا ما يعرف بربجمة اإلضاءة التلقائية. 
* يشري >d< إىل الربجمة.

* كما يشري االختصار AE إىل اإلضاءة التلقائية. 

 .>d< اضبط قرص األوضاع على

اضبط البؤرة على الهدف. 
بتوجيه  ● وقــم  املشهد  مستكشف  خــالل  من  انظر 

نقطة الضبط التلقائي للبؤرة على الهدف. بعد ذلك، 
اضغط على زر الغالق حتى املنتصف. 

e  ضبط مؤشر  يضيء  سوف  البؤرة،  ضبط  إمتــام  عند 
مستكشف  من  األمين  السفلي  باجلزء   >o< البؤرة 
للقطة  للبؤرة  التلقائي  الضبط  وضع  )يف  املشهد 

واحدة(. 
e  تلقائًيا العدسة  وفتحة  الغالق  سرعة  ضبط  سيتم 

وعرضها يف مستكشف املشهد. 

حتقق من العرض. 
أن  ● سيتم احلصول على درجة إضاءة قياسية طاملا 

سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة ال تومضان.

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

1

2

3

4
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d: برجمة اإلضاءة التلقائية

 تلميحات التصوير

قم بتغيري سرعة ISO.  استخدم الفالش املدمج. ●
أو   )152 )ص   ISO سرعة  تغيري  ميكنك  احمليطة،  اإلضــاءة  ومستوى  الهدف  ملطابقة 
استخدام الفالش املدمج )ص 4 20(. يف الوضع >d<، لن ينطلق الفالش املدمج تلقائًيا. 
باألماكن  التصوير  عند  املدمج  الفالش  لرفع  )الفالش(   >D< الــزر  على  اضغط  ولذلك، 

الداخلية أو التصوير يف إضاءة منخفضة.

 قم بتغيري الربجمة باستخدام ميزة تغيري الربجمة.  ●
اخلاص  اإلعــداد  لتغيري   >6< القرص  أدر  املنتصف،  حتى  الغالق  زر  على  الضغط  بعد 
التقاط  بعد  تلقائًيا  الربجمة  تغيري  إلغاء  يتم  )الربجمة(.  العدسة  وفتحة  الغالق  بسرعة 

الصورة. وال ميكن تغيري الربجمة باستخدام الفالش.

يف حالة وميض سرعة الغالق “30”” وأدنى معدل بؤري ممكن، فإن ذلك يدل على انخفاض درجة  ●
اإلضاءة. لذا، قم بزيادة سرعة ISO أو استخدم الفالش. 

يف  ● زيادة  على  يدل  ذلك  فإن  ممكن،  بؤري  معدل  وأعلى   “”4000“ الغالق  سرعة  وميض  حالة  يف 
  .ISO درجة اإلضاءة. قم بتقليل سرعة

االختالفات بني >d< و>A< )املشهد التلقائي الذكي(
للبؤرة، ووضع  التلقائي  الوظائف، مثل تشغيل وضع الضبط  العديد من  الوضع >A<، يتم ضبط  يف 
ضبط كثافة اإلضاءة، بشكل تلقائي ملنع ظهور لقطات تالفة. أما الوظائف التي ميكنك ضبطها فتكون 
حمدودة. باستخدام الوضع >d<، يتم فقط ضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة بشكل تلقائي. 
كما ميكنك بسهولة تامة ضبط تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة ووضع ضبط كثافة اإلضاءة وغريها من 

الوظائف األخرى )ص. 416(. 
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s: نقل حركة الهدف
ميكنك أما جتميد احلركة أو إنشاء ضبابية للحركة باستخدام الوضع >s< )إلضاءة التلقائية 

مع أولوية الغالق( املوجود على قرص األوضاع. 
* يشري االختصار >s< إىل قيمة الوقت.

حركة ثابتة
)سرعة غالق عالية 1/2000 ثانية(

حركة ضبابية
)سرعة عالق منخفضة 1/30 ثانية(

 .>s< اضبط قرص األوضاع على

اضبط سرعة الغالق املطلوبة. 
للحصول  ● التالية  بالصفحة  التصوير”  تلميحات   “ انظر 

على إرشادات حول ضبط سرعة الغالق. 
يؤدي القرص >6< باجتاه عقارب الساعة إىل ضبط  ●

سرعة الغالق أعلى، بينما يؤدي التدوير بعكس عقارب 
الساعة إىل ضبط سرعة أقل. 

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

سيتم التقاط الصورة بسرعة الغالق احملددة. 

1

2

3

عرض سرعة الغالق
تعرض شاشة LCD سرعة الغالق يف صورة كسر. على الرغم من ذلك، ال يعرض مستكشف املشهد سوى 

قيمة املقام فقط. وتشري “0”5” إىل ٠,٥ ثانية و”15”” إىل 15 ثانية.
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s: نقل حركة الهدف

لتجميد حركة هدف سريع احلركة ●
استخدم سرعة غالق عالية مثل 1/4000 ثانية إىل  1/500 ثانية.

لتبهيت حركة طفل أو حيوان يركض ونقل انطباع احلركة ●
استخدم سرعة غالق متوسطة مثل 1/250 ثانية إىل 1/30 ثانية واتبع الهدف املتحرك عرب 
مستكشف املشهد واضغط على زر الغالق اللتقاط الصورة. يف حالة استخدام عدسة 

تصوير عن بعد، أمسكها بثبات للحيلولة دون اهتزاز الكامريا.

لتبهيت حركة نهر متدفق أو نافورة مياه  ●
القوائم  ثالثي  حامال  استخدم  اقــل.  أو  ثانية   1/30 تبلغ  منخفضة  غالق  سرعة  استخدم 

للحيلولة دون اهتزاز الكامريا أثناء حملها باليد.

اضبط سرعة الغالق بحيث ال يومض عرض قيمة فتحة العدسة. ●
قيمة  عرض  أثناء  الغالق  سرعة  وتغيري  املنتصف  حتى  الغالق  زر  على  الضغط  حالة  يف 
درجة  نفس  على  للحفاظ  العدسة  فتحة  قيمة  عرض  أيضا  سيتغري  العدسة،  فتحة 

إذا جتاوزت  الصور(.  الواصل إىل مستشعر  الضوء  اإلضاءة )مقدار 
عرض  فسيومض  للضبط،  القابلة  العدسة  فتحة  قيمة  نطاق 
قيمة فتحة العدسة لإلشارة إىل تعذر احلصول على درجة اإلضاءة 
القياسية. إذا كانت درجة اإلضاءة قامتة للغاية، فسيومض أقصى 
حد لفتحة العدسة )أدنى بعد بؤري ممكن(. ويف حالة حدوث ذلك، 
غالق  سرعة  لضبط  الساعة  عقارب  بعكس   >6< القرص  أدر 

 .ISO اقل أو زيادة سرعة
 إذا كانت درجة اإلضاءة ساطعة للغاية، فسيومض أدنى حد لفتحة العدسة )أعلى بعد 
لضبط  الساعة  عقارب  باجتاه   >6< القرص  أدر  ذلك،  حدوث  حالة  ويف  ممكن(.  بؤري 

 .ISO سرعة غالق أعلى أو تقليل سرعة

 تلميحات التصوير

D استخدام الفالش املدمج

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

الفالش من 1/200 ثانية إىل 30 ثانية.
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f: تغيري عمق اجملال
لتبهيت اخللفية أو جلعل جميع األشياء القريبة والبعيدة تظهر واضحة، اضبط قرص األوضاع 

على > f< )اإلضاءة التلقائية مع أولوية فتحة العدسة( لضبط عمق اجملال )النطاق 
املقبول لضبط البؤرة(. 

* يشري االختصار > f< إىل قيمة فتحة العدسة )متثل حجم فتحة الغشاء املرن بداخل العدسة(. 

خلفية باهتة
)f/5.6 :باستخدام بعد بؤري منخفض لفتحة العدسة(

مقدمة وخلفية واضحتان
) f/32:باستخدام بعد بؤري عاٍل لفتحة العدسة(

 .>f< اضبط قرص األوضاع على

اضبط فتحة العدسة املطلوبة. 
يتم  ● حيث  ــال  اجمل عمق  زاد  الــبــؤري،  البعد  زاد  كلما 

احلصول على بؤرة أكرث حدة يف املقدمة واخللفية.
الساعة  ● عقارب  باجتاه   >6< القرص  تدوير  يؤدي   

إىل ضبط بعد بؤري أعلى )فتحة عدسة أصغر(، بينما 
بعد  ضبط  إىل  الساعة  عقارب  بعكس  تدويره  يــؤدي 

بؤري اقل )فتحة عدسة أكرب(. 

التقط الصورة.  
البؤرة واضغط على زر الغالق بالكامل، سيتم  ●  اضبط 

العدسة  فتحة  قيمة  باستخدام  الــصــورة  التقاط 
احملددة.

1

2

3

عرض قيمة فتحة العدسة
كلما زاد البعد البؤري، تقل قيمة فتحة العدسة. وسوف يختلف البعد البؤري املعروض حسب العدسة. إذا يتم 

تركيب أية عدسة بالكامريا، فسيتم عرض القيمة “00“ لفتحة العدسة.
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f: تغيري عمق اجملال

عند استخدام قيمة فتحة عدسة ذات بعد بؤري عال أو التصوير يف مشاهد ذات  ●
إضاءة خافتة، الحظ أنه قد يحدث اهتزاز للكامريا.  

ستجعل قيمة فتحة العدسة “البعد البؤري“ العالية سرعة الغالق أبطأ. يف ظل اإلضاءة 
 ISO اخلافتة، قد تصل سرعة الغالق إىل 30 ثانية. يف هذه احلاالت، قم بزيادة سرعة

وامسك الكامريا بثبات أو استخدم حامال ثالثي القوائم.

ال يعتمد عمق اجملال على فتحة العدسة فحسب، بل يعتمد على العدسة ومسافة  ●
الهدف أيضا.

نظًرا ألن العدسات عريضة الزاوية ذات عمق عريض للمجال )النطاق املقبول لضبط 
البؤرة أمام وخلف نقطة ضبط البؤرة(، فإنك ال حتتاج إىل ضبط قيمة فتحة عدسة “ بعد 

بؤري“ عالية للحصول على صورة واضحة من املقدمة إىل اخللفية. من ناحية أخرى، تتميز 
عدسات التصوير عن ُبعد بعمق ضيق للمجال. 

وكلما كان الهدف قريًبا، ضاق عمق اجملال. كما يتسم الهدف البعيد بعمق اجملال أكرب. 

اضبط قيمة فتحة العدسة بحيث ال يومض عرض سرعة الغالق.  ●
يف حالة الضغط على زر الغالق حتى املنتصف وتغيري قيمة فتحة 

العدسة أثناء عرض سرعة الغالق، سيتغري أيضا عرض سرعة 
الغالق للحفاظ على نفس درجة اإلضاءة )مقدار الضوء الواصل إىل 
مستشعر الصور(. إذا جتاوزت نطاق سرعة الغالق القابلة للضبط، 

فسيومض عرض سرعة الغالق لإلشارة إىل تعذر احلصول على 
درجة اإلضاءة القياسية. 

إذا كانت الصورة داكنة للغاية، فسيومض عرض سرعة الغالق “30” “ )30 ثانية(. ويف 
حالة حدوث ذلك، أدر القرص >6< بعكس عقارب الساعة لضبط بعد بؤري اقل أو زيادة 

سرعة ISO.  إذا كانت الصورة ساطعة للغاية، فسيومض عرض سرعة الغالق “4000“ 
)1/4000 ثانية(. ويف حالة حدوث ذلك، أدر القرص >6< باجتاه عقارب الساعة لضبط بعد 

 .ISO بؤري أعلى أو خفض سرعة

 تلميحات التصوير
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f: تغيري عمق اجملال

عند النظر يف صورة العرض املباشر )ص 230( والضغط مع االستمرار على زر معاينة عمقا اجملال، ميكنك 
رؤية كيفية تغيري نطاق ضبط البؤرة املقبول أثناء تعديل فتحة العدسة.

استخدام الفالش املدمج

Nمعاينة عمق اجملال

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

الغالق تلقائًيا بني 0 1/20 ثانية- 30 ثانية لتتناسب مع درجة سطوع املشهد.
يف ظل اإلضاءة اخلافتة، يكون الهدف الرئيسي معرًضا لإلضاءة من خالل ضبط قياس 
الفالش التلقائي، بينما تكون اخللفية معرضة لإلضاءة من خالل سرعة غالق بطيئة يتم 

ضبطها تلقائًيا. يتم تعريض كل من الهدف واخللفية لإلضاءة على نحو سليم معا إضافة 
ملسة من األجواء احمليطة )مزامنة تلقائية منخفضة السرعة للفالش(. يف حالة حمل 

الكامريا باليدين، حافظ على ثباتها للحيلولة دون اهتزازها. 
يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم. ملنع سرعة الغالق البطيئة، ضمن 

 ]Flash sync. speed in Av mode[ التحكم يف الفالش(، اضبط( ]z2: Flash control[
)سرعة مزامنة الفالش يف وضع الصوت/ الفيديو( على ]1/60sec. auto-1/200[ )تلقائي 

من 00 1/2-1/60 ثانية( أو ]1/60sec. fixed-1/200[ )0 1/20- 1/60 ثانية )تابت(( )ص. ٢١٢(.

تتغري فتحة العدسة )الغشاء املرن( فقط يف حلظة التقاط الصورة. وإال، فستظل فتحة 
العدسة مفتوحة بالكامل. ولذلك، عند النظر إىل املشهد من خالل مستكشف املشهد أو 

على شاشة LCD، سيبدو عمق اجملال ضيًقا.
اضغط على زر معاينة عمق اجملال إليقاف العدسة عند اإلعداد احلايل لفتحة العدسة ثم 

حتقق من عمق اجملال )النطاق املقبول لضبط البؤرة(.
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<6>

<g> + <6>

ميكنك ضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة يدوًيا على النحو املطلوب. أثناء مراجعة 
مؤشر مستوى اإلضاءة على مستكشف املشهد، ميكنك ضبط درجة اإلضاءة على النحو 

املطلوب. يطلق على هذا األسلوب ضبط درجة اإلضاءة يدو ًيا. 
* يشري االختصار >a< إىل يدوي.

a: اإلضاءة اليدوية

 .>a< اضبط قرص األوضاع على

اضبط سرعة ISO )ص. 152(. 

اضبط سرعة الغالق وفتحة العدسة. 
لضبط سرعة الغالق، أدر القرص >6<.  ●
لضبط فتحة العدسة، أدر القرص >6< مع  ●

 .>g< االستمرار على الزر

اضبط البورة على الهدف.
اضغط على زر الغالق حتى املنتصف.  ●
e  مستكشف على  اإلضــاءة  درجة  إعــداد  عرض  سيتم 

املشهد. 
تشري عالمة مستوي اإلضاءة >h< إىل مدى ابتعاد  ●

مستوى اإلضاءة احلايل عن مستوى اإلضاءة 
القياسي.

1
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4

اضبط درجة اإلضاءة والتقط الصورة.5
حتقق من مؤشر مستوى درجة اإلضاءة واضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة املطلوبة.  ●
إذا كان مستوى درجة اإلضاءة يتجاوز ٢± درجة عن درجة اإلضاءة القياسية، سيعرض طرف  ●

مؤشر مستوى اإلضاءة >I< أو >J< على مستكشف املشهد. )على شاشة LCD، إذا جتاوز 
).>J< أو >I< مستوى اإلضاءة ٣± توقفات، فسيتم عرض

لن يتم تطبيق إعداد درجة اإلضاءة املضبوط إىل تصوير األفالم.  

مؤشر اإلضاءة القياسية

عالمة مستوى الرضاءة
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a: اإلضاءة اليدوية

مع  ● القياسية  اإلضاءة  درجة  على  للحصول   ISO سرعة  إعداد  ستتغري  التلقائية،   ISO سرعة  ضبط  عند 
اإلضاءة املطلوب. يف هذه  تأثري  لذلك، قد حتصل على  التي مت ضبطها.  العدسة  الغالق وفتحة  سرعة 

احلالة، اضبط تعويض درجة اإلضاءة. 
ISO التلقائية، لن يتم تطبيق تعويض درجة اإلضاءة حتى وإن مت  ● عند استخدام الفالش أثناء ضبط سرعة 

ضبط قيمة التعويض. 

ضمن ]z2: Auto lightning Optimizer[ )حمسن درجة اإلضاءة التلقائي(، يف حال مت إزالة عالمة  ●
االختيار ]X[ ل ]Disable during man expo[ )التعطيل أثناء اإلضاءة اليدوية(، ميكن ضبط حمسن 

اإلضاءة التلقائي حتى يف وضع >a< )ص. 169(. 
●  .ISO لقفل سرعة >A< التلقائية، ميكنك الضغط على الزر ISO عند ضبط سرعة 
عند الضغط على الزر >A< وإعادة تركيب اللقطة، ميكنك رؤية مستوى اإلضاءة على مؤشر مستوى  ●

 .>A< درجة اإلضاءة مقارنة مبا يحدث عند الضغط على الزر
يف حال مت ضبط تعويض اإلضاءة )ص. 196( يف األوضاع >s< ،>d<، أو >f<، سيتم االحتفاظ بقيمة  ●

التعويض التي مت ضبطها على حالها عند تبديل وضع التصوير إىل >a< مع ضبط سرعة ISO التلقائية. 

تعويض درجة اإلضاءة مع ISO التلقائي

D استخدام وحدة الفالش املدجمة. 

عند ضبط سرعة ISO على ]AUTO[ )تلقائي( للتصوير باإلضاءة اليدوية، ميكنك ضبط 
تعويض درجة اإلضاءة )ص، 196( على النحو التايل:

]z2: Expo. Comp./AEB[ )تعويض اإلضاءة/ تثبيت شدة اإلضاءة التلقائية( ●
])hold btn, turn S( Expo comp :5[ )تعويض اإلضاءة )االستمرار بالضغط على الزر، أدر  ●

 ]54: Custom Functions )C. Fn([ ضمن ]13: Assign SET button[ مع )Sالقرص
)الوظائف اخملصصة( )ص. 397(

التحكم السريع )ص. 59( ●

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

الغالق من 0 1/20 ثانية إىل 30 ثانية أو على املصباح.  
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a: Manual Exposureاإلضاءة اليدوية :a

ال توجه الكامريا نحو مصدر ضوء شديد، كضوء الشمس أو مصدر صناعي شديد. فقد يؤدي القيام بذلك إىل  ●
تلف مستشعر الصور أو املكونات الداخلية للكامريا. 

نظًرا إلصدار درجات إضاءة املصباح تشويًشا أعلى من املعتاد، فقد تبدو الصورة حمببة قليًلا.  ●
●  .ISO 400 حوايل ISO التلقائية، تكون سرعة ISO عند ضبط سرعة
عند تصوير باستخدام درجات إضاءة املصباح، يف حالة استخدامك لكل من املوقت الذاتي وفقل املرآة،  ●

استمر بالضغط على زر الغالق بالكامل )لتأخري املوق الذاتي+ وقت إضاءة املصباح(. إذا قمت بتحرير زر 
الغالق أثناء العد التنازيل ملوق الذاتي، سيصدر الغالق صوًتا، ولن يتم التقاط صورة. 

ميكنك تقليل التشويش الناجت عن فرتات التعرض الطويل لإلضاءة بضبط  ●
 ]Auto[ تقليل تشويش التعرض الطويل لإلضاءة( على( ]z4: Long exp. noise reduction[

)تلقائي( أو ]Enable[ )متكني( )ص. ١٧١(. 
بالنسبة لدرجات إضاءة املصباح، يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم ومفتاح التحكم عن بعد )يباعان  ●

بشكل منفصل، ص 413(. 
كما ميكنك أيضا استخدام وحدة التحكم عن بعد  الالسلكية  BR-E1 )تباع بشكل منفصل، ص 409( أو  ●

وحدة التحكم عن بعد RC-6 )تباع بشكل منفصل، ص. 412( للتصوير باستخدام املصباح. عند الضغط 
على زر اإلرسال )زر النقل( بوحدة التحكم عن بعد، يتم تشغيل إضاءة املصباح فورا أو بعد ثانيتني. اضغط 

على الزر مرة أخرى إليقاف إضاءة املصباح. 
●  .>U<ميكنك إيقاف تشغيل عرض زمن اإلضاءة املنقضي بالضغط على الزر

املصباح : درجات إضاءة املصباح

حتافظ إضاءة املصباح على فتح الغالق ما دمت 
مستمًرا يف الضغط على زر الغالق. وميكن 

استخدامها لتصوير األلعاب النارية فضًلا عن 
األشياء األخرى التي تتطلب فرتات تعرض طويل 

لإلضاءة. 
يف اخلطوة ٣ على صفحة ١٩١، أدر القرص 

>6< نحو اليسار لضبط >BULB< )املصباح(. 
يتم عرض زمن اإلضاءة املنقضي على شاشة 

 .LCD
زمن الرضاءة املنقضي
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Nتغيري وضع ضبط كثافة اإلضاءة q
يتم توفري أربعة أساليب )أوضاع ضبط كثافة اإلضاءة( لقياس درجة سطوع الهدف. ويوصى 

عادة باستخدام الضبط التقديري. يف أوضاع املنطقة األساسية، يتم ضبط وضع قياس 
كثافة اإلضاءة تلقائًيا. )يف أوضاع >x:8< و>X :v<، يتم ضبط مقياس كثافة 

اإلضاءة املقدرة عند املركز(.

q  ضبط كثافة اإلضاءة التقديري
هو وضع ضبط كثافة إضاءة لألغراض العامة يناسب 

األهداف ذات اإلضاءة اخللفية. وتقوم الكامريا بضبط درجة 
اإلضاءة تلقائيا لتالئم املشهد املراد تصويره.

w   ضبط كثافة اإلضاءة اجلزئي
 يكون ذلك فعاال عند وجود أضواء أكرث سطوعا حول 

الهدف نظرا لإلضاءة اخللفية وما إىل ذلك، وتشري 
املنطقة الرمادية بالشكل املوضح على اليمني إىل 

املنطقة التي يتم فيها قياس درجة السطوع للحصول 
على درجة اإلضاءة القياسية.

r   ضبط كثافة اإلضاءة املوضعي
 يكون فعاال عند ضبط كثافة اإلضاءة جلزء حمدد من 

الهدف أو املشهد. تظهر املنطقة الرمادية بالشكل 
املوضح على اليمني حيث يتم قياس درجة السطوع 

للحصول على درجة اإلضاءة القياسية. ويعترب وضع ضبط 
كثافة اإلضاءة هذا مناسبا للمستخدمني املتقدمني. 

حدد ]Metering Mode[ )وضع القياس(. 
ضمن عالمة التبويب ]z3[، حدد  ●

]Metering Mode[ )وضع القياس(، ثم اضغط 
على >0<. 

اضبط وضع ضبط كثافة اإلضاءة.   
حدد وضع قياس كثافة اإلضاءة املطلوب، ثم اضغط  ●

على >0<. 

1

2



195

e

Nتغيري وضع ضبط كثافة اإلضاءة q

ضبط كثافة اإلضاءة متوسط املركز
يتم قياس درجة السطوع يف منتصف الصورة، ثم يتم 
توسيطها للمشهد بأكمله. ويعترب وضع ضبط كثافة 

اإلضاءة هذا مناسبا للمستخدمني املتقدمني.

مع q )قياس كثافة اإلضاءة التقديري(، سيتم قفل إعداد درجة اإلضاءة عند الضغط على زر الغالق 
 r قياس كثافة اإلضاءة اجلزئي(، و( w حتى املنتصف كما يتم حتقيق ضبط البؤرة. يف أوضاع

)قياس كثافة اإلضاءة املوضعي(، و e( قياس كثافة اإلضاءة املقدر عند املركز(، يتم ضبط درجة 
اإلضاءة حلظة التقاط الصورة. )ال يؤدي الضغط على زر الغالق حتى املنتصف إىل قفل درجة اإلضاءة(.
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اضبط تعويض درجة اإلضاءة إذا مل حتصل على درجة اإلضاءة املطلوبة )بدون الفالش(. 
ميكن استخدام هذه امليزة يف أوضاع املنطقة اإلبداعية )باستثناء الوضع >a<(. ميكنك 
ضبط تعويض درجة اإلضاءة ملا يصل إىل ٥±  توقفات بزيادات توقف قدرها 3/1. يف حال مت 

ضبط الوضع >a< وسرعة ISO التلقائية مًعا، أنظر الصفحة 192 لضبط تعويض اإلضاءة. 

Nضبط تعويض درجة اإلضاءة

افحص مؤشر مستوى درجة اإلضاءة. 
اضغط على زر الغالق حتى منتصفه )0( وافحص  ●

مؤشر مستوى درجة اإلضاءة يف مستكشف 
 .LCD املشهد أو على شاشة

اضبط مقدار التعويض. 
إذا كانت درجة اإلضاءة قامتة جًدا، اضغط مع  ●

 >g< االستمرار على الزر >6< وأدر القرص
باجتاه عقارب الساعة )لإلضاءة املرتفعة(. 

إذا كانت درجة اإلضاءة ساطعة جًدا، اضغط مع  ●
 >g< االستمرار على الزر >6< وأدر القرص

بعكس عقارب الساعة )لإلضاءة املنخفضة(.   

التقط الصورة.   
إللغاء تعويض درجة اإلضاءة، اضبط مقدار تعويض  ●

 .>E< درجة اإلضاءة إىل

1

2

3

* يف العرض املباشر/ تصوير األفالم، أو عند ضبط ]s: Shooting screen[ )شاشة التصوير( علي  
    ]Guided[ )عرض سهل(، ميكن ضبط تعويض درجة اإلضاءة ملا يصل إىل ٣± توقفات.

يف حالة ضبط ]z2 : Auto Lighting Optimizer[ )حمّسن اإلضاءة التلقائي( )ص 169(على أي إعداد  ●
آخر بخالف ]Disable[ )تعطيل(، قد تظل الصورة ساطعة حتى عند ضبط تعويض اقل لدرجة اإلضاءة 

لصورة اكرث  قتامة.
لن يتم تطبيق مستوى تعويض درجة اإلضاءة إىل تصوير الفيلم.  ●

 عند ضبط مفتاح التشغيل على >2<، سيتم إلغاء إعداد تعويض درجة اإلضاءة.  ●
يرتفع مقدار تعويض درجة اإلضاءة املعروض يف مستكشف املشهد ملا يصل إىل ٢± درجة توقف فقط.  ●

اإلضاءة  درجة  مستوى  مؤشر  طرف  فسيعرض  توقف،  درجة   ±٢ اإلضاءة  درجة  تعويض  مقدار  جتاوز  إذا 
 .>J< أو >I<

 إذا كنت ترغب يف ضبط تعويض درجة اإلضاءة مبا يزيد عن ٢± درجة توقف، فسوف يتحسن ضبطه  ●
باستخدام ]z2: Expo.comp./AEB[ )تعويض درجة اإلضاءة/مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائيا( )ص، 197(. 

إضاءة مرتفعة لصورة أكرث سطوًعا

إضاءة منخفضة لصورة أكرث قتامة
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AEB range

تعمل هذه امليزة على تعزيز عملية تعويض درجة اإلضاءة من خالل تغيري درجة اإلضاءة 
تلقائيا بأخذ ثالث لقطات مبا يصل إىل ٢± درجة توقف بزيادات توقف قدرها 1/3 كما هو 

موضح أدناه. فيمكنك حينئذ اختيار أفضل درجة إضاءة. ويعرف ذلك مبضاهاة شدة اإلضاءة 
تلقائيا.

N3 مضاهاة شدة اإلضاءة

درجة إضاءة أكرث سطوًعادرجة إضاءة القياسية
)زيادة درجة الرضاءة(

درجة إضاءة أكرث إعتاًما
)خفض درجة اإلضاءة(

حدد ]Expo. Comp./ AEB[ )تعويض درجة 
اإلضاءة/ املضاهاة التلقائية لشدة اإلضاءة(. 

من عالمة التبويب ]z2[، حدد                               ●
]Expo. Comp./ AEB[ )تعويض درجة اإلضاءة/ 

املضاهاة التلقائية لشدة اإلضاءة(، ثم اضغط على 
 .>0<

اضبط نطاق املضاهاة التلقائية لشدة اإلضاءة.  
  أدر القرص >6< لضبط نطاق املضاهاة التلقائية  ●

لشدة اإلضاءة.
 اضغط على مفتاحي>Z< >Y< لضبط مقدار  ●

تعويض درجة اإلضاءة. عند اجلمع بني املضاهاة 
التلقائية لشدة اإلضاءة وتعويض درجة اإلضاءة، 

فسيتم تطبيق املضاهاة التلقائية لشدة اإلضاءة 
على وضع يتوسط مستوى تعويض درجة اإلضاءة.

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

سيتم عرض نطاق مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائيا 
 .LCD على شاشة

التقط الصورة.  
اضبط البؤرة واضغط على زر الغالق بالكامل. سيتم  ●

تصوير لقطات املضاهاة الثالث بالتسلسل التايل : 
درجة إضاءة قياسية ومنخفضة وزائدة.

1

2

3

نطاق املضاهاة التلقائية لشدة اإلضاءة
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اتبع اخلطوتني ١ و٢ إليقاف تشغيل عرض نطاق املضاهاة التلقائية لشدة اإلضاءة )ضبط على ٠(.  ●
سيتم أيضا إلغاء إعداد املضاهاة التلقائية لشدة اإلضاءة بشكل تلقائي إذا مت ضبط مفتاح التشغيل  ●

على >2< واكتمال إعادة شحن الفالش وما إىل ذلك.

استخدام املضاهاة التلقائية لشدة اإلضاءة ●
مع التصوير املستمر يف حالة ضبط وضع التشغيل على >o< أو >i< )ص، ١٤١( والضغط على زر 
الغالق بالكامل، فسيتم التقاط لقطات املضاهاة الثالث بشكل مستمر بالتسلسل التايل: درجة إضاءة 

قياسية ومنخفضة وزائدة. وسيتوقف التصوير بعد ذلك تلقائًيا.

● )u( استخدام مضاهاة درجة اإلضاءة تلقائًيا مع التصوير الفردي
اضغط على زر الغالق ثالث مرات لتصوير لقطات املضاهاة الثالث. سيتم أخذ لقطات املضاهاة الثالث 

لإلضاءة بالتسلسل التايل: درجة إضاءة قياسية ومنخفضة وزائدة.

)تباع بشكل  ● التحكم عن بعد  أو وحدة  الذاتي  تلقائيا مع املوقت  استخدام مضاهاة شدة اإلضاءة 
منفصل(.

 أثناء التصوير باستخدام املوقت الذاتي أو وحدة التحكم عن بعد )>Q< أو >l<(، ميكنك التقاط 
ثالث لقطات مستمرة بعد تأخري ملدة ٠١ ثوان أو ثانيتني. وأثناء ضبط >q< )ص. 143(، يزيد عدد 

اللقطات املستمرة بنحو ثالثة أضعاف الرقم الذي مت ضبطه.

N3 مضاهاة شدة اإلضاءة

إلغاء املضاهاة التلقائية لشدة اإلضاءة

 تلميحات التصوير

ٔثناء مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائيا، سوف يومض >A< يف مستكشف املشهد ونطاق مضاهاة  ●
شدة اإلضاءة تلقائًيا. 

ال ميكن استخدام مضاهاة درجة اإلضاءة التلقائية مع الفالش، أو باستخدام  ●
]Multi Shot Noise Reduction[ )تقليل تشويش اللقطات املتعددة(، أو باستخدام 

املرشحات اإلبداعية، أو باستخدام درجات إضاءة املصباح.
يف حالة ضبط ]z2:Auto Lighting Optimizer[ )حمسن اإلضاءة التلقائي( )ص. 169( على  ●

أي إعداد آخر بخالف ]Disable[ )تعطيل(، فقد يقل تأثري مضاهاة درجة اإلضاءة تلقائًيا. 
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Nتثبيت درجة اإلضاءة A
ميكنك تثبيت درجة اإلضاءة عندما تختلف منطقة ضبط البؤرة عن منطقة ضبط كثافة 

 >A< اإلضاءة أو عندما تريد التقاط عدة صور بنفس إعداد درجة اإلضاءة. اضغط على الزر
لتثبيت درجة اإلضاءة ثم أعد تكوين الصورة والتقطها. يطلق على هذه العملية اسم تثبيت 

درجة اإلضاءة التلقائية. وهي فعالة لألهداف ذات اإلضاءة اخللفية، الخ.

اضبط البؤرة على الهدف.  
اضغط على زر الغالق حتى املنتصف. ●
e  .سيتم عرض إعداد اإلضاءة

 .)0( >A< اضغط على الزر
e  يف مستكشف املشهد ليشري >A< الرمز يضيء 

إىل أنه قد مت تثبيت إعداد درجة اإلضاءة )تثبيت درجة 
اإلضاءة(.

يف كل مرة يتم فيها الضغط على الزر >A<، يتم  ●
تثبيت إعداد اإلضاءة التلقائية. 

أعد تكوين الصورة والتقاطها.
إذا كنت ترغب يف االحتفاظ بتثبيت درجة اإلضاءة  ●

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

لتصوير لقطة أخرى. 

1
2

3

تأثريات تثبيت اإلضاءة التلقائية

كثافة  ضبط  ــع  وض
حتديد تلقائياإلضاءة )ص. 194(

يتم تطبيق تثبيت اإلضاءة التلقائية عند نقطة الضبط 
التلقائي للبؤرة التي مت استخدامها لضبط البؤرة. 

يتم تطبيق تثبيت اإلضاءة التلقائية عند النقطة احملددة 
للضبط التلقائي للبؤرة. 

يتم تطبيق تثبيت اإلضاءة التلقائية على النقطة املركزية للضبط التلقائي للبؤرة . 

*عند ضبط مفتاح وضع ضبط بؤرة العدسة على >MF< )الضبط اليدوي للبؤرة(، يتم تطبيق تثبيت اإلضاءة التلقائية على النقطة املركزية للضبط 
التلقائي للبؤرة. 

حتديد يدوي

طريقة حتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة )ص. 125(

ال ميكن تثبيت اإلضاءة تلقائيا باستخدام درجات إضاءة املصباح.
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Nقفل املرآة لتقليل اهتزاز الكامريا
تسمى اهتزازات الكامريا الناجتة عن حركة املرآة العاكسة باسم )تعرض املرآة لصدمة(. 

ميكن لقفل املرآة تقليل البهتان الناجت عن اهتزازات الكامريا. يفيد هذا خاصة عند استخدام 
عدسات التصوير عن بعد الفائقة أو تصوير لقطات قريبة )للتصوير الفوتوغرايف املكرب(.  

 ]1:Enable[ قفل املرآة( على( ]10: Mirror lockup[ يتم متكني قفل املرآة بضبط
)متكني( يف ])C.Fn( Custom Functions :54[ )الوظائف اخملصصة( )ص. 395(.

استخدام املوقت الذاتي >l< ،>Q< أثناء قفل املرآة ●
ذلك  بعد  الصورة  التقاط  يتم  ثم  املرآة.  قفل  سيتم  بالكامل،  الغالق  زر  على  الضغط  عند 

بعشر ثوان أو ثانيتني.
التصوير باستخدام وحدة التحكم عن بعد نظرا لعدم ملس الكامريا عند التقاط الصورة،  ●

ميكن أن يقلل التصوير باستخدام وحدة التحكم عن بعد مع قفل املرآة من اهتزاز الكامريا 
بشكل أكرب( ص، 409(. أثناء ضبط وحدة التحكم عن بعد RC-6 )تباع بشكل منفصل( على 
تأخري مدته ثانيتان، اضغط على زر اإلرسال لقفل املرآة، وسوف تلتقط الصورة بعد ثانيتني 

من قفل املرآة.

اضبط البؤرة على الهدف، ثم اضغط على زر الغالق بالكامل.  
e .ستتأرجح املرآة

اضغط على زر الغالق بالكامل مرة أخرى. 
e  .يتم التقاط الصورة وترجع املرآة إىل وضعها مرة أخرى
●  ]0:Disable[ قفل املرآة( على( ]10: Mirror lockup[ بعد التقاط الصورة، اضبط  

)تعطيل(. 

 تلميحات التصوير

1
2
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ال توجه الكامريا نحو مصدر ضوء شديد، كضوء الشمس أو مصدر ضوء صناعي شديد. فقد  ●
يؤدي القيام بذلك إىل تلف مستشعر الصور أو املكونات الداخلية للكامريا. 

 التقط الصورة بعد استقرار قفل املرآة على الفور يف الضوء شديد السطوع، مثل الشاطئ أو  ●
املنحدر اجلليدي أو التصوير يف يوم مشمس.

عند استخدام املوقت الذاتي وإضاءة املصباح مع قفل املرآة، استمر يف الضغط على زر  ●
الغالق بالكامل )مدة تأخري املوقت الذاتي + مدة إضاءة املصباح(. إذا تركت زر الغالق أثناء العد 

التنازيل للموقت الذاتي، فستسمع صوت حترير الغالق، ولكن لن يتم التقاط الصورة.
 أثناء قفل املرآة، يتم تعطيل إعدادات وظيفة التصوير وعمليات القائمة، وما إىل ذلك.    ●
إذا استخدمت الفالش، لن يضيء مصباح تخفيف العني احلمراء )ص 5 20(. ●

حتى عند ضبط وضع التشغيل على >i< ،>o<، أو >q< ستظل الكامريا تلتقط الصور يف  ●
وضع الصور الفردية.

عند ضبط ]z 4: High ISO speed NR[ )تقليل تشويش سرعة ISO العالية( على               ●
]Multi Shot Noise Reduction[ )تقليل تشويش اللقطات املتعددة(، سيتم تصوير أربع 

لقطات مستمرة للصورة املفردة بغض النظر عن اإلعداد ]Mirror lockup :10[ )قفل املرآة(. 
عند انقضاء 30 ثانية بعد قفل املرآة، ستعود ألسفل مرة أخرى تلقائيا. يؤدي الضغط على زر  ●

الغالق مرة أخرى بالكامل إىل قفل املرآة مرة أخرى.
عند التصوير باستخدام قفل املرآة، يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم ومفتاح التحكم عن  ●

بعد RS-60E3 )تباع بشكل منفصل، ص. 413(. 

Nقفل املرآة لتقليل اهتزاز الكامريا
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التصوير الفوتوغرايف باستخدام 
الفالش

 Speedlite يوضح هذا الفصل كيفية التصوير بالفالش املدمج ووحدات فالش
اخلارجية )من الفئة EX، تباع بشكل منفصل( وكيفية ضبط إعداد الفالش 

باستخدام شاشة قائمة الكامريا، وكذلك كيفية استخدام الفالش املدمج أو 
التصوير باستخدام الفالش الالسلكي.

ال ميكن استخدام الفالش لتصوير األفالم. فلن ينطلق الفالش.  ●
ال ميكن استخدام مضاهاة شدة اإلضاءة التلقائية )AEB( مع الفالش.  ●

6

20 3
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ISO 
EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM

f/4f/5.6

ISO 1001 - 3 / 3.3 - 9.81 - 2.1 / 3.3 - 6.9

ISO 4001 - 6 / 3.3 - 19.71 - 4.3 / 3.3 - 14.1

ISO 16001.5 - 12 / 4.9 - 39.41.1 - 8.6 / 3.6 - 28.2

ISO 64003 - 24 / 9.8 - 78.72.1 - 17.1 / 6.9 - 56.1

D استخدام الفالش املدمج
عند التصوير يف األماكن الداخلية أو يف ظروف اإلضاءة اخلافتة أو اإلضاءة اخللفية يف وضح 
النهار، ما عليك سوى رفع الفالش املدمج والضغط على زر الغالق اللتقاط صور باستخدام 
الفالش. يف الوضع >d<، سيتم ضبط سرعة الغالق )١/٦٠ ثانية - ١/٢٠٠ ثانية( تلقائيا للحيلولة 

دون اهتزاز الكامريا.

 .>D< اضغط على الزر
يف أوضاع املنطقة اإلبداعية، ميكنك الضغط على  ●

الزر >D< يف أي وقت اللتقاط الصور باستخدام 
الفالش. 

●  ”DbuSY“ أثناء إعادة تدوير الفالش، يتم عرض
)مشغول( يف مستكشف املشهد وعرض 

 .LCD مشغول( على شاشة( ]BUSYD[

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

 .>D< إضاءة الرمز

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

سينطلق الفالش لاللتقاط الصورة. 

1

2

3

)مرت/ قدم تقريًبا(النطاق الفعال للفالش املدمج

* عند ضبط سرعة ISO عالية وكانت مسافة ضبط البؤرة طويلة، قد ال نحصل على درجة إضاءة مناسبة حسب  
    ظروف الهدف وما إىل ذلك. 

التصوير عن بعدالراوية العريضةسرعة )ص. 152(
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 تربز فعالية ميزة تقليل العني احلمراء عندما ينظر الهدف إىل مصباح تقليل العني احلمراء أو عند  ●
توفر إضاءة جيدة بالغرفة أو عند االقرتاب من الهدف. 

عند الضغط على زر الغالق حتى املنتصف، سيتقلص أو سيختفي  ●
مستكشف  مــن  السفلي  بــاجلــزء  الــظــاهــر  الــتــدريــجــي  الــعــرض 
املشهد. وللحصول على أفضل النتائج، التقط الصورة بعد اختفاء 

هذا العرض التدريجي. 
  يختلف مدى فعالية ميزة تقليل العني احلمراء حسب كل هدف على حدة. ●

205

D Using the Built-in Flash

D استخدام الفالش املدمج

● .ISO يف ظل اإلضاءة الساطعة، قم بتقليل سرعة
●  .ISO يف حالة وميض إعداد درجة اإلضاءة مبستكشف املشهد، قم بتقليل سرعة
افصل غطاء العدسة. وال تقرتب كثرًيا من الهدف. ●

أو االقرتاب من الهدف بشدة، قد يبدو اجلزء السفلي من الصورة   يف حالة تركيب الغطاء بالعدسة 
داكنا نظًرا إلعاقة الفالش. بالنسبة للقطات الهامة، افحص الصورة وقم بتشغيلها للتأكد من املظهر 

الطبيعي لدرجة إضاءة الفالش وأنها تبدو غري داكنة باجلزء السفلي من الصورة. 

ضمن عالمة التبويب ]z2[ )عالمة التبويب ]z1[ يف  ●
 ]Red-eye reduc.[ أوضاع املنطقة األساسية(، حدد

)خفض عني حمراء(، ثم اضغط على >0<. 
حدد ]Enable[ )متكني(، ثم اضغط على >0<.  ●
للتصوير الفوتوغرايف باستخدام الفالش، سيضيئ  ●

مصباح تقليل العني احلمراء عند الضغط على زر الغالق 
حتى املنتصف. وعند الضغط على زر الغالق بالكامل، 

سيتم التقاط الصورة. 

التقاط الصور باستخدام الفالش إىل احلد من  ميكن أن يؤدي استخدام مصباح تقليل العني احلمراء قبل 
ظهور العني باللون األحمر. 

 تلميحات التصوير

3  تقليل العني احلمراء
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D Using the Built-in Flash
D استخدام الفالش املدمج

اضبط تعويض درجة إضاءة الفالش إذا مل حتصل على درجة إضاءة الفالش املطلوبة 
للهدف كما تريدها )يجب ضبط خرج الفالش(. ميكنك ضبط تعويض درجة اإلضاءة ملا يصل 

إىل ٢± درجة توقف بزيادات توقف قدرها 1/3.

e  .يف مستكشف املشهد >y< عند الضغط على زر الغالق حتى املنتصف، سيظهر الرمز
بعد التقاط الصورة، قم بإلغاء تعويض درجة إضاءة الفالش بضبطه على ٠ مرة أخري.  ●

N3 تعويض درجة إضاءة الفالش

حدد ]Flash control[ )التحكم بالفالش(. 
ضمن عالمة التبويب ]z2[، حدد                              ●

]Flash control[ )التحكم بالفالش(.

حدد ]Built-in flash settings[ )إعدادات 
الفالش املدمج(. 

 .]2 exp. comp[ حدد

اضبط مقدار تعويض درجة اإلضاءة. 
على  ● اضغط  جــًدا،  قامتة  ــاءة  اإلض درجــة  كانت  إذا 

مفتاح >Z< )لزيادة درجة اإلضاءة(. 
مفتاح  عل  اضغط  جًدا،  ساطعة  اإلضاءة  كانت  إذا 

>Y< )لتقليل درجة اإلضاءة(. 

1

2

3

4

يف حالة ضبط ]z2: Auto Lighting Optimizer[ )حمسن اإلضاءة التلقائي( )ص. 169(، على  ●
أي إعداد آخر بخالف ]Disable[ )تعطيل(، قد تظل الصورة ساطعة حتى عند ضبط تعويض أقل 

لدرجة إضاءة الفالش.
بشكل  ● )يباع  خارجي   Speedlite فالش  باستخدام  الفالش  إضاءة  درجة  تعويض  ضبط  حالة  يف 

الكامريا )إعدادات  منفصل، ص، 9 20(، فال ميكنك ضبط تعويض درجة إضاءة الفالش باستخدام 
التحكم السريع أو إعدادات وظيفة الفالش اخلارجي(. ويف حالة الضبط مع كل من الكامريا ووحدة 

الفالش Speedlite، سيتجاوز إعداد وحدة الفالش Speedlite اإلعداد اخلاص بالكامريا. 
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D Using the Built-in Flash

D استخدام الفالش املدمج

يظل مقدار تعويض درجة اإلضاءة مؤثًرا حتى بعد ضبط مفتاح التشغيل على >2<. ●

إذا كان الهدف على جانب إطار وأنت تستخدم الفالش، فقد يتحول الهدف ليصبح ساطًعا 
أو داكًنا للغاية استناًدا إىل اخللفية وما إىل ذلك. استخدم تثبيت FE يف مثل هذه احلالة. وبعد 

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

 .Canon

يف كل مرة تقوم فيها بالضغط على الزر >A<، يتم إطالق فالش مسبق ويتم حساب خرج  ●
الفالش املطلوب واالحتفاظ به يف الذاكرة.

N)FE تثبيت درجة إضاءة الفالش )تثبيت A

* يشري االختصار FE إىل درجة إضاءة الفالش.

 .>D< اضغط على الزر
e  .سيظهر الفالش املدمج
يف  ● وانظر  املنتصف  حتى  الغالق  زر  على  اضغط 

الرمز  ــاءة  إض من  للتحقق  املشهد  مستكشف 
 .>D<

اضبط البؤرة على الهدف. 

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

املنطقة التي تريد تثبيت درجة إضاءة الفالش فيها 
 .>A< ثم اضغط على الزر

e  خرج حساب  ويتم  مسبق،  فــالش  إطــالق  سيتم 
الفالش املطلوب واالحتفاظ به يف الذاكرة. 

e  للحظة ”FEL“ يف مستكشف املشهد، يتم عرض
 .>d< ثم يضيء الرمز

1

2
3
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D استخدام الفالش املدمج

التقط الصورة. 
قم بتكوين اللقطة واضغط على زر الغالق بالكامل.  ●
e  .ينطلق الفالش، ويتم التقاط الصورة

4

من  ● اقرتب   .>D< الرمز  فسيومض  للفالش،  الفعال  النطاق  ويتجاوز  للغاية  بعيدا  الهدف  كان  إذا 
الهدف وكرر اخلطوات من ٢ إىل ٤. 

ال ميكن تثبيت إضاءة الفالش أثناء التصوير يف وضع العرض املباشر.  ●



209

D استخدام وحدة Speedlite خارجي

EX )تباع بشكل منفصل( استخدام الفالش يف  Speedlite من الفئة  جتعل وحدة الفالش 
التصوير أمًرا سهًلا. 

بالنسبة إلجراءات التشغيل، ارجع إىل دليل إرشادات وحدة الفالش Speedlite من 
الفئة EX. إن هذه الكامريا هي من النوع A وميكنها استخدام جميع ميزات وحدة الفالش 

 .EX من الفئة Speedlite
بالكامريا،  اخلاصة  القائمة  شاشة  على  اخملصصة  فالش  ووظائف  الفالش  وظائف  لضبط 

أنظر الصفحة 211- 216. 

EOS اخملصصة لكامريات EX من الفئة Speedlite وحدات الفالش

باستخدام وحدة الفالش Speedlite من الفئة EX ال تتوافق مع إعدادات وظيفة الفالش )ص.  ●
 ]E-TTL II meter[ تعويض درجة إضاءة الفالش( و( ]Flash exp. Comp[ 211(، ميكن فقط

من أجل ]External flash func. Setting[ )إعداد وظيفة الفالش اخلارجي(. كما ميكن ضبط              
)].Shutter sync[ )مزامنة الغالق( باستخدام وحدات Speedlite من الفئة EX حمددة(.

إذا مت ضبط تعويض درجة اإلضاءة باستخدام وحدة فالش Speedlite اخلارجية، فسيتم تغيري رمز  ●
تعويض درجة إضاءة الفالش املعروض على شاشة LCD بالكامريا من y إىل 0  )عند ضبط                

]s: Shooting screen[ )شاشة التصوير( على ]Standard[ )قياسي((. 

Macro Lites وحدات فالش وحدات فالش Speedlite املثبتة على 
قاعدة
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الفالش  ● وضع   EZ/E/EG/ML/TL يف  الفئة  من   Speedlite فالش  وحدة  ضبط  أثناء 
التلقائي TTL أو  A-TTL، ميكن إطالق الفالش بأقصى خرج له فقط. 

      اضبط وضع التصوير بالكامريا على >a< )إضاءة يدوية( أو >f< )إضاءة تلقائية مع  
      أولويةفتحة العدسة( واضبط إعداد فتحة العدسة قبل التصوير.

عند استخدام وحدة فالش Speedlite مزودة بوضع فالش يدوي، قم بالتصوير يف وضع  ●
الفالش اليدوي.

سرعة املزامنة
ميكن للكامريا املزامنة مع وحدات الفالش الصغرية التي ليست من إنتاج Canon بسرعات 

غالق 0 1/20 ثانية أو أبطأ.  استخدم سرعة مزامنة أبطأ من 0 1/20 ثانية. 
احرص على اختبار وحدة الفالش بشكل مسبق للتأكد من مزامنتها مع الكامريا بشكل سليم.

تنبيهات للتصوير باستخدام العرض املباشر
لن تنطلق وحدات الفالش التي ليست من إنتاج Canon خالل التصوير أثناء العرض املباشر.

EX بخالف الفئة Canon من Speedlite وحدات فالش

Canon استخدام وحدات الفالش التي ليست من إنتاج

أو ملحق فالش خمصص لكامريا حتمل ماركة أخرى، قد ال  ● الكامريا مع وحدة  يف حالة استخدام 
تعمل الكامريا على نحو سليم وقد يتسبب ذلك يف حدوث عطل بها.

ال تقم برتكيب وحدة فالش ذات جهد كهربائي عٍال على قاعدة الرتكيب بالكامريا. فقد ال تعمل. ●

D استخدام وحدة Speedlite خارجي
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باستخدام الفالش املدمج أو وحدة الفالش اخلارجية Speedlite من الفئة EX املتوافقة 
مع إعدادات وظيفة الفالش، ميكنك استخدام قائمة الكامريا لضبط وظائف الفالش 

والوظائف اخملصصة لوحدة فالش Speedlite اخلارجية. إذا كنت تستخدم وحدة فالش 
-lite بالكامريا وقم بتشغيل وحدة Speedlite خارجية، فقم برتكيب فالش peedliteS

Speed قبل ضبط وظائف الفالش. ملعرفة التفاصيل حول وظائف الفالش اخلاصة بوحدة 
 .Speedlite اخلارجية، ارجع إىل دليل إرشادات الفالش Speedlite

N ضبط وظيفة الفالش  

حدد ]Flash control[ )حتكم الفالش(. 
ضمن عالمة التبويب ]z2[، حدد                                ●

]Flash control[ )حتكم الفالش(، ثم اضغط 
على >0<.  

e  .ستظهر شاشة التحكم يف الفالش

حدد العنصر املطلوب. 
حدد خيار القائمة املراد ضبطه. ثم اضغط على  ●

 .>0<

 ]Enable[ لتمكني التصوير باستخدام الفالش، اضبط على
)متكني(. لتمكني انبعاث شعاع الضبط التلقائي للبؤرة 

املساعد فقط، اضبط ]Disable[ )تعطيل(.

]Flash firing[ )انطالق الفالش(
بالنسبة لدرجات اإلضاءة العادية، اضبط هذه الوظيفة على 

]Evaluative[ )تقديري(. يف حال ضبط ]Average[ )املتوسط(، 
سيتم ضبط قيمة إضاءة الفالش على القيمة املتوسطة لكل 

املشهد الذي مت قياسه. ووفًقا للمشهد، قد يكون تعويض درجة 
إضاءة الفالش ضرورًيا. هذا اإلعداد هو للمستخدمني املتقدمني. 

1

2

]Flash firing[ )انطالق الفالش(

]Flash firing[ )انطالق الفالش(

حتى يف حالة ضبط ]Flash firing[ )انطالق الفالش( على ]Disable[ )تعطيل(، إذا كان من الصعب 
ضبط البؤرة يف الضوء اخلافت، فمن احملتمل أن يستمر يف إطالق سلسلة من الفالشات )الشعاع 

املساعد للضبط التلقائي للبؤرة ص. ١٢١(. 
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3 Setting the Flash FunctionN

ميكنك ضبط سرعة مزامنة الفالش للتصوير الفوتوغرايف 
باستخدام الفالش يف وضع اإلضاءة التلقائية مع أولوية 

 .>f< فتحة العدسة

4: تلقائي ●
يتم ضبط سرعة مزامنة الفالش تلقائيا يف نطاق يرتاوح من 0 1/20 إىل 30 ثانية ليالئم سطوع املشهد. 

ميكن أيضا إجراء مزامنة عالية السرعة.

6: تلقائي من 1/60- 0 1/20 ثانية ●
ملنع ضبط سرعة الغالق البطيئة يف ظروف اإلضاءة اخلافتة. ويعترب هذا اإلعداد فعاال يف منع بهتان 
الهدف واهتزاز الكامريا. ومع ذلك، قد تصبح اخللفية داكنة أثناء تعريض الهدف لدرجة إضاءة بشكل 

سليم باستخدام الفالش. 

7: )1/200 ثانية )ثابتة(( ●
يتم تثبيت سرعة مزامنة الفالش عند 0 1/20 ثانية. وهذا اإلعداد هو أكرث فاعلية يف احليلولة دون بهتان 
ثانية(.  ]sec. auto 1/60 -1/200[ )تلقائي من 00 1/2 إىل 1/60  الهدف واهتزاز الكامريا من استخدام 
على الرغم من ذلك، ستصبح خلفية الهدف داكنة بشكل أكرب من ]sec. auto 1/60-1/200[ )تلقائي 

من 0 1/20 إىل 1/60 ثانية( يف اإلضاءة اخلافتة.

Flash Sync. Speed in Av Mode )سرعة مزامنة الفالش يف وضع 
f )الصوت/ الفيديو((

 1/20 0( ]1/200 sec. )fixed([ أو )1/60-1/200[ )تلقائي من 0 1/20 إىل 1/60 ثانية sec. auto[ يف حالة ضبط
.>f< ثانية )ثابتة((، لن تكون املزامنة عالية السرعة ممكنة يف الوضع

N 3 ضبط وظيفة الفالش
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عندما تستخدم فالًشا مد جًما أو وحدة الفالش 
اخلارجية Speedlite من الفئة EX املتوافقة مع 

 >D< إعدادات وظيفة الفالش، ميكنك الضغط على زر
 ]Built-in flash settings[ لتعرض مباشرة شاشة

)إعدادات وظيفة فالش داخلي( أو 
]External flash func. Setting[ )إعداد وظيفة 

فالش خارجي( بدون عرض شاشة القائمة أوًلا.

سيظهر الفالش املدمج. 
اضغط على الزر مرة أخرى لعرض شاشة                      ●

]Built-in flash settings[ )إعدادات وظيفة 
فالش داخلي(. 

يف حال مت ضبط ]Flash firing[ )انطالق الفالش(  ●
على ]Disable[ )تعطيل(، ستظهر شاشة            

]z2: Flash control[ )التحكم يف الفالش( 
)ص. 211(. 

اضغط على الزر >D< مرتني. 
●  Speedlite عند تشغيل وحدة فالش

اخلارجية، اضغط على الزر >D< لعرض شاشة                 
]External flash func. Setting[ )إعداد وظيفة 

فالش خارجي(. 

عرض شاشة إعدادات وظائف الفالش مباشرة

مع الفالش املدمج ●

مع وحدة Speedlite خارجية. ●

 ]Flash firing[ لعرض شاشة إعدادات وظيفة الفالش، ال ميكنك ضبط >D< عند الضغط على زر
)انطالق الفالش( أو ]E-TTL II meter[ أو ]Flash sync speed in Av mode[ )سرعة مزامنة 

الفالش يف وضع Av( أو ]External flash func. Setting[ )إعداد وظيفة فالش خارجي(. اضبط 
هذه الوظائف باستخدام ]z2: Flash control[ )التحكم يف الفالش( عوًضا عن ذلك.

N 3 ضبط وظيفة الفالش
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Flash zoom 
(Flash coverage)

Flash exposure 
compensation

Wireless functions

Shutter 
synchronization

Flash exposure 
bracketing

N 3 ضبط وظيفة الفالش

ميكنك ضبط الوظائف الواردة يف اجلدول أدناه. سوف تختلف الوظائف املعروضة ضمن 
 .Speedlite إعداد وظيفة فالش خارجي( وفًقا لطراز وحدة فالش( ]External flash func. setting[

 ]Flash zoom[ مضاهاة شدة إضاءة الفالش( و( ]Flash exposure bracketing[ بالنسبة إىل*
)التكبري/ التصغري الفالش(، ارجع إىل دليل إرشادات وحدة فالش Speedlite املتوافقة مع الوظائف.  

]Built-in flash settings[ )إعدادات وظيفة فالش داخلي( و 
]External flash func. setting[ )إعداد وظيفة فالش خارجي(

الوظيفة األساسية لـإلعدادات وظيفة فالش داخلي وإعدادات وظيفة فالش خارجي

حدد ]Built-in flash settings[ )إعدادات وظيفة فالش  ●
داخلي( أو ]External flash func. settings[ )إعداد 

وظيفة فالش خارجي(. 
e  سيتم عرض شاشة إعدادات وظيفة الفالش. باستخدام

]Built-in flash settings[ )إعدادات وظيفة فالش 
داخلي(، ميكن فقط حتديد الوظائف املميزة وضبطها. 

وضع الفالش
الوظائف الالسلكية

تكبري/ تصغري الفالش )تغطية 
الفالش(

مضاهاة شدة إضاءة الفالش

تعويض تعريض الفالش

مزامنة الغالق

]External flash func. setting[ )إعداد وظيفة فالش خارجي(]Built-in flash settings[ )إعدادات وظيفة فالش داخلي(

الوظيفة

وضع الفالش

مزامنة الغالق

وظيفة السلكية

تعويض درجة إضاءة الفالش

التحكم مبقدار الفالش
إنبعاث فالش الرئيسي

تكبري/ تصغري الفالش*

مضاهاة شدة إضاءة الفالش*

اإلطالق العادي
الالسلكي 

السهل              
)ص. 220(

الالسلكي 
اخلاص

)ص. 223(

الصفحة

215

215

215

206

 ]External flash func. setting[

)إعداد وظيفة فالش 
خارجي(

]Built-in flash settings[ )إعدادات وظيفة فالش داخلي(
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وضع الفالش ●
باستخدام وحدة فالش Speedlite خارجية، ميكنك حتديد وضع الفالش ليالئم التصوير 

بالفالش.
]E-TTL II[ هو الوضع القياسي لوحدات فالش  ●

Speedlite من الفئة EX للتصوير باستخدام 
الفالش تلقائًيا. 

]Manual Flash[ )الفالش اليدوي( يناسب  ●
املستخدمني املتقدمني الذين يرغبون يف ضبط 

]Flash output[ )خرج الفالش( )١/١ إىل  1/28( 
بأنفسهم. 

فيما يتعلق يتعلق بأوضاع الفالش األخرى، ارجع إىل  ●
دليل إرشادات وحدة فالش Speedlite املتوافقة 

مع الوظائف. 

مزامنة الغالق ●
اضبط هذا الوظيفة يف العادة على ]First-curtain synchronization[ )مزامنة الساترة 

األوىل( بحيث ينطلق الفالش فور بدء التعرض للضوء. 
يف حالة ضبط ]Second-curtain synchronization[ )مزامنة الستارة الثانية(، ينطلق 

الفالش قبل إغالق الغالق مباشرة. عند اقرتان هذا بسرعة بطيئة للغالق، ميكنك إنشاء 
أثر للضوء كالذي يصدر عن مصابيح السيارة األمامية ليًلا بإحساس طبيعي أكرث. ومع                     

]E-TTL II[ )درجة إضاءة الفالش التلقائية(، سينطلق فالشان: مرة عند الضغط على زر 
الغالق بالكامل ومرة قبل االنتهاء من التعرض للضوء مباشرًة. كذلك، إذا كانت سرعة الغالق 

30/1 ثانية أو أسرع، فسيتم تطبيق مزامنة الستارة األوىل تلقائًيا. 
يف حالة تركيب وحدة فالش Speedlite خارجية، ميكنك أيًضا حتديد 

]High-speed synchronization[ )مزامنة عالية السرعة( )e(. للحصول على 
 .Speedlite التفاصيل، ارجع إىل دليل إرشادات

الوظائف الالسلكية  ●
عند إجراء التصوير بالفالش الالسلكي عرب اإلرسال البصري باستخدام الوظيفة الرئيسية 
للفالش املدمج، انظر “استخدام الفالش الالسلكي” يف صفحة 217. عند إجراء التصوير 

بالفالش الالسلكي عرب اإلرسال البصري أو الالسلكي باستخدام الوظيفة الرئيسية لوحدة 
  .Speedlite اخلارجية، ارجع إىل دليل إرشادات وحدة فالش Speedlite فالش

تعويض درجة إضاءة الفالش ●
 انظر “تعويض درجة إضاءة الفالش” يف صفحة  206. 



216

3 Setting the Flash FunctionN
N 3 ضبط وظيفة الفالش

 ]External flash C. Fn Setting[ سوف تختلف الوظائف اخملصصة املعروضة ضمن
 .Speedlite إعداد الوظيفة اخملصصة فالش خارجي( وفقا لطراز وحدة فالش(

ضبط وظائف وحدة فالش Speedlite اخلارجية اخملصصة

مسح جميع اإلعدادات إىل الوضع االفرتاضي

باستخدام وحدة الفالش Speedlite من الفئة EX، إذا مت ضبط الوظيفة اخملصصة 
 ]TTL flash metering[ وضع ضبط كثافة إضاءة الفالش( على( ]Flash metering mode[

)فالش تلقائي(، فستنطلق وحدة الفالش Speedlite دوما بخرج كامل.

ال ميكن ضبط الوظائف الشخصية )P.Fn( لوحدة Speedlite أو إلغاؤها باستخدام شاشة 
 .Speedlite التحكم يف الفالش( بالكامريا. لذا اضبطها باستخدام وحدة( ]Flash control[

اعرض الوظيفة اخملصصة. 
عندما تكون الكامريا جاهزة للتصوير باستخدام وحدة  ●

فالش etildeepS اخلارجية، حدد 
]External flash C. Fn Setting[ )إعداد الوظيفة 

اخملصصة فالش خارجي(، ثم اضغط على >0<. 

اضبط الوظيفة اخملصصة.
اضغط على مفتاحي >Z< >Y< لتحديد رقم  ●

الوظيفة، ثم اضبط الوظيفة. وهذا اإلجراء هو 
نفس إجراء إعداد وظائف الكامريا اخملصصة 

)ص. 388(. 

حدد ]Clear settings[ )مسح اإلعدادات(.  
●  ]z2: Flash control[ ضمن عالمة التبويب

 ]Clear settings[ التحكم يف الفالش( ، حدد(
)مسح اإلعدادات(، ثم الضغط على >0<. 

حدد اإلعدادات املراد مسحها. 
حدد ].Clear built-in flash set[ )إزالة إعدادات  ●

 ]Clear external flash set.[ ،)فالش داخلي
)إزالة إعدادات فالش خارجي( أو 

].Clear ext. flash C. Fn set[ )إزالة إعدادات   
C. Fn فالش خارجي(، ثم اضغط على >0<. 

عند حتديد ]OK[ )موافق(، سيتم مسح إعدادات  ●
الفالش املعينة. 

1

1

2

2
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ميكن لفالش الكامريا املدمج العمل كوحدة رئيسية لوحدات فالش Speedlite اخلارجية 
من فئة EX من Canon التي تتمتع مبيزة اإلعداد الالسلكي التابع. وميكنها إطالق وحدة 

)وحدات( فالش Speedlite السلكًيا عرب اإلرسال البصري. احرص على قراءة اإلرشادات 
والتنبيهات املتعلقة بالتصوير الفوتوغرايف باستخدام الفالش الالسلكي )اإلرسال البصري( 

.Speedlite يف دليل اإلرشادات اخلاص بوحدة فالش

Nاستخدام الفالش الالسلكي

إعدادات الوحدة التابعة وموضعها

فيما يتعلق بوحدة فالش Speedlite )الوحدة التابعة(، ارجع إىل دليل اإلرشادات اخلاص 
بها واضبطها على النحو التايل.  يتم ضبط جميع اإلعدادات بخالف اإلعدادات الواردة أدناه 

واخلاصة بالتحكم يف الوحدة التابعة باستخدام الكامريا. ميكن استخدام أنواع خمتلفة من 
وحدات فالش Speedlite التابعة والتحكم فيها مًعا.

)١( اضبط وحدة Speedlite اخلارجية كوحدة تابعة. 
)٢( اضبط قناة اإلرسال اخلاصة بوحدة Speedlite على نفس القناة التي مت ضبطها 

على الكامريا*١.
)٣( للتحكم يف معدل الفالش )ص 225(، اضبط جمموعة إطالق الوحدة التابعة. 

)٤( ضع الكامريا والوحدة )الوحدات( التابعة يف النطاق املوضح أدناه. 
)٥( اجعل املستشعر الالسلكي اخلاص بالوحدة التابعة يف مواجهة الكامريا*٢. 

مثال على إعداد الفالش الالسلكي

حوايل 10 مرت/ ٣٢،٨ قدم
بالداخل

حوايل ٧ مرت/ ٢٣،٠ قدم

حوايل 80 درجة

باخلارج

حوايل ٧ مرت/ 
٢٣،٠ قدم

حوايل ٥ مرت/ 
١٦،٤ قدم
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Nاستخدام الفالش الالسلكي

*١: إذا يكن فالش Speedlite يتضمن وظيفة إعداد قناة إرسال، فسوف يعمل بغض النظر عن القناة 
      التي مت ضبطها على الكامريا.

*٢: وقد تعمل الوحدة التابعة، يف الغرف الصغرية، حتى لو كان مستشعرها الالسلكي غري مواجه للكامريا.
       وقد ترتد إشارات الكامريا الالسلكية من احلائط ويتم استالمها من قبل الوحدة التابعة. 

       عند استخدام وحدة فالش Speedlite من الفئة EX مزودة بوحدة انبعاث ضوء ثابتة    
       )رأس فالش( ومستشعر السلكي، التقط صورا للتأكد من قدرتها على االنطالق.

إلغاء إيقاف التشغيل التلقائي للوحدة التابعة
إللغاء إيقاف التشغيل التلقائي للوحدة التابعة، اضغط على الزر >A< املوجود على الكامريا. إذا كنت  ●

إيقاف  التابعة )PILOT( إللغاء  الوحدة  اليدوي، فاضغط على زر اختبار انطالق  تستخدم انطالق الفالش 
التشغيل التلقائي. 

ال ميكن استخدام الوظيفة الرئيسية للكامريا للتصوير بالفالش الالسلكي مع اإلرسال الالسلكي. 
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Nاستخدام الفالش الالسلكي

تكوين التصوير باستخدام الفالش الالسلكي

توضح اجلداول أدناه عمليات التكوين املمكنة للتصوير باستخدام الفالش الالسلكي. 
اخرت التكوين الذي يناسب الهدف وظروف التصوير وعدد وحدات Speedlite اخلارجية التي 

تستخدمها وما إىل ذلك.

حتى لو قمت بتعطيل الفالش املدمج من االنطالق، سيستمر يف االنطالق للتحكم يف الوحدة 
التابعة عرب اإلرسال البصري. وقد يظهر الفالش الذي مت إطالقه للتحكم يف الوحدة التابعة يف 

الصورة وفقا لظروف التصوير. 

باكامل  تلقائي 
)فالش تلقاذي 

)E-TTL II

الفالش اليدوي

Speedlite  خارجي

Speedlite  خارجي

اإلعداد

اإلعداد

الكمية

الكمية

تعويض درجة إضاءة الفالش ●

تثبيت درجة إضاءة الفالش ●

فردي

فردي

متعدد

متعدد

متعدد

متعدد

فردي/ 
متعدد

متعدد

فردي/ 
متعدد

متعدد

ضبط

ضبط

مستخدم

مستخدم

ص. 220

ص. 223

ص. ٢٢٢

ص. 225

ص. 226

ص. 227

ص. 228

الكل

الكل

الكل

الكل و

الكل و

ضبط

ضبط

مستخدم

مستخدم

مستخدم

A:B نسبة 
الفالش

A:B نسبة 
الفالش

فالش 
مدمج

فالش 
مدمج

الصفحة

الصفحة

الوظائف 
الالسلكية

الوظائف 
الالسلكية

إطالق 
اجملموعة

إطالق 
اجملموعة
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اضغط على الزر >D< لريتفع الفالش املدمج. 
بالنسبة للتصوير باستخدام الفالش الالسلكي،  ●

تأكد من ارتفاع الفالش املدمج. 

حدد ]Flash Control[ )حتكم فالش(. 
ضمن عالمة التبويب ]z 2[، حدد  ●

]Flash Control[ )حتكم فالش(، ثم اضغط 
على >0<. 

حدد ]Evaluative[ )تقديري(. 
بالنسبة إىل ]E-TTL II meter[ حدد                           ●

]Evaluative[ )تقديري(، ثم اضغط على >0<.  

1

2

3

 Nالتصوير السهل باستخدام الفالش الالسلكي
سيتم شرح أساسيات التصوير السهل والتلقائي متاًما باستخدام الفالش الالسلكي أدناه.

يتم تطبيق اخلطوات من ١ إىل ٤ وإىل ٦ على 
كل عمليات التصوير. باستخدام الفالش 

الالسلكي. لذا، فقد مت حذف هذه اخلطوات 
من إعدادات الفالش الالسلكي األخرى 

املوضحة يف الصفحات التالية. 

التصوير التلقائي متاًما باستخدام وحدة Speedlite خارجية واحدة
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حدد ]Built-in flash settings[ )إعدادات 
وظيفة فالش داخلي(. 

حدد ]Built-in flash settings[ )إعدادات  ●
وظيفة فالش داخلي(، ثم اضغط على >0<. 

حدد ]EasyWireless[ )السلكي سهل(. 
بالنسبة ل ]Built-in flash[ )فالش داخلي(، حدد  ●

]EasyWireless[ )السلكي سهل(، ثم اضغط 
على >0<. 

اضبط ]Channel[ )قناة(. 
اضبط قناة اإلرسال )من ١ إىل ٤( على القناة  ●

نفسها التي مت ضبطها بالوحدة التابعة. 

التقط الصورة. 
اضبط الكامريا والتقط صورة نفس الطريقة  ●

املتبعة مع التصوير العادي. 

اخرج من التصوير باستخدام الفالش 
الالسلكي. 

بالنسبة ل ]Built-in flash[ )فالش داخلي(، حدد  ●
]NormalFiring[ )انطالق عادي(. 

4

5

6

7

8

يوصى بضبط ]E-TTL II meter[ على ]Evaluative[ )تقديري(.  ●
على الرغم من تعطيل انطالق الفالش املدمج عند ضبط ]EasyWireless[ )السلكي سهل(، إال  ●

أنه سيستمر إطالق فالش صغري للتحكم يف الوحدة التابعة. وقد يظهر الفالش الذي مت إطالقه 
للتحكم يف الوحدة التابعة يف الصورة وفًقا لظروف التصوير. 

وال ميكن إطالق فالش اختياري مع الوحدة التابعة.  ●
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 ستقوم جميع الوحدات التابعة بإطالق الفالش 
بنفس اخلرج، وميكن التحكم فيها للحصول 

على درجة إضاءة قياسية. 
ال يهم أي جمموعة إطالق )“أ“ أو “ب“ أو “ج“( 

تنتمي لها الوحدات التابعة، فسوف تنطلق 
جميعها كمجموعة واحدة.

حدد ].exp. comp 1[ )تعويض التعريض(، ثم  ●
اضغط على >0<. 

إذا كانت إضاءة الفالش داكنة للغاية، فاضغط على  ●
املفتاح >Z< لزيادة درجة إضاءة الفالش وجعلها 

أكرث سطوًعا. إذا كانت درجة إضاءة الفالش 
 >Y< ساطعة للغاية، فاضغط على املفتاح
لتقليل درجة إضاءة الفالش وجعلها داكنة.  

ميكنك جعل العديد من الوحدات التابعة تطلق فالًشا كما لو كانت وحدة Speedlite واحدة. 
ويعد هذا مناسًبا عند احلاجة إىل خرج فالش كبري. 

إذا كانت إضاءة الفالش تبدو داكنة جًدا أو ساطعة جًدا، فيمكنك ضبط تعويض درجة إضاءة 
الفالش لضبط خرج فالش الوحدات التابعة. 

اإلعدادات األساسية:
E-TTL II :        وضع الفالش
قياس E-TTL II     : تقديري

EasyWireless :          فالش داخلي
القناة                         : )نفس القناة املضبوطة يف 

                                       الوحدات التابعة(

 Speedlite التصوير التلقائي متاًما باستخدام وحدات
خارجية متعددة

تعويض درجة إضاءة الفالش
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Nالتصوير باستخدام الفالش الالسلكي اخملصص

يوضح ذلك التصوير التلقائي التام بفالش السلكي 
وباستخدام وحدة فالش Speedlite خارجية واحدة 

والفالش املدمج. ميكنك تغيري نسبة الفالش 
بني وحدة Speedlite اخلارجية والفالش املدمج 

لضبط كيفية ظهور الظالل على الهدف.
على شاشات القوائم، يشري الرمزان >0< و>1< 

إىل وحدة Speedlite اخلارجية، بينما يشري الرمزان 
>3< و>2< إىل الفالش املدمج. 

حدد ]CustWireless[ )السلكي خاص(. 
اتبع اخلطوة ٥ على الصفحة 221 لتحديد  ●

]CustWireless[ )السلكي خاص(، ثم اضغط 
على >0<. 

حدد ].Wireless func[ )الوظيفة 
الالسلكية(. 

بالنسبة ل ].Wireless func[ )الوظيفة 
الالسلكية(، حدد ]3 :0[، ثم اضغط على 

 .>0<

اضبط نسبة الفالش املطلوبة والتقط 
الصورة. 

حدد ]2: 1[ واضبط نسبة الفالش بني 8:1 
إىل ١:١. ال ميكن ضبط نسبة الفالش على النسب 

الواقعة إىل ميني النسبة ١:١. 

التصوير التلقائي متاًما باستخدام وحدات Speedlite خارجية 
واحدة والفالش املدمج

1

2

3

يف حال كان خرج الفالش املدمج غري كاٍف، قم بضبط سرعة ISO أعلى )ص. 152(.  ●
نسبة الفالش من 8:1 إىل ١:١ تكافئ النسب من 3:1 إىل ١:١ درجة توقف )بزيادات قدرها ٢/١ توقف(.    ●
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Nالتصوير باستخدام الفالش الالسلكي اخملصص

]1All[ )الكل( يتم إطالق وحدات Speedlite متعددة تابعة كوحدة فالش واحدة

مناسب عند الرغبة يف احلصول على خرج فالش 
كبري.  ستقوم جميع الوحدات التابعة بإطالق الفالش 

بنفس اخلرج، وميكن التحكم فيها للحصول على 
درجة إضاءة قياسية. ال يهم أي جمموعة إطالق 

)“أ“ أو “ب“ أو “ج“( تنتمي لها الوحدات التابعة، 
فسوف تنطلق جميعها كمجموعة واحدة.

اضبط ]Firing group[ )إطالق اجملموعة( 
على ]1All[ )الكل(. 

التقط الصورة. 

1
2

ميكن إطالق وحدات فالش Speedlite التابعة املتعددة كوحدة فالش واحدة أو كمجموعات 
تابعة منفصلة للتصوير باستخدام وظيفة التحكم يف معدل الفالش.

)إطالق   ]Firing  group[ ضبط  تغيري  خالل  من  ــاه.  أدن األساسية  اإلعـــدادات  توضيح  يتم   
اجملموعة( ميكنك التصوير باستخدام إعدادات الفالش الالسلكي اخملتلفة اخلاصة بوحدات 

فالش Speedlite متعددة. 

التصوير التلقائي متاًما باستخدام وحدات Speedlite خارجية متعددة

١ اإلعدادات األساسية:
E-TTL II : وضع الفالش  
: تقديري  E-TTL II قياس

0 : الوظيفة الالسلكية 
: )نفس القناة     القناة  

                                                                املضبوطة يف  
                                                                الوحدات التابعة(
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Nالتصوير باستخدام الفالش الالسلكي اخملصص

])A:B(1[ إطالق وحدات تابعة متعددة يف جمموعات متعددة
ميكنك تقسيم الوحدات التابعة إىل جمموعتان أ وب، 
ثم تغيري نسبة الفالش للحصول على تأثري اإلضاءة 

املطلوب. 
ارجع إىل دليل إرشادات فالش Speedlite واضبط 

وحدة تابعة واحدة جملموعة اإلطالق “أ” واألخرى 
جملموعة اإلطالق “ب” كما هو موضح بالشرح. 

حدد ].Wireless func[ )الوظيفة الالسلكية(. 
، ثم  ●  ]0[ اتبع اخلطوة ٢ يف الصفحة 223 لتحديد 

اضغط على >0<. 

اضبط ]Firing group[ )إطالق اجملموعة( 
 .]1)A:B([ على

اضبط نسبة الفالش A:B والتقط الصورة. 
A:B( واضبط  ● ]A:B fire ratio[ )نسبة انطالق  حدد 

نسبة الفالش. 

1

2

3

إذا مت ضبط ]Firing group[ )إطالق اجملموعة( على ])A:B(1[، فلن تقوم اجملموعة ج بإطالق 
الفالش. 

نسبة الفالش من 8:1 إىل ١:١ إىل 1:8 تكافئ النسب من 3:1 إىل ١:١ إىل 1:3 درجة توقف )بزيادات قدرها 1/2 
توقف(.  
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[1All and 2[ ]1(A:B)2]

Nالتصوير باستخدام الفالش الالسلكي اخملصص

ميكن أيضا إضافة الفالش املدمج للتصوير باستخدام الفالش الالسلكي كما هو موضح يف 
الصفحات 224- 225. 

اجملموعة(  )إطالق   ]Firing  group[ ضبط  بتغيري  أدناه.  األساسية  اإلعدادات  توضيح  يتم   
فالش                بوحدات  اخلاصة  اخملتلفة  الالسلكي  الفالش  إعــدادات  باستخدام  التصوير  ميكنك 

Speedlite املتعددة املستخدمة بجانب الفالش املدمج.

اإلعدادات األساسية:
E-TTL II :             وضع الفالش
قياس E-TTL II          : تقديري

الوظيفة الالسلكية  : ]0 +3[
القناة: )نفس القناة املضبوطة يف الوحدات التابعة(

حدد ]Firing group[ )انطالق اجملموعة(. 
ــم اضــبــط نسبة  ● ــالش، ث ــف ــالق ال حـــدد جمــمــوعــة إطـ

من  وغريها  الفالش،  إضاءة  درجة  وتعويض  الفالش 
اإلعدادات الضرورية قبل التصوير. 

التصوير التلقائي متاًما باستخدام الفالش املدمج 
ووحدات فالش Speedlite خارجية متعددة. 

1

2

الكل و
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Nالتصوير باستخدام الفالش الالسلكي اخملصص

عند ضبط ]Flash mode[ )وضع الفالش( على ]E-TTL II[، ميكن ضبط تعويض درجة 
إضاءة الفالش. تختلف إعدادات تعويض درجة إضاءة الفالش )انظر أدناه( التي ميكن 

 ]Firing group[ الوظيفة الالسلكية( و( ]Wireless func.[ ضبطها وفًقا لإلعداد إلعداد
)إطالق اجملموعة(. 

 >A< الزر ]E-TTL II[، ميكنك الضغط على  )وضع الفالش( على   ]Flash mode[ إذا مت ضبط 
لتثبيت درجة إضاءة الفالش.  

].Flash exposure comp[ )تعويض التعريض(
ضبطها  ● مت  التي  الكمية  تعويض  تطبيق  سيتم  سوف 

ــدات             ــل وح لــدرجــة الــفــالش على الــفــالش املــدمــج وك
Speedlite اخلارجية. 

].exp. comp 2[ )تعويض التعريض(
على  ● فقط  الفالش  ــاءة  إض درجــة  تعويض  تطبيق  يتم 

الفالش املدمج. 
].exp. comp 1[ )تعويض التعريض(

ضبطها  ● مت  التي  الكمية  تعويض  تطبيق  سيتم  سوف 
 Speedlite وحــدات  جميع  على  الفالش  إضــاءة  لدرجة 

اخلارجية.

تعويض درجة إضاءة الفالش

تثبيت درجة إضاءة الفالش



228
228

Nالتصوير باستخدام الفالش الالسلكي اخملصص

عند ضبط ]Flash Mode[ )وضع الفالش( على ]Manual Flash[ )الفالش اليدوي(، ميكن 
ضبط درجة إضاءة الفالش يدوًيا. تختلف إعدادات خرج الفالش )]flash output 1[ )خرج 
ميكن  والتي  ــدادات(،  اإلع من  وغريها  أ(  اجملموعة  )خرج   ]Group  A  output[ و  الفالش( 

ضبطها وفًقا إلعداد ].Wireless func[ )الوظيفة الالسلكية( )أنظر أدناه(. 

]Wireless func.0[ )الوظيفة الالسلكية(
●  1All :)انطالق جمموعة( ]Firing group: 1All[

)الكل(: سيتم تطبيق اإلعداد اليدوي خلرج جمموعة 
الفالش على جميع وحدات Speedlite اخلارجية. 

])A:B(Firing group: 1[ )انطالق جمموعة:  ●
 ]1)A:B([

ميكنك ضبط خرج الفالش بشكل منفصل للمجموعات 
التابعة أ وب. 

]Wireless func.0+ 3[ )الوظيفة الالسلكية(
●  and 2[ :)انطالق اجملموعة( ]Firing group[

1All[ )الكل و(: 
ميكن ضبط خرج الفالش بشكل منفصل لوحدة 
)وحدات( Speedlite اخلارجية والفالش املدمج. 

]Firing group[ )انطالق اجملموعة(:                                 ●
]:1)A:B( 2[

ميكنك ضبط خرج الفالش بشكل منفصل 
للمجموعات التابعة أ وب. كما ميكنك أيًض ضبط 

خرج الفالش للفالش املدمج. 

ضبط خرج الفالش يدوًيا للفالش الالسلكي
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 LCD التصوير باستخدام شاشة
)التصوير أثناء العرض املباشر(

ويعرف  بالكامريا.  اخلاصة   LCD شاشة  على  الصورة  عرض  أثناء  التصوير  ميكنك 
ذلك مبيزة “ العرض املباشر”. 

إذا أمسكت الكامريا بيدك والتقطت الصور أثناء العرض املباشر على شاشة LCD، فقد  ●
يتسبب اهتزاز الكامريا يف إخراج صور باهتة. لذا، يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم. 

7

229

التصوير عن بعد باستخدام العرض املباشر
باستخدام برنامج EOS Utility ]برنامج EOS، ص. ٤٧٤( املثبت على الكمبيوتر، ميكنك 

توصيل الكامريا بالكمبيوتر الشخصي والتصوير عن بعد أثناء عرض شاشة الكمبيوتر. 
 .EOS Utility للتفاصيل، ارجع إىل دليل إرشادات
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اعرض صورة العرض املباشر. 
●  .>A< اضغط على الزر
e  .LCD شاشة  على  املباشر  العرض  صورة  ستظهر 

يف الوضع >A<، سيتم عرض رمز املشهد اخلاص 
)ص.  اليسار  أعلى  الكامريا  اكتشفته  الذي  باملشهد 

 .)235
سطوع  ● مستوى  املباشر  العرض  صــورة  ستعكس 

الصورة الفعلية التي تقوم بالتقاطها عن قرب. 

اضبط البؤرة على الهدف املراد تصويره. 
ستقوم  ● املنتصف،  حتى  الغالق  زر  على  الضغط  عند 

الكامريا بضبط البؤرة من خالل األسلوب احلايل للضبط 
التلقائي للبؤرة )ص. 247(. 

الهدف  ● وجه  لتحديد  الشاشة  على  النقر  أيًضا  ميكنك 
)ص. 257(. 

التقط الصور. 
اضغط على زر الغالق بالكامل.  ●
e  .LCD سيتم التقاط الصورة وعرضها على شاشة
e  الكامريا ستعود  التشغيل،  عــرض  من  االنتهاء  بعد 

تلقائًيا إىل وضع التصوير أثناء العرض املباشر. 
التصوير  ● وضــع  من  للخروج   >A< ــزر  ال على  ضغط 

باستخدام العرض املباشر. 

LCD التصوير باستخدام شاشة A

1

2

3

e  .)JPEG 73 يبلغ مدى رؤية الصورة 100٪ تقريًبا )عند ضبط جودة تسجيل الصورة على
يف أوضاع املنطقة اإلبداعية، ميكنك فحص عمق اجملال بالضغط على زر معاينة عمق اجملال.  ●
ميكنك أيًضا استخدام وحدة التحكم عن بعد )تباع بشكل منفصل، ص. 409( للتصوير أثناء العرض  ●

املباشر. 
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اضبط ]z5: Live view shoot[ )التصوير أثناء 
العرض املباشر( على ]Enable[ )متكني(. 

تعتمد األرقام املذكورة أعاله على بطارية LP-E17 كاملة الشحن ومعايري اختبار CIPA )احتاد الكامريات  ●
ومنتجات التصوير(. 

باستخدام حزمة بطاريات  LP-E17  الكاملة الشحن، ميكن استخدام التصوير املستمر أثناء العرض  ●
املباشر ملدة ساعة و٥٢ دقيقة تقريًبا يف درجة حرارة الغرفة  )23 درجة مئوية/ 73 درجة 

فهرنهايت(. 

عايل  املستمر  التصوير  التصوير  بتنفيذ  قمت  إذا  املباشر،  العرض  أثناء  التصوير  خالل  من 
السرعة >o< باستخدام الضغط التلقائي للقطة واحدة، استمر بالضغط على زر الغالق 
بالكامل لعرض )تشغيل( الصورة امللتقطة بشكل مستمر. عندما ينتهي التصوير املستمر 

)يعود زر الغالق إىل وضعية املنتصف(، سيتم عرض صورة عرض املباشرة. 

3  متكني التصوير أثناء العرض املباشر

عرض التصوير املستمر

عدد اللقطات املمكنة يف التصوير باستخدام العرض املباشر

وفًقا لظروف التصوير كالتصوير باستخدام الفالش أو التصوير باإلضاءة الطويلة، قد ال يتم عرض 
الصورة امللتقطة )التشغيل( بشكل مستمر.  

درجة احلرارة

حوايل  270 لقطةحوايل 310 لقطاتبدون فالش

حوايل  230 لقطةحوايل  270 لقطةاستخدام الفالش بنسبة ٪50

درجة حرارة الغرفة )23 درجة 
مئوية/ 73 درجة فهرنهايت(

درجات حرارة منخفضة )٠ درجة 
مئوية/ 32 درجة فهرنهايت(
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يف الوضع > x:8<، يتعذر التصوير باستخدام العرض املباشر.  ●
يف الوضع >q:8<، تتغري زاوية العرض بشكل طفيف خالل التصوير أثناء العرض املباشر  ●

بسبب حتصي التشوه. 
يف األوضاع > FG:8<، و >v:ABCD<، سيكون نطاق التصوير أصغر حجًما.  ●
بالنسبة للتصوير الفوتوغرايف بالفالش، تصبح سرعة التصوير املستمر أبطأ )حوايل ٢،٠ لقطة  ●

يف الثانية تقريًبا(. 
ال توجه الكامريا نحو مصدر ضوء شديد، كضوء الشمس أو مصدر ضوء صناعي شديد. فقد  ●

يؤدي القيام بذلك إىل تلف مستشعر الصور أو املكونات الداخلية للكامريا. 
التنبيهات العامة للتصوير أثناء العرض املباشر يف الصفحات 261- ٢٦٢.  ●

عند استخدام الفالش، سيصدر الغالق صوتان. إال أنه سيتم التقاط صورة واحدة فقط. أيًضا،  ●
سيكون الوقت املستغرق يف التقاط أي صورة بعد الضغط على زر الغالق بالكامل أطول إىل حد 

ما من الوقت املستغرق يف التصوير باستخدام مستكشف املشهد.
إذا مل يتم تشغيل الكامريا لفرتة طويلة، فسيتم إيقاف التشغيل التلقائي بعد مرور الزمن  ●

املضبوط يف ]Auto power off :52[ )إيقاف التشغيل التلقائي( )ص. ٣١٣(. يف حالة ضبط 
]Auto power off :52[ )إيقاف التشغيل التلقائي( على ]Disable[ )تعطيل(، سينتهي 

التصوير باستخدام العرض املباشر تلقائًيا بعد ٠٣ دقيقة )تظل الكامريا قيد التشغيل(. 
باستخدام كابل HDMI، ميكنك عرض صورة العرض املباشر على جهاز تلفاز )ص. 357(. الحظ  ●

بأنه لن يتم إخراج الصوت. يف حال مل تظهر الصورة على شاشة التلفاز، حتقق مما إذا كان إعداد 
]Video System :53[ )نظام الفيديو( قد مت ضبطه على ]For NTSC[ أو ]For PAL[ )وفًقا 

لنظام الفيديو اخلاص بجهاز التلفاز(.  
الغالق باللمس

جودة تسجيل الصور

وضع ضبط كثافة اإلضاءة

وضع التصوير

وضع التشغيل

Wi-Fi وظيفة

Bluetooth وظيفة
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يف كل مرة تقوم فيها بالضغط على الزر B<، سيتغري عرض املعلومات.  ●
عرض املعلومات

املستوى اإللكرتوين

)Live 1- point AF( نقطة الضبط التلقائي للبؤرة

عرض شريط الرتدد الرسومي

التحكم السريع

توازن اللون األبيض/ تصحيح توازن 
اللون األبيض

منط الصورة 

حمسن اإلضاءة التلقائية

املرشحات اإلبداعية

املرشحات اإلبداعية
حماكاة  درجة اإلضاءة

العرض املكرب

مضاهاة شدة الرضاءة/ مضاهاة شدة إضاءة
الفالش/ تقليل تشويش اللقطات املتعددة

أولوية درجة التمييز

مؤشر مستوى اإلضاءة/ نطاق مضاهاة شدة 
اإلضاءة

*  سيتم عرض الرقم عند انخفاض عدد احلد األقصى لعدد اللقطات املستمرة دون توقف إىل تسع 
     أو أقل. 

تعويض درجة إضاءة الفالش

الفالش جاهز/ مت إيقاف تشغيل الفالش

قتحة العدسة

سرعة الغالق

تثبيت درجة اإلضاءة التلقائية

الغالق باللمس

جودة تسجيل الصور

وضع ضبط كثافة اإلضاءة

وضع التصوير

اللقطات املمكنة

فحص البطارية

احلد األقصى لعدد اللقطات املستمرة دون توقف*

وضع التشغيل

تشغيل الضبط التلقائي 
للبؤرة

طريقة الضبط التلقاذي 
للبؤرة

Wi-Fi وظيفة

Bluetooth وظيفة

قوة رشارة Wi-Fi/ حالة نقل 
Eye- Fi بطاقة

GPS مؤشر اتصال

ISO سرعة
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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 الناجتة عن درجات احلرارة املنخفضة. باستخدام 
احلامل ثالثي القوائم ينصح لألشخاص الذين يعانون مشاكل يف الدورة الدموية أو البشرة 

احلساسة جًدا، أو عند استخدام الكامريا يف األماكن الساخنة جًدا. 

ميكنك عرض شريط الرتدد الرسومي بالضغط على الزر >B< )ص. 72(. الحظ بأنه إذا مت  ●
ضبط طريقة الضبط التلقائي للبؤرة على ]u +Tracking[ ]التتبع[ أو مت توصيل الكامريا إىل 

جهاز التلفاز بواسطة كابل HDMI، ال ميكن عرض املستوى اإللكرتوين. 
ميكنك عرض شريط الرتدد الرسومي بالضغط على الزر >B<. مع ذلك، لن يتم عرض  ●

شريط الرتدد الرسومي أثناء الضغط على زر الغالق بشكل كامل. 
عند ضبط >g< باللون األبيض، يشري ذلك إىل أن مستوى سطوع صورة العرض املباشر يكون  ●

فريًبا إىل ما ستبدو عليه الصورة امللتقطة. 
يف حالة وميض >g<، فإنه يشري إىل عرض صورة العرض املباشر بسطوع يختلف عن  ●

النتيجة الفعلية للتصوير بسبب ظروف اإلضاءة املنخفضة أو الساطعة. ومع ذلك، ستعكس 
الصورة الفعلية املسجلة إعداد درجة اإلضاءة. الحظ أن التشويش قد يكون ملحوًظا بشكل أكرب 

عن الصورة الفعلية املسجلة. 
إذا مت استخدام وضع التصوير >g< أو تقليل التشويش اللقطات املتعددة أو مت استخدام  ●

الفالش ودرجة إضاءة املصباح، فسيظهر الرمز >FG:8< وشريط الرتدد الرسومي 
باللون الرمادي )ليكون مرجًعا لك(. قد ال يتم عرض شريط الرتدد الرسومي بشكل مالئم يف ظل 

ظروف اإلضاءة اخلافتة أو الساطعة. 
سيظهر الرمز >g< أيًضا باللون الرمادي يف أوضاع >v:ABCD<. لن يتم عرض  ●

شريط الرتدد الرسومي. 
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تلقائًيا  شيء  كل  وتضبط  املشهد  نوع  الكامريا  ستستكشف   ،>A< التصوير  وضع  يف 
بحيث يناسب املشهد. يظهر نوع املشهد املكتشف موضًحا يف أعلى يسار الشاشة.

*١:   يتم عرضه فقط يف حالة ضبط طريقة الضبط التلقائي للبؤرة على ]u +Tracking[. )التتبع(. 
 إذا مت ضبط طريقة الضبط التلقائي للبؤرة، فسيتم عرض الرمز “صورة غري شخصية” حتى يف حالة    

 اكتشاف شخص. 
*٢:  يتم عرضه عندما تشتمل العدسة التي مت تركيبها على معلومات املسافة. قد ال يطابق الرمز  

        املعروض املشهد الفعلي عند استخدام أنبوبة إطالة أو عدسة مقربة. 
*٣: سيتم عرض الرمز املناسب للمشهد الذي مت اكتشافه. 

رموز املشاهد

لبعض املشاهد املعينة أو ظروف التصوير، قد يطابق الرمز املعروض املشهد الفعلي.  

              الهدف

اخللفية

صورة غري شخصية الصورة الشخصية *١
لون اخللفية

رمادي

أزرق فاحت

برتقايل 3* 3*

3* 5* 4*3*5*4*

أزرق داكن

املنظر الطبيعي 
قريب *٢احلركةواخلارجي احلركة

ساطع

تضمني السماء 
الزرقاء

غروب الشمس

اإلضاءة 
اخللفية

اإلضاءة 
اخللفية

مع حامل 
ثالثي القوائم

تسليط الضوء

داكن
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*٤:  يتم عرضه عند تطبيق جميع الظروف التالية:
        عندما يكون مشهد التصوير معتًما وليلًيا والكامريا مثبتة على حامل ثالثي القوائم. 

*٥:  يتم عرضه عند استخدام أي من العدسات التالية:
● EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II                    EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II
●   EF400mm f/2.8L II USM  EF300mm f/2.8L IS II USM
●  EF 600mm f/4L IS II USM                    EF500mm f/4L IS II USM
عدسات مثبت الصور التي مت تسويقها بعد العام 12 20.  ●

*٤ + *٥: إذا متت تلبية الظروف املوجودة يف احلالتني ٤ و٥، فستنخفض سرة الغالق. 

حماكاة الصورة النهائية
تعكس حماكاة الصورة النهائية تأثريات إعدادات منط الصورة وتوازن اللون األبيض والوظائف 
الصورة  عليه  ستبدو  ما  مشاهدة  ميكنك  ثم  ومــن  املباشر  العرض  صــورة  يف  ــرى  األخ
امللتقطة. وأثناء التقاط الصورة، ستعكس صورة العرض املباشر تلقائيا إعدادات الوظيفة 

املدرجة أدناه. ومع ذلك، قد تختلف بشكل طفيف عن صورة النتيجة. 
حماكاة الصورة النهائية خالل التصوير أثناء العرض املباشر

منط الصورة ●
*سيتم عكس جميع اإلعدادات مثل درجة الوضوح )القوة(، والتباين وتشبع األلوان ودرجة ألوان الصور. 

توازن اللون األبيض ●
تصحيح توازن اللون األبيض ●
● )>C< اللقطات التي تستند إىل احمليط )يف الوضع
●  )>C< تبهيت اخللفية )يف الوضع

*ميكنك فحص التأثري فقط أثناء إجراء اإلعداد )عند عرض ]Simulating blur[ )حماكاة التبهيت((.
● )>P< درجة اللون )الوضع
درجة السطوع ●
وضع ضبط كثافة اإلضاءة ●
درجة اإلضاءة ●
عمق اجملال )أثناء تشغيل زر معاينة عمق اجملال( ●
حمسن اإلضاءة التلقائي ●
تصحيح اإلضاءة الطرفية ●
تصحيح االنحراف اللوين ●
تصحيح التشوه ●
أولوية درجة التمييز ●
نسبة العرض إىل االرتفاع )تأكيد نطاق التصوير(  ●
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إعدادات وظائف التصوير
يتم توضيح إعدادات الوظائف اخلاصة بالتصوير أثناء العرض املباشر هنا. 

يف أوضاع املنطقة اإلبداعية، يف حالة الضغط على الزر >Q< أثناء عرض الصورة على 
شاشة LCD، ميكنك ضبط التايل، طريقة الضبط التلقائي للبؤرة، ووضع تشغيل الضبط 

التلقائي للبؤرة، ووضع التشغيل، ضبط كثافة اإلضاءة، وجودة الصورة، وتوازن اللون األبيض، 
ومنط الصورة، وحمسن اإلضاءة التلقائي، واملرشحات اإلبداعية.

يف أوضاع املنطقة األساسية، ميكنك ضبط الوظائف املوضحة يف اجلدول املوجود 
بالصفحات 112 و 113 )باستثناء تبهيت اخللفية( باإلضافة إىل الوظائف احملددة باخلط 

السميك أعاله. 

Q التحكم السريع

 .)7( >Q< اضغط على الزر
e  .سيتم عرض الوظائف القابلة للضبط

حدد وظيفة واضبطها. 
اضغط على مفتاحي >X< >W< لتحديد إحدى الوظائف.  ●
e  .)ستظهر إعدادات الوظيفة ودليل امليزات )ص. ٧٥
اضغط على مفتاحي >Z< >Y< لضبط الوظيفة.  ●
يف الوضع >8< والوضع >v< حدد مربع وضع التصوير يف اجلزء العلوي األيسر من  ●

الشاشة، ثم اضغط على >0< لتحديد وضع التصوير. 
لضبط إعداد توازن اللون األبيض التلقائي، حدد ]Q[، ثم اضغط على >0<.  ●
لضبط إعداد وضع التشغيل >q<، تصحيح توازن اللون األبيض/ مضاهاة شدة اإلضاءة،  ●

  .>B< ومعلمات منط الصور، أو تأثريات املرشحات اإلبداعي، اضغط على الزر

1

2
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قم بإنهاء اإلعداد. 
اضغط على >0< أو الزر >Q< إلنهاء اإلعداد  ●

والعودة إىل التصوير أثناء العرض املباشر. 
كما ميكنك أيًضا حتديد ]2[ للرجوع إىل التصوير  ●

باستخدام العرض املباشر. 

3

●  .>g< بالضغط على الزر ISO يف أوضاع املنطقة اإلبداعية، ميكنك ضبط سرعة
عند ضبط w )قياس كثافة اإلضاءة اجلزئية( أو r )قياس كثافة اإلضاءة املوضعية(، سيتم  ●

عرض دائرة تشري إىل منطقة قياس كثافة اإلضاءة يف وسط الشاشة. 



239

Nاستخدام املرشحات اإلبداعية للتصوير U
املرشحات  تأثريات  إحــدى  تطبيق  ميكنك  املباشر،  العرض  وضــع  يف  صــورة  عــرض  أثناء 
اإلبداعية السبعة )أبيض/ أسود حمبب، أو الضبط البؤري غري الدقيق، أو تأثري عني السمكة، 
اللعبة وتأثري الشكل املصغر(  الكامريا  تأثري  أو  األلوان املائية،  تأثري  أو  الواضح،  الفني  تأثري  أو 
أيًضا  ميكنك  اإلبداعي.  املرشح  تأثري  بها  املطبق  الصورة  سوى  الكامريا  حتفظ  ال  للتصوير. 
اإلبداعي  املرشح  تأثري  بتطبيق  قم  ثم  إبداعي،  مرشح  استخدام  دون  من  الصورة  التقاط 

واحفظ الصورة كصورة جديدة )ص. 380(.

أدر قرص األوضاع على وضع املنطقة الزمنية. 

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

 .]x[ حدد
●  ]x[ لتحديد >X< >W< اضغط على مفتاحي

)املرشح اإلبداعي( املوجود باجلانب األمين للشاشة. 

حدد مرشًحا. 
اضغط على مفتاحي >Y< >Z< لتحديد مرشح  ●

)ص. 241(. 
e  سيتم عرض الصورة مع تطبيق التأثريات على

املرشح. 

1
2

3

4
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ال يتم عرض شريط الرتدد الرسومي عند التصوير باستخدام املرشحات اإلبداعية. 

عند ضبط إحدى املرشحات اإلبداعية، سيكون التصوير الفردي فعاًلا حتى إذا مت ضبط وضع  ●
 .>i< أو >o< التشغيل على

مل ميكنك التصوير باستخدام املرشحات اإلبداعية عندما تكون جودة التسجيل 1 أو 1  ●
+73، أو عند ضبط مضاهاة درجة اإلضاءة تلقائًيا أو مضاهاة توازن اللون األبيض أو تقيلي 

تشويش اللقطات املتعددة. 

اضبط تأثري املرشح
اضغط على الزر >B< )باستثناء ما يخص تأثري  ●

 .)c الشكل املصغر
اضغط على مفتاحي >Y< >Z< لضبط تأثري  ●

املرشح، ثم اضغط على >0<. 

التقط الصورة. 
يتم التقاط الصورة مع تطبيق تأثري املرشح.  ●

5

6
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ميزات املرشح اإلبداعي
G أبيض/ أسود حمبب ●

إلنشاء صورة بتأثري اللون األبيض واألسود احملبب. ميكنك تغيري تأثري اللون األبيض واألسود احملبب من 
خالل ضبط درجة التباين. 

W الضبط البؤري غري الدقيق ●
مينح الصورة مظهًرا غري ناعًما. ميكنك تغيري درجة النعومة من خالل ضبط البهتان. 

X تأثري عني السمكة ●
مينح تأثري عدسة عني السمكة. وسيكون يف الصورة تشوه من نوع أسطواين. 

وفًقا ملستوى تأثري هذا املرشح، تتغري املنطقة التي مت تهذيبها بطول احلد اخلارجي للصورة. أيًضا، 
نظًرا ألن تأثري هذا املرشح سيؤدي إىل تكبري مركز الصورة، فقد تقل الدقة الواضحة عند املنتصف وفًقا 
أثناء ضبط هذا املرشح.  لعدد وحدات البكسل املسجلة. افحص الصورة املعروضة على الشاشة 
ستتحول طريقة الضبط التلقائي للبؤرة إىل الضبط التلقائي للبؤرة لنقطة واحدة )ثابتة يف املنتصف(. 

Y التأثري الواضح الفني ●
يجعل الصور تبدو كلوحة زيتية ويجعل الهدف يبدو ثالثي األبعاد أكرث. ميكنك ضبط التباين وتشبع األلوان. 
الحظ أن السماء واجلدران البيضاء واألهداف املشابهة قد ال تظهر بتدرج ألوان متجانس وقد تبدو غري 

منتظمة أو بها قدر كبري من التشويش. 
Z تأثري األلوان املائية ●

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

وقد تبدو غري منتظمة أو بها قدر كبري من التشويش. 
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H  تأثري الكامريا اللعبة ●
إلضفاء تأثري داكن على زوايا الصورة وتطبيق درجة لون جتعل الصورة تبدو وكأنها مت التقاطها بواسطة 

كامريا لعبة. ميكنك تغيري ظالل األلوان من خالل ضبط درجة األلوان. 
c تأثري الشكل املصغر ●

ينشئ تأثري ديوراما. 
إذا أردت أن يبدو منتص الصورة شديد الوضوح، التقط الصورة من دون تغيري اإلعداد. 

الشكل  تأثري  “ضبط  أنظر  املصغر(،  الشكل  تأثري  )إطار  الوضوح  شديدة  تبدو  التي  املنطقة  لتحريك 
لنقطة  للبؤرة  التلقائي  الضبط  وضع  يف  للبؤرة  التلقائي  الضبط  طريقة  ستكون   .)٠١١ )ص.  املصغر” 

واحدة. يوصى بوضع إطار تأثري الشكل املصغر على نقطة الضبط التلقائي للبؤرة قبل التصوير. 

●  LCD باستخدام تأثري األسود / األبيض احملبب، سيختلف التأثري احملبب املعروض على شاشة 
عما هو عليه يف الصورة امللتقطة. 

املظلل  ● التأثري  يبدو  قد  املصغر،  الشكل  وتأثري  الدقيق  غري  للبؤرة  التلقائي  الضبط  باستخدام 
املعروض على شاشة LCD خمتلفًا عما هو عليه يف الصورة املسجلة. ميكنك التحقق من تأثري 

التظليل اخلاص بالصورة عرب الضغط على زر معاينة عمق اجملال.   

Nاستخدام املرشحات اإلبداعية للتصوير U
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 إعدادات وظائف القائمة
أثناء ضبط الكامريا على التصوير بالعرض املباشر، 

ستظهر خيارات القائمة احلصرية للتصوير بالعرض 
املباشر ضمن عالمة التبويب ]z 5[ )عالمة التبويب 

]z 2[ يف أوضاع املنطقة األساسية(. 

طريقة الضبط التلقائي للبؤرة ●
 .]Live 1-point AF[ أو ،]Smooth Zone[ التتبع(، و( ]u +Tracking[ ميكنك حتديد

أنظر الصفحات 247- 256 لطريقة الضبط التلقائي للبؤرة. 
الغالق باللمس ●

مبجرد النقر فوق شاشة LCD، ميكنك ضبط البؤرة والتقاط الصورة تلقائًيا. للحصول على التفاصيل، 
انظر صفحة 257. 

موقت ضبط كثافة اإلضاءة* ●
ميكنك تغيري مدة عرض إعداد اإلضاءة )مدة تثبيت اإلضاءة التلقائية(. يف أوضاع املنطقة األساسية، 

يتم موقت ضبط كثافة اإلضاءة على ٨ ثواٍن. 
عرض الشبكة ●

من خالل ]3x3 l[ أو ]6x4 m[، ميكنك عرض خطوط الشبكة. وميكنك فحص اإلمالة األفقية أو 
الرأسية عند التصوير. أيًضا، من خالل ]3x3 +diag n[، يتم عرض خطوط الشبكة مًعا مع اخلطوط 

ملساعدتك على إعادة تشكيل بتوازن أفضل مبحاذاة اخلطوط املشبكة فوق الهدف. 

 ]Clean Manually[ بيانات مسح األتربة( أو إما( ]z4: Dust Delete Data[ سيؤدي حتديد
 ]5 3: Sensor cleaning[ التنظيف اآلن( ضمن( ]Clean now f[ التنظيف اليدوي( أو(

)تنظيف املستشعر( إىل إيقاف التصوير باستخدام العرض املباشر. لبدء التصوير يف وضع العرض 
 .>A< املباشر مرة أخرى، اضغط على الزر
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قابل للضبط فقط أثناء التصوير بالعرض املباشر )غري قابل للضبط أثناء تصوير األفالم(.  ●
حال  ● يف  الربتقايل.  اللون  إىل  للبؤرة  التلقائي  الضبط  نقطة  ستتحول  البؤرة،  ضبط  تعذر  حال  يف 

حدوث ذلك، ال ميكن التقاط الصورة حتى إذا مت الضغط على زر الغالق بالكامل. قم بإعادة تشكيل 
اللقطة وجرب ضبط البؤرة مرة أخرى. أو، أنظر “ ظروف التصوير التي يصعب فيها ضبط البؤرة” 

)ص. 254(. 

ميكنك حتديد خصائص تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة )ضبط البؤرة تلقائًيا( لتناسب ظروف 
التصوير أو الهدف. يف أوضاع املنطقة األساسية، يتم ضبط تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة 

املثايل بشكل تلقائي لوضع التصوير املعني. 

N تغيري تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة

 .>Q< اضغط على الزر
ستظهر شاشة التحكم السريع.  ●

حدد ]X[ )لقطة واحدة(. 
اضغط على مفتاحي >X< >W< لتحديد  ●

]X[ )لقطة واحدة( )تشغيل الضبط 
التلقائي للبؤرة( على اجلهة اليسرى من الشاشة. 

حدد تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة. 
اضغط على مفتاحي >Y< >Z< لتحديد تشغيل  ●

الضبط التلقائي للبؤرة املطلوب، ثم اضغط على 
 .>0<

X: الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة ●
K: الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام وضع ●

قم بضبط البورة على الهدف. 
قم بتوجيه نقطة الضبط التلقائي للبؤرة فوق الهدف  ●

واضغط على زر الغالق حتى املنتصف. تقوم الكامريا 
عندها بضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام تشغيل الضبط 

التلقائي للبؤرة احملدد. 

1
2

3

4
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تغيري تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة *

الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة لألهداف الثابتة
تعترب هذه امليزة مفيدة لألهداف الثابتة. عند الضغط على زر الغالق حتى املنتصف، تقوم 

الكامريا بضبط البؤرة مرة واحدة فقط. 
عند االنتهاء من ضبط البؤرة، ستتحول نقطة الضبط التلقائي للبؤرة إىل اللون األخضر وسينطلق صوت  ●

الصافرة. 
بإعادة  ● الغالق حتى املنتصف، مما يسمح لك  زر  أثناء الضغط باستمرار على  البؤرة مثبًتا  يبقى ضبط 

تشكيل الصورة قبل التقاطها. 
القصوى  ● السرعة  تكون  واملستمر،  السرعة  عايل  للتصوير   >o< على  التشغيل  وضع  ضبط  عند 

للتصوير املستمر حوايل  6.0 لقطات يف الثانية تقريًبا. 
عند ضبط وضع التشغيل على >i< للتصوير منخفض السرعة واملستمر، تكون السرعة القصوى  ●

لتتبع  نظًرا  الصور  اللتقاط  أولوية  إعطاء  سيتم  تقريًبا.  الثانية  يف  لقطات  حوايل 3.5  املستمر  للتصوير 
الهدف.

عن  ● النظر  بغض  أبطأ.  املستمر  التصوير  سرعة  سيتصبح  الفالش،  باستخدام  الفوتوغرايف  للتصوير 
يف  لقطة   ٢ أقصى  )كحد  نفسها  هي  املستمر  التصوير  سرعة  ستبقى   ،>i<و  >o< إعدادات 

الثانية تقريًبا(. 

إذا مت ضبط ]Beep :53[ )الصافرة( على ]Disable[ )تعطيل(، لن ينطلق صوت الصافرة عند 
االنتهاء من ضبط البورة. 
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تغيري تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة *

الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام وضع Servo لألهداف املتحركة
تناسب وظيفة تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة األهداف املتحركة. أثناء الضغط باستمرار 

على زر الغالق حتى منتصفه، تستمر الكامريا بضبط البورة على الهدف بشكل مستمر. 
القصوى  ● السرعة  تكون  واملستمر،  السرعة  عايل  للتصوير   >o< على  التشغيل  وضع  ضبط  عند 

للتصوير املستمر حوايل 4.5 لقطات يف الثانية تقريًبا. سيتم إعطاء أولوية اللتقاط الصور نظًرا لسرعة 
التصوير املتواصل. 

عند ضبط وضع التشغيل على >i< للتصوير منخفض السرعة واملستمر، تكون السرعة القصوى  ●
لتتبع  نظًرا  الصور  اللتقاط  أولوية  إعطاء  سيتم  تقريًبا.  الثانية  يف  لقطات  حوايل 3.5  املستمر  للتصوير 

الهدف. 
للتصوير الفوتوغرايف باستخدام الفالش، سيتصبح سرعة التصوير املستمر بطيئة. بغض النظر عن  ●

يف  لقطة   ٢ أقصى  )كحد  نفسها  هي  املستمر  التصوير  سرعة  ستبقى   ،>i<و  >o< إعدادات 
الثانية تقريًبا(. 

عند االنتهاء من ضبط البؤرة، ستتحول نقطة الضبط التلقائي للبؤرة إىل اللون األزرق.  ●
يتم ضبط درجة اإلضاءة يف اللحظة نفسها التي يتم فيها التقاط الصورة.  ●
عند ضبط ]AF method[ )الضبط التلقائي للبؤرة( على ]u +Tracking[ )تتبع(، يكون ضبط البؤرة  ●

مستمًرا طاملا أنه مبقدور إطار منطقة الضبط التلقائي للبؤرة تتبع الهدف. 

باستخدام الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام وضع Servo، لن ينطلق صوت الصافرة حتى عند ضبط 
البؤرة. 

وفًقا للعدسة املستخدمة، وملسافة الوصل إىل الهدف وسرعته، قد ال تتمكن الكامريا من  ●
ضبط البورة بشكل صحيح. 

استخدام التكبري/ التصغري أثناء التصوير املستمر قد يلغي ضبط البؤرة. قم بالتكبري/ التصغري  ●
أوًلا، ثم أعد التشكيل والتصوير. 
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حتديد طريقة الضبط التلقائي للبؤرة
ميكنك حتديد طريقة الضبط التلقائي للبؤرة بحيث تالئم ظروف التصوير أو الهدف. تكون 

الطرق التالية للضبط التلقائي للبؤرة متوفرة: ]face(+Tracking(u[ )الوجه + التتبع( )ص. 
 ]Live 1-point AF[ املنطقة غري الدقيقة( )ص. 250(، و( ]Smooth zone[ 248(، و

)الضبط التلقائي للبؤرة لنقطة واحدة( )ص. ٢٥٢(. 
إذا أردت ضبط البؤرة بدقة، فاضبط مفتاح وضع ضبط بؤرة العدسة على >MF< )الضبط 

اليدوي( وقم بتكبري الصورة وضبط البؤرة يدوًيا )ص. 259(. 

 استخدام ميزة الضبط التلقائي للبؤرة لضبط البؤرة

حدد طريقة الضبط التلقائي للبؤرة. 
●  ]z2[ عالمة التبويب( ]z5[ ضمن عالمة التبويب

يف أوضاع املنطقة األساسية(، حدد 
]AF method[ )طريقة الضبط التلقائية للبؤرة(. 

حدد طريقة الضبط التلقائية للبؤرة املطلوبة، ثم  ●
اضغط على >0<. 

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

على شاشة التحكم السريع )237(. 

تشري التوضيحات يف الصفحات 248- ٢٥٢ بأنه مت ضبط ]AF operation[ )تشغيل الضبط  ●
التلقائي للبؤرة( على ]One Shot AF[ )الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة( )ص، 245(. 

باستخدام ]Servo AF[ )الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام وضع Servo( )ص. 246(، ستتحول 
نقطة الضبط التلقائي للبؤرة إىل اللون األزرق عند ضبط البؤرة. 

●  Servo 8<، يتم ضبط الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام وضع:C< يف أوضاع >5< و
بشكل تلقائي، وعند االنتهاء من ضبط البؤرة، ستتحول نقطة الضبط التلقائي للبؤرة إىل اللون 

األزرق وسينطلق صوت الصافرة. 
بالنسبة للغالق باللمس )حترير الغالق والضبط التلقائي للبؤرة عرب عمليات اللمس(، أنظر  ●

الصفحة 257. 
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3 Focusing with AF

248

Area AF frame

3 استخدام ميزة الضبط التلقائي للبؤرة لضبط البؤرة

اعرض صورة العرض املباشر. 
●  .>A< اضغط على الزر
e  .LCD ستظهر صورة العرض املباشر على شاشة
e   .سيتم عرض منطقة الضبط التلقائي للبؤرة

حدد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة. 
الضبط  ● نقطة  ستظهر  ــه،  األوجـ أحــد  اكتشاف  عند 

ضبط  سيتم  الــذي  الوجه  على   >p< للبؤرة  التلقائي 
البؤرة عليه.   

●  .>q< عند اكتشاف عدة أوجه، سيتم عرض
استخدم املفتاحني >Y< >Z< لتحريك اإلطار 
>q< على الوجه الذي تريد ضبط البؤرة عليه. 

e  أو الوجه  لتحديد   LCD النقر فوق شاشة  أيًضا  ميكنك 
 .>z< الهدف. إذا مل يكن الهدف وجًها، فسيتم عرض

اضبط البؤرة على الهدف املراد تصويره.  
اضغط على زر الغالق حتى املنتصف لضبط البؤرة.  ●
e  فوق النقر  إن  أو  ــه  أوج أي  اكتشاف  يتم  مل  حــال  يف 

نقطة  إطـــار  ضمن  ــبــورة  ال ضبط  سيتم  الــشــاشــة، 
الضبط التلقائي للبؤرة. 

e  نقطة لــون  سيتحول  الــبــؤرة،  ضبط  من  االنتهاء  عند 
سيصدر  كما  األخضر  اللون  إىل  للبؤرة  التلقائي  الضبط 

صوت الصافرة. 
e  إذا مل يتم ضبط البؤرة، فسيتحول إطار نقطة الضبط

التلقائي للبؤرة إىل اللون الربتقايل.  

1

2

3

c :الوجه( + التتبع( u
تكتشف الكامريا الوجوه البشرية وتضبط البؤرة عليها. إذا حتّرك الوجه، فستتحرك نقطة 

الضبط التلقائي للبؤرة >p< أيًضا لتتبعه. 
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3 استخدام ميزة الضبط التلقائي للبؤرة لضبط البؤرة

التقط الصورة.  
حتقق من ضبط البؤرة ودرجة اإلضاءة ثم اضغط على  ●

زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة )ص. 230(. 

املنتصف  ● يف   >z< للبؤرة  التلقائي  الضبط  نقطة  ستظهر   ،>L< الزر  أو   >0< ضبط  حالة  يف 
ضبط  يتم  أن  ما  للبؤرة.  التلقائي  الضبط  نقطة  لتحريك   >V< األسهم  مفاتيح  استخدام  ميكنك 
البؤرة باستخدام الضبط التلقائي للبؤرة >z<، ستقوم بتتبع الهدف حتى رذا قمت بتغيري التشكيل 

أو إن حترك الهدف. 

5

إذا كان وجه الهدف خارج نطاق البؤرة كثرًيا، فسيتعذر على الكامريا اكتشاف الوجه. قم بضبط  ●
البؤرة يدوًيا )ص. 259( لتتمكن من اكتشاف الوجه، ثم قم بالضبط التلقائي للبؤرة. 

قد يتم اكتشاف جسم آخر بخالف األوجه البشرية كوجه بشري.  ●
ان تعمل ميزة اكتشاف األوجه إذا كان الوجه بالصورة صغرًيا أو كبرًيا للغاية أو ساطًعا أو داكًنا  ●

للغاية أو خمفًيا بشكل جزئي. 
قد يقوم >p< بتغطية جزء من الوجه فقط.  ●

قم باستخدام وظيفة الضبط التلقائي للبؤرة كدليل، وقم بضبط البؤرة ضمن إطار منطقة  ●
الضبط التلقائي للبؤرة. 

يتغري حجم نقطة الضبط التلقائي للبؤرة تبًعا للهدف.    ●
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Zone AF frame

3 استخدام ميزة الضبط التلقائي للبؤرة لضبط البؤرة

o املنطقة غري الدقيقة(: الضبط التلقائي للبؤرة( Smooth Zone

اعرض صورة العرض املباشر. 
●  .>A< اضغط على الزر
e  .LCD ستظهر صورة العرض املباشر على شاشة
e   .سيتم عرض إطار منطقة الضبط التلقائي للبؤرة

حدد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة. 
اضغط على مفاتيح األسهم >V< لتحديد املنطقة،  ●

  .>L< اضغط على >0< أو الزر
إطار  ● لتحريك   LCD شاشة  فــوق  النقر  أيًضا  ميكنك 

نقطة الضبط التلقائي للبؤرة. 

اضبط البؤرة على الهدف. 
على  ● للبؤرة  التلقائي  الضبط  نقطة  إطــار  بتوجيه  قم 

الهدف واضغط على زر الغالق حتى املنتصف. 
e  نقطة لــون  سيتحول  الــبــؤرة،  ضبط  من  االنتهاء  عند 

سيصدر  كما  األخضر  اللون  إىل  للبؤرة  التلقائي  الضبط 
صوت الصافرة. 

e  إذا مل يتم ضبط البؤرة، فسيتحول إطار نقطة الضبط
التلقائي للبؤرة إىل اللون الربتقايل. 

1

2

3

يتم استخدام إطار منطقة الضبط التلقائي للبؤرة لضبط البورة. وتكون منطقة الضبط 
التلقائي للبؤرة أكرب من  ]Live 1-point AF[ )الضبط التلقائي للبؤرة لنقطة واحدة(. 

الضبط التلقائي للبؤرة للمنطقة
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3 استخدام ميزة الضبط التلقائي للبؤرة لضبط البؤرة

التقط الصورة. 
حتقق من ضبط البؤرة ودرجة اإلضاءة ثم اضغط على  ●

زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة )ص. 230(.
5
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3 استخدام ميزة الضبط التلقائي للبؤرة لضبط البؤرة

d الضبط التلقائي للبؤرة :Live 1-point AF

اعرض صورة العرض املباشر. 
●  .>A< اضغط على الزر
e  .LCD ستظهر صورة العرض املباشر على شاشة
e  .نقطة الضبط التلقائي للبؤرة > ستظهر >
●  ]Movie Servo AF[ أثناء تصوير الفيلم، إذا كان

 )Servo ضبط البؤرة تلقائًيا لألفالم باستخدام(
مضبوًطا على ]Enable[ )متكني(، فسيتم عرض 

نقطة الضبط التلقائي للبؤرة بحجم أكرب. 

انقل نقطة الضبط التلقائي للبؤرة. 
اضغط على مفاتيح األسهم >V< لتحريك نقطة  ●

الضبط التلقائي للبؤرة إىل حيثما تريد ضبط البؤرة. )ال 
ميكن حتريكها إىل حافة الشاشة(. 

يؤدي الضغط على الزر >0< أو >L< إىل إعادة نقطة  ●
الضبط التلقائي للبؤرة إىل مركز الشاشة. 

نقطة  ● لتحريك   LCD شاشة  فوق  النقر  أيًضا  ميكنك 
الضبط التلقائي للبؤرة. 

اضبط البؤرة على الهدف املراد تصويره. 
الهدف  ● للبؤرة على  التلقائي  بتوجيه نقطة الضبط  قم 

واضغط على زر الغالق حتى املنتصف. 
e  نقطة لــون  سيتحول  الــبــؤرة،  ضبط  من  االنتهاء  عند 

سيصدر  كما  األخضر  اللون  إىل  للبؤرة  التلقائي  الضبط 
صوت الصافرة. 

e  الضبط نقطة  فستتحول  ــبــؤرة،  ال ضبط  يتم  مل  إذا 
التلقائي للبؤرة إىل اللون الربتقايل. 

التقط الصورة. 
حتقق من ضبط البؤرة ودرجة اإلضاءة ثم اضغط على  ●

زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة )ص. 230(. 

1
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4

تقوم الكامريا بضبط البؤرة باستخدام نقطة واحدة للضبط التلقائي للبؤرة. وتكون هذه 
الطريقة فعالة إذا كنت ترغب يف ضبط البؤرة على هدف معني.

 للضبط التلقائي للبؤرة
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3 استخدام ميزة الضبط التلقائي للبؤرة لضبط البؤرة

تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة
حتى عند ضبط البؤرة، سيؤدي الضغط على زر الغالق حتى املنتصف إىل ضبط البؤرة مرة أخرى.  ●
قد يتغري سطوع الصورة أثناء تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة وبعده.  ●
وفًقا للهدف أو ظروف التصوير وما إىل ذلك، قد يستغرق ضبط البورة وقًتا أطول أو قد تتباطأ سرعة  ●

التصوير املستمر. 
إذا تغري مصدر الضوء. يف حالة حدوث ذلك، قم بإنهاء التصوير أثناء العرض املباشر وقم بتنفيذ الضبط  ●

التلقائي للبؤرة يف ظل استخدام مصدر اإلضاءة الفعلي. 

مالحظات بخصوص الضبط التلقائي للبؤرة

يف حال تعذر ضبط البؤرة باستخدام الضبط التلقائي للبؤرة، قم بضبط مفتاح وضع ضبط بؤرة  ●
العدسة على >MF< )الضبط اليدوي( وقم بضبط البؤرة يدوًيا )ص. 259(. 

إذا قمت بتصوير الهدف طرفًيا وكان خارج نطاق ضبط البؤرة بشكل بسيط، قم بإعادة التشكيل  ●
لنقل الهدف )ونقطة الضبط التلقائي للبؤرة( باجتاه منتصف الشاشة، وقم بضبط البؤرة 

جمدًدا، والتقط الصورة. 
لن ينبعث الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة. ولكن، يف حني مت استخدام وحدة                ●

 LED سيتم تشغيل إضاءة ،LED املزودة بإضاءة EX تباع بشكل منفصل( من فئة( Speedlite
كما يلزم ملساعدة الضبط التلقائي للبؤرة.  

عند استخدام بعض العدسات املعينة، قد يستغرق حتقيق ضبط البؤرة وقت أكرث مع الضبط  ●
التلقائي للبؤرة، أو قد ال يتم ضبط البؤرة بشكل دقيق.   
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3 استخدام ميزة الضبط التلقائي للبؤرة لضبط البؤرة

ظروف التصوير التي جتعل من الصعب ضبط البؤرة
األهداف ذات تباين املنخفض مثل السماء الزرقاء، أو األسطح املستوية ذات األلوان األحادية، أو عند  ●

فقدان تفاصيل التمييزات أو الظل. 
األهداف يف اإلضاءة اخلافتة.  ●
اخلطوط والنماذج األخرى يف ظل وجود تباين باالجتاه األفقي فقط.  ●
أهداف ذو أمناط متكررة )مثال: نوافذ ناطحة السحاب ولوحات مفاتيح الكمبيوتر وما إىل ذلك(.  ●
اخلطوط الدقيقة وخمططات الهدف.  ●
حتت مصدر إضاءة يستمر التغري يف درجة سطوعه أو لونه أو منط إضاءته.  ●
املشاهد الليلية أو نقاط اإلضاءة.  ●
●  .LED تهتز الصورة حتت إضاءة الفلورسنت أو
األهداف متناهية الصغر.  ●
األهداف املوجودة عند حافة الصورة.  ●
األهداف ذات اإلضاءة اخللفية القوية أو املنعكسة )مثال: السيارة ذات السطح الذي يتمتع بانعكاس  ●

عال وما إىل ذلك(. 
تشمل نقطة الضبط التلقائي للبؤرة كال من األهداف القريبة والبعيدة )مثال: احليوان يف القفص، أو  ●

ما إىل ذلك(. 
األهداف التي تستمر يف التحرك ضمن نقطة الضبط التلقائي للبؤرة وال ميكنها البقاء ثابتة بسبب  ●

اهتزاز الكامريا أو عدم وضوح الهدف. 
ضبط البؤرة تلقائًيا عندما يكون الهدف بعيًدا جًدا عن نطاق البؤرة.  ●
عند تطبيق تأثري الضبط البؤري غري الدقيق باستخدام عدسة بؤرة غري دقيقة.  ●
عند استخدام مرشح تأثريات خاصة.  ●
يظهر تشويش )بقع أو أشرطة أو ما إىل ذلك( على الشاشة أثناء الضبط التلقائي للبؤرة.  ●
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3 استخدام ميزة الضبط التلقائي للبؤرة لضبط البؤرة

يف وضعي ]Smooth Zone[ و 
]Live 1-point AF[، قم بالضغط إما على الزر 
>u< أو أنقر فوق ]Y[ املعروض يف أسفل 

ميني الشاشة. ميكنك تكبري الصورة بحوايل ٥ 
مرات أو 10 مرات تقريًبا وحتقق من ضبط البؤرة. 

لن ميكن احلصول على العرض املكرب عند ضبط 
]u +Tracking[ )التتبع(. 

لتحريك نقطة الضبط التلقائي للبؤرة، اضغط على مفاتيح األسهم >V< أو أنقر فوق املوضع املراد  ●
تكبريه. 

قم بالضغط إما على الزر >u< أو النقر فوق ]Y[ لتكبري املوضع املغطى بإطار التكبري. يف كل مرة  ●
تضغط فيها على الزر >u< أو النقر على ]Y[، تتغري نسبة التكبري. 

سيظهر إطار التكبري يف منتصف منطقة إطار الضبط التلقائي للبؤرة عند ضبط وضع ●
]Smooth Zone[، وسيظهر حول موضع نقطة الضبط التلقائي للبؤرة عند ضبط وضع                  

 .]Live 1-point AF[
●  >V< عند ضبط التكبري على نسبة 100٪ تقريًبا )حوايل مرة واحدة تقريًبا(، اضغط على مفاتيح األسهم

أو املس الشاشة لتحريك إطار التكبري، فالضغط على >0< أو زر >L< سيعيد إطار التكبري إىل 
منتصف الشاشة. 

عند تكبري الصورة بحوايل ٥ أو 10 مرات تقريًبا، ميكنك تغيري املوضع املكرب عرب الضغط على مفاتيح  ●
األسهم >V< أو النقر فوق املثلث املوجود يف أعلى الشاشة أو أسفلها أو إىل جهة الياسر أو 

اليمني. 
●  .]Smooth Zone[ عند الضغط على زر الغالق حتى املنتصف، سيعود العرض العادي إىل وضع

بالنسبة لوضع ]Live 1-point AF[، ستستمر الضبط التلقائي للبؤرة بالعرض املكرب. 
عند الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام Servo، إذا مت الضغط على زر الغالق حتى املنتصف أثناء العرض  ●

املكرب، ستعود الكامريا إىل العرض العادي لضبط البؤرة. 

العرض املكرب
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3 استخدام ميزة الضبط التلقائي للبؤرة لضبط البؤرة

إذا كانت عملية ضبط البؤرة صعبة يف العرض املكرب، عد إىل العرض العادي وقم بالضبط  ●
التلقائي للبؤرة. 

يف حال مت الضبط التلقائي للبؤرة يف العرض العادي ومت استخدام العرض املكرب من بعدها، قد  ●
ال يتم ضبط البؤرة بشكل دقيق. 

تختلف سرعات الضبط التلقائي للبؤرة بني العرض العادي والعرض املكرب.  ●
ال تعمل وظيفة الضبط التلقائي للبؤرة لألفالم باستخدام وضع Servo )ص. ٣٠٣( أثناء العرض  ●

املكرب. 
يصبح ضبط البؤرة أكرث صعوبة أثناء العرض املكرب بسبب اهتزاز الكامريا. يوصى باستخدام  ●

حامل ثالثي القوائم. 
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مبجرد النقر على شاشة LCD، ميكنك ضبط البؤرة والتقاط الصورة تلقائًيا. 

x التصوير باستخدام الغالق باللمس

اعرض صورة العرض املباشر. 
●  .>A< اضغط على الزر
e  .LCD ستظهر صورة العرض املباشر على شاشة

قم بتمكني الغالق باللمس. 
انقر فوق ]y[ املوجود أسفل يسار الشاشة.  ●

يف كل مرة يتم فيها النقر فوق الرمز، يتم التبديل بني 
 .]x[ و ]y[

]y[ )الغالق باللمس: متكني( ●
ستقوم الكامريا بضبط البؤرة فوق النقطة التي نقرت 

عليها ثم سيتم التقاط الصورة. 
]y[ )الغالق باللمس: تعطيل( ●

ميكنك النقر فوق املوضع لتحديد املنطقة التي تريد 
ضبط البؤرة عليها )ضبط البؤرة تلقائًيا باللمس(. 

اضغط على زر الغالق بالكامل اللتقاط الصورة. 

انقر فوق الشاشة للتصوير. 
انقر فوق الوجه أو الهدف املوجود على الشاشة.  ●
e  ستقوم الكامريا بضبط البؤرة على النقطة التي تقوم

بالنقر فوقها بضبط عند استخدام طريقة الضبط 
التلقائي للبؤرة التي مت ضبطها )ص. 247- ٢٥٢(. 

عند ضبط ]Smooth Zone[، سيتم التبديل إىل              
 .]Live 1-point AF[

e  عند ضبط البؤرة، ستتحول نقطة الضبط التلقائي
للبؤرة إىل اللون األخضر ويتم التقاط الصورة تلقائًيا. 

عند تعذر ضبط البؤرة، ستتحول نقطة الضبط  ●
التلقائي للبؤرة إىل اللون الربتقايل ولن يتم التقاط 

الصورة. أنقر على الوجه أو الهدف املوجود على 
الشاشة مرة أخرى.  

1

2

3
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x التصوير باستخدام الغالق باللمس

حتى عند ضبط وضع التشغيل على >o< أو >i<، ستظل الكامريا تلتقط الصور يف وضع  ●
الصور الفردية. 

)الضبط  ●  ]Servo AF[ على  للبؤرة(  التلقائي  الضبط  )تشغيل   ]AF operation[ ضبط  عند  حتى 
التلقائي للبؤرة باستخدام Servo(، فإن النقر فوق الشاشة سيضبط البؤرة على الصورة باستخدام 

]One-Shot AF[ )الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة(. 
سيؤدي النقر فوق الشاشة يف العرض املكرب إىل تعذر ضبط البؤرة أو التقاط الصورة.  ●
باستخدام  ● البؤرة  الكامريا  ستضبط  السمكة،  عني  بتأثري  اخلاص  اإلبداعي  املرشح  ضبط  مت  إذا 

الضبط التلقائي للبؤرة يف منتصف الشاشة بغض النظر عن النقطة التي نقرت عليها. 
رذا مت ضبط املرشح اإلبداعي اخلاص بتأثري الشكل املصغر، لن يعمل الغالق باللمس.  ●

كما ميكنك أيًضا ضبط الغالق باللمس على ]z5: Touch Shutter[ )الغالق باللمس( )عالمة  ●
التبويب ]z2[ )يف أوضاع املنطقة األساسية(. 

للتصوير بدرجة إضاءة املصباح، أنقر فوق الشاشة مرتني. ستؤدي النقرة األوىل فوق الشاشة إىل  ●
بدء تشغيل إضاءة املصباح. بينما سيؤدي النقر فوقها مرة أخرى إىل إيقاف إضاءة املصباح. توخ 

احلذر كيال تهتز الكامريا عند النقر فوق الشاشة.   
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ميكنك تكبري الصورة وضبط البؤرة بدقة باستخدام الضبط اليدوي للبؤرة. 

MF: ضبط البؤرة يدوًيا

على  العدسة  ــؤرة  ب ضبط  وضــع  مفتاح  اضبط 
>MF< )الضبط اليدوي للبؤرة(. 

بشكل  ● البؤرة  لضبط  العدسة  بــؤرة  ضبط  حلقة  أدر 
تقريبي. 

اعرض إطار التكبري. 
●  .>u< اضغط على الزر
e  .سيظهر إطار التكبري
لتكبري  ● الشاشة  على   ]1[ فــوق  النقر  أيًضا  ميكنك 

الصورة. 

انقل إطار التكبري. 
اضغط على مفاتيح األسهم >V< لنقل إطار التكبري  ●

إىل حيثما تريد ضبط البؤرة. 
إن الضغط على الزر >0< أو الزر >L< سيعيد إطار  ●

التكبري إىل منتصف الشاشة. 

قم بتكبري الصورة. 
سيتغري  ●  ،>u< الــزر  على  فيها  تضغط  مــرة  كل  يف 

تكبري الصورة يف التسلسل التايل: 
            10x              5x            1x                  العرض العادي

1

2

3

4
إطار التكبري

                 تثبيت درجة الرضاءة التلقائية

    موضع املنطقة املكربة

التكبري
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MF: ضبط البؤرة يدوًيا

اضبط البؤرة يدوًيا. 
أثناء النظر إىل الصورة املكربة، أدر حلقة  ●

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

الزر >u< للعودة إىل العرض العادي. 

التقط الصورة. 
حتقق من ضبط البؤرة ودرجة اإلضاءة  ●

ثم اضغط على زر الغالق اللتقاط الصورة          
)ص. 230(. 

5

6

أثناء العرض املكرب، يتم تثبيت درجة اإلضاءة. )سيتم عرض سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة  ●
باللون األحمر(

حتى مع الضبط اليدوي للبؤرة، ميكنك استخدام الغالق باللمس اللتقاط صورة.  ●

260
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تنبيهات عامة للتصوير أثناء العرض املباشر
جودة الصور

عند التصوير بسرعات ISO عالية، قد يصبح التشويش )نقاط من الضوء أو األشرطة أو ما إىل ذلك(  ●
ملحوًظا. 

قد يؤدي التصوير يف درجات حرارة عالية إىل التشويش وعدم انتظام األلوان بالصورة.  ●
احلرارة  ● درجة  ترتفع  قد  طويلة،  لفرتة  مستمر  بشكل  املباشر  العرض  أثناء  التصوير  حالة  يف 

الداخلية للكامريا، مما قد يؤدي إىل تدهور جودة الصورة. توقف دائًما عن استخدام وضع التصوير 
باستخدام العرض املباشر يف حالة عدم التصوير. 

يف حالة التصوير أثناء ضبط درجة اإلضاءة لفرتة طويلة مع ارتفاع درجة احلرارة الداخلية للكامريا،  ●
قد تتدهور جودة الصورة. توقف دائًما عن استخدام وضع التصوير باستخدام العرض املباشر يف 

حالة عدم التصوير. 
 >E< واحلمراء >s< رموز حتذير درجات احلرارة الداخلية البيضاء

يف حالة ارتفاع درجة احلرارة الداخلية للكامريا نتيجة التصوير الطويل باستخدام العرض املباشر أو  ●
ارتفاع درجة احلرارة احمليطة، سيظهر رمز >s< أبيض أو >E< أحمر. 

أثناء  ● التصوير  بإنهاء  يوصى  لذا،  ستتدهور.  الثابتة  الصور  جودة  أن  إىل  األبيض   >s< الرمز  يشري 
العرض املباشر مؤقًتا وترك الكامريا تربد قبل التصوير مرة أخرى. 

يشري الرمز >E< األحمر إىل أنه سيتم إيقاف التصوير باستخدام العرض املباشر تلقائًيا قريًبا. إذا  ●
الداخلية. أوقف  الكامريا  التصوير مرة أخرى حنى تنخفض درجة حرارة  حدث ذاك، فلن تتمكن من 
التصوير باستخدام العرض املبشر أو أوقف تشغيل الكامريا واتركها بدون استخدام لبعض الوقت. 

سيؤدي التصوير باستخدام العرض املباشر يف درجة حرارة مرتفعة لفرتة طويلة إىل ظهور الرموز  ●
>s< و>E< مبكًرا. أثناء عدم القيام بالتصوير، أوقف تشغيل الكامريا دائًما. 

التقاطها باستخدام  ● التي مت  الصور  الداخلية، قد تقل جودة  الكامريا  ارتفاع درجة حرارة  يف حالة 
سرعة ISO عالية أو درجات إضاءة طويلة حتى قبل عرض رمز >s< األبيض.   

نتائج التصوير
إذا مت التقاط الصورة يف العرض املكرب، فقد تظهر درجة اإلضاءة بالشكل املطلوب. لذا، ارجع إىل  ●

الغالق وقيمة فتحة  العرض املكرب، سيتم عرض سرعة  التقاط الصورة. يف  العادي فيل  العرض 
العدسة باللون الربتقايل. حتى يف حالة التقاط الصورة أثناء العرض املكرب، سيتم التقاط الصورة 

يف نطاق العرض العادي. 
●  )TS-E24mm f/3.5L II أو عدسة TS-E1/mm f/4L باستثناء عدسة( TS-E عند استخدام عدسة

وتغيري العدسة أو إمالتها أو استخدام أنبوب إطالة، فقد ال يتم احلصول على درجة اإلضاءة 
القياسية أو قد ينتج عن ذلك درجة إضاءة عادية.  
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تنبيهات عامة للتصوير أثناء العرض املباشر
صورة العرض املباشر

الصورة  ● سطوع  املباشر  العرض  صــورة  تعكس  ال  قد  الساطعة،  أو  اخلافتة  اإلضــاءة  ظل  يف 
امللتقطة. 

املباشر  ● العرض  صورة  يف  التشويش  مالحظة  تتم  قد  منخفضة،   ISO سرعة  ضبط  عند  حتى 
املعروضة يف اإلضاءة اخلافتة. مع ذلك، عندما تقوم بالتصوير، سيكون بالصور املسجلة تشويش 
بسيط. )تختلف جودة الصورة اخلاصة بصورة العرض املباشر عن املوجودة بالصورة املسجلة( 

بإنهاء  ● فقم  ذلك،  حدث  إذا  الشاشة.  تهتز  قد  بالصورة،  )اإلضــاءة(  الضوء  مصدر  تغيري  حالة  يف 
التصوير أثناء العرض املباشر واستئناف التصوير باستخدام مصدر اإلضاءة الفعلي. 

عند توجيه الكامريا إىل اجتاه خمتلف، فقد يتم فقد الضبط الصحيح لسطوع صورة العرض املباشر  ●
حلظًيا. انتظر حت يستقر مستوى درجة السطوع قبل التصوير.

يف حالة وجود مصدر إضاءة ساطع جًدا يف الصورة، قد تظهر املنطقة الساطعة باللون األسود  ●
LCD. ومع ذلك، ستعرض الصورة الفعلية امللتقطة املنطقة الساطعة على نحو  على شاشة 

سليم. 
إعداد  ● على   )LCD شاشة  )سطوع   ]52:  LCD  brightness[ ضبط  عند  اخلافتة،  اإلضاءة  يف 

ساطع، قد يظهر تشويش أو ألوان غري املنتظمة يف الصورة امللتقطة.  غري أنه لن يتم تسجيل 
التشويش أو األلوان غري املنتظمة يف الصورة امللتقطة.   

عند تكبري الصورة، قد تبدو درجة وضوح الصورة أكرث بروًزا مما كانت عليه يف الصورة الفعلية.  ●
LCD، ولن  ● إذا كانت سرعة الغالق ثانية واحدة أو أقل يتم عرض “BUSY” )مشغول( على شاشة 

يظهر عرض التصوير املباشر حتى انتهاء درجة اإلضاءة. 
الوظائف اخملصصة

العرض  ● باستخدام  التصوير  خالل  )ص. 389(  اخملصصة  الوظائف  إعــدادات  بعض  تفعيل  يتم  لن 
املباشر. 

العدسة والفالش
إذا كانت العدسة املركبة تشتمل على مثبت الصور وقمت بضبط مفتاح مثبت الصور على >1<  ●

)تشغيل(، سيعمل مثبت الصور يف كافة األوقات حتى إذا مل تضغط على زر الغالق حتى املنتصف. 
يستهلك مثبت الصور شحن البطارية وقد يقلل من عدد اللقطات املمكنة وفًقا لظروف التصوير. 
يوصى  القوائم،  ثالثي  حامل  استخدام  عند  مثًلا  ضرورًيا،  الصور  مثبت  استخدام  يكن  مل  حال  يف 

بضبط مفتاح مثبت الصور على >2< )إيقاف(. 
التصوير باستخدام العرض املباشر فقط  ● للبؤرة ممكنة يف وضع  تكون وظيفة الضبط املسبق 

عند استخدام عدسات التصوير عن بعد )الفائقة( املزودة بوضع الضبط املسبق للبؤرة، والتي مت 
طرحها باألسواق منذ النصف الثاين من العام ٢٠١١. 

تثبيت درجة  ● الفالش املدمج. لن يعمل  تثبيت درجة إضاءة الفالش يف حالة استخدام  لن يعمل 
إضاءة الفالش والفالش املعدل يف حالة استخدام وحدة Speedlite خارجية.  
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تصوير األفالم

يتم متكني تصوير األفالم بضبط مفتاح 
 .>k< التشغيل على

بالنسبة للبطاقات التي ميكنها تسجيل أفالم، أنظر صفحة ٨.  ●
يف  ● الكامريا  اهتزاز  يتسبب  فقد  األفــالم،  تصوير  أثناء  بيدك  الكامريا  حتمل  كنت  إذا 

إنشاء أفالم ضبابية. يف هذه احلالة، يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم. 
للتصوير أثناء حمل الكامريا باليد، أنظر الصفحة 82.  ●

8
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FULL HD 1080
يشري FULL HD 1080 إىل التوافق مع الدقة العالية التي متيز وحدات 

البكسل الرأسية البالغ عددها ١٠٨٠ )خطوط املسح(. 
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يوصى بتوصيل الكامريا بجهاز تلفاز لتشغيل األفالم التي مت تصويرها )ص. 357 - 359(. 

عند ضبط وضع التصوير على زي وضع آخر غري >a<، فسيتم تشغيل التحكم يف اإلضاءة 
التلقائية ملالئمة السطوع احلايل باملشهد. 

k تصوير األفالم

 .>k< اضبط مفتاح التشغيل على
e  ستظهر ثــم  ــا،  صــوًت العاكسة  ــرآة  املـ ستصدر   

 .LCD الصورة على شاشة

اضبط أي وضع تصوير باستثناء > 8< أو 
 .>a< أو >v<

اضبط البؤرة على الهدف املراد تصويره. 
قــبــل الــشــروع يف تــصــويــر فــيــلــم، اضــبــط الــبــؤرة  ●

باستخدام الضبط التلقائي للبؤرة أو الضبط اليدوي 
للبؤرة )الصفحات من 247 إىل  256، 259(. 

e                                           بشكل افرتاضي، يتم ضبط
]Movie Servo AF: Enable[ )الضبط التلقائي 
للبؤرة يف األفالم باستخدام Servo: متكني( حتى 
ميكن للكامريا ضبط البؤرة دائًما. إليقاف الضبط 

التلقائي للبؤرة يف األفالم باستخدام Servo، أنظر 
الصفحة ٣٠٣. 

قم بتصوير الفيلم. 
اضغط على الزر >A< لبدء تصوير الفيلم. إليقاف  ●

تصوير الفيلم، اضغط على >A< مرة أخرى. 
e  على  ”o“ عالمة  عرض  سيتم  الفيلم،  تصوير  أثناء 

اجلانب العلوي األمين من الشاشة. 
e  امليكروفونات بواسطة  الــصــوت  تسجيل  سيتم 

املدجمة. 

التصوير باستخدام اإلضاءة التلقائية

1

2
3

4

تسجيل الفيلم

امليكروفونات املدجمة
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التنبيهات العامة لتصوير األفالم يف الصفحات 309 - 310.  ●
الصفحات  ● يف  املباشر”  العرض  أثناء  العامة  التصوير  “تنبيهات  أيًضا:  فاقرأ  احلاجة،  دعت  إذا 

.٢٦٢ -261

يف أوضاع املنطقة األساسية، ستكون نتيجة التصوير مماثلة للوضع >8<. كذلك، سيتم  ●
عرض رمز املشهد اخلاص باملشهد الذي اكتشفته الكامريا أعلى يسار الشاشة )ص. 267(. 

●  .>d< ستكون نتيجة التصوير مماثلة إلعدادات الوضع ،>s<و >f< يف أوضاع التصوير
ستختلف وظائف القائمة القابلة للضبط بني أوضاع املنطقة األساسية وأوضاع املنطقة  ●

اإلبداعية )ص. 436(. 
يتم ضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة بشكل تلقائي.  ●
يف أوضاع املنطقة اإلبداعية، ميكنك الضغط على الزر >A< )ص. 199( لتثبيت درجة اإلضاءة  ●

)تثبيت اإلضاءة التلقائية(. سيتم عرض إعداد اإلضاءة لعدد الثواين الذي مت تعيينه باستخدام        
]z1: Metering timer[ )موقت ضبط كثافة اإلضاءة(. بعد تطبيق تثبيت اإلضاءة التلقائية أثناء 

تصوير الفيلم، ميكنك إلغاؤه بالضغط على الزر >S<. )يتم االحتفاظ بإعداد تثبيت اإلضاءة 
).>S< التلقائية حتى تقوم بالضغط على الزر

يف أوضاع املنطقة اإلبداعية، ميكنك تدوير القرص >6< أثماء الضغط باستمرار على الزر  ●
>g< لضبط تعويض درجة اإلضاءة. 

يف حال تصوير فيلم باستخدام اإلضاءة التلقائية، لن يتم تسجيل سرعة الغالق وقيمة فتحة  ●
 .Exi f يف معلومات الفيلم ISO العدسة وسرعة

باستخدام اإلضاءة التلقائية لتصوير األفالم )باستثناء تصوير األفالم ذات املدة املتباعدة(، ستقوم  ●
الكامريا تلقائًيا بتشغيل ضوء Speedlite LED يف ظل ظروف اإلضاءة املنخفضة. للتفاصيل، 

   .LED املزود بإضاءة EX من فئة Speedlite ارجع إىل دليل إرشادات

k تصوير األفالم
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عند التبديل من الصورة الثابتة إىل تصوير فيلم، حتقق من إعدادات سرعة ISO مرة أخرى قبل تصوير 
األفالم. 

k تصوير األفالم

سرعة ISO يف أوضاع املنطقة األساسية
●  .ISO 12800 - ISO 100 بشكل تلقائي ضمن النطاق ISO سيتم ضبط سرعة

 >f<و >s<و >d< يف أوضاع ISO سرعة
سيتم ضبط سرعة ISO بشكل تلقائي ضمن النطاق ISO 12800 - ISO 100. يختلف احلد األقصى تبًعا  ●

إلعداد ]ISO( ]k ISO Auto التلقائي( )ص. 308(. 
ضمن ])C. Fn( Custom Functions :4 5[ )الوظائف اخملصصة(، إذا مت ضبط ●

]ISO expansion :2[ )زيادة سرعة ISO( على ]On :1[ )تشغيل(، ميكن حتديد                           
])25600( MAX.: H[ أيًضا إلعداد ]k ISO Auto[ )ISO التلقائي(. 

ضمن  ])C. Fn( Custom Functions :4 5[ )الوظائف اخملصصة(، إذا مت ضبط                                                                  ●
]Highlight tone priority :4[ )أولوية درجة التمييز( على ]Enable :1[ )متكني(، فستكون سرعة 

 .ISO 12800 إىل ISO 200 هي ISO
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k تصوير األفالم

 ،)>v<خالل تصوير األفالم يف أحد أوضاع املنطقة األساسية )باستثناء يف وضعي >8< و
سيتم عرض رمز ميثل املشهد الذي اكتشفته الكامريا وسيالئم التصوير هذا املشهد. قد ال 

يطابق الرمز املعروض املشهد الفعلي بالنسبة ألوضاع تصوير أو مشاهد معينة.

يتم عرضه فقط يف حالة ضبط طريقة الضبط التلقائي للبؤرة على ] u + Tracking[ )التتبع(. إذا  ●
مت ضبط طريقة أخرى للضبط التلقائي للبؤرة، فسيتم عر رمز  

           “صورة غري شخصية” حتى يف حالة اكتشاف شخص. 
أثناء تصوير فيلم ذات الفرتات الزمنية املتباعدة، سيتم عرض رمز “صورة غري شخصية” حتى إذا مت  ●

اكتشاف شخص ما. 
*٢: يتم عرضه عندما تشتمل العدسة التي مت تركيبها على معلومات املسافة. قد ال يطابق الرمز  

        املعروض املشهد الفعلي عند استخدام أنبوبة إطالة أو عدسة مقربة. 
*٣: سيتم عرض الرمز املناسب للمشهد الذي مت اكتشافه. 

رموز املشهد

:١*

٣*٣*

                         الهدف
اخللفية

الصورة 
الشخصية*١

صورة غري شخصية
لون اخللفية

رمادي

أزرق فاحت

برتقايل

أزرق داكن

ساطع

              اإلضاءة اخللفية

تضمني السماء الزرقاء

              اإلضاءة اخللفية

غروب الشمس

تسليط الضوء

داكن

املنظر الطبيعي 
واخلارجي

قريب *٢
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k Shooting Movies

 

<6>
<g> + <6>

 ISO ميكنك ضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة وسرعة ،>a< يف الوضع
اخلاصة بتصوير الفيلم بحرية تامة. ويكون استخدام اإلضاءة اليدوية لتصوير األفالم خاصا 

باملستخدمني املتقدمني. 

التصوير باستخدام اإلضاءة اليدوية

k تصوير األفالم

 .>k< اضبط مفتاح التشغيل على
e  ستصدر املرآة العاكسة صوًتا، ثم

 .LCD ستظهر الصورة على شاشة

 .>a< اضبط قرص األوضاع على

 .g اضبط سرعة
اضغط على الزر >g< واضغط على  ●

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

ملعرفة التفاصيل حول سرعة ISO، أنظر  ●
الصفحة لتالية. 

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

تختلف سرعات الغالق القابلة للضبط حسب 
معدل اإلطارات. 

54 : ١/٤٠٠٠ ثانية - ٢٥ /١ ثانية ●
6   : ٤٠٠٠ /١ ثانية - ٣٠ /١ ثانية ●
7   : ١/٤٠٠٠ ثانية - ٥٠ /١ ثانية ●

8   : ١/٤٠٠٠ ثانية - ٦٠ /١ ثانية ●

لضبط قيمة فتحة العدسة، أدر القرص  ●
>6< أثناء الضغط باستمرار على الزر 

 .>g<

1

2

3

4
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k تصوير األفالم

 اضبط البؤرة وقم بتصوير الفيلم.
إّن اإلجراء هو نفسه الوارد يف اخلطوتني ٣ و  ●

٤ من “التصوير باستخدام اإلضاءة التلقائية” 
)ص. 264(. 

5

سرعة ISO أثناء التصوير باستخدام اإلضاءة اليدوية
باستخدام ]Auto[ )تلقائي(، سيتم ضبط سرعة ISO تلقائًيا ضمن النطاق من ISO 100 إىل  ●

ISO 12800. يختلف احلد األقصى تبًعا إلعداد ]ISO( ]kISO Auto التلقائي(. 
ميكنك ضبط سرعة ISO يدوًيا ضمن النطاق من ISO 100 إىل ISO 12800 بزيادات توقف  ●

كاملة. ضمن ])C. Fn( Custom Functions :4 5[ )الوظائف اخملصصة(، إذا مت ضبط 
]ISO expansion :2[ )زيادة سرعة ISO( على ]On :1[ )تشغيل( فسيتم توسيع نطاق 

 .)ISO 25600 املكافئ لسرعة( ”H“ اإلعداد اليدوي بحيث ميكنك حتديد
ضمن  ])C. Fn( Custom Functions :4 5[ )الوظائف اخملصصة(، إذا مت ضبط            ●

]Highlight tone priority :4[ )أولوية درجة التمييز( على ]Enable :1[ )متكني(، 
 .ISO 12800 إىل ISO 200 هي ISO فستكون سرعة

نظًرا ألن تصوير الفيلم بسرعة مكافئة ل ISO 25600 قد يسبب يف املزيد من التشويش، قفد  ●
 .)”H“ كسرعة موسعة )يتم عرضها باعتبارها ISO مت تصميم

عند التبديل من الصورة الثابتة إىل تصوير فيلم، حتقق من إعدادات الكامريا مرة أخرى قبل تصوير  ●
األفالم. 

ال يوصى بتغيري سرعة الغالق أو قيمة فتحة العدسة أثناء تصوير األفالم ألّن سيتم تسجيل هذه  ●
التغيريات يف التي طرأت على درجة اإلضاءة. 

عند تصوير فيلم لهدف متحرك، يوصى باستخدام سرعة غالق ترتاوح من ٣٠ /١ ثانية إىل  1٢٥ /١  ●
ثانية. كلما زادت سرعة الغالق، بدت حركة الهدف أقل انسيابية. 

يف جال تغيري سرعة الغالق أثناء التصوير يف ظلل ضوء الفلورسنت أو إضاءة LED، سيتم  ●
تسجيل اهتزاز الصورة. 

إذا مت ضبط ])hold btn, turn S( Expo comp :5[ )تعويض درجة اإلضاءة )استمر بالضغط على  ●
 ]5 4: Custom Functions )C. Fn([ ضمن )تعيني زر الضبط( ]13: Assign SET button[ مع )) الزر

.ISO Auto الوظائف اخملصصة( )ص. 397(، ميكنك استخدام تعويض درجة اإلضاءة مع ضبط(
●  .ISO لتثبيت سرعة >A< ميكنك الضغط على الزر ،ISO Auto عند ضبط
إذا مت الضغط على الزر >A< ومت إعادة تشكيل اللقطة، ميكنك رؤية االختالف يف مستوى  ●

 .>A< اإلضاءة على مؤشر مستوى اإلضاءة )ص. 270( مقارنة مع عند يتم الضغط على الزر
بالضغط على الزر >B<، ميكنك عرض شريط الرتدد الرسومي.       ●



270
270

y :

k :

M :
u :
l :
N :

• c : u+
• o : 
• d : 

يف كل مرة تقوم فيها بالضغط على الزر >B<، سيتغري عرض املعلومات.  ●

عرض املعلومات 

طريقة الضبط التلقائي للبؤرة
              )التتبع(

وضع تصوير األفالم/ رمز املشهد

جودة تسجيل الفيلم

Movie shooting remaining time*/Elapsed time

فحص البطارية

التحكم السريع

توازن اللون األبيض

منط الصورة

حمسن اإلضاءة التلقائي

GPS مؤشر اتصال

املكرب/ التكبري 
التصغري الرقمي

املرشحات اإلبداعية

ISO سرعة

أولوية درجة التمييز

مؤشر مستوى اإلضاءة

تعويض درجة اإلضاءة

مستوى التسجيل: يدوي

خمفض الصوت

)Live 1-point AF( نقطة الضبط التلقائي للبؤرة

معدل اإلطارات

التكبري/ التصغري الرقمي

مثبت الصور الرقمي لألفالم

لقطة الفيديو

تنسيق تسجيل األفالم

تثبيت درجة اإلضاءة التلقائية

سرعة الغالق

Bluetooth وظيفة

فتحة العدسة

* يسري على مقطع فيديو واحدة.

مرشح صوت الرياح: تعطيل

Eye - Fi حالة نقل بطاقة /Wi-Fi قوة رشارة

Wi-Fi وظيفة

الضبط التلقائي للبؤرة لألفالم 
Servo باستخدام وضع

اإلضاءة اليدوية
HDR فيلم
املرشحات اإلبداعية

فيلم املدة 
املتباعدة

درجة اإلضاءة التلقائية 
ـأوضاع املنطقة 
األساسية(

درجة اإلضاءة التلقائية 
ـأوضاع املنطقة 
اإلبداعية(

 Smooth zoneo
Live 1-point AFd

k تصوير األفالم
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ميكنك عرض املستوى اإللكرتوين عرب الضغط على الزر >INFO< )ص. ٢٧(.  ●  
يف حال ضبط طريقة الضبط التلقائي للبؤرة على ]u+Tracking[ )التتبع( أو يف حال توصيل  ●  

الكامريا بجهاز تلفاز بواسطة كابل HDMI )ص. ٣٥٧(، ال ميكن عرض املستوى اإللكرتوين. 
ال ميكن عرض خطوط املستوى اإللكرتوين وخطوط الشبكة أو شريط الرتدد الرسومي أثناء تصوير  ●  

األفالم. )سيختفي العرض عندما يبدأ تصوير أحد األفالم.(
عند بدء تصوير الفيلم، سيتغري الوقت املتبقي لتصوير الفيلم ليصبح الوقت املنقضي.    ●  

حماكاة الصورة النهائية
ذلك،  إىل  وما  األبيض  اللون  وتوازن  الصورة،  لنمط  احلالية  اإلعدادات  نتائج  النهائية  الصورة  حماكاة  توضح 

على الصورة. 
أثناء تصوير الفيلم، ستوضح الصورة املعروضة تأثريات اإلعدادات املدرجة أدناه تلقائًيا. 

حماكاة الصورة النهائية لتصوير الفيلم
منط الصورة ●  

  *  سيتم عكس جميع اإلعدادات مثل درجة الوضوح والتباين وتشبع األلوان ودرجة ألوان الصورة. 
توازن اللون األبيض ●  
تصحيح توازن اللون األبيض ●  
درجة اإلضاءة ●  
عمق اجملال ●  
حمسن اإلضاءة التلقائي ●  
تصحيح اإلضاءة الطرفية ●  
تصحيح االنحراف اللوين ●  
أولوية درجة التمييز ●  
فيلم بنطاق الديناميكي العايل ●  
املرشحات اإلبداعية ●  
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التقاط الصور الثابتة

 حتذيرات حول تصوير األفالم

أثناء تصوير األفالم ال ميكن التقاط الصور الثابتة. لاللتقاط الصور الثابتة، توقف عن تصوير األفالم والتقط 
الصور الثابتة باستخدام التصوير باستخدام مستكشف املشهد أو التصوير أثناء العرض املباشر. 

ال تقم بتوجيه الكامريا باجتاه مصدر إضاءة قوي، كأشعة الشمس أو مصدر إضاءة اصطناعية  ●  
قوي. فقد يؤدي فعل ذلك إىل تضرر مستشعر الصورة أو مناطق تالمس الكامريا. 

عند الضغط على زر الغالق حتى املنتصف لضبط البؤرة أثناء تصوير األفالم، قد حتدث الظواهر  ●  
التالية. 

قد تصبح البؤرة بعيدة بشكل حلظي.  ●  
قد يتغري سطوع الفيلم املسجل. ●  
قد يصبح الفيلم املسجل ثابًتا بشكل حلظي.  ●  
قد يسجل الفيلم التشويش الناجت عن تشغيل العدسة.  ●  
يف حالة ضبط >Q< أو >Qw< ومت تغيري سرعة ISO أو فتحة العدسة أثناء تصوير الفيلم، قد  ●  

يتغري توازن اللون األبيض أيًضا. 
إذا قمت بتصوير فيلم يف ظل إضاءة الفلورسنت أو إضاءة LED، قد تهتز صورة الفيلم.  ●  
يوصى بتصوير بعض األفالم االختبارية إذ كنت تنوي القيام بالتكبري/ التصغري أثناء تصوير الفيلم.  ●  

صوت  أو  اإلضاءة  درجة  يف  تغيريات  تسجيل  إىل  يؤدي  قد  الفيلم  تصوير  أثناء  التصغري  فالتكبري/ 
تشغيل العدسة أو قد تبدو الصور خارج نطاق الضبط. 

●  .>u< أثناء تصوير الفيلم، ال ميكنك تكبري الصورة حتى إذا قمت بالضغط على الزر  
احرص على عدم تغطية امليكروفون املدمج )ص. ٢٦٤( بأصابعك، وما إىل ذلك.  ●  
يف حالة توصيل أو فصل كابل HDMI أثناء تصوير الفيلم، سينتهي تصوير الفيلم.  ●  
ميكنك أن جتد حتذيرات عامة حول تصوير األفالم على الصفحات ٣٠٩- ٣١٠.  ●  
على  ● العامة"  املباشر  العرض  باستخدام  التصوير  حتذيرات  أيًضا:  اقــرأ  احلاجة،  دعت  إذا   

الصفحات ٢٦١- ٢٦٢. 

ال تقم بإمساك الكامريا يف نفس الوضع لفرتات طويلة من الوقت.
حتى إذا مل يكن ملمس الكامريا ساخًنا، فإن مالمستها لنفس اجلزء من اجلسم لفرتة طويلة قد 
يسبب إىل احمرار اجللد أو اإلصابة بحروق بسيطة. نوصي األشخاص الذين يعانون من مشاكل يف 
يف  الكامريا  استخدام  عند  أو  القوائم،  ثالثي  حامل  باستخدام  شديدة  حساسية  أو  الدموية  الدورة 

أماكن حارة جًدا.   
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مالحظات حول تصوير األفالم
يف كل مرة تقوم فيها بتصوير فيلم، سيتم إنشاء ملف فيلم جديد على البطاقة.  ●  
●  x  ١٩٢٠[ الفيلم على  ١٠٠٪ تقريًبا )مع ضبط حجم تسجيل  الفيلم حوايل  يكون جمال عرض صورة   

 .)]١٠٨٠
يتم تسجيل صوت االسترييو من خالل امليكروفونات املدجمة.  ●  
يف حالة توصيل امليكروفون االسترييو اخلارجي DM-E1 )يباع بشكل منفصل( إىل طرف توصيل  ●  

امليكروفون اخلارجي IN )دخل اخلاص بالكامريا )ص. ٢٨(، يعطى امليكروفون اخلارجي التمييز.  
عند استخدام جمموعة بطارية LP-E17 مشحونة بالكامل، سيكون وقت تصوير الفيلم املمكن  ●  

حوايل ساعة و٥٥ دقدقة يف درجة حرارة الغرفة )٢٣ درجة مئوية/ ٧٣ درجة فهرنهايت( وحوايل 
ساعة و ٥٠ دقيقة يف درجة حرارة منخفضة )٠ درجة مئوية/ ٣٢ درجة فهرنهايت( )مع ضبط 

 .]z4: Movie Servo AF: Disable[ و X5 /6L حجم تسجيل الفيلم على
تعترب وظيفة ضبط البؤرة املضبوط مسبًقا ممكًنا عند استخدام عدسة )كبرية( مزودة بوضع  ●  

الضبط املسبق للبؤرة، مت حتريرها يف وبعد منتصف العام ٢٠١١.  
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إعدادات وظائف التصوير
يتم توضيح إعدادات وظائف اخلاصة بتصوير األفالم هنا. 

Q التحكم السريع

مما  ضبط  ميكنك   ،LCD شاشة  على  الصورة  عرض  أثناء   >Q< الزر  على  الضغط  خالة  يف 
يلي: طريقة الضبط التلقائي للبؤرة ووضع التشغيل وحجم تسجيل الفيلم والتكبري والتصغري 
الرقمي، ومثبت الصور الرقمي لألفالم، ولقطات الفيديو، وتوازن اللون األبيض ومنط الصورة، 

حمسن اإلضاءة التلقائي، واملرشحات اإلبداعية. 
يف أوضاع املنطقة األساسية، ميكن فقط ضبط الوظائف املطبوعة باخلط العريض. 

1

2

 .)7( >Q< اضغط على الزر

 حدد وظيفة واضبطها. 

 .سيتم عرض الوظائف القابلة للضبط

إحدى  ● لتحديد   >X<  >W< مفتاحي  على  اضغط   
الوظائف. 

ستظهر الوظيفة احملددة ودليل امليزات )ص.  ●  
٥٧( على الشاشة. 

لضبط  ●  >Z<  >Y< مــفــتــاحــي  عــلــى  ــط  ــغ اض  
الوظيفة.  

ضبط توازن اللون األبيض التلقائي، حدد ]Q[، ثم  ●  
اضغط على >0<. 

املعلمات  ● األبيض،  اللون  تــوازن  تصحيح  لضبط   
اإلبداعية،  املرشحات  أو  الصور،  بنمط  اخلاصة 

 .>INFO< اضغط على الزر
سيؤدي الضغط على الزر >0< إىل ترجيع الكامريا  ●  

إىل تصوير األفالم. 
ميكنك أيًضا حتديد ]2[ للعودة إىل تصوير األفالم.  ●  
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 ضبط حجم تسجيل الفيلم3
باستخدام ]z1: Movie rec. size[ )حجم تسجيل 

الفيلم(، ميكنك ضبط حجم تسجيل الفيلم )حجم 
الصورة وعدل اإلطارات وطريقة الضغط( ووظائف 

أخرى. 

حجم الصورة ●  
١٩٢٠ x ١٠٨٠ L

جودة تسجيل فائقة الدقة )FULL HD(. نسبة العرض إىل االرتفاع هي ١٦:٩. 

١٢٨٠ x٧٢٠  w
جودة تسجيل فائقة الدقة )HD(. نسبة العرض إىل االرتفاع هي ١٦:٩.

٦٤٠ x ٤٨٠ x
جودة تسجيل ذات دقة قياسية. نسبة العرض إىل االرتفاع هي ٤:٣. 

معدل اإلطارات )fps: عدد اإلطارات بالثانية( ●  
29,976 إطاًرا يف الثانية/ 8 ٥٩،٩٤ إطار يف الثانية

NTSC )أمريكا الشمالية واليابان وكوريا اجلنوبية  التلفاز فيها هو  التي يكون تنسيق  للمناطق 
واملكسيك وما إىل ذلك(. 

5 ٢٥،٠٠ إطار يف الثانية/ 7 ٥٠،٠٠ إطار يف الثانية
للمناطق التي يكون تنسيق التلفاز فيها هو PAL )أوروبا، روسيا، الصني، وأسرتاليا وما إىل ذلك(. 

4 23,98 إطار يف الثانية
الصور املتحركة بشكل أساسي. 

يتم تبديل معد اإلطارات املعروض على شاشة حجم تسجيل الفيلم تبًعا ملا إذا كان  ●  
●    4 حتديد  ميكن   .]PAL[ أو   ]NTSC[ على  مضبوًطا  الفيديو(  )نظام   ]53:  Video  system[

 .]For NTSC[ ٢٣،٩٨ إطار يف الثانية( فقط عندما يتم ضبط(
يف حال قمت بتغيري إعداد ]Video system :53[ )نظام الفيديو(، اضبط حجم تسجيل الفيلم  ●  

مرة أخرى. 
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طريقة الضغط ●  
IPB X )قياسي(

يضغط عدة إطارات يف وقت واحد بشكل فّعال للتسجيل. 
IPB v X )خفيف(

يتم تسجيل الفيلم على معدل بت منخفض للتشغيل على خمتلف األجهزة، ما ينتج عنه حجم ملف أصغر 
من امللف IPB )قياسي(. لذلك، ميكنك التصوير لوقت أطول باستخدام الوضع IPB )قياسي(. 

)احلجم التقريبي( إجمايل مدة تسجيل الفيلم وحجم امللف يف الدقيقة

٤٣١ ميجابايت / 
دقيقة ساعتان و ٢١ دقيقة ٣٥ دقيقة ٨ دقائق قياسي

قياسي

قياسي

خفيف

خفيف

]٧٢٠ x ١٢٨٠[

]١٩٢٠ x ١٠٨٠[

]٦٤٠ x ٤٨٠[

فيلم ذات مدة متباعدة )ص. ٢٨٤(

)٢٧٩( HDR فيلم

قياسي

خفيف

١٧ دقيقة

٤٣ ديقة

٢٠ دقيقة

ساعتان و٥ 
دقائق

٥٧ دقيقة

ساعتان و٣٤ 
دقيقة

١٧ دقيقة

٥ دقائق

٤ ساعات و ٤١ 
دقيقة ساعة و ١٠ دقائق

١١ ساعة و ٣٥ 
دقيقة

ساعتان و ٥٣ 
دقيقة

ساعة و٢١ دقيقة

٨ ساعات و٢٠ 
دقيقة

٣ ساعات و ٥٠ 
دقيقة

١٠ ساعات و٣٥ 
دقيقة

ساعة و ١٠ دقائق

٢٣ دقيقة

٥ ساعات و ٢٤ 
دقيقة

٣٣ ساعة و٢٢ 
دقيقة

١٥  ساعة و ٢٠ 
دقيقة

٤٣ ساعة و ٣٢ 
دقيقة

٤ ساعات و ٤١ 
دقدقة

ساعة و ٣٣ دقيقة

٢١٦ ميجابايت / 
دقيقة

٨٧ ميجابايت / 
دقيقة

١٨٤ ميجابايت / 
دقيقة

٣٠ ميجابايت / 
دقيقة

٦٦ ميجابايت / 
دقيقة

٢٣ ميجابايت / 
دقيقة 

٢١٦ ميجابايت / 
دقيقة

٦٥٤ ميجابايت / 
دقيقة

 قد يؤدي زيادة درجة احلرارة الداخلية للكامريا إىل توقف تصوير الفيلم تلقائًيا قبل احلد األقصى ملدة 
التسجيل املوضحة يف اجلدول أعاله )ص. ٣٠٩(. 

حجم امللفحجم تسجيل الفيلم
٦٤ جيجابايت ١٦ جيجابايت ٤ جيجابايت     
جمموع الفرتة الزمنية للتسجيل على البطاقة

w

x
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ملفات األفالم التي يتجاوز حجمها ٤ جيجابايت
حتى يف حالة تصوير فيلم يتجاوز حجمه ٤ جيجابايت، ميكنك االستمرار يف التصوير دون انقطاع. 

استخدام بطاقات SD/SDHC مت تهيئتها بالكامريا ●  
 .FAT32 ستقوم الكامريا بتهيئتها بواسطة ،SD/SDHC إذا استخدمت الكامريا لتهيئة البطاقات

عند استخدام بطاقة مت تهيئتها بواسطة FAT32، إذا قمت بتصوير فيلم وجتاوز حجم امللف ٤ جيجابايت، 
سيتم إنشاء ملف فيلم جديد تلقائيا. 

عند تشغيل الفيلم، سيتوجب عليك تشغيل كل ملف فيلم على حدة. يتعذر تشغيل ملفات األفالم تلقائًيا 
يف ترتيب تتابعي. بعد انتهاء تشغيل الفيلم، حدد الفيلم التايل املراد تشغيله. 

استخدام بطاقات SDXC مت تهيئتها بالكامريا ●  
 .exFAT ستقوم الكامريا بتهيئتها بواسطة ،SDXC إذا استخدمت الكامريا لتهيئة البطاقات

عند استخدام بطاقة مت تهيئتها بواسطة exFAT، إذا قمت بتصوير فيلم وجتاوز حجم امللف ٤ جيجابايت 
أثناء تصوير الفيلم، سيتم حفظ الفيلم كملف واحد )عوًضا عن تقسيمه إىل عدة ملفات(. 

حّد مدة تصوير الفيلم
يبلغ احلد األقصى ملدة تسجيل مقطع فيلم واحدة ٢٩ دقيقة و ٥٩ ثانية. يف حلة وصول مدة تصوير 
الفيلم إىل ٢٩ دقيقة و ٥٩ ثانية، سيتم إيقاف التصوير تلقائًيا. وميكنك بدء تصوير فيلم ما مرة أخرى مبجرد 

الضغط على الزر >A<. )يبدأ تسجيل ملف فيلم جديد.(

عند تنزيل ملفات أفالم يتجاوز حجمها ٤ جيجابايت إىل الكمبيوتر، استخدم إما EOS Utility )ص. ٤٧٤( 
التي تتجاوز مدتها ٤ جيجابايت يف حال  البطاقات )ص. ٤٧٨(. لن يتم حتميل ملفات األفالم  أو قارئ 

قمت بتنزيل الصور بواسطة وظيفة نظام تشغيل الكمبيوتر. 
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إعدادات التصوير

حجم تسجيل الفيلم

التكبير/ التصغير الرقمي

حوالي 3- 10 مرات تكبير/ تصغير

التكبير/ التصغير الرقمي
 تلقائيتسجيل الصوت

 تعطيل

 استخدام التكبري/ التصغري الرقمي لألفالم
التصوير  ميكنك   ،)PAL(  5L أو   )NTSC(  4  /6L على  التسجيل  حجم  يكون  عندما 

مبقدار تكبري/ تصغري رقمي يصل من ٣ مرات إىل ٠١ مرات تقريًبا. 

1
2

3

4

قم بضبط قرص األوضاع على وضع غري 
 .>v< أو >SCN< عن

 حدد ]Digital zoom[ )التكبري/ التصغري 
الرقمي(.

 ]Approx. 3-10x zoom[ حدد 
)التكبري/ التصغري الرقمي(.

 استخدم التكبري/ التصغري الرقمي. 

●  ]Digital zoom[ حدد ،]z1[ ضمن عالمة التبويب  
)التكبري/ التصغري الرقمي(، ثم اضغط على >0<. 

تصغري  ● )تكبري/   ]Approx.  3-10x  zoom[ حــدد   
رقمي مقدار ٣- ٠١ مرات(، ثم اضغط على >0<. 

القائمة  ● >M< للخروج من  الزر  اضغط على   
والعودة إىل تصوير األفالم. 

●  .>X< >W< اضغط على مفتاحي  
سيظهر شريط التكبري/ التصغري الرقمي.  ●  
اضغط على مفتاح >W< للتكبري أو اضغط على  ●  

مفتاح >X< للتصغري. 
عند الضغط على زر الغالق حتى املنتصف،  ●  

ستقوم الكامريا بضبط البؤرة على بواسطة
 ]Live 1- point AF[ )الثابتة عند املركز(.  ●
●  ]Disable[ إللغاء التكبري/ التصغري الرقمي، اضبط  

)تعطيل( يف اخلطوة ٢. 

  قم باستخدام حامل ثالثي القوائم ملنع اهتزاز الكامريا.  ●
الفيديو، وفيلم املدة املتباعدة، ومثبت  ● الرقمي لألفالم، ولقطة  التصغري  التكبري/   ال ميكن ضبط 

الصور الرقمي لألفالم.  
●  .ISO 6400 كحد أقصى ISO سيكون معدل سرعة  
  إن عرض املكرب غري ممكن.  ●
يف حني يعمل التكبري/ التصغري الرقمي لألفالم على معاجلة الصورة رقمًيا، ستبدو الصورة حمببة  ●  

أكرث يف أوضاع التكبري العالية. وقد تظهر أيًضا بعض التشويش أو نقاط من الضوء وما إىل ذلك. 
لن يتم عرض رمز املشهد.  ●  
أنظر أيًضا “ظروف التصوير التي جتعل من الصعب ضبط البؤرة” على الصفحة ٢٥٤.    ●  
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3

إعدادات التصوير

حجم تسجيل الفيلم

التكبير/ التصغير الرقمي

حوالي 3- 10 مرات تكبير/ تصغير

التكبير/ التصغير الرقمي
 تلقائيتسجيل الصوت

 تعطيل

uتصوير أفالم بالنطاق الديناميكي العايل
يف  حتى  الساطعة  للمناطق  اقصاصها  مت  التي  التمييزات  تفاصيل  تقليل  عرب  أفــالم  تصوير  ميكنك 

املشاهد شديدة التباين. 
  .)PAL( X 5L أو )NTSC( X 6Lيكون حجم التسجيل على

1
2

 .>SCN< اضبط قرص األوضاع على

قم بتصوير فيلم بنطاق الديناميك العايل. 

مبا أنه يتم جمع عدة إطارات إلنشاء فيلم واحد بنطاق ديناميكي عايل، قد تبدو بعض املقاطع من  ●  
صور الفيلم مشوهة. أثناء التصوير مع حمل الكامريا باليد، قد يجعل اهتزاز الكامريا درجة التشوه 
ثالثي  إذا مت استخدام حامل  بأنه حتى  القوائم. الحظ  ثالثي  باستخدام حامل  أكرث. يوصى  ظاهرة 
القوائم للتصوير، قد يظهر التشويش بشكل أكرب عند تشغيل فيلم بنطاق الديناميكي العايل إطار 

بعد إطار أو يف التشغيل البطيء مقارنة مع التشغيل العادي. 
ال ميكن ضبط التكبري/ التصغري الرقمي لألفالم، ولقطة الفيديو، وفيلم املدة املتباعدة، ومثبت  ●  

الصور الرقمي لألفالم.  
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v

•  ا�سود / ا�بيض الدرامي
يخلق جو من الحقيقة الدرامية مع تباين 
عالي من ا�بيض وا�سود. يمكن ضبط درجة الحبحبة وتأثير
 ا�سود وا�بيض.

موافق

v تصوير أفالم تأثري الشكل املصغر
يف وضع >v< ]املرشحات اإلبداعية(، ميكنك تصوير األفالم بواسطة واحدة من ٥ تأثريات مرشح )احللم، 

األفالم القدمية، الذاكرة، األسود واألبيض الدرامي وتأثري الشكل املصغر(. 
  .)PAL( 5L أو )NTSC( 4 /6L ميكن ضبط سرعة التسجيل على

1
2

3

4

 .>v< اضبط قرص األوضاع على 

 .)7( >Q< اضغط على الزر 

 .]l[ حدد

حدد تأثري مرشح ما. 





ستظهر شاشة التحكم السريع. 

التي  املرشح  تأثريات  مع  الصورة  عرض  سيتم 
طبقت عليها. 

●  ]l[ لتحديد   >X<  >W< املفتاحني  على  اضغط   
)املرشحات اإلبداعية( يف أعلى ميني الشاشة، ثم 

اضغط على >0<. 

اضغط على املفتاحني >X< >W< لتحديد مرشح  ●  
 ]OK[ وحــدد   >0< على  اضغط  ثــم   ،)٢٨١ )ص. 

)موافق(. 
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5

6

 قم بضبط مستوى تأثري املرشح. 

 قم بتصوير الفيلم. 

v تصوير أفالم تأثري الشكل املصغر

ضغط على الزر >Q< وحدد الرمز التايل ●
]Creative filters[ )املرشحات اإلبداعية(. 

تأثري  ● لضبط   >Z<  >Y< مفتاحي  على  اضــغــط 
املرشح، ثم اضغط على >0<. 

سرعة  ● حــدد  املــصــغــر،  الشكل  تــأثــري  ضبط  عند 
التشغيل. 

إن عرض املكرب غري ممكن.  ●  
ال يتم عرض شريط الرتدد الرسومي.  ●  
ال ميكن ضبط التكبري/ التصغري الرقمي لألفالم، ولقطة الفيديو، وفيلم املدة املتباعدة، ومثبت  ●  

الصور الرقمي لألفالم. 
قد ال يتم إنتاج تدرج لون السماء أو اجلدران البيضاء بشكل صحيح. قد تظهر درجات إضاءة غري  ●  

منتظمة، أو ألوان غري منتظمة أو تشويش. 

يف أوضاع املنطقة اإلبداعية. ميكنك ضبط املرشحات اإلبداعية بواسطة التحكم السريع )ص. ٢٧٤(. 

خصائص املرشحات اإلبداعية
l احللم ●  

بتبهيت  ويقوم  رائــع،  كلي  مظهر  الفيلم  ويعطي  عامل.  غري  ومن  وحامل  ناعم  حميط  يخلق 
الشاشة الطرفية. ميكنك ضبط املناطق الباهتة حول زوايا الشاشة. 

m األفالم القدمية ●  
يتم  الصورة.  إىل  االهتزاز  وتأثريات  واخلدوش  التعرجات  زيادة  عرب  قدمي  فيلم  وكأنه  جو  يخلق 
التعرجات  تأثريات  تعديل  باللون األسود. ميكنك  الشاشة  األعلى واألسفل من  تغطية اجلزء 

واخلدوش عرب ضبط تأثري املرشح.   
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v تصوير أفالم تأثري الشكل املصغر

k الذاكرة ●
الطرفية.  ● الشاشة  سطوع  درجة  ويقلل  ككل،  رائع  مظهر  الفيلم  ويعطي  بعيدة.  ذاكرة  جو  يخلق 

ميكنك تعديل درجة التشبع واملناطق القامتة على زوايا الشاشة عرب ضبط تأثري املرشح. 
n األسود / األبيض الدرامي ●
األسود  ● التحبب  تأثري  ضبط  ميكن  واألسود.  األبيض  من  عايل  تباين  مع  الدرامية  احلقيقة  من  جو  يخلق 

واألبيض. 
o تأثري فيلم الشكل املصغر ●
ميكنك تصوير األفالم بتأثري الشكل املصغر. حدد سرعة التشغيل وقم بالتصوير.  ●
إذا أردت أن يبدو منتصف الصورة حد أكرث، التقط الصورة من دون تغيري أي إعداد.  ●
لتحريك املنطقة التي تبدو أكرث حدة )إطار تأثري الشكل املصغر(، أنظر “ ضبط تأثري احلجم املصغر”  ●

)ص. ٠١١(. تكون طريقة الضبط التلقائي للبؤرة مباشرة يف نقطة ١ من الضبط التلقائي للبؤرة. يوصى 
بوضع إطار تأثري الشكل املصغر عرب نقطة الضبط التلقائي للبؤرة قبل التصوير. أثناء التصوير، لن يتم 

عرض نقطة الضبط التلقائي للبؤرة أو إطار تأثري الشكل املصغر. 
يف اخلطوة ٥، قم بضبط سرعة التشغيل على ]10x[ ،]5x[، أو ]20x[ وقم بالتصوير.  ●

طول التشغيلالسرعة
١٢ ثانية تقريًبا
٦ ثواٍن تقريًبا

٣ ثوان تقريًبا

٥ مرات
١٠ مرات
٢٠ مرة

سرعة التشغيل وطوله )لألفالم التي تستمر ملدة دقيقة واحدة(
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v تصوير أفالم تأثري الشكل املصغر

>o< )أفالم تأثري الشكل املصغر(
لن يتم تسجيل الصوت.  ●  
●  .Servo لن يعمل الضبط التلقائي للبؤرة لتصوير األفالم باستخدام  
ال ميكن حترير األفالم بتأثري الشكل املصغر التي يقل زمن تشغيلها عن ثانية واحدة )ص. ٣٥٢(.  ●  
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إعدادات التصوير

لقطة الفيديو                     تعطيل
الفيلم ذات الفترات الزمنية المختلفة                     تعطيل
وحدة التحكم عن بعد                     تعطيل

مثبت الصور الرقمي ل�فالم                      تعطيل

 N فيلم المدة المتباعدة

تعطيل المدة المتباعدة 

تمكين 

N تصوير أفالم ذات مدة متباعدة
ميكن تبديل الصور التي مت التقاطها مبدة زمنية حمدد مًعا بشكل تلقائي إلنشاء ملف فيلم. 
ويظهر فيلم مت التقاطه بفرتات زمنية خمتلفة كيف يتغري الهدف يف مدة قصرية من الوقت 
عن الوقت احلقيقي اللتقاطه. وتعد هذه الوظيفة مفيدة عند تصوير فيلم لنقطة ثابتة من 
مشهد متغري، أو زراعة النباتات وما إىل ذلك. يتم تسجيل هذه األفالم بتنسيق MOV ويف حجم 

  .)PAL( W 5L أو )NTSC( W 6L تسجيل

1
2

3

األوضــاع على وضع غري   قم بضبط قرص 
 .>v< أو >SCN< عن

ذات  )فيلم   ]Time-lapse  movie[ حدد 
الفرتات الزمنية املتباعدة(. 

حدد ]Enable[ )متكني(. 

ضمن عالمة التبويب ]z5[ )عالمة التبويب  ●  
]z3[ يف األوضاع األساسية(، حدد  ●
الزمنية  ● الفرتات  ذات  )فيلم   ]Time-lapse  movie[

املتباعدة( واضغط على >0<. 

ال تقم بتوجيه الكامريا باجتاه مصدر إضاءة قوي، كأشعة الشمس أو مصدر إضاءة اصطناعية قوي. 
فقد يؤدي فعل ذلك إىل تضرر مستشعر الصورة أو مناطق تالمس الكامريا. 
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N فيلم المدة المتباعدة

N فيلم المدة المتباعدة

ا�ضاءة التلقائية  ا�طار الثابت ا	ول
كل إطار

مدة زمنية متباعدة                          تمكين
المدة الزمنية                        …….

درجة ا�ضائة التلقائية                  إطار ا	ول ثابت

ا�يقاف التلقائي لشاشة LCD                                  تعطيل

N تصوير أفالم ذات مدة متباعدة

4

5

اضبط مدة التصوير وعدد اللقطات. 
حتقق من ]k: Time required[ )الوقت  ●  

املتبقي( و]Playback time :3[ )وقت 
التشغيل( املعروضة يف أسفل الشاشة لضبط 

مدة التصوير وعدد اللقطات. 
اضبط مدة التصوير )ساعات: دقائق: ثواٍن(  ●  

على]Interval[ )مدة زمنية(. 

التلقائية(  ● ]Auto exposure[ )درجة اإلضاءة  حدد 
واضبطها. 

اضبط عدد اللقطات على ]No. of shots[ )عدد اللقطات(.  ●  
●  .>r< اضغط على >0< ليتم عرض  
● ).>s< اضبط العدد املطلوب، ثم اضغط على >0<. )للرجوع إىل  
بعد استكمال اإلعدادات، حدد ]OK[ )موافق( للعودة إىل الشاشة السابقة.  ●  

املدة الزمنية للتصوير ●  
قابلة للضبط يف نطاق يبدأ من ]01 :00 :00[ إىل ]59 :59 :99[. 

عدد اللقطات ●  
قابل للضبط يف نطاق يبدأ من ]0002[ إىل ]3600[. قم بضبط كل رقم على حدا. يف حال ضبط ٣٦٠٠، 
NTSC وحوايل دقيقتني و٢٤ ثانية ل  سيكون طول الفيلم ذات املدة املتباعدة حوايل دقيقتني بالنسبة 

 .PAL

اإلطار األول الثابت ●  
سيتم تصوير اإلطار الثاين واإلطارات املتعاقبة بدرجة اإلضاءة وبإعدادات وظيفة التصوير نفسها. 

كل إطار  ●  
إعــدادات  بأّن  الحظ  املشهد.  سطوع  درجة  لتطابق  اإلضــاءة  درجة  ضبط  مع  إطار  كل  تصوير  سيتم 
 ]Auto[ الوظيفة كنمط الصورة وتوازن اللون األبيض سيتم ضبطها تلقائًيا لكل إطار عند ضبطها على

)تلقائي(.   

الوقت املطلوب وقت التشغيل
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ا�يقاف التلقائي لشاشة LCD                                  تعطيل

وقت التشغيل

N فيلم المدة المتباعدة

N فيلم المدة المتباعدة

N فيلم المدة المتباعدة

LCD ا�يقاف التلقائي لشاشة تمكين
تعطيل

تمكين

انطالق الصافرة مع التقاط الصورةتعطيل

مدة زمنية متباعدة                          تمكين
المدة الزمنية                        …….

درجة ا�ضائة التلقائية                  إطار ا�ول ثابت

N تصوير أفالم ذات مدة متباعدة

6

7

8

شاشة  تشغيل  إيقاف  أردت  إذا  ما  حدد 
LCD تلقائًيا. 

 قم بضبط الصافرة للتصوير. 

 حتقق من اإلعدادات. 

شاشة  ● تشغيل  )إيقاف   ]LCD  auto  off[ حدد   
LCD تلقائًيا( وقم بضبطها. 

حدد ]Beep as img taken[ )انطالق الصافرة  ●  
عند التقاط الصورة( وقم بضبطه. 

يف حال مت ضبط ]Disable[ )تعطيل(، لن ينطلق  ●  
صوت الصافرة أثناء التصوير.  

تعطيل ●  
أثناء التصوير سيستمر عرض صورة العرض املباشر. الحظ بأّنه سيتم إيقاف تشغيل شاشة LCD مع 

حوايل ٠٣ ثانية من اجلمود بعد بدء التصوير. 
   متكني ●

سيتم إيقاف تشغيل شاشة LCD بحوايل ٠١ ثواٍن من بدء تصوير اإلطار األول. 

ميكنك الضغط على الزر >INFO< إليقاف تشغيل شاشة LCD أثناء التصوير. 

يف  اإلعداد  ضبط  ميكن  ال  )تعطيل(،   ]Disable[ على  )الصافرة(   ]  53:  Beep[ ضبط  مت  حال  يف 
اخلطوة ٧. 

الوقت املطلوب
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N تصوير أفالم ذات مدة متباعدة

 قم باخلروج من القائمة. 

 قم باخلروج من القائمة. 

تشغيل  ● إليــقــاف   >MENU< الـــزر  على  اضــغــط   
شاشة القائمة. 

لفحص  ● املنتصف  حتى  الغالق  زر  على  اضغط   
ضبط البؤرة ودرجة اإلضاءة. 

اضغط على الزر >A< لبدء تصوير فيلم ذات مدة  ●  
متباعدة. 

أثناء  ● للبؤرة  التلقائي  الضبط  وظيفة  تعمل  لن   
تصوير فيلم ذات مدة متباعدة. 

مبا أنه يتم استخدام الغالق اإللكرتوين للتصوير، لن  ●  
أثناء  ضوضاء  أي  والغالق  العاكسة  املــرآة  تصدر 

تصوير فيلم ذات مدة متباعدة. 
سيتوقف  ● ــددة،  احمل اللقطات  عدد  التقاط  عند   

تصوير فيلم ذات مدة متباعدة ويتم إلغاؤه تلقائًيا. 

الوقت املطلوب ●  
سيتم  ساعة،   ٢٤ جتاوز  إذا  حمددة.  زمنية  مبدة  احملدد  اللقطات  عدد  لتصوير  الالزم  الوقت  إىل  يشري 

عرض “*** يوم”. 

وقت التشغيل ●  
حمددة  زمنية  فرتات  مع  التصوير  عند  الفيلم(  تشغيل  يتطلبه  الذي  )الوقت  التسجيل  وقت  إىل  يشري 

 .”]PAL[ W 5L“ أو ”)NTSC( W 6L“ إلنشاء الفيلم يف تنسيق

9
01

اللقطات املتبقية

فيلم ذات مدة متباعدة 
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يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم.  ●  
●  ]Disable[ سيتم تبديل اإلعداد إيل( .>A< إللغاء تصوير أفالم ذات مدة متباعدة، اضغط على الزر  

)تعطيل(.( سيتم تسجيل الفيلم ذات مدة متباعدة امللتقط حتى هذه اللحظة على البطاقة. 
ميكنك تشغيل فيلم ذات مدة متباعدة بهده الكامريا بنفس الطريقة التي تستخدمها لتشغيل  ●  

األفالم العادية. 
إذا كان الوقت املطلوب للتصوير أكرث من ٢٤ ساعة ولكن ال يتجاوز ٤٨ ساعة، سيتم حتديد "يومني".  ●  

إذا تطلب األمر ثالثة أيام أو أكرث، سيتم اإلشارة إىل عدد األيام بزيادات ٢٤ ساعة. 
حتى إذا كان وقت تشغيل فيلم ذات مدة متباعدة أقل من ثانية واحدة، سيتم إنشاء ملف للفيلم.  ●  

بالنسبة ل ]Playback time[ )وقت التشغيل(، سيتم عرض "00:00:00". 
إذا كان وقت التصوير طويل، يوصى باستخدام ملحقات الطاقة املنزلية )تباع بشكل منفصل، ص،  ●  

 .)٤٠٨

مع ضبط فيلم ذات مدة متباعدة على ]Enable[ )متكني(، ال ميكنك ضبط  ●  
]z1: Movie rec. size[ )حجم تسجيل الفيلم( أو ]Video system :53[ )نظام الفيديو(.  ●
ال ميكن ضبط تصوير فيلم ذات مدة متباعدة عند ضبط إعداد التكبري/ التصغري الرقمي لألفالم،  ●  

ومثبت الصور الرقمي لألفالم، ولقطة الفيديو أو املرشحات اإلبداعية أو حتى عند إنشاء اتصال مع 
 .Wi- Fi شبكة

إذا كانت الكامريا متصلة بالكمبيوتر بواسطة كابل واجهة، أو إذ مت توصيل كابل HDMI بالكامريا، ال  ●  
ميكنك حتديد ]Enable[ )متكني(. 

●  .Servo لن تعمل وظيفة الضبط التلقائي للبؤرة لألفالم باستخدام وضع  
بالنسبة لسرعة الغالق القابلة للضبط لدرجة اإلضاءة اليدوية، أنظر الصفحة ٢٦٨ .  ●  
مع ضبط ]Interval[ )مدة زمنية( على ٣ ثواٍن أو أقل وضبط ]Auto exposure[ )درجة اإلضاءة  ●  

التلقائية( على ]Each frame[ )كل إطار(، وإذا كانت درجة سطوع الهدف خمتلفة بشكل كبري عن 
إطار اللقطة األخرية، لن ميكن التصوير باملدة الزمنية املضبوطة. 

يف حال مت عرض الصورة على شاشة LCD أثناء تصوير فيلم ذات مدة متباعدة، ستدخل صورة  ●  
العرض املباشر بوضع اجلمود اللحظي يف وقت التصوير. 

أثناء تصوير فيلم ذات مدة متباعدة. فتكبري/ تصغري  ● العدسة  ال تستخدم وظيفة تكبري/ تصغري   
العدسة قد يخرج الصورة من نطاق ضبط البؤرة، وأن يتسبب يف تغيري درجة اإلضاءة أو إىل سوء 

تشغيل وظيفة تصحيح انحراف العدسة. 

N تصوير أفالم ذات مدة متباعدة
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أثناء تصوير فيلم ذات مدة متباعدة، لن تكون وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي فعالة.  ●  
  أيًضا، لن تتمكن من ضبط وظيفة التصوير وإعدادات وظائف القائمة وتشغيل الصور وما إىل ذلك.  ●
لت يتم تسجيل الصوت مع أفالم التي يتم التقاطها مبدة زمانية متباعدة.  ●  
يف حال كانت اللقطة التالية احملددة غري ممكنة، سيتم تخطيها، وقد يؤدي هذا إىل تقصري مدة  ●  

تسجيل فبلم الفرتات الزمنية املتباعدة التذي مت إنشاؤه. 
إذا جتاوز وقت التسجيل على بطاقة املدة بني اللقطات بسبب ضبط وظيفة التصوير أو بسبب  ●  

أداء البطاقة، قد ال يتم التقاط بعض اللقطات باملدة الزمنية املضبوطة. 
يف حال مل تشتمل البطاقة على مساحة كافية لتسجيل عدد اللقطات املضبوط، سيتم عرض  ●  

]Playback time[ )وقت التشغيل( باللون األحمر. على الرغم من قدرة الكامريا على االستمرار 
يف التصوير، إال أن التصوير سيتوقف عندما تصبح البطاقة مليئة. 

املمكنة”  ● اللقطات  من  املتبقي  “العدد  عرض  سيتم  سعة،  على  البطارية  تشتمل  مل  حال  يف   
باللون األحمر على شكل ]z0000[، ولن تتمكن من التصوير. 

●  ،)EOS برنامج( EOS Utility إذا قمت بتوصيل الكامريا بالكمبيوتر بواسطة كابل واجهة واستخدمت  
قم بضبط ]z5: Time-lapse movie[ على ]Disable[ )تعطيل(. يف حال كانت مضبوطة على 

]Enable[ )متكني(، ال ميكن للكامريا حتقيق االتصال مع الكمبيوتر.
أثناء تصوير هذا النوع من األفالم، لن يعمل مثبت صورة العدسة.  ●  
إذا مت ضبط مفتاح التشغيل على >OFF<، سيتم إنهاء تصوير فيلم ذات املدة الزمنية املتباعدة  ●  

وسيتم تبديل اإلعداد إىل ]Disable[ )تعطيل(. 
حتى إذا مت استخدام الفالش، فإنه لن ينبعث.  ●  
يتم إلغاء وضع استعداد التصوير لألفالم ذات الفرتات الزمنية املتباعدة ويتم تبديل اإلعداد إىل  ●  
]Disable[ )تعطيل( بواسطة العمليات التالية: ●

تنفيذ ]Sensor cleaning :53[ )تنظيف املستشعر( أو  ●  
]Clear all camera settings[ )مسح جميع إعدادات الكامريا( ضمن  ●
]Clear settings :54[ )مسح اإلعدادات(.  ●
عند االنتهاء من تصوير فيلم الفرتات الزمنية املتباعدة، يتم مسح اإلعدادات تلقائًيا، وترجع إعدادات  ●  

الكامريا إىل تصوير الفيلم العادي. 

N تصوير أفالم ذات مدة متباعدة
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N تصوير أفالم ذات مدة متباعدة

ميكنك تصوير أفالم ذات مدة متباعدة باستخدام بطارية LP-E17 مشحونة بالكامل كما 
هو موضح يف اجلدول التايل )الوقت التقريبي منذ البدء بالتصوير حلني استهالك شحن 

البطارية(. تختلف مدة التصوير املمكنة وفًقا لظروف التصوير. 

وحدة  أو   )٤٠٩ ص.  منفصل،  بشكل  )تباع   BR-E1 الالسلكية  بعد  عن  التحكم  وحدة  استخدام  ميكنك 
RC-6 )تباع بشكل منفصل، ص. ٤١٢( لبدء أو إيقاف تشغيل تصوير أفالم ذات املدة  التحكم عن بعد 
املتباعدة. اضبط ]z5: Remote control[ )جهاز التحكم عن بعد( على ]Enable[ )متكني( قبل 

االستخدام.

إجمايل مدة التصوير املمكنة ألفالم ذات مدة متباعدة

RC-6 حالة التشغيل بواسطة

* عند ضبط مدة التصوير على ]00:00:03[

شاشة LCD أثناء التصوير

حالة الكامريا/ إعداد وحدة 
التحكم عن بعد

أثناء تصوير فيلم ذات املدة املتباعدة

جاهزة للتصوير

>o< )التصوير الفوري(> ٢< )تأخري ثانيتني(

يشتغل وفًقا إلعداد 
 ]V btn function[
)زر الوظيفة( )ص. ٣٠٥( ينهى التصوير

تبدأ بالتصوير

درجة حرارة الغرفة 
)٢٣ درجة مئوية/ ٧٣ درجة 

فهرنهايت(

درجات احلرارة املنخفضة
)٠ درجة مئوية/ ٣٢ درجة 

فهرنهايت(

حوايل ساعتني تقريًباحوايل ساعتني و١٠ دقائق تقريًباقيد التشغيل

حوايل  ٣ ساعات و٢٠ دقيقة تقريًباحوايل ٣ ساعات و٣٠ دقيقة تقريًبا

● BR-E1 عند استخدام وحدة 
 قم بضبط وضع التحرير/ أو مفتاح تصوير الفيلم على وضع >k<، ثم اضغط       على زر التحرير.  ●
● RC-6 عند استخدام وحدة  
  أنظر اجلدول أدناه.  ●
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3

إعدادات التصوير

اقطة الفيديو

لقطة الفيديو

طول لقطة الفيديو  فيلم 4 ثوان
ألبوم                             جديد

تعطيل
تمكين

لقطة الفيديو                        تعطيل

الفيلم ذات الفترات الزمنية المختلفة                        تعطيل
وحدة التحكم عن بعد                        تعطيل

مثبت الصور الرقمي ل�فالم                         تعطيل

 تصوير لقطات الفيديو
ميكنك تصوير سلسلة من مقاطع األفالم القصرية التي تستمر ملدة ثانيتني أو ٤ ثوان أو ٨ ثوان تقريبا، 
والتي يطلق عليها لقطات الفيديو. وميكنك ربط لقطات الفيديو ببعضها يف فيلم واحد يطلق عليه ألبوم 
لقطات  ألبوم  تشغيل  ميكن  ما.  حدث  أو  لرحلة  سريعة  مميزات  إبراز  ميكنك  ثم،  ومن  الفيديو.  لقطات 

الفيديو مرة أخرى مع خلفية موسيقية )ص. ٢٩٨، ٣٥٦(

ضبط مدة تصوير لقطة الفيديو

1
2

3

غري  وضع  على  األوضــاع  قرص  بضبط  قم 
 .>v< أو >SCN< عن

حدد ]Video snapshot[ )لقطة 
الفيديو(. 

حدد ]Enable[ )متكني(.  

●  ]z3[ عالمة التبويب( ]z5[ ضمن عالمة التبويب  
يف أوضاع املنطقة األساسية(، حدد 

]Video snapshot[ )لقطة الفيديو( واضغط على  ●
 .>0<

مفهوم ألبوم لقطات الفيديو

لقطة الفيديو ١ لقطة الفيديو 2 لقطة الفيديو **
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Shooting 

طول لقطة الفيديو                       فيلم 4 ثوان
ألبوم                         جديد

إعدادات ا�لبوم

إنشاء ألبوم جديد

إضافة إلى ألبوم حالي

إنشاء ألبوم جديد

موافق إلغاء

سيتم إضافة لقطة الفيديو التالية إلى ألبوم جديد

طول لقطة الفيديو  فيلم 4 ثوانٍ

إعدادات التصوير

لقطة الفيديو                                 تمكين

إعدادات ا�لبوم

عرض رسالة التأكيد                                 تمكين

3 تصوير لقطات الفيديو

4

5

6

7

)إعـــدادات   ]Album  Settings[ ــدد  ح  
األلبوم(. 

)إنشاء   ]Create  a  new  album[ حدد 
ألبوم جديد(. 

حدد طول لقطة الفيديو. 

 حدد ]OK[ )موافق(. 

●  >X< >W< اضغط على >0< واستخدم مفتاحي  
لتحديد طول اللقطة، ثم اضغط على >0<. 

اضغط على الزر >M< للخروج من القائمة.  ●  
سيظهر شريط أزرق لإلشارة إىل طول اللقطة.  ●  
انتقل إىل “إنشاء ألبوم لقطة الفيديو” )ص. ٢٩٣(.  ●  


مدة التصوير
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إعدادات التصوير

لقطة الفيديو                        تعطيل

الفيلم ذات الفترات الزمنية المختلفة                        تعطيل
وحدة التحكم عن بعد                        تعطيل

مثبت الصور الرقمي ل�فالم                         تعطيل

3 تصوير لقطات الفيديو

 قم بتصوير لقطة الفيديو األوىل. 

 احفظه كألبوم لقطات فيديو. 

لقطات  مــن  املــزيــد  التقاط  يف  استمر   
الفيديو. 

 أخرج من تصوير لقطة الفيديو. 

اضغط على الزر >A<، ثم قم بالتصوير.  ●
التصوير  ● مدة  إىل  يشري  الذي  األزرق  الشريط  سيقل 

يتم  املضبوطة،  التصوير  مدة  انقضاء  بعد  تدريجًيا. 
إيقاف التصوير تلقائًيا. 

ستظهر شاشة التأكيد )ص. ٢٩٤- ٢٩٥(. ●

ثم  ● كألبوم(،  )حفظ   ]J  Save  as  album[ حدد 
اضغط على >0<. 

األوىل  ● الفيديو  كلقطة  الفيلم  مقطع  حفظ  سيتم 
بألبوم لقطات الفيديو. 

كرر اخلطوة ٨ لتصوير لقطة الفيديو التالية.  ●
حدد ]JAdd to album[ )إضافة إىل ألبوم(، ثم    ●

اضغط على >0<.
إلنشاء ألبوم لقطات فيديو آخر، حدد  ●
]WSave as a new album[ )حفظ كألبوم جديد(.  ●
كرر اخلطوة ٠١ حسب الضرورة.  ●

على  ● الفيديو(  )لقطة   ]Video  snapshot[ اضبط 
العادي  التصوير  إىل  للعودة  )تعطيل(.   ]Disable[

لألفالم، تأكد من ضبط ]Disable[ )تعطيل(. 
القائمة  ● من  للخروج   >M< الــزر  على  اضغط 

والعودة إىل شاشة تصوير األفالم العادية.   

إنشاء ألبوم لقطات الفيديو

8

9

10

11
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طول لقطة الفيديو                       فيلم 4 ثوان
ألبوم                        

إعدادات التصوير

لقطة الفيديو                                 تمكين

إعدادات ا�لبوم

عرض رسالة التأكيد                                 تمكين

3 تصوير لقطات الفيديو

اخليارات يف اخلطوتني ٩ و ١٠
الوصف الوظيفة

Save as album J )حفظ كألبوم( 
)اخلطوة ٩(

سيتم حفظ مقطع الفيلم كلقطة الفيديو األوىل بألبوم 
لقطات الفيديو. 

ستتم إضافة لقطة الفيديو التي مت تسجيلها إىل األلبوم 
املسجل قبل ذلك مباشرًة. 

يتم إنشاء ألبوم لقطات فيديو جديد كما يتم حفظ مقطع 
الفيلم كلقطة الفيديو األوىل، سوف يكون األلبوم اجلديد ملًفا 

خمتلفًا عن األلبوم املسجل مسبًقا. 

سيتم تشغيل لقطة الفيديو التي تسجيلها للتو. للتعرف 
على عمليات التشغيل، انظر اجلدول الوارد الصفحة التالية. 

سيتم مسح لقطة الفيديو التي قمت بتسجيلها للتو بدًلا 
من حفظها يف األلبوم. حدد ]OK[ )موافق( يف مربع حوار 

التأكيد.

Add to album J )إضافة إىل األلبوم( 
)اخلطوة ١٠(

Save as a new album W )حفظ 
كألبوم جديد( )اخلطوة رقم ١٠(

 Playback video snapshot 1
)تشغيل لقطة الفيديو( )اخلطوة رقم 

٩ و١٠(

Do not save to album r )عدم 
احلفظ يف األلبوم( )اخلطوة رقم ٩(

Delete without savingr )حذف 
دون حفظ يف األلبوم( )اخلطوة رقم ١٠(

إذا كنت ترغب يف تصوير لقطة فيلم أخرى بعد تصوير 
 ]Show confirm msg[ لقطة الفيديو، فاضبط

)إظهار رسالة التأكيد( على ]Disable[ )تعطيل(. 
سيتيح لك هذا اإلعداد تصوير لقطة الفيديو التالية 
مباشرة دون ظهور شاشة تأكيد بعد التصوير يف 

كل مرة. 
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3 تصوير لقطات الفيديو

]..............[ )تشغيل لقطة الفيديو( يف اخلطوتني رقم ٩ و٠١
وصف التشغيلالوظيفة

Play 7 )تشغيل(
من خالل الضغط على >0<، ميكنك تشغيل لقطة الفيديو املسجلة للتو 

أو إيقافها مؤقًتا.  

لعرض املشهد األول للقطة الفيديو األوىل باأللبوم. 

للخلف  الفيديو  لقطة  تتخطى   ،>0< على  فيها  الضغط  يتم  مرة  كل  يف 
لثواٍن قليلة. 

يف كل مرة يتم الضغط فيها على >0<، يتم عرض اإلطار السابق. يف حالة 
االستمرار يف الضغط على >0<وسيتم إرجاع الفيلم. 

لألمام  الفيديو  لقطة  تتخطى   ،>0< على  فيها  الضغط  يتم  مرة  كل  يف 
لثوان قليلة. 

يعرض املشهد األخري للقطة الفيديو األخرية باأللبوم. 

موضع التشغيل

مدة التشغيل )دقائق: ثواٍن(

ميكنك ضبط مستوى صوت السماعة املدجمة )ص. ٣٥٠( عن طريق تدوير 
القرص >6<. 

يؤدي الضغط على الزر >M< إىل العودة إىل الشاشة السابقة. 

بعرض  الفيلم  تشغيل  سيتم   ،>0< على  فيها  الضغط  يتم  مرة  كل  يف 
إجراء  سيتم   ،>0< على  الضغط  يف  االستمرار  حالة  يف  اآلخر.  تلو  اإلطار 

التقدمي السريع للفيلم. 

 First Frame 5
)اإلطار األول(

Skip backward  P
)تخطي للخلف(*

 Previous frame 3
)اإلطار السابق(

Next frame6 )اإلطار 
التايل(

 Skip forward O
)تخطي لألمام(*

Last frame 4 )اإلطار 
األخري(

Volume 9 )مستوى 
الصوت(

دقائق ثواٍن”

23

مدة  ستتوافق  لألمام(،  )تخطي   ]Skip  forward[ و  للخلف(،  )تخطي   ]Skip  backward[ باستخدام   *
 ٨ أو  ثواٍن   ٤ أو  )ثانيتان  الفيديو(  )لقطة   ]Video  snapshot[ ضمن  املضبوطة  الثواين  عدد  مع  التخطي 

ثواٍن تقريًبا(. 
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إعدادات ا�لبوم

إنشاء ألبوم جديد

إضافة إلى ألبوم حالي

3 تصوير لقطات الفيديو

إضافة إىل األلبوم احلايل

1

2

3

 ]Add to existing album[ حدد
)إضافة إىل األلبوم احلايل(. 

حدد ألبوًما حالًيا. 

 قم بتصوير لقطة الفيديو. 

اتبع اخلطوة رقم ٥ يف الصفحة ٢٩٢ لتحديد  ●  
]Add to existing album[ )إضافة إىل األلبوم 

احلايل(، ثم اضغط على >0<. 

ألبوم  ● لتحديد   >Z<  >Y< مفتاحي  على  اضغط   
موجود، ثم اضغط على >0<. 

حدد ]OK[ )موافق(، ثم اضغط على >0<.  ●  
بحيث       ● معينة  فيديو  لقطات  إعــدادات  تغيري  سيتم   

تطابق إعدادات األلبوم احلالية. 
اضغط على الزر >M< للخروج من القائمة.  ●  
ستظهر شاشة تصوير لقطة الفيديو.  ●  

●  )٢٩٣ )ص.  الفيديو”  لقطات  ألبوم  إنشاء   “ أنظر   
لتصوير لقطات الفيديو. 





ال ميكنك حتديد ألبوم مت تصويره بكامريا أخرى. 
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3 تصوير لقطات الفيديو

 التنبيهات اخلاصة بتصوير لقطات الفيديو
ميكنك إضافة لقطات الفيديو بنفس املدة فقط إىل األلبوم )ثانيتان أو ٤ ثواٍن أو ٨ ثواٍن تقريًبا لكل  ●  

لقطة(. 
الحظ أنه إذا قمت بأي مما يلي أثناء لقطات الفيديو، فسيتم إنشاء ألبوم جديد للقطات الفيديو  ●  

الالحقة. 
تغيري ]Movie rec. size[ )حجم تسجيل الفيلم(.  ●  
●  ]Manual[  / )تلقائي(   ]Auto[ مــن  الــصــوت(  )تسجيل   ]Sound  rec.[ إعـــداد  تغيري   

 ]Manual[ / )تلقائي( ]Auto[ تعطيل( إىل( ]Disable[ تعطيل( أو من( ]Disable[ يدوي(  إىل(
)يدوي( . 

حتديث الربنامج الثابت.  ●  
تعد مدة تصوير لقطة الفيديو تقريبية فقط.  ●  
وفًقا ملعدل اإلطارات، قد تكون مدة التصوير املعروضة أثناء التشغيل غري دقيقة.   ●  
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تشغيل ألبوم

ميكنك تشغيل ألبوم للقطات الفيديو بنفس طريقة تشغيل زي فيلم عادي )ص. ٣٥٠(. 

1

2

3

قم بتشغيل الفيلم. 

حدد األلبوم. 

قم بتشغيل األلبوم. 

اضغط على الزر >x< لعرض الصورة.  ●  

●  ]ts[ يف عرض الصورة الواحدة، يشري الرمز  
لقطات  ألبوم  إىل  الشاشة  يسار  أعلى  املعروض 

الفيديو. 
اضغط على مفتاحي >Z< >Y< لتحديد األلبوم.  ●  

اضغط على >0<.  ●  
من على لوحة عرض الفيلم، حدد ]7[ )تشغيل[، ثم  ●  

اضغط على >0<. 

موسيقى اخللفية
ميكنك تشغيل موسيقى اخللفية عند تشغيل األلبومات واألفالم العادية وعروض الشرائح على  ●  

إىل  اخللفية  موسيقى  نسخ  أوًلا  يجب  اخللفية،  موسيقى  لتشغيل   .)٢٥٦  ،٣٥١ )ص.  الكامريا 
البطاقة باستخدام برنامج EOS Utility )برنامج EOS(. للحصول على معلومات حول كيفية نسخ 

 .EOS Utility موسيقى اخللفية، ارجع إىل دليل إرشادات
يجب استخدام املوسيقى املسجلة على بطاقة الذاكرة للرتفيه اخلاص فقط. ال تنتهك حقوق  ●  

مالك حقوق النشر.  
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3 تصوير لقطات الفيديو

حترير ألبوم
بعد التصوير، ميكنك ترتيب لقطات الفيديو أو حذفها أو تشغيلها يف األلبوم.

1

2

 .]X[ حدد

حدد عملية التحرير.

عند عرض لوحة عرض الفيلم، حدد ]X[ )حترير(، ثم  ●  
اضغط على >0<. 

سيتم عرض شاشة التحرير.  ●  

حدد خيار التحرير، ثم اضغط على >0<.  ●  

الوظيفة

 Movie snapshot T
)نقل اللقطة(

اضغط على مفتاحي >Z< >Y< لتحديد لقطة الفيديو املراد نقلها، ثم 
اضغط على >0<. اضغط على مفتاحي >Z< >Y< لنقل اللقطة، ثم 

اضغط على >0<. 

اضغط على مفتاحي >Z< >Y< لتحديد لقطة الفيديو املراد تشغيلها، 
ثم اضغط على >0<.

اضغط على مفتاحي >Z< >Y< لتحديد لقطة الفيديو املراد حذفها، 
م اضغط على >0<. سيتم عرض الرمز ]L[ على لقطة الفيديو 

احملددة. سيؤدي الضغط على >0< مرة أخرى إىل إلغاء التحديد كما 
 .]L[ سيختفي الرمز

Delete snapshotL
)حذف اللقطة(

 Play snapshot7
)تشغيل اللقطة(

الوصف
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احفظ األلبوم الذي مت حتريره. 3
اضغط على الزر >M< للعودة إىل لوحة التحرير  ●  

باجلزء السفلي من الشاشة. 
حدد ]W[ )حفظ(، ثم اضغط على >0<.  ●  
ستظهر شاشة احلفظ.  ●  
)ملف  ●  ]New  File[ حــدد  جديد،  كألبوم  حلفظه   

حدد  األصلي،  األلبوم  واستبدال  وحلفظه  جديد(، 
]Overwrite[ )استبدال(، ثم اضغط على >0<. 

إذا كانت البطاقة ال تشتمل على مساحة خالية كافية، فلن يتوفر اخليار ]New File[ )ملف جديد(.  ●  
عند انخفاض مستوى شحن البطارية، ال ميكن حترير األلبومات. استخدم بطارية مشحونة بالكامل.  ●  
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  إعدادات وظائف القائمة
]z5[ وكأنها  ]z4[ و   ،]z1[ التبويب  >k<، سيتم عرض عالمات  عند ضبط مفتاح التشغيل على 
خيارات القائمة اخملصصة لتصوير األفالم )عالمات التبويب ]z2[ ]z1[ و ]z3[ يف أوضاع املنطقة 

األساسية(. 

حجم تسجيل األفالم ●  
ميكنك ضبط حجم تسجيل األفالم )حجم الصور، معدل اإلطارات، وطريقة الضغط(. للتفاصيل، أنظر 

الصفحة ٢٧٥. 

التكبري/ التصغري الرقمي ●  
ميكنك استخدام التكبري/ التصغري الرقمي للتصوير الفوتوغرايف. للتفاصيل، أنظر الصفحة ٢٧٨. 

تسجيل الصوت* ●   
بتسجيل  املدجمة  امليكروفونات  تقوم  ما  ــادًة،  ع
ميكروفون  تــوصــيــل  حــالــة  يف  ــو.  االســتــريي صـــوت 
منفصل(  بشكل  )يباع   DM-E1 خارجي  استرييو 
مبيكروفون  اخلــاص  )دخـــل(   IN التصويل  بطرف 

الكامريا اخلارجي )ص. ٢٨(، سيتم منحه األولوية.   

مقياس املستوى
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خيارات ]Sound rec./Rec. level[ )تسجيل الصوت/ مستوى التسجيل(
]Auto[ )تلقائي(  

]Manual[ )يدوي( 

]Disable[ )تعطيل(

]Wind filter[[)مرشح صوت الرياح(

]Attenuator[ )خمفض الصوت(

التحكم  وسيعمل  تلقائًيا.  الصوت  تسجيل  مستوى  ضبط  يتم   :
ملستوى  استجابة  تلقائي  بشكل  الصوت  مستوى  يف  التلقائي 

الصوت. 

تسجيل  مستوى  ضبط  ميكنك  املتقدمني.  للمستخدمني   :
الصوت إىل واحد من ٦٤ مستوى. 

مقياس  إىل  وأنــظــر  التسجيل(  )مستوى   ]Rec.  level[ ــدد  ح
املستوى أثناء الضغط على مفتاحي >Z< >Y< لضبط مستوى 
ثــواٍن   ٣( األقصى  احلــد  تعليق  مؤشر  إىل  أنظر  الصوت.  تسجيل 
العالمة  ميني  على  املستوى  عداد  يضيء  بحيث  واضبط  تقريًبا(، 
“١٢” )-١٢ ديسيبل( لألصوات الصاخبة يف بعض األحيان. إذا جتاوز 

“ ٠” فسيتشوه الصوت. 

عند ضبطه على ]Auto[ )تلقائي( ، فإنه يقوم بتقليل تشويش صوت الرياح عند وجود رياح يف اخلارج. 
الرياح،  صوت  مرشح  وظيفة  تعمل  عندما  فقط.  املدجمة  امليكروفونات  مع  امليزة  هذه  تفعيل  يتم 

سوف تقل أيًضا أصوات اجلهري املنخفضة. 

يقوم بشكل تلقائي مبنع تشوهات الصوت التي تسببه األصوات الصاخبة. حتى يف حالة ضبط 
]Sound rec[ )تسجيل الصوت( على ]Auto[ )تلقائي(  أو ]Manual[ )يدوي(  قبل التصوير، قد يظل 
 ]Enable[ احلالة، يوصى بضبطه على  قائًما يف حالة وجود صوت صاخب. ففي هذه  الصوت  تشوه 

)متكني(. 

 يف حالة استخدام وظيفة Wi- Fi )االتصال الالسلكي( مع ميكروفون خارجي، قد يتم تسجيل صوت 
الضوضاء. أثناء تسجيل الصوت، ال يوصى باستخدام وظيفة االتصال الالسلكي. 

الصوت(  ● )تسجيل   ]Sound  recording[ إعدادات  ستكون  األساسية،  املنطقة  أوضاع  يف   
املتوفرة هي ]On[ )تشغيل( أو  ]Off[ )إيقاف(. يف حالة ضبط ]On[ )تشغيل(، فسيتم ضبط 
وظيفة  تفعيل  وسيتم  )تلقائي((   ]Auto[ مع  احلال  هو  )كما  تلقائًيا  الصوت  تسجيل  مستوى 

مرشح صوت الرياح. 
ال ميكن ضبط توازن مستوى الصوت بني L )اليسار( وR )ميني(.  ●  
يسجل L )اليسار( و R )ميني( الصوت مبعدل منوذجي يبلغ ٤٨ كيلوهرتز/ ١٦ بت.    ●  

: لن يتم تسجيل الصوت. 



303

z4
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● Servo الضبط التلقائي للبؤرة لألفالم باستخدام  
 

عند ضبط ]Enable[ )متكني(: 

عند ضبط ]Disable[ )تعطيل(

تصحيح انحراف العدسة  ●  

الضبط التلقائي لبؤرة العدسة اإللكرتوين ●  

اإلعداد  مستمر.  بشكل  الهدف  على  البؤرة  الكامريا  تضبط  الفيلم،  تصوير  وأثناء  الوظيفة،  هذه  مع 
االفرتاضي هو ]Enable[ )متكني(.

تقوم الكامريا بضبط البؤرة على الهدف بشكل مستمر حتى عند عدم الضغط على زر الغالق حتى  ●  
منتصفه. 

إذا كنت تريد أن تستمر يف ضبط البؤرة على نقطة معينة أو إذا مل ترغب بتسجيل ضوضاء تشغيل  ●  
النحو  على  مؤقت  بشكل   Servo باستخدام  لألفالم  للبؤرة  التلقائي  الضبط  إيقاف  ميكنك  العدسة، 

التايل. 
أنقر ]Z[ املوجودة يف أسفل يسار الشاشة.  ●  
●  .>D< اضغط على الزر  
يف ]C.Fn(Custom Functions :54[ )الوظائف اخملصصة(، يف حال ضبط  ●  
   ]Shutter/AE lock button :12[  )زر تثبيت اإلضاءة التلقائية/ الغالق( على  ●
للبؤرة، بدون  ● التلقائي  تثبيت الضبط  للبؤرة/  التلقائي  AF/AF lock, no AE lock:2[ )الضبط   [  

 Servo وضع  باستخدام  لألفالم  للبؤرة  التلقائي  الضبط  إيقاف  فيمكنك  التلقائية(،  اإلضاءة  تثبيت 
بشكل مؤقت أثناء الضغط باستمرار على الزر >A<. عند حترير الزر >A<، سيتم استئناف الضبط 

.Servo التلقائي للبؤرة لألفالم باستخدام وضع
عند إيقاف الضبط التلقائي للبؤرة لألفالم باستخدام وضع Servo بشكل مؤقت، إذا عدت إىل تصوير  ●  

الفيلم بعد الضغط على الزر >M< أو >x<، أو تغيري طريقة الضبط التلقائي للبؤرة، فسوف 
 .Servo يستأنف تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة لألفالم باستخدام وضع

اضغط على زر الغالق حتى املنتصف لضبط البؤرة.  ●  

ميكن ضبط تصحيح اإلضاءة الطرفية والتصحيح االنحراف اللوين. للتفاصيل، أنظر الصفحة ١٧٣. 

عند استخدام عدسة مزودة بوظيفة ضبط يدوية وإلكرتونية للبؤرة، أنظر الصفحة ١٢٢.
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 تنبيهات عند ضبط ]Movie Servo AF[ )الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 
وضع Servo( على ]Enable[ )متكني(

ظروف التصوير التي جتعل من الصعب ضبط البؤرة ●  
اقرتاب الهدف سريع احلركة من الكامريا أو ابتعاده عنها.  ●  
حترك هدف على مقربة من أمام الكامريا.  ●  
الصفحة  ● يف  ــؤرة"  ــب ال ضبط  الصعب  مــن  جتعل  الــتــي  التصوير  ظـــروف   " إىل  أيــًضــا  ارجـــع   

 .٢٥٤
مبا أن ذلك يؤدي إىل تشغيل العدسة بشكل مستمر، سوف تستهلك طاقة البطارية مما يقلل   ●  

من إجمايل وقت تصوير األفالم املمكن )ص. ٢٧٦(. 
مع بعض العدسات املعينة، قد يتم تسجيل ضوضاء تشغيل العدسة أثناء ضبط البؤرة.  ●  
DM-E1 )يباع بشكل  ● يف حالة حدوث ذلك، قد يقلل استخدامك مليكروفون االسترييو االجتاهي 

 USM عدسات  استخدام  سيعمل  كذلك،  الفيلم.  يف  العدسة  تشغيل  ضوضاء  من  منفصل( 
معينة )على سبيل املثال عدسة EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM( أو عدسات STM معينة 
تشغيل  ضوضاء  تقليل  على  املثال(  سبيل  على   EF-S18-55mm  f/4-5.6  IS  STM )كعدسة 

العدسة يف التسجيل.  
سيتوقف الضبط التلقائي للبؤرة لألفالم باستخدام وضع Servo أثناء التكبري/ التصغري أو العرض  ●

املكرب. 
أثناء تصوير الفيلم، إذا اقرتب هدف أو ابتعد هدف أو إذا حتركت الكامريا رأسًيا أو أفقًيا )التحريك(،  ●

فقد يتم توسيع صورة الفيلم املسجلة أو تصغريها )تغيري يف تكبري الصورة( حلظًيا. 
للبؤرة(  ● اليدوي  >MF< )الضبط  إىل  بالتبديل  البؤرة للعدسة، فقم  إذا رغبت يف ضبط وضع ضبط 

أثناء الضبط التلقائي للبؤرة لألفالم باستخدام Servo، قم أوًلا بضبط مفتاح تشغيل الكامريا على 
 .>ON<

طريقة الضبط التلقائي للبؤرة ●
ميكنك          ●  .٢٥٦  -٢٤٧ الصفحات  يف  الوارد  للوصف  مماثلة  للبؤرة  التلقائي  الضبط  طرق  ستكون   

حتديد ]u+Tracking[ )التتبع(، ]Smooth zone[ )املنطقة الدقيقة(، أو 
●  .]Live 1-point AF[
● 
● Nموقت ضبط كثافة اإلضاءة 
  ميكنك تغيري مدة إعداد درجة اإلضاءة )مدة تثبيت اإلضاءة التلقائية(.    ●
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a/-

q/-

a/k

q/k

 

3 إعدادات وظائف القائمة

عرض الشبكة ●  
مع ]3x3 l[ أو ]6x4 m[، ميكنك عرض خطوط الشبكة ملساعدتك على فحص اإلمالة األفقية  ●

أو الرأسية. أيًضا، مع ]3x3+diag n[ ، يتم عرض الشبكة واخلطوط مًعا ملساعدتك على احلصول 
على توازن أفضل عن طريق حماذاة خطوط التقاطع مع الهدف. 

الحظ بأنه ال يتم عرض الشبكة على شاشة LCD أثناء تصوير األفالم.  ●
● 
● V زر الوظيفة  
أثناء  ● بالكامل  أو  املنتصف  حتى  الغالق  زر  على  الضغط  عرب  تنفيذها  يتم  التي  الوظائف  ضبط  ميكنك 

تصوير األفالم. 

اإلعداد

الضغط حتى املنتصف

ضبط كثافة اإلضاءة والضبط التلقائي للبؤرة

ضبط كثافة اإلضاءة فقط

ضبط كثافة اإلضاءة والضبط التلقائي للبؤرة

ضبط كثافة اإلضاءة فقط

الضغط بالكامل

ال يوجد وظيفة

ال يوجد وظيفة

تشغيل/ إيقاف تصوير الفيلم

تشغيل/ إيقاف تصوير الفيلم

يف حالة ضبط ]a/k[ أو ]q/k[، باإلضافة إىل الضغط على الزر >A<، ميكنك البدء بتشغيل 
 RS- 60E3 أو إيقاف تصوير األفالم بالضغط على زر الغالق بالكامل أو عرب استخدام مفتاح التحكم عن بعد

)يباع بشكل منفصل، ص. ٤١٣(. 

 أثناء تصوير األفالم، تعمل وظيفة ]V btn function[ )زر الوظيفة( على الكتابة على أي وظيفة مت 
تعيينها إىل زر الغالق من خالل ]Shutter/AE lock button :12[ )زر تثبيت اإلضاءة التلقائية/ الغالق( 

يف ])C.Fn(Custom Functions :54[ )الوظائف اخملصصة(.  
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لقطة الفيديو ●
ميكنك تصوير لقطات الفيديو. للتفاصيل، أنظر الصفحة ٢٩١. 

الفيلم ذات الفرتات الزمنية املتباعدة ●
ميكنك تصوير األفالم ذات الفرتات الزمنية املتباعدة. للتفاصيل أنظر الصفحة ٢٨٤. 

التصوير باستخدام وحدة التحكم عن بعد ●
بعد  عن  التحكم  وحدة  باستخدام  األفالم  تصوير  إيقاف  أو  البدء  ميكنك  )متكني(،   ]Enable[ ضبط  عند 
الالسلكية BR-E1 )تباع بشكل منفصل، ص. ٤٠٩( أو وحدة التحكم عن بعد RC-6 )تباع بشكل منفصل، 

ص. ٤١٢(. 

عند استخدام وحدة التحكم عن بعد BR-E1 الالسلكية ●  
قم بضبط وضع أو مفتاح تصوير األفالم على وضع >k< ثم اضغط على زر التحرير.  ●

● RC-6 عند استخدام وحدة التحكم عن بعد  
●  >o< قم بضبط املفتاح على وضع >2<، ثم اضغط على زر النقل. يف حالة مت ضبط املفتاح على

)التحرير الفوري(، سيتم تطبيق إعداد ]V btn function[ )زر الوظيفة(.  
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3 إعدادات وظائف القائمة

مثبت الصور الرقمي لألفالم ●
األفالم.  تصوير  أثناء  الكامريا  اهتزاز  تصحيح  على  إلكرتونًيا  الكامريا  يف  املدمج  الصور  مثبت  يعمل 
تثبيت الصور حتى  الوظيفة، ميكن  الرقمي لألفالم". مع هذه  الصور  الوظيفة "مثبت  وتسمى هذه 
عند استخدام عدسة ال تشتمل على مثبت صور. عند استخدام عدسة ال تشتمل على مثبت صور 
بالعدسة  الصور اخلاص  الصور لألفالم عند ضبط مفتاح مثبت  بؤري مدمج، ستعمل وظيفة مثبت 

 .>ON< على

)v( تعطيل

)w( متكني

)y( حمّسن

الرقمي  الصور  مثبت  باستخدام  الصور  تثبيت  تعطيل  يتم   :
لألفالم. 

مكربة  الــصــورة  ستكون  الكامريا.  اهــتــزاز  تصحيح  سيتم   :
بشكل بسيط. 

: مقارنة مع ما ميكن تطبيقه عند ضبط ]Enable[ )متكني(، 
ميكن إحداث تصحيح أقوى يف  هذا الوضع. وستكون الصورة 

مكربة أكرث. 

لن يعمل مثبت الصور الرقمي لألفالم عند ضبط مفتاح تثبيت الصور اخلاص بالعدسة على وضع  ●  
 .)yw( >OFF<

لن يعمل مثبت الصورة الرقمي لألفلتم مع عدسات يبلغ طولها الؤرة ٨٠٠ ملم. ●  
>v<، أو حتى عند  ● أو   >8< ال ميكن ضبط مثبت الصور الرقمي لألفالم عند ضبط وضعي   

ضبط تكبري/ تصغري الرقمي لألفالم، فيلم املتعدد الفرتات أو املرشحات اإلبداعي. 
كلما توسعت زاوية العرض، كلما زادت فعالية تثبيت الصورة. وكلما قل قطر زاوية العرض، كلما  ●  

قلت فعالية تثبيت الصورة. 
عند استخدام عدسة TS- E، وعدسة عني السمكة، أو عدسة ليست من إنتاج Canon، يوصى  ●  

بضبط مثبت الصورة الرقمي لألفالم على ]Disable[ )تعطيل(. 
يف الوضع املكرب، لن يتم عكس تأثري مثبت الصور الرقمي يف الصورة املعروضة على الشاشة.  ●  
ومبا أنه يتم تكبري الصورة بواسطة مثبت الصور الرقمي، ستبدو الصورة حمببة أكرث. وقد تالحظ  ●  

أَيا ظهور تشويش، ونقاط من الضوء وما إىل ذلك. 
ضبط  ● نطاق  خارج  مؤقت  بشكل  )يبدو  بقوة  الهدف  يبهت  قد  التصوير،  وظروف  للهدف  وفًقا   

البؤرة( بسبب تأثريات مثبت الصور. 
عند ضبط مثبت الصور الرقمي لألفالم، ستتغري أيًضا أحجام نقاط الضبط التلقائي للبؤرة.  ●  
●  ]Disable[ عند استخدام حامل ثالثي القوائم، يوصى بضبط مثبت الصورة الرقمي لألفالم على  

)تعطيل(. 
●  .Canon ال تدعم بعض العدسات هذه الوظيفة. للتفاصيل، ارجع إىل موقع شركة  



308

3 إعدادات وظائف القائمة

N أثناء تصوير األفالم ISO سرعة
ميكنك ضبط سرعة ISO بشكل منفصل لتصوير الصور الثابتة أو األفالم. يتم ضبطه ضمن عالمة التبويب 

 .]z2[

● )ISO سرعة( ]kISO speed[  
يف وضع اإلضاءة اليدوية، ميكنك ضبط سرعة ISO )ص.  ●

 .)٢٦٩
● 
]kISO Auto[ )سرعة ISO التلقائية( ●  
ميكنك ضبط احلد األقصى من سرعة ISO التلقائية ل  ●

 .ISO 12800 أو ISO 6400  إىل ISO AUTO
●  ]54: Custom Functions)C.Fn([ ضمن عالمة التبويب

)الوظائف اخملصصة(، يف حالة مت ضبط 
●  ]1:On[ على )ISO امتداد سرعة( ]2: ISO expansion[

)تشغيل(، ميكنك حتديد 
●   .)H)25600( :حد أقصى( ]Max.:H)25600([
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 تنبيهات عامة لتصوير األفالم
 >E< رموز حتذير درجات احلرارة الداخلية احلمراء

يف حالة ارتفاع درجة احلرارة الداخلية للكامريا نتيجة تصوير األفالم لفرتة طويلة أو ارتفاع درجة  ●  
احلرارة احمليطة، سيظهر رمز >E< باللون األحمر. 

يشري الرمز >E< األحمر إىل أنه سيتم إيقاف تصوير األفالم تلقائًيا قريًبا. يف حالة حدوث ذلك، فلن  ●  
تتمكن من التصوير جمدًدا حتى تنخفض درجة احلرارة الداخلية للكامريا. أوقف تشغيل الكامريا 

واتركها لفرتة من الوقت. 
سيؤدي تصوير فيلم يف درجة حرارة مرتفعة لفرتة طويلة إىل ظهور الرمز >E< مبكًرا. أثناء عدم  ●  

القيام بالتصوير، أوقف تشغيل الكامريا دائًما. 
جودة الصورة والتسجيل

●  )IS( الصور  الصور وقمت بضبط مفتاح مثبت  العدسة املركبة تتضمن وظيفة مثبت  إذا كانت   
الضغط على  األوقات حتى يف حالة عدم  الصور يف جميع  >ON<، فسيتم تشغيل مثبت  على 
اإلجمالية  يقلل من املدة  البطارية وقد  الصور طاقة  الغالق حتى املنتصف. يستهلك مثبت  زر 
مل  إذا  أو  القوائم  ثالثي  حامل  استخدام  حالة  يف  املمكنة.  اللقطات  عدد  يقلل  أو  الفيلم  لتصوير 

  .>OFF< تقتض الضرورة تشغيل مثبت الصور، فيوصى بضبط مفتاح مثبت الصور على
أيًضا، ستلتقط امليكروفونات املدجمة بالكامريا ضوضاء تشغيل الكامريا. فاستخدم ميكروفون  ●  

االسترييو االجتاهي DM-E1 )متوفر يف األسواق( قد يقلل ضوضاء تشغيل الكامريا يف الفيلم. 
اخلاص  ● )دخــل(   IN التصويل  بطرف  اخلارجي  امليكروفون  بخالف  آخر  شيء  أي  بتوصيل  تقم  ال   

بامليكروفون اخلارجي للكامريا. 
هذه  ● يف  مؤقًتا.  الفيلم  يتوقف  قد  تلقائية،  إضاءة  بدرجة  األفالم  تصوير  أثناء  السطوع  تغري  إذا   

احلاالت، قم بتصوير األفالم باستخدام اإلضاءة اليدوية. 
يف حالة وجود مصدر إضاءة ساطع جًدا بالصورة، قد تظهر املنطقة الساطعة باللون األسود  ●  

على شاشة LCD. سيتم تسجيل الفيلم تقريًبا كما يظهر على شاشة LCD متاًما. 
يف ظروف اإلضاءة اخلافتة، قد يظهر تشويش أو ألوان غري منتظمة يف الصورة. سيتم تسجيل  ●  

الفيلم تقريًبا كما يظهر على شاشة LCD متاًما.
إذا قمت بتشغيل الفيلم مرة أخرى باستخدام أجهزة أخرى، قد تقل جودة الصورة أو الصوت أو قد  ●  

  .)MOV/MP4 يتعذر التشغيل )حتى وإن كانت األجهزة تدعم تنسيق
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MP4 قيود على األفالم بتنسيق 

جودة الصور والتسجيل
خمسة  ● ذو  مؤشر  يظهر  قد  بطيئة،  كتابة  سرعة  ذات  بطاقة  استخدام  عند   

مستويات على ميني الشاشة أثناء تصوير الفيلم. وهو يشري إىل مقدار البيانات 
التي تتم كتابتها على البطاقة بعد )السعة املتبقية من ذاكرة اخملزن املؤقت 
البطاقة، زادت سرعة صعود املؤشر ألغلى.  انخفضت سرعة  الداخلية(. كلما 

إذا أصبح املؤشر ممتلًئا، فسيتم إيقاف تصور الفيلم تلقائًيا. 
إذا كانت البطاقة ذات سرعة كتابة عالية، فلن يظهر املؤشر أو يصعد املؤشر  ●

للتأكد من  أفالم جتريبية  بتصوير بضعة  أوًلا  )إذا مت عرضه( ألعلى بصعوبة. قم 
قدرة البطاقة على الكتابة بسرعة كافية. 

التشغيل والتوصيل بجهاز تلفاز
فلن  ● فيلم،  بتصوير  وقمت   )٣٥٧ )ص.  تلفاز  بجهاز  الكامريا  بتوصيل  قمت  إذا   

يصدر التلفاز أي صوت أثناء التصوير. ولكن، سيتم تسجيل الصوت بشكل سليم. 

 .MP4 الحظ أن القيود التالية تنطبق عامًة على األفالم بتنسيق
لن يتم تسجيل الصوت على آخر إطارين تقريًبا.  ●  
نطاق  ● خارج  والصوت  الصور  تصبح  قد   ،Windows التشغيل  نظام  على  األفــالم  تشغيل  عند   

املزامنة بشكل طفيف.

املؤشر
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تعطيل الصافرة )ص. ٣١٢( ●  
التذكري بالبطاقة )ص. ٣١٢( ●  
ضبط مدة معاينة الصورة )ص. ٣١٣( ●  
ضبط مدة إيقاف التشغيل التلقائي )ص. ٣١٣( ●  
ضبط درجة سطوع شاشة LCD )ص. ٣١٤( ●  
إنشاء اجمللد وحتديده )ص. ٣١٥( ●  
أساليب ترقيم امللفات )ص. ٣١٧( ●  
ضبط معلومات حقوق النشر )ص. ٣٢٠( ●  
التدوير التلقائي للصور الرأسية )ص. ٣٢٢( ●  
إعادة الكامريا إىل اإلعدادات االفرتاضية )ص. ٣٢٣( ●  
إعداد إيقاف/ تشغيل شاشة LCD )ص. ٣٢٦( ●  
التنظيف التلقائي للمستشعر )ص. ٣٢٧( ●  
  إحلاق بيانات مسح األتربة )ص. ٣٢٩( ●
التنظيف اليدوي للمستشعر )ص. ٣٣١(  ●  

امليزات سهلة االستخدام

9
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إعدادات الوظائف

nلمس من أجل
تعطيل

الصافرة                                            تمكين

تعطيل

إعدادات التصوير

جودة الصورة               37
معاينة الصورة                   ثانيتان

تحرير الغللق من درن بطاقة 

تصحيح االنحراف اللوني للعدسة

تحرير الغالق دون بطاقة

تمكين

امليزات سهلة االستخدام
3 تعطيل الصافرة

3 لتذكري بالبطاقة

وأثناء  الذاتي،  املوقت  وضع  يف  التصوير  أثناء  البؤرة  ضبط  يتم  فيما  الصافرة  صوت  إطالق  منع  ميكنك 
عمليات تشغيل شاشة اللمس. 

يؤدي هذا اإلعداد إىل منع التصوير يف حالة عدم وجود بطاقة يف الكامريا. 

]Beep[ )الصافرة(،  ]53[، حدد  التبويب  ضمن عالمة 
ثم  )تعطيل(،   ]Disable[ حدد   .>0< على  اضغط  ثم 

اضغط على >0<. 
شاشة  تشغيل  عمليات  أثناء  الصافرة  صــوت  لكتم 

اللمس فقط، حدد ]Touch n[ )ملس من أجل(. 

ضمن عالمة التبويب ]z1[ حدد 
الغالق  )حترير   ]Release  shutter  without  card[

من دون بطاقة(، ثم اضغط على >0<. حدد 
]Disable[ )تعطيل(، ثم اضغط على >0<. 

وقيامك  الــكــامــريا  يف  بطاقة  ــال  إدخـ ــدم  ع حــالــة  يف 
بالضغط على زر الغالق، سيتم عرض “Card” )البطاقة( 
على مستكشف املشهد ولن تتمكن من حترير الغالق. 
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إعدادات التصوير

ثانيتان
ٍناوث 4
8 ثوانٍ
تعليق

معاينة الصورة إيقاف

ميكنك ضبط مدة معاينة الصورة على شاشة LCD فور التقاطها. يف حالة ضبط ]Off[ )إيقاف(، لن يتم 
]Hold[ )تعليق(، سيتم عرض معاينة الصورة حتى  عرض الصورة بعد التصوير مباشرة. يف حالة ضبط 

انتهاء مدة ]Auto power off[ )إيقاف التشغيل التلقائي(. 
الحظ بأنه أثناء معاينة الصور، يف حالة تشغيل أي من عناصر التحكم يف الكامريا، كالضغط على زر الغالق 

حتى املنتصف، سيتم إنهاء معاينة الصورة. 

لتوفري طاقة البطارية، يتم إيقاف تشغيل الكامريا تلقائًيا بعد انقضاء املدة احملددة للتشغيل يف وضع 
اخلمول. عند إيقاف تشغيل الكامريا بسبب إيقاف التشغيل التلقائي، ميكنك تشغيلها مرة أخرى بالضغط 

على زر الغالق وما إىل ذلك. 
 >DISP< الزر  أو أن تضغط على  الكامريا  يف حالة ضبط ]Disable[ )تعطيل(، إما أن توقف تشغيل 

إليقاف تشغيل شاشة LCD لتوفري طاقة البطارية. 
إيقاف  سيتم  دقيقة،   ٠٣ ملدة  الكامريا  استخدام  وعدم  )تعطيل(،   ]Disable[ ضبط  حالة  يف  حتى 

 . >DISP< مرة أخرى، اضغط على الزر LCD تلقائًيا. لتشغيل شاشة LCD تشغيل شاشة

 ]Image review[ ]z1[، حدد  التبويب  ضمن عالمة 
اإلعداد  حدد   .>0< على  اضغط  ثم  الصورة(،  )معاينة 

املطلوب، ثم اضغط على >0<. 

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

حدد اإلعداد املطلوب، ثم اضغط على >0<. 

يف حالة ضبط ]sec/30 sec 10[ )٠١ ثواٍن/ ٠٣ ثانية(، سيتم إيقاف تشغيل الكامريا بعد تركها يف 
وضع اخلمول حلوايل ٠١ ثواٍن. عند ضبط الوظائف أو أثناء التصوير باستخدام العرض املباشر، أو تصوير 

األفالم أو تشغيل الصور وما إىل ذلك، يكون مدة إيقاف التشغيل التلقائية حوايل ٠٣ ثانية تقريًبا. 

امليزات سهلة االستخدام

3 ضبط مدة معاينة الصور

3ضبط مدة إيقاف التشغيل التلقائي
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LCD 3 ضبط درجة سطوع شاشة

ميكنك ضبط درجة سطوع شاشة LCD لتسهيل قراءة املعلومات املعروضة عليها. 

 ]LCD Brightness[ حدد ،]ضمن عالمة التبويب ]52
)سطوع شاشة LCD(، ثم اضغط على >0<. اضغط 
على مفتاحي >Z< >Y< لضبط السطوع يف شاشة 

الضبط، ثم اضغط على >0<. 

عند التحقق من درجة إضاءة إحدى الصور، اضبط درجة 
سطوع شاشة LCD على ٤ وامنع الضوء احمليط من 

التأثري على الصورة.  
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إعدادات الوظائف

تحديد المجلد
ترقيم الملفات المستمر

التدوير التلقائي Dz تشغيل

إعدادات االتصال الالسلكي

تحديد المجلد

إنشاء المجلد

تحديد المجلد

إنشاء المجلد 101

موافق إلغاء

تهيئة البطاقة

امليزات سهلة االستخدام

3 إنشاء اجمللد وحتديده

إنشاء اجمللد

ميكنك إنشاء اجمللدات وحتديدها بحرية مطلقة حلفظ الصور امللتقطة بها. 
وتعد هذه عملية اختيارية نظًرا ألنه سيتم إنشاء جملد تلقائًيا حلفظ الصور امللتقطة. 

1

2

3

حدد ]Select folder[ )حتديد اجمللد(. 

 حدد ]Create folder[ )إنشاء جملد(. 

قم بإنشاء جملد جديد. 

● ]Select  folder[ حدد ،]ضمن عالمة التبويب ]51  
)حتديد اجمللد(، ثم اضغط على >0<. 

]Create folder[ )إنشاء جملد(، ثم اضغط  ● حدد   
على >0<. 

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

 .يتم إنشاء جملد جديد برقم جملد أكرب برقم واحد
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حتديد جملد

جملًدا  ● حــدد  اجمللد،  حتديد  شاشة  عــرض  أثناء   
واضغط على >0<. 

يتم حتديد اجمللد الذي سيتم حفظ الصور امللتقطة  ●  
به. 

باجمللد  ● الالحقة  امللتقطة  الصور  تسجيل  سيتم   
احملدد. 



اجمللدات
اجمللد(  )رقم  أرقام  بثالثة  اجمللد  اسم  يبدأ  املثال،  سبيل  على   ”100CANON" مع  احلال  هو  كما 
إىل  يصل  الصور  من  عدد  على  يحتوي  أن  للمجلد  وميكن  رقمية.  أبجدية  أخرى  حروف  بخمسة  متبوًعا 
٩٩٩٩ صورة )رقم امللف٠٠٠١ - ٩٩٩٩ (. يف حالة امتالء أحد اجمللدات، يتم إنشاء جملد جديد برقم جملد 
أكرب برقم واحد تلقائًيا. كذلك، إذا مت إجراء إعادة الضبط اليدوي )ص. ٣١٩ (، فسيتم إنشاء جملد جديد 

تلقائًيا. ميكن إنشاء اجمللدات التي يتم ترقيمها من ١٠٠  وحتى ٩٩٩ . 

إنشاء اجمللدات باستخدام كمبيوتر
عدد  وأنشئ   DCIM اجمللد  افتح   .”DCIM“ باسم  جملًدا  أنشئ  الشاشة،  على  البطاقة  فتح  أثناء 
وتكون   .”100ABC_D“ التنسيق  اجمللد  اسم  يتبع  أن  يجب  وتنظيمها.  حلفظها  الــالزم  اجمللدات 
األرقام الثالثة األوىل رقم اجملدل، من ٠٠١ إىل ٩٩٩. وميكن أن تتألف األحرف اخلمسة األخرية من احلروف 
الكبرية والصغرية من األلف إىل الياء، واألرقام والشرطة السفلية “ـ”. ولكن ال ميكن استخدام املسافة. 
والحظ كذلك أنه ال ميكن مشاركة اثنني من أسماء اجمللد لنفس رقم اجمللد املكون من ثالثة أرقام 
)على سبيل املثال، “100ABC_D” و”100W_XYZ”(، حتى يف حالة اختالف احلروف اخلمسة األخرية 

يف كل اسم.  

أقل رقم ملف
عدد الصور باجمللد

أعلى رقم ملف
اسم اجمللد
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تحديد المجلد

بطاقة- 1 بطاقة- 2بطاقة- 1

0051 0052 0051

100 101

0052

إعادة الضبط التلقائي

الترقيم                                          المستمر

امليزات سهلة االستخدام

ضمن  امللفات(،  )ترقيم   ]File  numbering[ يف 
]Numbering[ )ترقيم(،  ]51[، حدد  التبويب  عالمة 
ثم اضغط على >0<. يتم توضيح اإلعدادات املتوفرة 

أدناه. حدد اخليار، ثم اضغط على >0<. 

بعد  ● حتى  بالتسلسل  امللفات  ترقيم  يستمر  )مستمر(:   ]Continuous[  
استبدال البطاقة أو إنشاء جملد. 

3 أساليب ترقيم امللفات

سيتم ترقيم ملفات الصور من ٠٠٠١ إىل ٩٩٩٩ بالرتتيب الذي التقطت به الصور، ثم يتم حفظها يف جملد. 
ميكنك تغيري طريقة تعيني أرقام امللفات. 

سيظهر رقم امللف على الكمبيوتر بالتنسيق التايل: 
 IMG_0001.JPG

حتى بعد استبدال البطاقة أو إنشاء جملد جديد، تستمر عملية ترقيم امللفات بتسلسل يصل إىل ٩٩٩٩. 
ويعد هذا األمر مالئًما عندما ترغب يف حفظ الصور التي مت ترقيمها بأي رقم من ٠٠٠١ إىل ٩٩٩٩ على عدة 

بطاقات أو عدة جملدات داخل جملد واحد بالكمبيوتر الشخصي. 
إذا كانت البطاقة البديلة أو اجمللد املوجود يحتوي بالفعل على صور مسجلة مسبًقا، فقد يستمر ترقيم 
امللفات للصور اجلديدة بدًدا من ترقيم امللفات اخلاص بالصور املوجودة بالبطاقة أو اجمللد. وإذا كنت 
باستخدام بطاقة متت تهيئتها حديًثا يف كل  للملفات، فيوصى  الرتقيم املستمر  ترغب يف استخدام 

مرة. 

ترقيم امللفات بعد استبدال البطاقة

رقم امللف التسلسلي التايل

ترقيم امللفات بعد إنشاء جملد
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بطاقة- 1 بطاقة- 2بطاقة- 1

0051 0001 0051

100 101

0001

]Auto reset[ )إعادة ضبط تلقائية(: تتم إعادة تشغيل ترقيم امللفات من  ●  
٠٠٠١ يف كل مرة يتم استبدال البطاقة أو إنشاء جملد جديد. 

عند استبدال البطاقة أو إنشاء جملد، تتم إعادة تشغيل ترقيم امللفات من ٠٠٠١ للصور التي مت حفظها 
حديًثا. ويعد هذا مالئًما إذا كنت ترغب يف تنظيم الصور حسب البطاقات أو اجمللدات. 

إذا كانت البطاقة البديلة أو اجمللد املوجود يحتوي بالفعل على صور مسجلة مسبًقا، فقد يستمر ترقيم 
امللفات للصور اجلديدة بدًدا من ترقيم امللفات اخلاص بالصور املوجودة بالبطاقة أو اجمللد. إذا كنت 

ترغب يف حفظ الصور برتقيم ملفات يبدأ من ١٠٠٠، فاستخدم بطاقة متت تهيئتها حديًثا يف كل مرة. 

امليزات سهلة االستخدام

ترقيم امللفات بعد استبدال البطاقة ترقيم امللفات بعد إنشاء جملد

تتم إعادة ضبط ترقيم امللفات
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على  ● امللفات  ترقيم  ضبط  إلعادة  يدوية(:  ضبط  )إعادة   ]Manual  Reset[  
٠٠٠١ يدوًيا أو للبدء من رقم امللف ٠٠٠١ يف جملد جديد. 

]File numbering[ )ترقيم امللفات( ضمن  أسفل 
عالمة التبويب ]51[، حدد ]Manual Reset[ )إعادة 
ضبط يدوية(، ثم حدد ]OK[ )موافق( يف مربع التأكيد. 

 إذا وصل عدد امللفات باجمللد ٩٩٩ إىل ٩٩٩٩، فلن يكون التصوير ممكًنا حتى لو كانت هناك سعة 
ببطاقة  فاستبدلها  البطاقة.  باستبدال  تطالبك  رسالة   LCD شاشة  وستعرض  بالبطاقة.  تخزين 

جديدة. 

بالنسبة للصور بتنسيق JPEG و RAW، سيبدأ اسم امللف ب “IMG_”. وستبدأ أسماء ملفات األفالم 
ب “MVI_”. وستكون االمتدادات “JPG”. لصور JPEG و”CR2.” لصور RAW و”MP4.” لألفالم. 

عند إعادة ضبط ترقيم امللفات يدوًيا، يتم إنشاء جملد جديد تلقائًيا ويبدأ ترقيم ملفات الصور احملفوظة 
يف ذلك اجمللد من ٠٠٠١. 

مت  التي  للصور  خمتلفة  جملدات  استخدام  يف  ترغب  كنت  إذا  املثال،  سبيل  على  مفيًدا،  ذلك  ويكون 
التقاطها باألمس وتلك التي مت التقاطها اليوم. بعد إعادة الضبط اليدوية، يعود ترقيم امللفات إىل الوضع 

املستمر أو إعادة الضبط التلقائية. )لن يكون هناك مربع حوار التأكيد اخلاص بإعادة الضبط اليدوية(. 

امليزات سهلة االستخدام
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إعدادات الوظائف

الوظائف المخصصة

مسح ا�عدادات
معلومات حقوق النشر
 URL دليل/ برنامج

عرض شعار المصادقة

معلومات حقوق النشر

عرض معلومات حقوق النشر

إدخال اسم المؤلف

إدخال تفاصيل حقوق النشر

حذف معلومات حقوق النشر

البرنامج الثابت z ا�صدار 1

امليزات سهلة االستخدام

3 ضبط معلومات حقوق النشر*

 .Exi f عند ضبط معلومات حقوق النشر، سيتم إرفاقها بالصورة كمعلومات

1

2

3

3

 ]Copyright information[ حدد
)معلومات حقوق النشر(. 

حدد العنصر املراد ضبطه. 

أدخل النص. 

اخلروج من اإلعداد. 

ضمن عالمة التبويب ]54[، حدد  ●  
]Copyright information[ )معلومات  ●

حقوق النشر(، ثم اضغط على >0<. . 

حدد ]Enter author’s name[ )أدخل اسم  ●  
 ]Enter copyright details[ املؤلف( أو

)أدخل تفاصيل حقوق النشر(، ثم اضغط على 
 .>0<

اضغط على مفتاح األسهم >V< أو قم بتدوير  ●  
ــرف  احل ــد  ــدي وحت  n لتحريك   >6< ــرص  ــق ال

املطلوب. ثم اضغط على >0< إلدخاله. 
ميكنك إدخال ما يصل إىل ٣٦ حرًفا. ●  
●  .>L< حلذف أي حرف، اضغط على زر  
عن طريق حتديد ]E[، ميكنك تغيري وضع  ●  

الدخل. 
إللغاء النص املدخل، اضغط على الزر ●  
 > B<، ثم حدد ]OK[ )موافق(.  ●

●  ،>M< بعد إدخال النص، اضغط على الزر  
ثم حدد ]OK[ )موافق(. 

e  .يتم حفظ املعلومات

لوحة األحرف وضع الدخل
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امليزات سهلة االستخدام

)عرض   ]Display  copyright  info.[ حتديد  عند 
معلومات حقوق النشر( يف اخلطوة ٢، ميكنك التحقق 
]Copyright[ ومعلومات  )املؤلف(   ]Author[ من 

)حقوق النشر( التي قمت بإدخالها. 

 ،٢ اخلطوة  يف  النشر(  حقوق  معلومات  )حذف   ]Delete  copyright  information[ حتديد  عند 
ميكنك حذف ]Author[ )املؤلف( ومعلومات ]Copyright[ )حقوق النشر(. 

التحقق من معلومات حقوق النشر

حذف معلومات حقوق النشر

عند  بالكامل  عرضها  يتم  ال  قد  طويلة،  النشر”  “حقوق  أو  “املؤلف”  ل  املدخلة  املعلومات  كانت  رذا 
حتديد ].Display copyright info[ )عرض معلومات حقوق النشر(. 

لوحة  ● باستخدام  وقم   >Q< الزر  على  اضغط   ،٣ اخلطوة  يف  النص  إدخال  عن  تعذرك  حال  يف   
األحرف عند ظهور اإلطار باللون األزرق. 

ميكنك أيًضا ضبط أو التحقق من معلومات حقوق النشر بواسطة EOS Utility )برنامج EOS، ص.  ●  
  .)٤٧٤
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إعدادات الوظيفة

التدوير التلقائي  تشغيل
 تشغيل
 إيقاف تشغيل

3 التدوير التلقائي للصور الرأسية
إن الصور التي يتم تصويرها بشكل رأسي يتم تدويرها بشكل تلقائي يف 

االجتاه الصحيح لعرضها، لكيال تظهر يف االجتاه األفقي عند تشغيلها على 
شاشة الكامريا LCD أو عرضها على جهاز الكمبيوتر. ميكنك تغيري إعدادات 

هذه امليزة.

 ]Auto rotate[ حدد ،]ضمن عالمة التبويب ]54
)التدوير التلقائي( ثم اضغط على >0<. يتم شرح 

اإلعدادات املتوفرة أدناه. حدد خيار، ثم اضغط على 
 .>0<

على  التشغيل  أثناء  تلقائًيا  الرأسية  الصورة  تدوير  :يتم 
كل من شاشة الكامريا LCD وعلى جهاز الكمبيوتر. 

شاشة  على  فقط  تلقائًيا  الرأسية  الصورة  تدوير  :يتم 
الكمبيوتر.

: ال يتم تدوير الصورة الرأسية تلقائًيا.  

اضغط على الزر >x< وسيعرض التشغيل الصورة التي مت تدويرها. 

 ]Auto  Rotate[ ضبط  أثناء  التقاطها  مت  التي  الرأسية  الصور  مع  التلقائي  التدوير  وظيفة  تعمل  لن 
)التدوير التلقائي( على ]Off[ )إيقاف تشغيل(. فإذا مت التقاط الصورة الرأسية أثناء توجيه الكامريا ألعلى 
أو ألسفل، قد ال يتم تدوير الصورة بشكل تلقائي من أجل التشغيل. يف هذه احلالة، أنظر “تدوير الصورة” 

على الصفحة ٣٤٠. 

قم بضبط ]OnDz[ )تشغيل(، ثم قم بتشغيل الصورة. سيتم تدويرها. 

  .EOS قد ال يتوافق الربنامج املستخدم مع وظيفة تدوير الصورة. استخدم بدًلا من ذلك برنامج

]OnDz[ )تشغيل( ●  

]OnD[ )تشغيل( ●  

]Off[ )إيقاف تشغيل( ●  

ال يتم تدوير الصورة الرأسية أثناء معاينة الصورة مباشرة بعد التقاطها.  ●  

عند ضبط ]OnDz[ )تشغيل(، ولكن ال تدور الصورة أثناء التشغيل.  ●  

●  ]OnD[ أرغب يف تدوير الصورة امللتقطة عند ضبط ،LCD من على شاشة الكامريا  
)تشغيل(. 

ال تتم عملية تدوير الصورة على شاشة الكمبيوتر. ●  

األسئلة الشائعة

امليزات سهلة االستخدام
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إعدادات الوظائف

مسح ا�عدادات

مسح جميع إعدادات الكاميرا

مسح جميع الوظائف المخصصة 

جميع إعدادات الكاميرا

مسح جميع إعدادات الكاميرا

إلغاء موافق

الوظائف المخصصة

مسح ا�عدادات
معلومات حقوق النشر
 URL دليل/ برنامج

عرض شعار المصادقة
البرنامج الثابت z ا�صدار 1

3 إعادة الكامريا إىل اإلعدادات االفرتاضية*
أوضاع  يف  اخليار  هذا  يتوفر  االفرتاضية.  اإلعدادات  إىل  القائمة  وإعدادات  الكامريا  إعدادات  إعادة  ميكن 

املنطقة اإلبداعية. 

بعد اإلجراء املذكور أعاله، حدد ])C.Fn( .Clear all Custom Func[ )مسح جميع الوظائف 
اخملصصة( يف ]Clear settings :54[ )مسح اإلعدادات( ملسح جميع إعدادات الوظائف 

اخملصصة )ص. ٣٨٨(. 

مسح جميع إعدادات الكامريا ●  
األسئلة الشائعة

امليزات سهلة االستخدام

1

2

3

حدد ]Clear Settings[ )مسح 
اإلعدادات(. 

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

حدد ]OK[ )موافق(. 

ضمن عالمة التبويب ]54[، حدد  ●  
]Clear Settings[ )مسح اإلعدادات(، ثم  ●

اضغط على الزر >0<. 

حدد ]Clear all camera settings[ )مسح  ●  
جميع إعدادات الكامريا(، ثم اضغط على >0<. 

حدد ]OK[ )موافق(، ثم اضغط على >0<.  ●  
●  ]Clear all camera settings[ سيؤدي ضبط  

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

املوضح يف الصفحات ٣٢٤- ٣٢٥. 
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امليزات سهلة االستخدام

عدادات وظائف التصوير 

إعدادات مستوى العرض

إعدادات تسجيل الصور
جودة الصوروضع >8<

سبة العرض إىل االرتفاع
منط الصور

حمسن اإلضاءة التلقائي

تصحيح اإلضاءة الطرفية

ــط الـــيـــدوي لــلــبــؤرة  ــب ــض ال
للعدسة اإللكرتونية

تصحي االنحراف اللوين

تصحيح التشوه

تصحيح االنحراف

توازن اللون األبيض

توازن اللون األبيض اخملصص

حتويل توازن اللون األبيض

مضاهاة توازن اللون األبيض

مساحة اللون

ترقيم امللفات

التنظيف التلقائي

بيانات مسح األتربة

تــقــلــيــل تــشــويــش الــتــعــرض 
الطويل لإلضاءة

 ISO سرعة  تشويش  تقليل 
العالية

تصحيح االنحراف اللوين للعدسة

q73 )صورة جمموعة(

٣:٢

تلقائي

قياسي

متكني

متكني

متكني

متكني

ــة  ــوي أول تــلــقــائــي:   Q
احمليط

مت إلغاؤه

مت إلغاؤه

مت إلغاؤه

sRGB

تعطيل

تعطيل

مت مسحها

مستمر

متكني

الضبط  بــعــد  تــعــطــيــل 
للقطة  للبؤرة  التلقائي 

واحدة

G )األسود/ األبيض 
حمببة(

الضبط التلقائي للبؤرة 
للقطة واحدة

التحديد التلقائي للضبط 
التلقائي للبؤرة

u)التصوير الفردي(
)q(قياس كثافة 
اإلضاءة التقديرية(

AUTO )تلقائي(

بحد أقصى ٦٤٠٠

مت إلغاؤها

تعطيل

تعطيل

إخفاء
إخفاء

إظهار

بدون تغيري

متكني

تلقائي

مع دليل

مع دليل

متكني

متكني

ضبط كثافة إضاءة 
الفالش التقديرية

>v< وضع

وضع التشغيل
ضبط كثافة اإلضاءة 

ISO سرعة z
zسرعة ISO التلقائية

تقليل العري احلمراء
التصوير املضاء لالهتزاز

عرض مستكشف املشهد
املستوى اإللكرتوين

عرض الشبكة
الكشف عن االهتزاز

الوظائف اخملصصة
التحكم بالفالش
انطالق الفالش

E-TTL II ضبط الفالش

سرعة مزامنة الفالش

شاشة التصوير
عرض القائمة

دليل األوضاع
دليل امليزات

ــاءة/  ــ ــة اإلضـ ــ تــعــويــض درج
ــدة اإلضــــاءة  ــ ــاة ش ــاه ــض م

تلقائًيا

تشغيل الضبط التلقائي 
للبؤرة

وضع حتديد منطقة الضبط 
التلقائي للبؤرة
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امليزات سهلة االستخدام

إعدادات التصوير أثناء العرض املباشرإعدادات الكامريا

إعدادات تصوير األفالم

التصوير أثناء العرض املباشرإيقاف التشغيل التلقائي
طريقة الضبط التلقائي للبؤرة

عمليات الضبط التلقائي للبؤرة 
الغالق باللمس

ضبط كثافة اإلضاءة
عر الشبكة

املرشحات اإلبداعية

 >v< الوضع
طريقة الضبط التلقائي للبؤرة

لألفالم  للبؤرة  التلقائي  الضبط 
Servo باستخدام وضع

حجم تسجيل الفيلم

تكبري/ تصغري رقمي
ISO سرعة k
ISO k تلقائي

تسجيل الصوت
مرشح منع الهواء

خمفض الصوت
عرض الشبكة

V زر الوظيفة
لقطة الفيديو

التصوير بوحدة التحكم عن بعد
املشهد الذكي للفيلم

املرشحات اإلبداعية

الزمنية  الـــفـــرتات  ذات  فــيــلــم 
املتباعدة

الصافرة
حترير الغالق بدون بطاقة

وقت معاينة الصورة

الصور  عــرب  السريع  االنــتــقــال 
6/w باستخدام

عرض شريط الرتدد الرسومي

التدوير التلقائي
LCD درجة سطوع شاشة

التاريخ الوقت/ املنطقة

اللغة
نظام الفيديو

التحكم باللمس
معلومات حقوق النشر

HDMI التحكم عرب واجهة
Eye- Fi تقل
تهيئة: قائمتي
عرض القائمة

إعدادات االتصال الالسلكي
Wi- Fi وظيفة

Bluetooth وظيفة

تشغيل  تشغيل/  إيــقــاف  زر 
LCD شاشة

عرض نقطة الضبط 
التلقائي للبؤرة

متكني١٠ ثوان/ ٣٠ ثانية
u + التتبع

ONE SHOT )لقطة واحدة(

تعطيل

٨ ثواٍن
إيقاف تشغيل

تعطيل

l )احللم(
u+ تتبع

متكني

تعطلي
AUTO )تلقائي(

١٢٨٠٠ كحد أقصى
تلقائي

تلقائي
تعطيل

إيقاف تشغيل

- /a

تعطيل

تعطيل

تعطيل

تعطيل

تعطيل

:NTSC
6L )قياسي(

 :PAL
5L )قياسي(

متكني

متكني
ثانيتان

تعطيل

السطوع

e )١٠ صور(

Dz تشغيل

زر الغالق

بدون تغيري

بدون تغيري
بدون تغيري

قياسي

بدون تغيري
تعطيل

تعطيل
بدون تغيري

عرض عادي

تعطيل
تعطيل

ملعلومات حول كيفية مسح جميع إعدادات الوظيفة اخملصصة، أنظر الصفحة ٣٨٨.  ●  
بالنسبة إلعدادات االتصال الالسلكي، ارجع إىل دليل إرشادات وظيفة Wi- Fi )االتصال الالسلكي(.  ●  
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إعدادات الوظائف

 LCDإيقاف تشغيل/ تشغيل  زر الغالق

 DISP/زر الغالق
يستمر تشغيل

3 التدوير التلقائي للصور الرأسية
ميكنك ضبط الكامريا بحيث ال يتم تشغيل أو إيقاف تشغيل شاشة LCD عند الضغط على زر الغالق حتى 

منتصفه )أو الضغط على زر >A</ زر معاينة عمق اجملال(. 

 ]LCD off/on btn[ حدد ،]من عالمة التبويب ]52
)تشغيل/ إيقاف شاشة LCD(، ثم اضغط على 

>0<. يتم توضيح اخليارات املتاحة أدناه. حدد اخليار، 
ثم اضغط على >0<. 

: عند الضغط على زر الغالق حتى منتصفه، سيختفي 
العرض. وعند  حترير زر الغالق سيظهر العرض.

: عند الضغط على زر الغالق حتى املنتصف، سيختفي 
تشغيل العرض. وعند حترير زر الغالق، سيظل العرض 
 .>U< خمتفًيا. لتشغيل العرض، اضغط  على الزر
: يستمر العرض على وضع التشغيل حتى عند الضغط 
ــعــرض،  ال لتشغيل  منتصفه.  حــتــى  على زر الغالق  

  .>U< اضغط على الزر

].Shutter btn[ )زر الغالق( ●  

الغالق/  ● )زر   ]Shutter/DISP[  
]DISP

]Remains on[ )تظل على وضع  ●  
التشغيل(
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f

إعدادات الوظائف

تنظيف المستشعر

fالتنظيف التلقائي

fالتنظيف ا�ن

التنظيف اليدوي

تمكين

  GPSإعدادات جهاز

الصافرة  تمكين
معلومات البطارية 

تنظيف المستشعر  

التحكم باللمس قياسي
 PALنظام الفيديو  بالنسبة

على  الذاتي  التنظيف  مستشعر  وحدة  تعمل   ،>1< أو   >2< على  التشغيل  مفتاح  ضبط  عند 
التخلص من األتربة املوجودة على مقدمة املستشعر تلقائًيا. عادة، ال حتتاج إىل أن تسرتعي هذه العملية 

انتباهك. ولكنه، ميكنك اختيار إجراء تنظيف املستشعر يدوًيا أو تعطيله كما يلي. 

fالتنظيف التلقائي للمستشعر

تنشيط عملية تنظيف املستشعر يدوًيا

1

2

 حدد ]Sensor cleaning[ )تنظيف 
املستشعر(. 

 حدد ]Clean nowf[ )تنظيف اآلن(. 

ضمن عالمة التبويب ]53[، حدد  ●  
]Sensor cleaning[ )تنظيف املستشعر(، ثم  ●

اضغط على >0<. 

ثم  ● اآلن(،  )تنظيف   ]Clean  nowf[ حــدد   
اضغط على >0<. 

حدد ]OK[ )موافق(، ثم اضغط على >0<.  ●  
تنظيف  ● يــجــري  ــه  أن إىل  الشاشة  تشري  ــوف  س  

خــافــت(.  ــوت  ص ســمــاع  يتم  ــد  )ق املستشعر. 
لن  أنه  إال  الغالق،  صوت  سماع  من  الرغم  وعلى 

يتم التقاط أي صورة. 

رأسي  ● وضع  يف  الكامريا  وضع  أثناء  املستشعر  بتنظيف  قم  النتائج،  أفضل  على  للحصول   
وثباتها على منضدة أو على أي سطح مستٍو آخر. 

تنظيف  ● انتهاء  فور  كثرًيا.  النتيجة  تتحسن  فلن  املستشعر،  تنظيف  عملية  كررت  إذا  حتى   
املستشعر، سيظل اخليار ]Clean nowf[ )تنظيف اآلن( معطًلا بشكل مؤقت. 

حتديد  ● عرب  ذلك.  إىل  وما  كونية  بأشعة  املستشعر  تأثر  إذا  الصور  على  ضوء  نقاط  تظهر  قد   
]Clean nowf[ )تنظيف اآلن(، قد يتم منع ظهورها )ص. ٤٥٢(. 



عند ضبط تقليل تشويش اللقطات املتعددة، ال ميكن اختيار ]Clean nowf[ )تنظيف اآلن(.
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●  ]Disable[ التنظيف التلقائي( واضبطه علىحدد( ]Auto cleaning f[ يف اخلطوة ٢، حدد 
)تعطيل(.

e  .>2< لن تتم عملية تنظيف املستشعر بعد اآلن عند قيامك بضبط مفتاح التشغيل على >1< أو 

f التنظيف التلقائي للمستشعر

تعطيل التنظيف التلقائي للمستشعر
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التحضري

احلصول على بيانات مسح األتربة

ستزيل وحدة مستشعر التنظيف الذاتي، يف العادة، معظم األتربة التي ميكن رؤيتها على 
الصور امللتقطة. ومع حالة استمرار ظهور األتربة املرئية، ميكنك إحلاق بيانات مسح األتربة 

بالصورة للقيام فيما بعد بإزالة بقع األتربة. ويتم استخدام بيانات مسح األتربة بواسطة 
برنامج Digital Photo Professional )برنامج EOS، ص ٤٧٤( ملسح بقع األتربة تلقائًيا. 

قم بتحضري جسم أبيض خالص كورقة بيضاء.  ●
واضبط البعد البؤري للعدسة على 50 مم أو أكرث.  ●
نهاية  ● ال  ما  على  البؤرة  واضبط  للبؤرة(  اليدوي  )الضبط   >MF< على  العدسة  بؤرة  وضع  مفتاح  اضبط 

ليكون وجهها جتاهك  الكامريا  أدر  العدسة تشتمل على مقياس مدرج للمسافة،  إذا مل تكن   .)u(
وأدر حلقة البؤرة باجتاه عقارب الساعة بالكامل حتى تتوقف. 

حدد ]Dust Delete Data[ )بيانات مسح األتربة(. 
ضمن عالمة التبويب ]z4[، حدد                                 ●

]Dust Delete Data[ )بيانات مسح األتربة(، ثم 
اضغط على >0<. 

حدد ]OK[ )موافق(. 
إجــراء  ● بعد   .>0< على  واضغط  )مــوافــق(   ]OK[ حــدد 

رسالة.  ستظهر  للمستشعر،  التلقائي  الذاتي  التنظيف 
لن  التنظيف،  أثناء  الغالق  صوت  سماع  من  الرغم  وعلى 

يتم التقاط صورة. 

Nإحلاق بيانات مسح األتربة 

1

2

بيانات مسح األتربة

               اضغط زر الغالق بالكامل، عند     
             االستعداد للتصوير

بيانات مسح األتربة

احصل على البيانات إلزالة الغبار 
باستخدام الربنامج. 

راجع الدليل بشأن التفاصيل. 

آخر حتديث:                       00/00/’00  00:00

إلغاء

تنظيف املستشعر

موافق

تقليل تشويش التعريض الطويل
ISO تقليل تشويش سرعة
بيانات مسح األتربة

إعدادات التصوير
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N3 إحلاق بيانات مسح األتربة

قم بتصوير جسم أبيض خالص. 
من على مسافة ترتاوح من  20 إىل 30 سم  ●

)0،7 إىل 1،0 قدم(، امأل مستكشف املشهد 
بجسم أبيض صلب ال يأخذ شكًلا معيًنا 

والتقط له صورة. 
e  سيتم التقاط الصورة يف وضع اإلضاءة

التلقائية مع أولوية فتحة العدسة مع ضبط 
قيمة فتحة العدسة على بعد بؤري يبلغ ٢٢. 

ومبا أنه لن يتم حفظ الصورة، فيمكن  ●
احلصول على البيانات أيًضا حتى إذا مل تكن 

هناك بطاقة موجودة يف الكامريا. 
e  عند التقاط الصورة، ستبدأ الكامريا يف

جتميع بيانات مسح األتربة. وعند احلصول 
على بيانات مسح األتربة، ستظهر رسالة. 

حدد ]OK[ )موافق(، وستظهر القائمة مرة  ●
أخرى. 

إذا مل يتم احلصول على البيانات بنجاح،  ●
فستظهر رسالة خطأ. اتبع إجراء “ التحضري” 

 ]OK[ املوجود بالصفحة السابقة، ثم حدد
)موافق(. التقط الصورة مرة أخرى. 

3

بيانات مسح األتربة

مت احلصول على البيانات

   موافق

بيانات مسح األتربة
 RAW و JPEG بعد احلصول على بيانات مسح األتربة، يتم إحلاقها بجميع الصور بتنسيق

امللتقطة فيما بعد. قبل التقاط أية صورة مهمة، يوصى بتحديث بيانات مسح األتربة من 
خالل احلصول عليها مرة أخرى.

للتفاصيل حول استخدام Digital Photo Professional )برنامج EOS( ملسح مواضع 
 .Digital Photo Professional األتربة، ارجع إىل دليل إرشادات

إن حجم بيانات األتربة امللحقة بالصورة صغرية للغاية، ولذلك فهو بالكاد يؤثر على حجم ملف 
الصورة. 

حتتوي  الورقة  كانت  إذا  جديدة.  بيضاء  كورقة  خالص  أبيض  جسم  استخدام  على  احرص 
على أية مناذج أو تصميمات، فرمبا يتم التعرف على هذه النماذج والتصميمات على أنها 

    .EOS بيانات خاصة باألتربة، وذلك رّبما يؤثر على دقة مسح األتربة باستخدام الربنامج
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١ حدد ]Sensor cleaning[ )تنظيف 
املستشعر(. 

ضمن عالمة التبويب ]53[، حدد                           ●
]Sensor cleaning[ )تنظيف املستشعر(، ثم 

اضغط على >0<. 

حدد ]Clean manually[ )التنظيف اليدوي(. 
حدد ]Clean manually[ )التنظيف اليدوي(،  ●

ثم اضغط على >0<. 

حدد ]OK[ )موافق(. 
حدد ]OK[ )موافق(، ثم اضغط على >0<.  ●
ويف حلظة، سيتم قفل املرآة العاكسة  ●

وفتح الغالق. 

قم بتنظيف املستشعر. 

قم بـإنهاء عملية التنظيف.
اضبط مفتاح التشغيل عل >2<. ●

1

2

3

4
5

التنظيف اليدوي

املرآة سرتتفع. 
نظف املستشعر.

موافق                       إلغاء  

GPS إعدادات جهاز
 PAL نظام الفيديو               بالنسبة

التحكم باللمس      قياسي
الصافرة       متكني

معلومات البطارية
تنظيف املستشعر

تنظيف تلقائيf               متكني
fتنظيف املستشعر

إعدادات الوظائف

تنظيف املستشعر 

تنظيف يدوي

إذا كنت تستخدم بطارية، فتأكد من شحنها بالكامل. 

يوصى باستخدام ملحقات قابس الطاقة املنزيل )تباع بشكل منفصل، ص. 408(. 

ميكن إزالة األتربة التي تتعذر إزالتها من خالل تنظيف املستشعر التلقائي يدوًيا بواسطة 
منفاخ هواء متوفر باألسواق، وما إىل ذلك. قبل تنظيف املستشعر، قم بفصل العدسة عن 

الكامريا. 
إن مستشعر الصورة حساس للغاية. إذا كان بحاجة إل التنظيف املباشر، فيوصى بالقيام 

 .Canon بذلك عن طريف مركز خدمة

Nالتنظيف اليدوي للمستشعر 
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N3 إحلاق بيانات مسح األتربة

عند ضبط تقليل تشويش اللقطات املتعددة، ال ميكن حتديد ]Clean manually[ )التنظيف  ●
اليدوي(.

الطاقة، فسيتم قفل  ● أثناء تنظيف املستشعر، ال تقم مطلًقا بأي مما يلي. يف حال مت فصل 
الغالق وقد تتلف ستائر الغالق ومستشعر الصور. 

●  .>OFF< ضبط مفتاح التشغيل على
إخراج أو إدخال البطارية.  ●
إن سطح مستشعر الصورة رقيق للغاية، قم بتنظيفه بحذر.  ●
التنظيف  ● فرشاة  تخدش  فقد  تنظيف.  فرشاة  بأية  توصيله  دون  بسيط  هواء  منفاخ  استخدم 

املستشعر. 
عن  ● الطاقة  فصل  حالة  يف  العدسة.  حامل  خلف  الكامريا  داخــل  الهواء  منفاخ  طرف  تدخل  ال 

الكامريا، سيتم قفل الغالق وقد تتلف ستائر الغالق أو املرآة العاكسة. 
ال تستخدم مطلًقا الهواء املضغوط أو الغاز يف تنظيف املستشعر. فقد تؤدي قوة نفخ الهواء إىل  ●

إتالف املستشعر أو قد يتجمد رذاذ الغاز على املستشعر ويؤدي إىل خدشه. 
أثناء تنظيف املستشعر، فسيصدر صوت الصافرة كتحذير،  ● إذا انخفض مستوى شحن البطارية 

أوقف تنظيف املستشعر. 
يف حال استمرار وجود األوساخ التي ال ميكن إزالتها بواسطة منفاخ الهواء، يوصى بإجراء عملية  ●

  . Canon تنظيف املستشعر عن طريق مركز خدمة
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تشغيل الصورة

يتناول هذا الفصل بالشرح الوظائف املتعلقة بعرض الصور واألفالم مع 
استخدامات أكرث تقدًما مما يف الفصل ٢ “التصوير األساسي وتشغيل الصور”. 

ويتضمن كذلك شروًحا حول كيفية تشغيل الصور امللتقطة )الصور الثابتة/ األفالم( 
ومسحها، وكيفية عرضها على جهاز التلفاز، وغريها من وظائف التشغيل األخرى. 

الصور امللتقطة واحملفوظة باستخدام جهاز آخر
قد ال تتمكن من عرض الصور امللتقطة باستخدام كامريا أخرى، أو التي مت 

حتريرها باستخدام كمبيوتر، أو التي جرى تغيري أسماء ملفاتها. 

10

333
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H عرض صور متعددة على شاشة واحدة )عرض الفهرس(

ابحث عن الصور سريًعا من خالل الفهرس الذي يظهر عدد ٤ أو ٩ صور أو 36 أو  100 صورة 
على شاشة واحدة. 

x البحث السريع عن الصور

قم بتشغيل الصورة. 
عند الضغط على الزر >x<، سيتم عرض  ●

آخر صورة مت التقاطها. 

قم بالتبديل إىل عرض الفهرس. 
●  .>I< اضغط على الزر
e  يتم صور.   ٤ من  املكون  الفهرس  عرض  سيظهر 

متييز الصورة احملددة بإطار برتقايل. 
فالضغط على الزر >I< سيؤدي إىل تبديل  ●

العرض كالتايل: ٩ صور368 صورة1008 صورة. 
الضغط على الزر >u< سيؤدي إىل تبديل العرض  ●

كالتايل:  100 صورة8  36 صورة8 ٩ صور8 ٤ 
صور8 ١ صورة. 

حدد صورة. 
اضغط على مفاتيح األسهم >V< لتحريك اإلطار  ●

الربتقايل لتحديد الصورة. 
سيؤدي تدوير القرص >6< إىل عرض صورة  ●

)صور( على الشاشة التالية أو السابقة. 
اضغط على >0< يف عرض الفهرس لعرض  ●

الصورة احملددة كعرض صورة واحدة.  

1

2

3
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d:
e:
r:
g:
h:
i:
j:
s:
k:

I التنقل السريع بني الصور )عرض التنقل السريع(

باستخدام عرض الصورة الواحدة، ميكنك تدوير القرص >6< للتنقل السريع لألمام أو للخلف 
بني الصور وفًقا ألسلوب التنقل املضبوط. 

حدد ]Image jump w/6[ )التنقل السريع 
عرب الصور باستخدام(. 

ضمن عالمة التبويب ]x2[، حدد                    ●
]Image jump w/6[ )التنقل السريع عرب 

الصور باستخدام(، ثم اضغط على >0<. 

حدد أسلوب التنقل السريع. 
اضغط على مفاتيح األسهم >V< لتحديد  ●

أسلوب التنقل السريع، ثم اضغط على >0<. 
عرض الصور واحدة تلو األخرى

االنتقال السريع عرب 10 صور
االنتقال السريع عرب الرقم احملدد من الصور

العرض حسب التاريخ
العرض حسب اجمللد

عرض األفالم فقط
عرض الصور الثابتة فقط

عرض الصور احملمية فقط 
العرض حسب تصنيف الصور )ص. 341(

أدر القرص >6< للتحديد. 

1

2

x البحث السريع عن الصور

مع ]Jump images by the specfiied number[ )االنتقال السريع عرب الصور حسب العدد  ●
احملدد(، ميكنك تدوير القرص >6< لتحديد عدد الصور املراد االنتقال السريع عربها )من ١ إىل 100(. 

للبحث عن الصور حسب تاريخ التصوير، حدد ]Date[ )التاريخ(.  ●
للبحث عن الصور حسب اجمللد، حدد ]Folder[ )اجمللد(.  ●
●  ]Stills[ األفالم( أو( ]Movies[ إذا كانت البطاقة حتتوي على كل من األفالم والصور الثابتة، فحدد

)الصور الثابتة( لعرض أي منهما فقط. 
يف حالة عدم وجود صور تتوافق مع ]Rating[ )التصنيف(، ال ميكنك استعراض الصور باستخدام  ●

القرص >6<. 



336

336

استعراض الصور بواسطة التنقل السريع.  
اضغط على الزر >x< لتشغيل الصور.  ●
يف عرض الصورة الواحدة، أدر القرص >6<.  ●
e  .ميكنك استعراض الصور بالطريقة التي مت ضبطها

3
x البحث السريع عن الصور

أسلوب التنقل السريع

موضع التشغيل
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Magni�ed area position

موضع املنطقة
اضغط على الزر >I< لتقليل معدل التكبري. يف  ●

سينخفض   ، الــزر  على  الضغط  يف  االستمرار  حالة 
معدل التكبري إىل أن يصل إىل عرض الصورة الواحدة. 

تنقل عرب أجزاء الصورة. 
للتمرير عرب الصورة  ●  >V< استخدم مفاتيح األسهم

املكربة يف االجتاه الذي يتم الضبط عليه. 
●  >x< إلنهاء العرض املكرب، اضغط على الزر

وسيعاود عرض الصورة الواحدة بالظهور. 

1

2
موضع املنطقة املكربة

 .LCD ميكنك تكبري صورة مت التقاطها مبعدل يرتاوح من ١،٥ مرة إىل 10 مرات على شاشة

y/u العرض املكرب

أدر القرص >6< لعرض صورة أخرى بنفس حجم التكبري.  ●
ال ميكن تكبري الفيلم.  ●
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إن شاشة LCD عبارة عن لوحة حساسة للمس ميكنك ملسها بأصابعك إلجراء عمليات 
التشغيل اخملتلفة. اضغط على الزر >x< لتشغيل الصور. 

d التشغيل باستخدام شاشة اللمس

استعراض الصور

التنقل السريع عرب الصور )عرض التنقل السريع(

اسحب بإصبع واحد. 
●  LCD شاشة  املس  الواحدة،  الصورة  عرض  باستخدام 

عرض  إىل  لالنتقال  االســتــعــراض  ميكنك  ــد.  واحـ بإصبع 
الصورة التالية أو السابقة من خالل سحب إصبعك يساًرا 

أو مييًنا. 
أو  )األحــدث(،  التالية  الصورة  لعرض  اليسار  نحو  اسحب 

اسحب نحو اليمني لعرض الصورة السابقة )األقدم(. 
بإصبع  ●  LCD شاشة  املس  الفهرس،  عرض  باستخدام 

أو  التالية  الشاشة  إىل  لالنتقال  االستعراض  ميكنك  واحد. 
السابقة بسحب إصبعك ألعلى أو ألسفل. 

اسحب إصبعك ألعلى لرتي الصور التالية )األحدث( أو 
ألسفل لرؤية الصور السابقة )األقدم(. 

أنقر  الربتقايل.  اإلطــار  سيظهر  الصور،  إحــدى  حتديد  عند 
فوق الصورة مرة أخرى لعرضها كصورة واحدة. 

اسحب بإصبعني
املس شاشة LCD بإصبعني. عند استخدام إصبعني 

للسحب يساًرا أو مييًنا، ميكنك التنقل سريًعا عرب الصور 
باستخدام األسلوب املضبوط يف

 ]Image jump w/6[ )التنقل السريع عرب الصور 
 .]x2[ باستخدام( ضمن عالمة التبويب

تعترب عمليات اللمس على شاشة الكامريا  LCD ممكنة أيًضا أثناء تشغيل الصور على جهاز التلفاز 
املتصل بالكامريا اخلاصة بك )ص. 357(.   
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d Playing Back with the Touch Screen

تقليص الصورة )عرض الفهرس(

تقليص الصورة )عرض الفهرس(

قرب إصبعني من بعضهما البعض.  
البعض،  بعضهما  عن  مبتعدين  بإصبعني  الشاشة  املس 

وقرب اإلصبعني من بعضها البعض على الشاشة. 
بعضهما،  ● من  إصبعني  بتقريب  فيها  تقوم  مرة  كل  يف 

سيتغري عرض الصورة الواحدة إىل عرض الفهرس. 
عند حتديد إحدى الصور، سيظهر اإلطار الربتقايل. انقر فوق  ●

الصورة مرة أخرى لعرضها كصورة واحدة.

قرب إصبعني من بعضهما البعض.  
البعض،  بعضهما  عن  مبتعدين  بإصبعني  الشاشة  املس 

وقرب اإلصبعني من بعضها البعض على الشاشة. 
بعضهما،  ● من  إصبعني  بتقريب  فيها  تقوم  مرة  كل  يف 

سيتغري عرض الصورة الواحدة إىل عرض الفهرس. 
عند حتديد إحدى الصور، سيظهر اإلطار الربتقايل. انقر فوق  ●

الصورة مرة أخرى لعرضها كصورة واحدة.

تكبري عرض الصورة
باعد إصبعني عن بعضهما البعض. 

املس الشاشة بإصبعني متقاربني من بعضهما البعض، ثم 
أبعدهما عن بعضهما البعض على الشاشة. 

كلما باعدت بني األصابع، سيتم تكبري الصورة.  ●
ميكن تكبري الصورة حتى حوايل 10 مرات.  ●

ميكنك التنقل عرب الصورة عرب سحب أصابعك.  ●
لتقليص حجم الصورة، قّرب إصبعيك من بعضهما البعض على الشاشة.  ●
من خالل النقر على ]2[، ميكنك العودة إىل عرض الصورة الواحدة.  ●

d التشغيل باستخدام شاشة اللمس

يف عرض الفهرس، ال ميكنك تكبري الصورة من خالل النقر مرتني عليها. 
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ميكنك تدوير الصورة املعروضة إىل االجتاه املطلوب. 

b تدوير الصور

حدد ]Rotate image[ )تدوير الصورة(. 
ضمن عالمة التبويب ]x1[، حدد                          ●

]Rotate image[ )تدوير الصورة(، ثم اضغط على 
 .>0<

حدد صورة. 
اضغط على مفتاحي >Z< >Y< لتحديد الصورة  ●

املراد تدويرها. 
كما ميكنك أيًضا حتديد صورة من عرض الفهرس  ●

)ص. 334(. 

قم بتدوير الصورة. 
يف كل مرة يتم فيها الضغط على الزر >0<  ●

فسوف تدور الصورة باجتاه عقارب الساعة كالتايل: 
.٠8.270 8 90

لتدوير صورة أخرى، كرر اخلطوتني ٢ و ٣.  ●
للخروج والعودة إىل القائمة، اضغط على الزر  ●

 .>M<

1

2

3

يف حالة ضبط ]Auto rotate :1 5[ )التدوير التلقائي( على ]On zD[ )تشغيل( )ص. 322(  ●
قبل التقاط صور رأسية، لن حتتاج إىل تدوير الصورة على النحو املوضح أعاله. 

إذا مل يتم عرض الصورة التي مت تدويرها يف اجتاه التدوير أثناء تشغيلها، فاضبط                              ●
]Auto rotate :1 5[ )التدوير التلقائي( على ]On zD[ )تشغيل(. 

ال ميكن تدوير الفيلم.  ●

حماية الصور
تدوير الصورة
مسح الصور
ترتيب الطباعة
إعداد دليل الصور
املرشحات اإلبداعية

إعدادات التشغيل



341

341

حدد ]Rating[ )تصنيف(. 
من عالمة التبويب ]x2[، حدد ]Rating[ )تصنيف(،  ●

ثم اضغط على >0<. 

حدد ]Select images[ )حتديد الصور(.  
e  .يتم عرض الصور

 حدد الصورة املراد تصنيفها
اضغط على مفتاحي >Z< >Y< لتحديد أية صورة  ●

املراد تصنيفها، ثم اضغط على >0<. 
بالضغط على زر >I<، ميكن حتديد الصور  ●

من عرض ثالثي الصورة. للرجوع إىل عرض الصورة 
 .>u< الواحدة، اضغط الزر

قم بتصنيف الصورة.  
اضغط على مفتاحي >X< >W< لتحديد التصنيف.  ●
e  الرقم سيزداد  للصورة،  تصنيف  عالمة  ــاق  إرف عند 

بجانب التصنيف احملدد بواحد. 
لتصنيف صورة أخرى، كرر اخلطوتني ٣ و ٤.  ●

1

2

3

4

االقتصاص
تغيري احلجم
التصنيف
عرض الشرائح
ضبط ظروف البحث الصورة
التنقل السريع عرب الصور باستخدام

حتديد الصور
حتديد النطاق
جميع الصور على اجمللد
جميع الصور على البطاقة

إعدادت التشغيل

M التصنيف

 /m /l :ميكنك تصنيف الصور )الصور الثابتة واألفالم( بإحدى عالمات التصنيف اخلمسة
p /o /n. تسمى هذه الوظيفة بالتصنيف. 

 حتديد النطاق
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3 حتديد النطاق

ميكنك حتديد نطاق الصور املراد تصنيفها ضمن النطاق بآن واحد. 

حدد ]Select Range[ )حتديد النطاق(.  
حدد ]Select Range[ )حتديد النطاق( ضمن               ●

] x2:Rating[ )التصنيف(، ثم اضغط على >0<. 

حدد ]Select Range[ )حتديد النطاق(.  
حدد الصورة األوىل، ثم اضغط على >0<.  ●
حدد الصورة األخرية، ثم اضغط على >0<.  ●
e  .على الصور احملددة ]X[ ستظهر عالمة االختيار
إللغاء التحديد، كرر هذه اخلطوة.  ●
للرجوع إىل الشاشة السابقة، اضغط على الزر  ●

 .>M<

قم بالتأكيد على النطاق.  
●   .>Q< اضغط على الزر

قم بتصنيف الصورة. 
أدر القرص >6< لتحديد عالمة التصنيف، ثم حدد  ●

]OK[ )موافق(.

1

2

3

4

حتديد الصور
حتديد النطاق
جميع الصور على اجمللد
جميع الصور على البطاقة

تغيري تصنيف الصور يف اجمللد

إلغاء                       موافق

M التصنيف

M التصنيف
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3 حتديد النطاق

حتديد جميع الصور يف اجمللد أو على البطاقة

ميكنك تصنيف جميع الصور يف اجمللد أو على البطاقة يف آن واحد. 

حتديد الصور
حتديد النطاق
جميع الصور على اجمللد
جميع الصور على البطاقة

تغيري تصنيف الصور يف اجمللد

إلغاء                       موافق

M التصنيف

M التصنيف

عند حتديد ]All images in folder[ )جميع 
 ]All images on card[ الصور يف اجمللد( أو

 ]x2:Rating[ جميع الصور على البطاقة( ضمن
)التصنيف(، سيتم حتديد جميع الصور يف اجمللد 

وعلى البطاقة. 

أدر القرص >6< لتحديد عالمة التحديد، ثم 
اضغط ]OK[ )موافق(. 

 ]OFF[ إللغاء التصنيف، حدد عالمة التصنيف
)إيقاف التشغيل(.

ميكن عرض إجمايل الصور لتصنيف حمدد مبا يصل إىل ٩٩٩ صورة. إذا كان هناك أكرث من 
٩٩٩ صورة بتصنيف حمدد، سيتم عرض ]###[. 

االستفادة من التصنيفات
باستخدام ]x2:Image jump w/6[ )التنقل السريع عرب الصور باستخدام(، ميكنك عرض  ●

الصور ذات التصنيف احملدد فقط. 
وفًقا لنظام تشغيل الكامريا، ميكنك عرض كل تصنيف ملف كجزء من عرض معلومات امللف أو  ●

عارض الصور املرفق )صور بتنسيق JPEG فقط(.  
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 ضبط ظروف البحث عن الصورة
ميكنك البحث عن الصور عرب حتديد الظروف وعرض الصور التي مت تطبيق املرشح عليها. 

ميكنك أيًضا تشغيل عرض الشرائح، حماية، ومسح جميع الصور التي مت إيجادها يف آن 
واحد. 

 ]Set image search conditions[ حدد
)ظروف البحث عن الصورة(.

من عالمة التبويب ]x2[، حدد                                          ●
]Set image search conditions[ )ظروف البحث 

عن الصورة(، ثم اضغط على >0<.

اضبط ظروف البحث
اضغط على مفتاحي >X< >W< لتحديد الظرف.  ●
اضغط على مفتاحي >Z< >Y< لضبط اإلعداد.  ●
●  .>B< إللغاء الظرف، اضغط على الزر
ميكنك حتى ضبط جميع الظروف.  ●
●  .>L< إللغاء جميع الظروف، اضغط على الزر

1

2

االقتصاص
تغيري احلجم
التصنيف
عرض الشرائح
ضبط ظروف البحث عن الصورة
e     w/6 التنقل عرب الصور باستخدام

الوصف
سيتم عرض الصور املميزة بعالمة التصنيف. 

سيتم عرض الصور يف اجمللد احملدد. 

سيتم عرض الصور “ احملمية” أو “غري احملمية” املوجودة على البطاقة. 

سيتم عرض ملفات الصور من النوع احملدد. 
 ،]z )RAW([ ،)الصور الثابتة( ]z Stills[ وتتضمن أنواع امللفات القابلة للضبط

  ،]z )RAW+ JPEG, JPEG([ ،]z )RAW+ JPEG([  ،]z)RAW، RAW+ JPEG([ 
])JPEG(z[، و ]k Movies[ )األفالم( . 

سيتم عرض الصور التي مت التقاطها يف تاريخ التصوير احملدد. 

الظرف
M التصنيف

d التاريخ

n اجمللد

J حماية

f نوع امللف

إعدادات التشغيل
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3 ضبط ظروف البحث عن الصورة

قم بتنفيذ ظروف البحث. 
اضغط على >0<.  ●
e  .)موافق( ]OK[ قم بقراءة الرسالة التي تظهر وحدد

اعرض الصور التي حصلت عليها. 
اضغط على الزر >x< لتشغيل الصور.  ●
e  .ستظهر الصور التي تناسب معيار البحث بإطار أصفر

3

4

حتى إذا مت ضبط ]Auto power off :2 5[ )إيقاف التشغيل التلقائي( على ].min 4[ )٤ دقائق( أو  ●
أقل، سيكون وقت إيقاف التشغيل التلقائي حوايل ٦ دقائق تقريًبا عند عرض شاشة ظروف البحث. 

ترتيب  ● املسح،  )احلماية،  عمليات  بتنفيذ  تقوم  أو  أيًضا  ميكنك  إيجادها،  مت  التي  الصور  عرض  مع 
الطباع. إعداد دليل الصور، التصنيف وعرض الشرائح( لكافة الصور التي إيجادها يف آن واحد. 

سينتهي عرض الصور املكتشفة تلقائًيا مع العمليات التالية: ●
عند تنفيذ التصوير. ●
عندما يبدأ عمل اإليقاف التلقائي للتشغيل.  ●
عند ضبط مفتاح التشغيل على >2< )إيقاف التشغيل(.  ●
●  .SD عند تهيئة بطاقة

عند إضافة صورة )على سبيل املثال يتم حفظ صورة موجودة كصورة جديدة بعد تطبيق إحدى  ●
تأثريات املرشح، أو تغيري حجمها أو اقتصاصاها(. 

عندما ال يكون هناك املزيد من الصور التي تناسب ظروف البحث.  ●

يف حالة مل يكن هناك أي صور تناسب الظروف، ال ميكن اختيار ]OK[ )موافق( يف اخلطوة ٢ حتى إذا 
ضغطت على >0<. )ميكنك االنتقال إىل اخلطوة ٣.(
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 Q التحكم السريع للتشغيل

أثناء التشغيل، ميكنك الضغط على الزر >Q< لضبط ما يلي: ]J: Protect images[ )حماية 
الصور(، و ]b:Rotate image[ )تدوير الصورة(، و  ]Rating :9[ )التصنيف(، 

]U : Creative filters[ )املرشحات اإلبداعية(،])JPEG images only( S: Resize[ )تغيري 
 ]T: AF point display[ ،)االقتصاص( ]N:Cropping[ فقط(( و JPEG احلجم )صور بتنسيق

)عرض نقطة الضبط التلقائي للبؤرة(، ]e: Image jump w/6[ )التنقل السريع عرب الصور 
 Send images to smartphone *[ البحث عن الصور(، و( ]t: Image search[ ،)6 باستخدام

:q[ )إرسال الصور إىل الهاتف الذكي*(. 

بالنسبة لألفالم فقط، ميكن ضبط الوظائف املذكورة أعاله باخلط العريض. 
    ]51: Wireless communication settings[ )ضمن( ]Wi-Fi[ غري قابل للتحديد إذا مت ضبط *

   )إعدادات االتصال الالسلكي( على ]Disable[ )تعطيل(. 

 .>Q< ضغط على الزر
●  .>Q< أثناء عرض الصورة، اضغط على الزر
e  .ستظهر خيارات التحكم السريع

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

الوظائف. 
e  احملددة للوظيفة  احلايل  واإلعــداد  االسم  عرض  يتم 

أسفل الشاشة. 
اضغط على مفتاحي >Z< >Y< لضبطها.  ●
بالنسبة حلماية الصور )ص. 360( والتصنيف )ص.  ●

341(، اضغط على >B< لتحديد عدة صور. 
بالنسبة للمرشحات اإلبداعي )ص. 380(، تغيري  ●

احلجم )ص. ٣٨٣(، االقتصاص )ص. 385(، البحث 
عن الصور )ص. 344(، وإرسال الصور إىل هاتف ذكي، 

اضغط على >0< لضبط الوظيفة. 
Image jump w/6 التنقل السريع عرب الصور  ●

باستخدام : لضبط التنقل السريع عرب الصور بحسب 
العدد احملدد أو التصنيف )ص. 341(، اضغط على 

 .>B<
●  .>M< لإللغاء، اضغط على الزر

1

2

قم بإنهاء اإلعداد. 3
اضغط على الزر >Q< للخروج من شاشة التحكم.   ●



347

كما  ● الواحدة  الصورة  عرض  إىل  التبديل  إىل  الفهرس  عرض  أثناء   >Q< الزر  على  الضغط  سيؤدي 
ستظهر شاشة التحكم السريع. سيؤدي الضغط على الزر >Q< مرة أخرى إىل الرجوع إىل عرض 

الفهرس. 
بالنسبة للصور امللتقطة باستخدام كامريا أخرى، قد تكون اخليارات التي ميكنك حتديدها مقيدة.  ●

لتدوير صورة، اضبط ]Auto rotate:51[ )التدوير التلقائي( على ]On zD[ )تشغيل(. يف حالة 
ضبط ]Auto rotate:51[ )التدوير التلقائي( على ]On D[ )تشغيل( أو  ]Off[ )إيقاف التشغيل(، 

سيتم تسجيل إعداد ]b:Rotate image[ )تدوير الصورة( للصورة، ولكن الكامريا لن تقوم بتدوير 
الصورة لعرضها. 

Q التحكم السريع للتشغيل
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k االستمتاع باألفالم
ميكنك تشغيل األفالم واالستمتاع بها بالطرق الثالث التالية:

من خالل توصيل الكامريا بجهاز تلفاز باستخدام 
كابل HDMI، ميكنك تشغيل أفالم الكامريا والصور 

الثابتة على جهاز التلفاز. 

ميكنك تشغيل األفالم على شاشة LCD اخلاصة 
بالكامريا. كما ميكنك أيًضا حترير املشهدين األول 
واألخري من الفيلم، وتشغيل الصور الثابتة واألفالم 

املوجودة على البطاقة كعرض شرائح تلقائي. 

العرض على جهاز تلفاز         )ص. 357(

التشغيل على شاشة LCD اخلاصة بالكامريا     )ص. 350 إىل 356(

نظًرا ألن أجهزة التسجيل بقرص ثابت ال تشتمل على طرف التوصيل HDMI IN، فلن ميكن  ●
 .HDMI توصيل الكامريا بجهاز تسجيل مزود بقرص ثابت باستخدام كابل

حتى إذا مت توصيل الكامريا بجهاز تسجيل مزود بقرص ثابت باستخدام كابل USB، فلن ميكن  ●
تشغيل األفالم والصور الثابتة أو حفظها. 

●  .MP4 ال ميكن تشغيل الفيلم، إذا كان جهاز التشغيل ال يتوافق مع امللفات بتنسيق

ال ميكن إعادة كتابة فيلم مت حتريره باستخدام كمبيوتر إىل البطاقة أو تشغيله باستخدام الكامريا.  
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k االستمتاع باألفالم

ميكن نقل ملفات األفالم التي مت تسجيلها على 
البطاقة إىل جهاز كمبيوتر وتشغيلها أو حتريرها 

باستخدام برنامج مثبت بشكل مسبق أو برنامج 
لألغراض العامة، يكون متوافًقا مع تنسيق تسجيل 

الفيلم. 

التشغيل والتحرير باستخدام كمبيوتر  

إذا رغبت يف تشغيل الفيلم أو حتريره باستخدام برنامج متوافر يف األسواق، استخدم برناجًما 
متوافًقا مع األفالم بتنسيق MP4. للحصول على تفاصيل حول الربامج املتوفرة باألسواق، اتصل 

بجهة تصنيع الربامج. 
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Speaker

k تشغيل األفالم
قم بتشغيل الصورة. 

اضغط على الزر >x< لعرض الصورة.  ●

حدد فيلًما. 
اضغط على مفتاحي >Z< >Y< لتحديد الفيلم  ●

املراد تشغيله. 
●  >s1< الرمز  يشري  الواحدة،  الصورة  عرض  يف 

كان  إذا  الفيلم.  إىل  الشاشة  يسار  أعلى  املعروض 
عرض  فسيتم  فــيــديــو،  لقطات  عــن  عــبــارة  الفيلم 

 .>st<
على  ● املوجودة  الثقوب  تشري  الفهرس،  عرض  يف 

احلافة اليسرى للصورة املصغرة إىل أن الصورة عبارة 
عن فيلم. ونظًرا ألنه ال ميكن تشغيل األفالم يف عرض 
عرض  إىل  للتحويل   >0< على  فاضغط  الفهرس، 

الصورة الواحدة. 

يف عرض الصورة الواحدة، اضغط على >0<. 
e  من السفلي  باجلزء  الفيلم  تشغيل  لوحة  ستظهر 

الشاشة. 

قم بتشغيل الفيلم. 
حدد ]7[ )تشغيل(، ثم اضغط على >0<.  ●
e  .سيبدأ تشغيل الفيلم
ميكنك إيقاف تشغيل الفيلم مؤقًتا عن طريق الضغط  ●

على >0<. 
ميكنك ضبط مستوى الصوت عن طريق تدوير القرص  ●

>6< حتى أثناء تشغيل الفيلم. 
إجــراء  ● حــول  التفاصيل  من  من  مزيد  على  للحصول 

التشغيل، أنظر الصفحة التالية. 

1

2

3

4

قد ال تتمكن الكامريا من تشغيل أفالم مت تصويرها بكامريا أخرى. 
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* عند ضبط موسيقى اخللفية، لن يتم تشغيل صوت الفيلم. 

k تشغيل األفالم

باستخدام بطارية LP-E17 كاملة الشحن، تكون مدة التشغيل املستمر يف درجة حرارة الغرفة  ●
)23 درجة مئوية/ 73 فهرنهايت( ساعتني تقريًبا و 50 دقيقة. 

إذا قمت بتوصيل الكامريا بجهاز تلفاز لتشغيل فيلم )ص. 357(، فاضبط مستوى الصوت يف جهاز  ●
التلفاز. )لن يؤدي تدوير القرص >6< إىل تغيري مستوى الصوت.(

لوحة تشغيل األفالم

وصف التشغيلالعملية
Play 7 التشغيل

Slow motion 8 احلركة 
البطيئة

First frame 5 اإلطار األول

Previous frame 3 اإلطار 
السابق

Next frame 6 اإلطار التايل

Last frame 4 اإلطار األخري

 Background music* v
موسيقى اخللفية*

Edit X حترير

”mm’ ss دقائق ثواٍن”

Volume 9 مستوى الصوت

32

يؤدي الضغط على >0< إىل التبديل بني التشغيل واإليقاف. 

اضبط سرعة احلركة البطيئة بالضغط على مفتاحي >Z< >Y<. تتم اإلشارة إىل سرعة 
احلركة البطيئة يف أعلى ميني الشاشة. 

لعرض اإلطار األول من الفيلم. 

يف كل مرة يتم الضغط فيها على >0<، يتم عرض اإلطار السابق. يف حالة االستمرار 
يف الضغط على >0<، سيتم إرجاع الفيلم. 

يف كل مرة يتم الضغط فيها على >0<، يتم عرض اإلطار السابق. يف حالة االستمرار 
يف الضغط على >0<، سيتم إجراء التقدمي السريع للفيلم. 

لعرض اإلطار األخري للفيلم. 

لتشغيل الفيلم باستخدام موسيقى اخللفية احملددة )ص. 356(.

لعرض شاشة التحرير )ص. 352(. 

موضع التشغيل

وقت التشغيل )دقائق: ثواٍن(

أدر القرص >6< لضبط مستوى صوت مكرب الصوت املدمج )ص. 350(. 

اضغط على الزر >M< للعودة إىل الصورة الواحدة.
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X حترير املشهدين األول واألخري بفيلم

أنقر على ]7[ يف منتصف الشاشة. 
e  .سيبدأ تشغيل الفيلم
●  >s1< لعرض لوحة تشغيل الفيلم، أنقر على

يف أعلى يسار الشاشة.  
على  ● أنقر  تشغيله،  أثــنــاء  مؤقًتا  الفيلم  إليــقــاف 

الشاشة. ستظهر أيًضا لوحة تشغيل الفيلم.

 .]X[ على شاشة تشغيل الفيلم، حدد
e  .ستظهر لوحة حترير الفيلم يف أسفل الشاشة

حدد اجلزء املراد حتريره. 
حدد إما ]U[ )اقتصاص البداية( أو ]V[ )اقتصاص  ●

النهاية(، ثم اضغط على >0<. 
اضغط على مفتاحي >Z< >Y< لعرض اإلطارات  ●

االستمرار  مع  الضغط  سيؤدي  التالية.  أو  السابقة 
على املفتاح إىل التشغيل السريع لألمام أو الرتجيع 

السريع لإلطارات.
بعد حتديد اجلزء املراد حتريره، اضغط على >0<.  ●

باجلزء  الرمادي  باللون  املميز  اجلزء  يتبقى  وسوف 
العلوي من الشاشة

X حترير املشهدين األول واألخري بفيلم
ميكنك حترير املشهدين األول واألخري بفيلم بزيادات قدرها ثانية واحدة تقريًبا. 

التشغيل باستخدام شاشة اللمس

1

2
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X حترير املشهدين األول واألخري بفيلم

افحص الفيلم الذي مت حتريره. 
حدد ]7[ ثم اضغط على >0< لتشغيل الفيلم  ●

الذي مت حتريره. 
لتغيري التحرير، ارجع إىل اخلطوة رقم ٢.  ●
إللغاء التحرير، اضغط على الزر >M< وحدد  ●

]OK[ )موافق( يف مربع حوار التأكيد.

 
احفظ الفيلم الذي مت حتريره. 

حدد ]W[، ثم اضغط على >0<.  ●
e  .ستظهر شاشة احلفظ
حلفظ كفيلم جديد، حدد ]New File[ )ملف جديد(.  ●

وحلفظه واستبدال ملف الفيلم األصلي، حدد 
]Overwrite[ )استبدال(، ثم اضغط على >0<. 

من مربع حوار التأكيد، حدد ]OK[ )موافق(، ثم  ●
اضغط على >0< حلفظ الفيلم الذي مت حتريره 

والرجوع إىل شاشة تشغيل الفيلم. 

3

4

●  ]Z[ نظًرا لتنفيذ عملية التحرير بزيادات قدرها ثانية واحدة تقريًبا )املوضوع املشار إليه بالعالمة
يف أعلى الشاشة(، فقد يختلف املوضع الفعلي حيث يتم حترير الفيلم عن املوضع التحديد. 

إذا كانت البطاقة ال تتضمن على مساحة خالية كافية، فلن يتوفر اخليار ]New File[ )ملف جديد(.  ●
عندما يكون مستوى شحن البطارية منخفًضا، ال ميكن حترير األفالم.  ●
ال ميكن حترير األفالم التي مت التقاطها بكامريا أخرى باستخدام هذه الكامريا.  ●
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ميكنك تشغيل الصور املوجودة على البطاقة كعرض شرائح تلقائي. 

 عرض الشرائح )التشغيل التلقائي(

حدد ]Slide Show[ )عرض الشرائح(. 
●  ]Slide Show[ حدد ،]x2[ ضمن عالمة التبويب

)عرض الشرائح(، ثم اضغط على >0<.
 

النحو  عــلــى  )اإلعـــــداد(   ]Set  up[ بتكوين  ــم  ق
املطلوب. 

●  ]Set up[  لتحديد >X< >W< اضغط على مفتاحي
)اإلعداد(، ثم اضغط على >0<. 

قم بضبط ]Display Time[ )وقت العرض(،          ●
]Repeat[ )إعادة( )التشغيل املتكرر(،                        

]Transition effect[ )تأثري االنتقال( )تأثري عند 
تغيري الصور(، و ]Background music[ )موسيقى 

اخللفية( للصور الثابتة. 
انظر الصفحة 356 إلجراء حتديد موسيقى اخللفية.  ●
●  .>M< بعد استكمال اإلعدادات، اضغط على الزر

1

2

إعدادات التشغيل

عدد الصور املراد تشغيلها

]وقت العرض[

]تأثريات االنتقال[

]التكرار[

]موسيقى اخللفية[

عرض الشرائح

عرض الشرائح v حتديد/ تشغيل موسيقى اخللفية

تأثري االنتقال

موسيقى اخللفية

عرض الشرائح

34 صورة
i جميع الصور

                اإلعداد
                  البدء

االقتصاص
تغيري حجم
تصنيف
عرض الشرائح
ضبط ظروف البحث صورة

متكني                                                         املكرر
تعطيل

إيقاف
تداخل ١

تداخل ٢
تالشي ١

تالشي ٢
تالشي ٣

إيقاف
تشغيل

عرض الشرائح

ثانية                                                              وقت العرض 
٢ ثانية
٣ ثوان
٥ ثوان
10 ثانية

20 ثانية

=
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ابدأ عرض الشرائح. 
●  ]Start[ لتحديد >X< >W< اضغط على مفتاحي

)بدء(، ثم اضغط على >0 <. 
e  سيبدأ عرض ،]Loading image…[ بعد عرض

الشرائح. 

أخرج من عرض الشرائح. 
للخروج من عرض الشرائح والعودة إىل شاشة  ●

 .>M< الضبط، اضغط على الزر

3

4

إليقاف عرض الشرائح مؤقًتا، اضغط على >0<. أثناء اإليقاف املؤقت، سيتم عرض ]G[ أعلى  ●
يسار الصورة. اضغط على الزر >0< أخرى الستئناف تشغيل عرض الشرائح. ميكنك أَيًضا إيقاف 

عرض الشرائح مؤقًتا من خالل النقر فوق الشاشة. 
أثناء تشغيل الفيلم، ميكنك الضغط على الزر >B< لتغيري تنسيق عرض الصور الثابتة              ●

)ص. 115(. 
أثناء تشغيل األفالم، تستطيع ضبط مستوى الصوت عن طريق تدوير القرص >6<. ●
أثناء التشغيل أو اإليقاف املؤقت، ميكنك الضغط على مفتاحي >Z< >Y< لعرض صورة أخرى.  ●
أثناء التشغيل التلقائي، لن تعمل وظيفة إيقاف التشغيل تلقائًيا.  ●
قد تختلف مدة العرض وفًقا للصورة.  ●
لتشغيل عرض الشرائح على جهاز تلفاز، انظر صفحة 357. ●
عند عرض الصور يف التشغيل املرشح ضمن ]x2: Set image search conditions[ )ضبط  ●

ظروف البحث عن الصورة(، ميكنك تشغيلها يف عرض الشرائح. 

عرض الشرائح

34 صورة
i جميع الصور

                اإلعداد
                  البدء

3 عرض الشرائح )التشغيل التلقائي(
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حتديد موسيقى اخللفية

3 عرض الشرائح )التشغيل التلقائي(

بعدما تقوم باستخدام EOS Utility )برنامج EOS( لنسخ موسيقى اخللفية إىل البطاقة، 
ميكنك تشغيل موسيقى اخللفية مع عرض الشرائح. 

حدد ]Background music[ )موسيقى 
اخللفية(. 

اضبط ]Background music[ )موسيقى اخللفية(  ●
على ]On[ )تشغيل(، ثم اضغط على >0<. 

ال ميكنك تنفيذ اخلطوة رقك ٢ يف البطاقات التي ال  ●
تتضمن موسيقى خلفية. 
حدد موسيقى اخللفية. 

اضغط على مفتاحي >X< >W< لتحديد موسيقى  ●
ميكنك   .>0< على  اضغط  ثم  املطلوبة،  اخللفية 
أيًضا حتديد مقطوعات متعددة ملوسيقى اخللفية. 

قم بتشغيل موسيقى اخللفية. 
اضغط  ● اخللفية،  ملوسيقى  منــوذج  إىل  لالستماع 

 .>B< على الزر
اضغط على مفتاحي >X< >W< لتشغيل مقطوعة  ●

إىل  االستماع  عن  للتوقف  أخــرى.  خلفية  موسيقى 
مرة   >B< الزر  على  اضغط  اخللفية،  موسيقى 

أخرى. 
قم بضبط مستوى الصوت بتدوير القرص >6<.  ●
مفتاحي  ● على  اضغط  اخللفية،  موسيقى  حلــذف 

>X< >W< لتحديد املقطوعة، ثم اضغط على الزر 
 .>L<

نسخ  ــراء  إج توضيح  مت  وقــد  خلفية،  موسيقى  أي  على  الكامريا  حتتوي  ال  الــشــراء،  عند 
 .EOS Utility موسيقى اخللفية إىل بطاقة يف دليل إرشادات برنامج

1

2

3
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من خالل توصيل الكامريا بجهاز تلفاز باستخدام كابل HDMI، ميكنك تشغيل الصور الثابتة 
واألفالم اخلاصة بالكامريا على جهاز التلفاز. بالنسبة لكابل HDMI، يوصى باستخدام كابل 

من طراز  HTC-100 )يباع بشكل منفصل(. 
يف حالة عدم ظهور الصورة على شاشة التلفاز، حتقق مما إذا جرى ضبط                         

]Video System:53[ )نظام الفيديو( بشكل صحيح على ]For NTSC[ أو ]For PAL[ )وفًقا 
لنظام الفيديو اخلاص بجهاز التلفاز خاصتك(. 

قم بتوصيل كابل HDMI بالكامريا. 
وّجه شعار قابس >dHDMI MINI< نحو واجهة 

الكامريا، وقم بإدخاله يف طرف توصيل           
 .>HDMI OUT<

قم بتوصيل كابل HDMI بجهاز التلفاز. 
قم بتوصيل كابل HDMI مبنفذ HDMI IN اخلاص 

بجهاز التلفاز. 

قم بتشغيل جهاز التلفاز وحتويل دخل الفيديو 
اخلاص بجهاز التلفاز لتحديد املنفذ املتصل.

قم بضبط مفتاح تشغيل الكامريا على >1< 
)تشغيل(. 

 .>x< اضغط على زر
يتم عرض  ● التلفاز. )لن  ستظهر الصورة على جهاز 

زي شيء على شاشة LCD اخلاصة بالكامريا.(
سيتم عرض الصور تلقائًيا بدقة عالية تناسب جهاز  ●

التلفاز املتصل. 
بالضغط على زر >B<، ميكنك تغيري تنسيق  ●

العرض. 
لتشغيل األفالم، انظر الصفحة 350.   ●

1

2

3

4
5

عرض الصور على جهاز تلفاز
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3 عرض الصور على جهاز تلفاز

 .)HDMI التحكم ب( ]Ctrl over HDMI[ حدد
من عالمة التبويب ]33[، حدد                                                        ●

]Ctrl over HDMI[ )التحكم ب HDMI(، ثم 
اضغط على >0<. 

حدد ]Enable[ )متكني(.

قم بتوصيل الكامريا مع جهاز التلفاز. 
استخدم كابل HDMI لتوصيل الكامريا بجهاز التلفاز.  ●
e  منفذ إىل  تلقائي  بشكل  التلفاز  جهاز  دخل  سينتقل 

HDMI املتصل بالكامريا. يف حال مل ينتقل مباشرًة، 
استخدم وحدة التحكم عن بعد اخلاصة بجهاز التلفاز 

لتحديد منفذ HDMI IN املتصل به الكابل. 

اضغط على الزر >x< اخلاص بالكامريا. 
e  وميكنك الــتــلــفــاز  ــة  ــاش ش عــلــى  ــورة  ــ ص ستظهر 

استخدام وحدة التحكم عن بعد اخلاصة بجهاز التلفاز 
لتشغيل الصور. 

HDMI CEC 3 استخدام أجهزة
إذا كان جهاز التلفاز املتصل بالكامريا بكابل HDMI يتوافق مع *HDMI CEC، ميكنك استخدام 

وحدة التحكم عن بعد اخلاصة بالتلفاز لعمليات التشغيل. 
*  وهي عبارة عن وظيفة HDMI قياسية متكن أجهزة HDMI من التحكم من بعضها البعض لتتمكن أنت  

     من التحكم بها بوحدة حتكم عن بعد واحدة. 

اضبط مستوى صوت الفيلم يف جهاز التلفاز. ال ميكن ضبط مستوى الصوت باستخدام الكامريا.  ●
قبل توصيل الكابل بني الكامريا والتلفاز وفصله، أوقف تشغيل الكامريا وجهاز التلفاز.  ●
وفًقا لنوع جهاز التلفاز، قد يتم فحص جزء من الصورة املعروضة.  ●
ال تقم بتوصيل أي خرج جهاز آخر بطرف توصيل >HDMI OUT< اخلاص بالكامريا. فقد يؤدي فعل  ●

ذلك إىل حدوث عطل. 
قد ال تقوم بعض أجهزة التلفاز بعرض الصور امللتقطة بسبب عد التوافق.  ●

1

2
3

4
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3 عرض الصور على جهاز تلفاز

5

6

قم بتحديد صورة. 
وجه وحدة التحكم عن بعد إىل جهاز التلفاز واضغط  ●

على الزر /  لتحديد صورة. 

اضغط على الزر Enter )إدخال( بوحدة التحكم 
عن بعد. 

e  عمليات تنفيذ  من  ستتمكن  كما  القائمة  ستظهر 
التشغيل املوضحة على اليمني. 

اضغط على الزر /  لتحديد اخليار املطلوب.  ●
ثم اضغط على على الزر Enter )إدخال(. 

يف حالة حتديد ]Return[ )رجوع( والضغط على  ●
الزر Enter )إدخال(، ستختفي القائمة وميكن 

استخدام الزر /  لتحديد صورة.

تتطلب بعض أجهزة التلفاز متكني اتصال HDMI CEC أوًلا. 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 يف عملية التشغيل.   

قائمة تشغيل الصور الثابتة

قائمة تشغيل األفالم

: رجوع
: الفهرس املكون من ٩ صور

: تشغيل الفيلم
: عرض الشرائح

: عرض معلومات التصوير
: التديور
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Image protection icon

ميكنك ميكنك ضبط احلماية ملنع الصور الثمينة من املسح عن طريق اخلطأ. 

K حماية الصور

حدد ]Protect images[ )حماية الصور(. 
●  ]Protect images[ حدد ،]من عالمة التبويب ]1 3

)حماية الصور(، ثم اضغط على >0<. 

حدد ]Select images[ )حتديد الصور(. 
e  .يتم عرض صورة

حدد الصورة املراد حمايتها. 
اضغط على مفتاحي >Z< >Y< لتحديد الصورة  ●

املطلوب حمايتها. 
ميكنك أيًضا حتديد صورة من عرض الفهرس )ص.  ●

 .)334

قم بحماية الصورة. 
اضغط على >0< حلماية الصورة. سيظهر رمز  ●

 .>K<
إللغاء حماية الصورة، اضغط على >0< جمدًدا.  ●

 .>K< سيختفي الرمز
حلماية صورة أخرى، كرر اخلطوة رقم ٣ و٤.  ●

1

2

3

4

إعدادات التشغيل

رمز حماية الصورة

K حماية الصور

حماية الصور
تدوير الصورة
مسح الصور
ترتيب الطباعة
إعداد دليل الصور
املرشحات اإلبداعية

حتديد الصور
حتديد النطاق
جميع الصور يف اجمللد
إلغاء حماية جميع الصو يف اجمللد
جميع الصور يف البطاقة
إلغاء حماية جميع الصور على البطاقة

Protecting a Single image 3
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ميكن حتديد نطاق الصور حلماية جميع الصور ضمن النطاق يف آن واحد. 

حدد ]Select Range[ )حدد النطاق(.
حدد ]Select Range[ )حدد النطاق( ضمن             ●

]Protect images:31[ )حماية الصور(، ثم 
اضغط على >0<. 

قم بتحديد نطاق الصور. 
اخرت الصورة األوىل، ثم اضغط >0<.  ●
اخرت الصورة األخرية، ثم اضغط على >0<.  ●
e  .على الصورة التي مت اختيارها ]K[ يظهر الرمز
إللغاء حتديد الصور، أعد تكرار هذه اخلطوة.  ●
للعودة إىل الشاشة املسبقة، اضغط على الزر  ●

 .>M<

1

2

K حماية الصور

حتديد النطاق
جميع الصور يف اجمللد
إلغاء حماية جميع الصو يف اجمللد
جميع الصور يف البطاقة
إلغاء حماية جميع الصور على البطاقة

K حماية الصور

3 حتديد نطاق الصور املراد حمايتها
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K حماية الصور

حتديد النطاق
جميع الصور يف اجمللد
إلغاء حماية جميع الصو يف اجمللد
جميع الصور يف البطاقة
إلغاء حماية جميع الصور على البطاقة

3 حماية جميع الصور املوجودة يف جملد أو على بطاقة
ميكن حتديد نطاق الصور حلماية جميع الصور ضمن النطاق يف آن واحد. 

عند حتديد ]All images in folder[ )كل الصور 
          ]All images on card[ املوجودة يف اجمللد( أو

)كل الصور املوجودة على البطاقة( يف 
]Protect Images:31[ )حماية الصور(، ستتم 

حماية جميع الصور املوجودة يف اجمللد أو على 
البطاقة. 

إللغاء حماية الصور، حدد 
]Unprotect all images in folder[ )إلغاء حماية 

جميع الصور يف اجمللد( أو 
]Unprotect all images on card[ )إلغاء حماية 

جميع الصور على البطاقة(. 

إذا مت تنسيق البطاقة )ص. 69(، فسيتم مسح الصور احملمية أيًضا. 

ميكن حماية األفالم أيًضا.  ●
بالكامريا.  ● اخلاصة  املسح  وظيفة  بواسطة  مسحها  ميكن  ال  الصورة،  بحماية  تقوم  أن  مبجرد 

مبسح صورة حممية، يجب أوًلا إلغاء احلماية. 
يف حالة مسح جميع الصور )ص. 365(، ستبقى فقط الصور احملمية. يعد هذا مريًحا عند الرغبة  ●

يف مسح جميع الصور غري الضرورية يف آن واحد. 

K حماية الصور
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إعدادات التشغيل

حماية الصور
تدوير الصور
مسح الصور
ترتيب الطباعة
إعداد دليل الصور
املرشحات اإلبداعي

مسح صورة واحدة

3 وضع عالمة االختيار >X< على الصور املراد مسحها دفعة واحدة

ميكنك إما حتديد الصور ومسحها الواحدة تلو األخرى أو مسحها كلها دفعة واحدة. لن يتم 
مسح الصور احملمية )ص. 360(. 

من خالل إضافة عالمة االختيار >X< بالصور املراد مسحها، ميكنك مسح عدة صور يف آن 
مًعا. 

مبجرد مسح الصورة، ال ميكن اسرتدادها. تأكد من عدم احلاجة إىل الصورة فيما بعد قبل مسحها. 
للحيلولة دون مسح الصور الهامة بشكل عرضي، قم بحمايتها. يؤدي مسح صورة بتنسيق

 .JPEG و RAW إىل مسح كل من الصور RAW + JPEG 

L مسح الصور

قم بتشغيل الصورة املراد مسحها. 

 .>L< اضغط على الزر
e  .)مسح( Erase ستظهر قائمة 

قم مبسح الصورة. 
e  مسح(، ثم اضغط على >0<. سيتم( ]Erase[ حدد 

مسح الصورة املعروضة. 

١ حدد ]Erase images[ )مسح الصور(. 
e  ]Erase images[ حدد ،]من عالمة التبويب ]31

)مسح الصور(، ثم اضغط على >0<. 

1

1

2
3



364

364

L مسح الصور

حدد ]Select and erase images[ )حدد 
وامسح الصور(. 

e  .سيتم عرض صورة

حدد الصور املراد مسحها. 
اضغط على مفتاحي >Z< >Y< لتحديد الصور املراد  ●

مسحها، ثم اضغط على >0<. 
e  .أعلى يسار الشاشة >X< سيتم عرض عالمة اختيار
بالضغط على الزر >I<، ميكنك حتديد الصور من  ●

عرض ثالثي للصور.  للرجوع إىل عرض الصورة الواحدة، 
 .>u< اضغط على الزر

لتحديد صورة أخرى ملسحها، كرر اخلطوة ٣. ●

 امسح الصورة. 
●  .>L< اضغط على الزر
حدد ]OK[ )موافق(، ثم اضغط على >0<.  ●
e  .سيتم مسح الصور احملددة

2

3

4

إعدادات التشغيل

حماية الصور
تدوير الصور
مسح الصور
ترتيب الطباعة
إعداد دليل الصور
املرشحات اإلبداعي

مسح الصور احملددة

إلغاء                       موافق

مسح الصور



365
365

L مسح الصور

1

2

3

إعدادات التشغيل

حماية الصور
تدوير الصور
مسح الصور
ترتيب الطباعة
إعداد دليل الصور
املرشحات اإلبداعي

3 حتديد نطاق الصور املراد مسحها

3 مسح جميع الصور املوجودة يف جملد أو على بطاقة

ميكنك حتديد نطاق الصور ملسح جميع الصور ضمن النطاق يف الوقت نفسه.

ميكنك مسح جميع الصور املوجودة يف جملد أو على بطاقة يف آن واحد. عند ضبط 
]Erase Images:31[ )مسح الصور( على ]All images in folder[ )جميع الصور يف 

اجمللد( أو ]All images on card[ )جميع الصور على البطاقة(، سيتم مسح جميع الصور 
املوجودة يف اجمللد أو على البطاقة. 

حدد ]Select Range[ )حدد النطاق(. 
حدد ]Select Range[ )حدد النطاق( ضمن  ●

]Erase Images:31[ )مسح الصور(، ثم اضغط 
على >0<. 

قم بتحديد نطاق الصور. 
اخرت الصورة األوىل، ثم اضغط >0<.  ●
اخرت الصورة األخرية، ثم اضغط على >0<.  ●
e  .على الصورة التي مت اختيارها ]X[ يظهر الرمز
إللغاء حتديد الصور، أعد تكرار هذه اخلطوة.  ●
الزر  ● على  اضغط  املسبقة،  الشاشة  إىل  للعودة 

 .>M<

قم مبسح الصور. 
●  .>L< اضغط على الزر
حدد ]OK[ )موافق( يف مربع التأكيد، ثم اضغط  ●

على >0<. 
e  .سيتم مسح الصور التي مت حتديدها

مسح الصور التي مت حتديدها   
)K باستثناء الصور(

إلغاء                       موافق

مسح الصور

ملسح كافة الصور مبا فيها الصور احملمية، قم بتهيئة البطاقة )ص. 69(.
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يخولك معيار DPOF )تنسيق ترتيب الطباعة الرقمي( من طباعة الصور املسجلة على 
البطاقة وفًقا لتعليمات الطباعة لديك كتحديد الصور على سبيل املثال، وكمية الطباعة 

وما إىل ذلك. ميكنك عدة صور يف جمموعة واحدة أو خلق ترتيب طباعة لوحدة إنهاء الصور 
الفوتوغرافية. 

ميكنك ضبط إعدادات الطباعة كنوع الطباعة وطباعة التاريخ ورقم امللف، وما إىل ذلك. 
سيتم تطبيق إعدادات الطباعة على جميع الصور التي مت ترتيب طباعتها. )ال ميكن ضبطها 

لكل صورة على حدة.(

)DPOF( تنسيق ترتيب الطباعة الرقمي W

1

2

3

3 ضبط خيارات الطباعة

حدد ]Print order[ )ترتيب الطباعة(. 
●  ]Print order[ حدد ،]ضمن عالمة تبويب ]31

)ترتيب الطباعة(، ثم اضغط على >0<. 

حدد ]Set up[ )إعداد(. 

اضبط اخليار على النحو املطلوب. 
●  ]Date[ نوع الطباعة( و( ]Print type[ اضبط

)التاريخ( و ].File No[ )رقم امللف(. 
حدد اخليار املراد ضبطه، ثم اضغط على >0<.  ●

حدد اإلعداد املطلوب، ثم اضغط على >0<. 

 LAN شبكة( PictBridge وتدعم معيار Wi-Fi ميكنك إرسال الصور إىل طابعة متوافقة مع وظيفة
الالسلكية( وطباعتها. للتفاصيل، ارجع إىل دليل إرشادات وظيفة Wi-Fi )االتصال الالسلكي(.   

إعدادات التشغيل

حماية الصور
تدوير الصور
مسح الصور
ترتيب الطباعة
إعداد دليل الصور
املرشحات اإلبداعي

٠طباعة قياسي  
إيقاف التاريخ  
إيقاف رقم امللف 

حتديد الصورة عدة إعداد

W ترتيب الطباعة
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قم بإنهاء اإلعداد. 4
●  .>M< اضغط على الزر
e  .ستظهر شاشة ترتيب الطباعة مرة أخرى
بعد ذلك، حدد ]Sel. Image[ )حتديد صورة(،  ●

]Multiple[ )متعدد(، أو ]All images[ )جميع 
الصور( لرتتيب الصور املراد طباعتها. 

أمر الطباعةأمر الطباعةأمر الطباعة

نوع الطباعة

لطباعة صورة واحدة على ورقة واحدة. قياسي

لطباعة كل املطبوعات القياسية ومطبوعات الفهرس. 

]On[ )تشغيل( لطباعة التاريخ املسجل على النسخة املطبوعة. 

]On[ )تشغيل( لطباعة رقم امللف على النسخة املطبوعة. 

تتم طباعة عدة صور مضغرة على ورقة واحدة.  فهرس

كالهما

تشغيل

إيقاف

تشغيل

إيقاف

التاريخ

رقم امللف

]رقم امللف[]التاريخ[]رقم امللف[

إعداد
نوع الطباعة               قياسي
               فهرس

               كالهما

إعداد

التاريخ                تشغيل
                إيقاف

إعداد

رقم امللف                تشغيل
                إيقاف

)DPOF( تنسيق ترتيب الطباعة الرقمي W

●  .RAW ال ميكن ترتيب طباعة األفالم والصور بتنسيق
طباعة  ● تتم  ال  قد  )تشغيل(،   ]On[ على  امللف(  )رقم   ]File  No.[ و  )التاريخ(   ]Date[ ضبط  حالة  يف  حتى 

التاريخ أو رقم امللف إلعداد نوع الطباعة وطراز الطابعة. 
مع مطبوعات ]Index[ )الفهرس(، ال ميكن ضبط كل من ]Date[ )التاريخ( و].File No[ )رقم امللف( على  ●

]On[ )تشغيل( يف الوقت نفسه. 
عند الطباعة باستخدام DPOF )تنسيق ترتيب الطباعة الرقمي(، استخدم البطاقة التي مت ضبط  ●

مواصفات ترتيب الطباعة اخلاصة بها. ال ميكن طباعتها باستخدام أمر الطباعة احملدد إذا استخرجت 
الصور فقط من البطاقة وحاولت طباعتها. 

قد ال تتمن بعض الطابعات املتوافقة مع معيار DPOF )تنسيق ترتيب الطباعة الرقمي( ووحدات إنهاء  ●
الصور الفوتوغرافية من طباعة الصور على النحو احملدد. ارجع إىل دليل اإلرشادات اخلاص بالطابعة قبل 

تنفيذ الطباعة أو حتقق من توافق وحدة إنهاء الصور الفوتوغرافية عند ترتيب املطبوعات. 
تقم بإدخال بطاقة ضبط ترتيب الطباعة اخلاص بها باستخدام كامريا أخرى يف الكامريا ثم حاول بعد ذلك  ●

ترتيب  إجراء  ميكن  قد  الصورة،  لنوع  ووفقا  أيضا،  الطباعة.  ترتيب  استبدال  ميكن  الطباعة.  ترتيب  حتديد 
الطباعة.
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)DPOF( تنسيق ترتيب الطباعة الرقمي W

3 حتديد الصور لطباعتها

حتديد الصور ●

حتديد عدة صور ●
حتديد النطاق ●

حدد الصور وقم برتتيبها الواحدة تلو األخرى. 
بالضغط على الزر >I<، ميكنك حتديد الصور 
من عرض ثالثي للصور.  للرجوع إىل عرض الصورة 

 .>u< الواحدة، اضغط على الزر
اضغط على الزر >M< حلفظ ترتيب الطباعة 

على البطاقة. 

]Standard[ )قياسي( ]Both[ )كالهما(
اضغط على مفتاحي >X< >W< لتحديد عدد النسخ 

املراد طباعتها من الصورة املعروضة. 

]Index[ )الفهرس(
اضغط على >0< إلضافة عالمة اختيار إىل املربع 

>X<. سيتم تضمني الصورة يف طباعة الفهرس. 

حدد ]Select Range[ )حدد النطاق(.1
حدد ]Select Range[ )حدد النطاق( ضمن            ●

]Multiple[ )متعدد(، ثم اضغط على >0<.

٧ طباعة  قياسي  
٢ صورة فهرس 
تشغيل التاريخ 

رقم امللف            إيقاف

حتديد النطاق
حتديد الكل يف اجمللد
مسح الكل يف اجمللد

حتديد الكل على البطاقة
مسح الكل على البطاقة

W ترتيب الطباعة

W ترتيب الطباعة

عدةإعداد

إجمايل الصور احملددة

رمز الفهرس

الكمية

عالمة اختيار

اخرت الصورة
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)DPOF( تنسيق ترتيب الطباعة الرقمي W

قم بتحديد نطاق الصور. 2
اخرت الصورة األوىل، ثم اضغط >0<.  ●
اخرت الصورة األخرية، ثم اضغط على >0<.  ●
e  .على الصورة التي مت اختيارها ]X[ يظهر الرمز
إللغاء حتديد الصور، أعد تكرار هذه اخلطوة.  ●
للعودة إىل الشاشة املسبقة، اضغط على الزر  ●

 .>M<

جميع الصور يف اجمللد ●
حدد ]Mark all in folder[ )حتديد الكل يف اجمللد( وحدد اجمللد. سيتم حتديد 

ترتيب الطباعة لنسخة واحدة من جميع الصور يف اجمللد. يف حالة حتديد 
]Clear all in folder[ )مسح الكل باجمللد( وحتديد اجمللد، فسيتم إلغاء ترتيب 

الطباعة لهذا اجمللد. 

جميع الصور على البطاقة ●
يف حالة ]Mark all on card[ )حتديد الكل على البطاقة(، سيتم ضبط نسخة واحدة 

من جميع الصور املوجودة على البطاقة لطباعتها. أما يف حالة حتديد 
]Clear all on card[ )مسح الكل على البطاقة(، فسيتم مسح ترتيب الطباعة 

جلميع الصور املوجودة على البطاقة. 

الحظ أنه لن يتم تضمني األفالم والصور بتنسيق RAW يف ترتيب الطباعة حتى يف حالة حتديد كل  ●
الصور مرة واحدة باستخدام ]Multiple[ )متعدد(. 

عند استخدام طابعة تدعك معيار PictBridge، ال تطبع أكرث من 400 صورة لرتتيب الطباعة الواحد.  ●
يف حالة حتديد أكرث من ذلك، قد ال تتم طباعة جميع الصور. 
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p حتديد الصور الستخدامها يف دليل الصور
ميكنك حتديد حتى 998 صورة لطباعتها يف دليل الصور. عند استخدام  EOS Utility )برنامج 
وهذه  خمصص.  جملد  يف  احملــددة  الصور  نسخ  سيتم  الكمبيوتر،  إىل  الصور  لنقل   )EOS

الوظيفة مفيدة لرتتيب الصور عرب اإلنرتنت.

1

2

3

حدد ]Photobook Set-up[ )إعداد دليل 
الصور(. 

ضمن عالمة التبويب ]31[، حدد  ●
]Photobook Set-up[ )إعداد دليل الصور(، ثم 

اضغط على >0<. 

حدد ]Select Images[ )حتديد الصور(. 
e  .سيتم عرض صورة

حدد الصورة املراد حتديدها. 
اضغط على مفتاحي >Z< >Y< لتحديد الصورة  ●

املراد حتديدها، ثم اضغط على >0<. 
أعد تكرار هذه اخلطوة لتحديد صورة أخرى. سيتم  ●

عرض عدد الصور التي مت حتديدها بأعلى يسار 
الشاشة. 

ميكنك حتديد صور من عرض ثالثي الصور بالضغط  ●
على الزر >I<. للرجوع إىل عرض الصورة 

 .>u< الواحدة، اضغط على الزر
إللغاء حتديد الصورة، اضغط على >0< مرة أخرى.  ●

3 حتديد صورة واحدة يف املرة

حماية الصور
تدوير الصور

مسح الصور
الطباعة

إعداد دليل الصور
املرشحات اإلبداعية

حتديد الصور
عدة صور

إعدادات التشغيل

إعداد دليل الصور
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ميكنك حتديد نطاق الصور لتحديد جميع الصور الوقعة ضمن هذا النطاق يف آن واحد. 

1

2

حدد ]Select Range[ )حدد النطاق(. 
ضمن ]Multiple[ )متعدد( ضمن                         ●

]Photobook Set-up:31[ )إعداد دليل 
الصور(، حدد ]Select Range[ )حدد النطاق(، ثم 

اضغط على >0<. 

قم بتحديد نطاق الصور. 
اخرت الصورة األوىل، ثم اضغط >0<.  ●
اخرت الصورة األخرية، ثم اضغط على >0<.  ●
e  .على الصورة التي مت اختيارها ]X[ يظهر الرمز
إللغاء حتديد الصور، أعد تكرار هذه اخلطوة.  ●
للعودة إىل الشاشة املسبقة، اضغط على الزر  ●

 .>M<

3 حتديد النطاق

اختيار النطاق
كل الصور يف اجمللد
إلقاء الكل يف اجمللد

كل الصور على البطاقة
مسح الكل على البطاقة

p إعداد ألبوم الصور

p حتديد الصور الستخدامها يف دليل الصور
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p حتديد الصور الستخدامها يف دليل الصور

ميكنك حتديد جميع الصور املوجودة يف جملد أو على بطاقة يف آن واحد. 
عند ضبط ]Multiple[ )متعدد( ضمن  

]Photobook Set-up:31[ )إعداد دليل الصور( على 
]All images in folder[ )جميع الصور يف اجمللد( 

أو ]All images on card[ )جميع الصور على 
بطاقة(، سيتم حتديد جميع الصور املوجودة على 

اجمللد أو البطاقة. 
 ]Clear all in folder[ إللغاء حتديد الصور، حدد

)مسح جميع الصور يف اجمللد( أو 
]Clear all on card[ )مسح جميع الصور على 

البطاقة(. 

3 حتديد جميع الصور املوجودة يف جملد أو على بطاقة

اختيار النطاق
كل الصور يف اجمللد
إلقاء الكل يف اجمللد

كل الصور على البطاقة
مسح الكل على البطاقة

p إعداد ألبوم الصور

●  .RAW ال ميكن حتديد األفالم والصور بتنسيق
ال تقم بتحديد صور مت حتديدها بالفعل لدليل صور موجود على كامريا أخرى لدليل صور آخر باستخدام هذه  ●

الكامريا. ميكن استبدال إعدادات دليل الصور.  
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تختلف املعلومات املعروضة حسب وضع التصوير واإلعدادات

منوذج ملعلومات تصوير الصور الثابتة
عرض املعلومات األساسية ●

إذا مت التقاط الصورة بكامريا أخرى، قد ال يتم عرض بعض معلومات التصوير املعينة.  ●
قد ال يكون تشغيل الصور امللتقطة ممكًنا باستخدام هذه الكامريا على كامريات أخرى.  ●

B : عرض معلومات التصوير

Wi-Fi وظيفة

مستوى شحن البطارية

سرعة الغالق

فتحة العدسة

مقدار تعويض درجة الرضاءة

رقم العرض/ إجمايل 
الصور املسجلة

قوة إشارة Wi-Fi/ حالة مقل بطاقة 
Eye- Fi

Bluetooth وظيفة

التصنيف

حماية الصور

رقم اجمللد-
ترقيم امللفات

جودة تسجيل الصور

أولوية درجة التمييز

ISO سرعة

Eye- Fi اكتمل النقل باستخدام
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عرض معلومات التصوير ●
معلومات تفصيلية ●

B : عرض معلومات التصوير

مقدار تعويض درجة اإلضاءة

فتحة العدسة

سرعة الغالق

وضع التصوير

توازن اللون األبيض

حمسن اإلضاءة التلقائي

تصحيح توازن اللون األبيض

منط الصور/ اإلعدادات

)RGB /شريط الرتدد الرسومي )السطوع

تاريخ  ووقت التصوير

ISO سرعة

شريط التمرير

أولوية درجة التمييز

وضع ضبط كثافة الرضاءة

حجم امللف

مقدار تعويض إضاءة الفالش/ 
تقليل تشويش اللقطات املتعددة

جودة تسجيل الصور

*   عند التصوير يف وجود صورة ]image-recording quality 73 +1[، سيتم عرض حجم امللف 1 
*    أثناء التصوير الفوتوغرايف باستخدام فالش دون تعويض درجة إضاءة الفالش، سيتم عرض >0<. 

*    سيتم عرض >M< للصور امللتقطة يف وضع تقليل تشويش اللقطات املتعددة. 
*    سيتم عرض >u<، بالنسبة للصور الثابتة التي مت التقاطها باستخدام تطبيق نرشح إبداعي أو الصور  

      التي مت حتريرها )تغيري حجمها أو مت تطبيق مرشح إبداعي( وثم سيتم حفظها. 
 .>N< و >u< للصور التي مت اقتصاصها، سيتم عرض    *
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Histogram display 
(Brightness)

Lens name

Focal length
Histogram display 
(RGB)

معلومات العدسة/ شريط الرتدد الرسومي ●

معلومات منط الصورة ١ ●معلومات توازن اللو األبيض ●

مساحة اللون/ معلومات تقليل  ●
التشويش

معلومات منط الصورة  ٢ ●

معلومات تصحيح االنحراف اللوين للعدسة ●

B : عرض معلومات التصوير

إذا قمت باستخدام وحدة استقبال GPS من طراز GP-E2 لتسجيل معلومات GPS للصورة، سيتم 
عرض شاشة “معلومات GPS” أيًضا. 

عرض شريط الرتدد 
الرسومي )السطوع(

عرض شريط الرتدد 
)RGB( الرسومي

اسم العدسة

البعد البؤري
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B : عرض معلومات التصوير

منوذج لعرض معلومات فيلم

أثناء تشغيل الفيلم، سيتم عرض “*، *” ل ]Fineness[ )التفاصيل الدقيقة( و ]Threshold[ )احلد( 
ل ]Sharpness[ )الوضوح( يف ]Picture Style[ )منط الصورة(. 

*   يف حالة استخدام اإلضاءة اليدوية، سيتم عرض سرعة الغالق وفتحة العدسة وسرعة ISO )عند 
       ضبطها يدوًيا(. 

*    سيتم عرض الرمز >t< للقطات الفيديو. 
       سيتم عرض الرمز >....< لألقالم املصورة بتأثري الشكل املصّغر. 

عرض نقطة الضبط التلقائي للبؤرة ●
عند ضبط ].AF point disp :3 3[ )عرض نقطة الضبط التلقائي للبؤرة( على ]Enable[ )متكني(، 

سيتم عرض الضبط التلقائي للبؤرة التي مت استخدامها لضبط البؤرة باللون األحمر. إذا مت ضبط ميزة 
التحديد التلقائي ملستوى الضبط التلقائي للبؤرة، فقد يتم عرض مستويات متعددة للضبط التلقائي 

للبؤرة. 

املرشحات اإبداعية/ 
املشهد الذكي للفيلم

حجم ملف الفيلم

وقت التصوير ووقت التشغيل

معدل اإلطاراتطريقة الضغط

حجم تسجيل الفيلم

تنسيق التسجيل

سرعة الغالق

فتحة العدسة

التشغيل

وضع تصوير الفيلم/ الفيلم 
ذات الفرتة الزمنية البعيدة
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B : عرض معلومات التصوير

مناذج ألشرطة الرتدد الرسومية

صورة داكنة

السطوع العردي

صورة ساطعة

تنبيه التمييز  ●
عند عرض معلومات التصوير، ستومض أية مناطق إضاءة زائدة من الصورة. للحصول على مزيد من 

تفاصيل الصورة يف املناطق ذات اإلضاءة الزائدة، اضبط تعويض درجة اإلضاءة على قيمة سلبية 
وقم بالتصوير مرة أخرى. 

شريط الرتدد الرسومي ●
يوضح شريط الرتدد الرسومي للسطوع توزيع مستوى اإلضاءة والسطوع الكلي. وتكمن أهمية 

شريط الرتدد الرسومي اخلاص باأللوان األساسية RGB )األحمر واألخضر واألزرق( يف فحص تشبع 
األلوان وتدرجها. ميكن تبديل العرض باستخدام ].Histogram disp :3 3[ )عرض شريط الرتدد 

الرسومي(. 
عرض ]Brightness[ )السطوع(

يعد شريط الرتدد الرسومي هذا مبثابة رسم بياين يوضح توزيع مستوى 
سطوع الصورة. يشري احملور األفقي إىل مستوى السطوع )أكرث إعتاًما 
على اليسار وأكرث سطوًعا على اليمني(، فيما يشري احملور الرأسي إىل 
عدد وحدات البكسل املوجودة لكل مستوى من مستويات السطوع. 

كلما زاد عدد وحدات البكسل جهة اليسار، أصبحت الصورة أكرث إعتاًما. 
وكلما زاد عدد وحدات البكسل جهة اليمني، كلما أصبحت الصورة أكرث 
سطوًعا. سيتم فقدان تفاصيل الظل يف حالة وجود عدد كبري جًدا من 

وحدات البكسل على اليسار. كما سيتم فقدان تفاصيل التمييز يف 
حالة وجود عدد كبري جًدا من وحدات البكسل على اليمني. ستتم إعادة 

إنتاج التدرجات اللونية بني اجلهتني اليمنى واليسرى. عرب فحص الصورة 
وشريط الرتدد الرسومي اخلاص بسطوعها، وميكنك رؤية انحراف 

مستوى درجة اإلضاءة والتدرجات اللونية الكلية. 

عرض ]RGB[ )األحمر واألخضر واألزرق(
يعد شريط الرتدد الرسومي هذا مبثابة رسم بياين يوضح كيفية توزيع كل 
مستوى من مستويات سطوع األلوان األساسية ]RGB أو األحمر، األخضر 

واألزرق(. يشري احملور األفقي إىل مستوى السطوع )أكرث إعتاًما على 
اليسار وأكرث سطوًعا على اليمني(، فيما يشري احملور الرأسي إىل عدد 

وحدات البكسل املوجودة لكل مستوى من مستويات السطوع األلوان. 
كلما زاد عدد وحدات البكسل جهة اليسار، أصبحت الصورة أكرث إعتاًما 

وأقل وضوًحا، وكلما زاد عدد وحدات البكسل جهة اليمني، كلما أصبحت 
الصورة أكرث سطوًعا وأقل وضوًحا. سيتم فقدان معلومات اللون املعني 

يف حالة وجود عدد كبري جًدا من وحدات البكسل على اليسار. أما يف 
حالة وجود عدد كبري جًدا من وحدات البكسل على اليمني، فستكون 

األلوان متشبعة بدرجة زائدة دون تدرج. عرب فحص شريط الرتدد 
الرسومي اخلاص بألوان RGB للصورة، ميكنك االضطالع على حالة تدرج 

اللون وتشبعه، كذلك على درجة انحراف توازن اللون األبيض. 
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املعاجلة الالحقة للصور

بعد التقاط إحدى الصور، ميكنك تطبيق تأثري أحد املرشحات اإلبداعية أو تغيري حجم 
صورة JPEG )تصغري عدد وحدات البكسل( أو اقتصاص الصورة. 

11

قد ال تتمكن الكامريا من معاجلة الصور امللتقطة بكامريا أخرى.  ●
توصيل  ● عند  الفصل  هذا  يف  املوضح  النحو  على  للصور  الالحقة  املعاجلة  إجراء  ميكن  ال 

الكامريا بكمبيوتر بكابل واجهة. 

379
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U تطبيق تأثريات املرشحات اإلبداعية
ميكنك تطبيق املرشحات اإلبداعية التالية على صورة وحفظها كصورة جديدة: أبيض/ أسود 
األلوان  وتأثري  الفني  الواضح  والتأثري  السمكة  عني  وتأثري  الدقيق  غري  البؤري  والضبط  حمبب 

املائية وتأثري الكامريا البسيطة وتأثري الشكل املصغر. 

1

2

3

4

حدد ]Creative filters[ )املرشحات 
اإلبداعية(. 

ضمن عالمة التبويب ]x1[، حدد                                                                       ●
]Creative filters[ )املرشحات اإلبداعية(، ثم 

اضغط على >0<. 
e  .سيتم عرض الصورة

حدد صورة. 
حدد الصورة التي ترغب يف تطبيق مرشح عليها.  ●
بالضغط على زر >I<، ميكنك االنتقال إىل عرض  ●

الفهرس وحتديد صورة. 

حدد مرشًحا. 
ــواع  ● أنـ ــرض  عــلــى >0<، ســيــتــم عـ الــضــغــط  عــنــد 

املرشحات اإلبداعية )ص. 1 38(. 
حدد مرشًحا، ثم اضغط على >0<.  ●
e  على الــتــأثــريات  تطبيق  مــع  الــصــورة  ــرض  ع سيتم 

املرشح. 

اضبط تأثري املرشح. 
قم بضبط تأثري املرشح، ثم اضغط على >0<.  ●
بالنسبة لتأثري الشكل املصغر، اضغط على مفتاحي  ●

>X< >W< لتحريك اإلطار باللون األبيض إىل منطقة 
ثم  الوضوح،  شديدة  جعلها  يف  ترغب  التي  الصورة 

اضغط >0<. 
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احفظ الصورة. 5
حدد ]OK[ )موافق( حلفظ الصورة.  ●
حتقق من جملد الوجهة ورقم ملف الصورة، ثم حدد  ●

]OK[ )موافق(. 
لتطبيق مرشح على صورة أخرى، كرر اخلطوات من  ●

رقم ٢ إىل رقم ٥. 

U تطبيق تأثريات املرشحات اإلبداعية

حفظ  ● سيتم  كما   1 صورة  على  املرشح  تأثري  تطبيق  سيتم   ،73+1 صورة  التقاط  عند 
 .JPEG الصورة كصورة بتنسيق

تأثري املرشح عليها، سيتم حفظ  ● 1 وتطبيق  االرتفاع لصورة  إىل  يف حالة ضبط نسبة عرض 
الصورة بنسبة العرض إىل االرتفاع التي مت ضبطها. 

لن يتم إرفاق بيانات مسح األتربة )ص. 329( بالصور املطبق عليها تأثري عني السمكة.  ●

ميزات املرشح اإلبداعي

G أبيض/ أسود حمبب ●
إلنشاء صورة بتأثري اللون األبيض واألسود احملبب. ميكنك تغيري تأثري اللون األبيض واألسود 

من خالل ضبط درجة التباين. 
W الضبط البؤري غري الدقيق ●

مينع الصورة مظهًرا ناعًما. ميكنك تغيري درجة النعومة من خالل ضبط البهتان. 
X تأثري عني السمكة ●

مينع تأثري عدسة السمكة. وسيكون بالصور تشوه بالصورة تشوه من النوع األسطواين. 
التي مت تهذيبها بطول احلد اخلارجي  تتغري املنطقة  تأثري هذا املرشح،  وفًقا ملستوى 
تقل  فقد  الصورة،  منتصف  تكبري  إىل  سيؤدي  املرشح  هذا  تأثري  ألن  نظًرا  أيًضا،  للصورة. 
الدقة الواضحة عند املنتصف وفًقا لعدد وحدات البكسل املسجلة. اضبط تأثري املرشح 

يف اخلطوة رقم ٤ أثناء التحقق من الصورة الناجتة. 
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U تطبيق تأثريات املرشحات اإلبداعية

Y التأثري الواضح الفني ●
يجعل الصور تبدو كلوحة زيتية ويجعل الهدف يبدو ثالثي األبعاد أكرث. ميكنك ضبط التباين 

وتشبع األلوان. الحظ أن السماء واجلدران البيضاء واألهداف املشابهة قد ال تظهر بتدرج 
ألوان متجانس وقد تبدو منتظمة أو بها قدر كبري من التشويش. 

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

برتج ألوان متجانس وقد تبدو غري منتظمة أو بها قدر كبري من التشويش.
H تأثري الكامريا اللعبة ●

إلضفاء تأثري داكن زوايا الصورة وتطبيق درجة لون جتعل الصورة تبدو وكأنها مت التقاطها 
بواسطة كامريا لعبة. ميكنك تغيري ظالل األلوان من خالل ضبط درجة األلوان. 

c تأثري الشكل املصغر ●
ينشئ تأثري ديوراما. ميكنك تغيري املكان الذي تبدو فيه الصور شديدة الوضوح. إذا قمت، 

يف اخلطوة رقم ٤، بالضغط على الزر >B< )أو النقر فوق ]T[ بأسفل الشاشة(، 
فيمكنك التبديل بني االجتاهني الرأسي واألفقي لإلطار األبيض. 
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JPEG تغيري حجم صور بتنسيق S
الصورة  وحفظ  أقل  البكسل  وحــدات  عدد  جلعل   JPEG بتنسيق  صور  حجم  تغيري  ميكنك 
a. ال  و    ،4  ،3  ،JPEG بتنسيق  تكون  التي  الصورة فقط  تغيري حجم  كصورة جديدة. ميكن 

.RAW images cannot be resized و JPEG b ميكن تغيري حجم الصور

1

2

3

4

حدد ]Resize[ )تغيري حجم(. 
 ]Resize[ حدد ،]x2[ ضمن عالمة التبويب

)تغيري حجم(، ثم اضغط على >0<. 
سيتم عرض صورة.  ●

حدد أي صورة. 
حدد الصورة املراد تغيري حجمها.   ●
بالضغط على زر >I<، ميكنك االنتقال إىل عرض  ●

الفهرس وحتديد أي صورة.

حدد حجم الصورة املطلوب.  
اضغط على >0< لعرض أحجام الصورة.   ●
حدد حجم الصورة املطلوب، ثم اضغط على >0<.  ●

قم بحفظ الصورة. 
 اضغط على ]OK[ )موافق( حلفظ الصورة التي مت  ●

تغيري حجمها.
حتقق من جملد الوجهة ومن رقم ملف الصورة، ثم  ●

حدد ]OK[ )موافق(. 
لتغيري حجم صورة أخرى، أعد تكرار اخلطوات من  ●

٢ إىل ٤.

األحجام املستهدفة
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JPEG تغيري حجم صور بتنسيق S

خيارات تغيري احلجم حسب جودة الصورة األصلية

أحجام الصور

ستختلف نسبة العرض إىل االرتفاع األصلي للصور يف األحجام التي مت متييزها بعالمة النجمة عن نسبة  ●
العرض إىل االرتفاع التي مت اإلشارة إليها. 

سيتم اقتصاص الصورة بشكل طفيف وفًقا لظروف تغيري احلجم.    ●

يتسم عرض أحجام الصور بحسب نسبة العرض إىل االرتفاع يف اجلدول أدناه.

إعدادات تغيري احلجم املتاحة

نسبة العرض إىل االرتفاع وتعداد البكسل )تقريًبا(

جودة الصورة األصلية

جودة 
الصورة

٣٩٨٤ x ٢٦٥٦
)١٠،٦ ميجابكسل(

2976 x 1984
)٥،٩ ميجابكسل(

2400 x 1600
)٣،٨ ميجابكسل(

٣٩٨٤ x ٢٢٤٠*
)٨،٩ ميجابكسل(

3552 x 2664
)٩،٥ ميجابكسل(

2656 x 1992
)٥،٣ ميجابكسل(

2112 x ١٦٠٠*
)٣،٤ ميجابكسل(

2976 x ١٦٨٠*
)٥،٠ ميجابكسل(

٢٤٠٠ x ١٣٤٤*
)٣،٢ ميجابكسل(

1984 x 1984
)٣،٩ ميجابكسل(

1699 x 1600
)٢،٦ ميجابكسل(

2656 x 2656
)٧،١ ميجابكسل(
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JPEG اقتصاص الصور بتنسيق N
ميكنك اقتصاص الصور بتنسيق JPEG وحفظها كصورة أخرى. ال ميكن اقتصاص الصور 
التي مت تصويرها بتنسيق RAW. ميكن اقتصاص الصور بتنسيق JPEG التي مت التقاطها 

باستخدام 1 +73 

1

2

3

حدد ]Cropping[ )اقتصاص(. 
●  ]Cropping[ حدد ،]x2[ ضمن عالمة التبويب

)اقتصاص(، ثم اضغط على >0<. 
e  .سيتم عرض صورة

حدد أي صورة. 
حدد الصورة املراد اقتصاصها.  ●
بالضغط على زر >I<، ميكنك االنتقال إىل عرض  ●

الفهرس وحتديد أي صورة.

قم بضبط حجم إطار االقتصاص، ونسبة 
العرض إىل االرتفاع، واملوضع، وتصحيح امليل. 

اضغط على >0< لعرض إطار االقتصاص.  ●
e  سيتم اقتصاص منطقة الصورة الواقعة ضمن إطار

االقتصاص. 

تغيري حجم إطار االقتصاص
●  .>I< أو >u< اضغط على زري
e  مت التي  الصورة  حجم  كرب  كلما  االقتصاص  إطــار  حجم  صغر  كلما  االقتصاص.  إطــار  حجم  سيتغري 

اقتصاصها. 

تغيري نسبة عرض إىل ارتفاع إطار االقتصاص
أدر القرص >6<.  ●
e  .]ستتغري نسبة العرض إىل االرتفاع اخلاصة أطار االقتصاص إىل ]٣:٢[، ]١٦:٩[، ]٤:٣[، أو ]١:١
e  سيتم تغيري نسبة العرض إىل االرتفاع كلما أدرت القرص >6<. سيسمح لك ذلك أيًضا باقتصاص

الصورة امللتقطة يف االجتاه األفقي لتبدو وكأنها قد التقطت باالجتاه الرأسي. 
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حتريك إطار االقتصاص
●  .>Z< >Y< أو  >X< >W<  اضغط على مفاتيح
e  .سيتحرك إطار االقتصاص ألعلى، ألسفل، إىل اليسار أو إىل اليمني
ميكنك أيًضا ملس إطار االقتصاص وسحبه إىل املوضع املطلوب.  ●

تصحيح امليل
●  .>B< اضغط على زر
e  لتصحيح امليل. ميكنك القرص >6<  أدر  ثم  الشبكة املعروضة،  باستخدام  بالتحقق من امليل  قم 

تصحيح امليل ملا يصل إىل ١٠ ± درجة يف معدل زيادات ١،٠ درجة. 
e  .ميكنك النقر على ]8[ أو ]9[ يف أعلى يسار الشاشة، سيتم تصحيح امليل مبعدل زيادات ٥،٠ درجة
اضغط على >0<.  ●

5

قم بعرض الصورة التي مت اقتصاصها بالعرض 4
املكرب. 

●  .>Q< اضغط على زر
e  .ميكنك رؤية الصرة التي مت اقتصاصها
●  >Q< الزر  على  اضغط  األصلي،  العرض  إىل  للعودة 

جمدًدا. 

٥ قم بحفظ الصورة التي مت اقتصاصها. 
حلفظ  ● )موافق(   ]OK[ اخرت  ثم   ،>0< على  اضغط 

الصورة. 
حتقق من جملد الوجهة ومن رقم ملف الصورة، ثم  ●

حدد ]OK[ )موافق(. 
القتصاص صورة أخرى، أعد تكرار اخلطوات من ٢ إىل  ●

 .٥

قد يختلف حجم وموضع إطار االقتصاص وفًقا للزاوية التي مت ضبطها لتصحيح امليل.  ●
ما أن يتم حفظ صورة مت اقتصاصها، ال ميكن اقتصاصها مرة أخرى. باإلضافة إىل ذلك، ال ميكنك إعادة  ●

تغيري حجم الصورة أو تطبيق املرشح اإلبداعي عليها. 
لن يتم إرفاق معلومات عرض نقطة الضبط التلقائي للبؤرة )ص. 376( وبيانات مسح األتربة )ص. 329(  ●

مع الصور التي مت اقتصاصها. 

JPEG اقتصاص الصور بتنسيق N
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تخصيص الكامريا

ميكنك تخصيص وظائف الكامريا املتعددة لتالئم تفضيالتك يف التقاط الصور 
باستخدام الوظائف اخملصصة. وميكن ضبط الوظائف اخملصصة واستخدامها 

يف أوضاع املنطقة اإلبداعية فقط. 

12

 

ية
داع

املنطقة اإلب

387
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Custom Function number

Nإعدادات الوظائف اخملصصة 

1

2

3

4

حدد ])C.Fn(Custom Functions[ )الوظائف 
اخملصصة(. 

ضمن عالمة التبويب ]54[، حدد حدد                                        ●
])C.Fn(Custom Functions[ )الوظائف 

اخملصصة( ، ثم اضغط على الزر >0<. 

حدد رقم الوظيفة اخملصصة. 
اضغط على مفتاحي >Z< >Y< لتحديد رقم  ●

الوظيفة اخملصصة، ثم اضغط على >0<. 

قم بتغيري اإلعداد كما هو مطلوب. 
اإلعــداد  ● لتحديد   >X<  >W< مفتاحي  على  اضغط 

املطلوب )الرقم(، ثم اضغط على >0<.
أعد تكرار اخلطوتني ٢ و٣ إذا كنت تريد ضبط وظائف  ●

خمصصة أخرى. 
إىل  ● اإلشـــارة  تتم  الشاشة،  من  السفلي  اجلــزء  يف 

أرقام  أسفل  احلالية  اخملصصة  الوظائف  إعــدادات 
الوظائف اخلاصة بها. 

أخرج من اإلعداد.
●  .>M< اضغط على الزر
e  .ستظهر الشاشة اخلاصة باخلطوة رقم ١ مرة أخرى

مسح جميع الوظائف اخملصصة
ضمن ]Clear settings :54[ )مسح اإلعدادات(، حدد

])C.Fn( .Clear all Custom Func[ )مسح جميع الوظائف اخملصصة( ملسح جميع 
إعدادات الوظائف اخملصصة )ص. ٣٢٣(. 
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3 Setting Custom FunctionsN
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الوظائف اخملصصة

N3 إعدادات الوظائف اخملصصة

الوظيفة اخملصصة ٢: الصورة

الوظيفة اخملصصة ٤: التشغيل/ عمليات أخرى

 الوظيفة اخملصصة ١: درجة اإلضاءة

الوظيفة اخملصصة ٣: الضبط التلقائي للبؤرة/ التشغيل

أولوية درجة التمييز

رمز التحذير z. على شاشة مستكشف املشهد 

زر الغالق/ تثبيت اإلضاءة التلقائية 

تخصيص الزر SET )صبط(

  
عرض شاشة LCD عند التشغيل

اسحب العدسة عند إيقاف التشغيل 

زيادات مستوى اإلضاءة

ISO ريادة سرعة

اإللغاء التلقائي لتعويض درجة اإلضاءة

انبعاث الشعاع املساعد للضبط التلقاذي للبؤرة                ص. 392

طريقة حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة                

التحديد التلقائي لنقطة الضبط التلقائي للبؤرة: تبع اللون

عرض نقطة الصبط التلقائي للبؤرة أثناء ضبط البؤرة                

إضاءة شاشة مستكشف املشهد 

قفل املرآة                  ص. 395

4

11

12

13

14

15

1

2

3

ص. 392

ص. 395

ص. ٣٩٣

ص. 394

ص. 396

)فقط ٤ و ٥*()باستثناء ٣(ص. 397

ص.398

ص. 390

5

6

8

8

9

10

A التصوير 
باستخدام 

العرض املباشر

k تصوير 
األفالم

.LED يباع منفصًلا( مزود مبصباح( EX من فئة Speedlite عند استخدام فالش

* ال تعمل وظائف اإلعدادات ١و٤ أثناء تصوير األفالم. 
* يإن إعداد ٥ قابل للضبط فقط عند التصوير باإلضاءة اليدوية.

ال تعمل الوظائف اخملصصة املظللة أثناء التصوير باستخدام درجة اإلضاءة اليدوية فقط.  
)يتم تعطيل اإلعدادات.(



390

390

Nعناصر إعدادات الوظائف اخملصصة 

الوظيفة  الوظيفة:  نوع  إىل  استناًدا  جمموعات  أربــع  يف  اخملصصة  الوظائف  تنظيم  يتم 
اخملصصة ١: درجة اإلضاءة، الوظيفة اخملصصة ٢: الصورة، الوظيفة اخملصصة ٣: الضبط 

التلقائي للبؤرة/ التشغيل، والوظيفة اخملصصة ٤: التشغيل/ عمليات أخرى.

٠ :      1/3 توقف
 ١ :      1/2 توقف

لضبط الزيادات مبقدار 1/2 نقطة توقف لسرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة وتعويض 
درجة اإلضاءة ومضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا وتعويض درجة إضاءة الفالش وما إىل ذلك. 

ويعترب ذلك فعاًلا عند تفضيل التحكم يف درجة اإلضاءة بزيادات أقل دقة من الزيادات 
مبقدار 1/3 درجة. 

٠ :      إيقاف تشغيل
 ١ :      تشغيل

 ”H”للصور الثابتة و )ISO 51200 مكافئ للسرعة( ”H“ ميكنك ضبط ،ISO عند ضبط سرعة
)املكافئ لسرعة ISP 25600( لألفالم. الحظ أنه يف خالة ضبط 

]C.Fn-4: Highlight tone priority[ )الوظيفة اخملصصة- ٤: أولوية درجة التمييز( 
 .”H“ 1[ )١: متكني(، لن ميكن ضبط:Enable[ على

٠ :      متكني
عند ضبط مفتاح التشغيل على >2<، سيتم إلغاء إعداد تعويض درجة اإلضاءة. 

 ١ :      تعطيل
سيظل إعداد تعويض درجة اإلضاءة فعاًلا حتى إذا قمت بضبط مفتاح التشغيل على 

 .>2<

مع ضبط اإلعداد ١، سيتم عرض مستوى درجة اإلضاءة على النحو املوضح أدناه.

الوظيفة اخملصصة ١: درجة اإلضاءة

زيادات مستوى درجة اإلضاءة الوظيفة اخملصصة- ١  

ISO زيادة سرعة الوظيفة اخملصصة- ٢ 

اإللغاء التلقائي لتعويض درجة اإلضاءة الوظيفة اخملصصة- ٣ 
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٠ :     تعطيل
  ١ :     متكني

لتحسني تفاصيل التمييز. يتم توسيع النطاق الديناميكي للتمييز بدًءا من اللون الرمادي 
القياسي الذي تبلغ نسبته 18٪ حتى

 درجات متييز األلوان الساطعة. ويصبح بذلك، التدرج بني درجات اللون الرمادي وألوان التمييز 
األخرى أكرث جتانًسا. 

 ISO 25600 إىل ISO 200 من ISO عند ضبط اإلعداد ١، سيرتاوح النطاق القابل للضبط لسرعة
)ما يصل إىل ISO 12800 لألفالم(. 

باإلضافة إىل ذلك، سيتم عرض الرمز >A< يف مستكشف املشهد وعلى شاشة LCD للداللة 
على متكني أولوية درجة التمييز. 

الوظيفة اخملصصة ٢: الصورة

أولوية درجة التمييز الوظيفة اخملصصة-٤  

عند ضبط اإلعداد ١، يتم ضبط حمسن اإلضاءة التلقائي )ص. 169( تلقائًيا على ]Disable[ )تعطيل( وال  ●
ميكن تغيري اإلعداد. 

أما باستخدام اإلعداد ١، قد يصبح التشويش )الصور احملببة واألشرطة، وما إىل ذلك( أكرث وضوًحا بشكل  ●
طفيف منه عند استخدام اإلعداد ٠. 

N3 عناصر إعدادات الوظائف اخملصصة
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لتمكني أو تعطيل الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة واخلاص بالفالش املدمج أو 
 .EOS اخلارجية اخملصصة لكامريات Speedlite اخلاص بوحدة فالش

٠ :       متكني
سينبعث الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة يف حالة الضرورة. 

١  :      تعطيل
لن ينبعث الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة. ومينع هذا شعاع مساعد الضبط 

التلقائي للبؤرة من التأثري على اآلخرين. 
٢ :      متكني الفالش اخلارجي فقط

يف حالة مت تركيب وحدة فالش Speedlite خارجية، سينبعث الشعاع املساعد للضبط 
التلقائي للبؤرة يف حالة الضرورة.

ولن يقوم الفالش املدمج بالكامريا بإطالق الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة. 
٣:      الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة باألشعة حتت احلمراء

يف حالة مت تركيب وحدة فالش Speedlite خارجية، سينبعث شعاع األشعة حتت احلمراء 
املساعد للضبط التلقائي للبؤرة فقط. اضبط هذا اإلعداد إذا مل تكن تريد أن تقوم الكامريا 

بإطالق شعاع الفالش املساعد للضبط التلقائي للبؤرة على هيئة جمموعة من الفالشات 
الصغرية. 

وباستخدام وحدة الفالش Speedlite من الفئة EX املزودة مبصباح LED، لن يضيء 
مصباح LED تلقائًيا للمساعدة على الضبط التلقائي للبؤرة.

الوظيفة اخملصصة ٣: الضبط التلقائي للبؤرة/ وضع التشغيل

الوظيفة اخملصصة- ٥                إطالق الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة

N3 عناصر إعدادات الوظائف اخملصصة

 ]AF-assist beam firing[ اخلارجية Speedlite يف حالة ضبط الوظيفة اخملصصة لوحدة
)انطالق شعاع مساعد الضبط التلقائي للبؤرة( على ]Disable:1[ )تعطيل(، سيتم جتاوز إعداد 

الوظيفة هذا ولن يصدر الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة.
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ميكنك ضبط طريقة تغيري وضع التحديد التلقائي لنقطة الضبط التلقائي للبؤرة. 
٠ :      8S زر حتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة

 ،>B< يف كل مرة تقوم فيها بالضغط على الزر ،>B< أو >S< بعد الضغط على الزر
يتغري وضع حتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة. 

١  :      8S القرص األساسي
بعد الضغط على الزر >S< أو >B<، يؤدي تدوير القرص >6< إىل تغيري وضع حتديد 

نقطة الضبط التلقائي للبؤرة. 

استخدم هذه الوظيفة للضبط التلقائي للبؤرة عن طريق حتديد ألوان مكافئة لدرجات 
البشرة. تعمل هذه الوظيفة يف وضع الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة عند ضبط وضع 

حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة على الضبط التلقائي للبؤرة حسب املنطقة )حتديد 
يدوي للمنطقة(، الضبط التلقائي للبؤرة للمنطقة الكبرية )حتديد يدوي للمنطقة(، أو التحديد 

التلقائي للضبط التلقائي للبؤرة. 
٠ :      متكني

تقوم الكامريا بتحديد نقاط الضبط التلقائي للبؤرة تلقائًيا حسب معلومات الضبط التلقائي 
للبؤرة ومعلومات األلوان املكافئة لدرجات اللون. وهذا ما يجعل الرتكيز على األشخاص أكرث 

سهولة يف وضع الضبط التلقائي للبؤرة للقطة الواحدة. 
أما يف وضع الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام Al Servo، ميكنك الرتكيز على األشخاص 

بسهولة كبرية. يف حالة تعذر اكتشاف درجات البشرة، سيتم الرتكيز على الهدف األقرب. ما 
أن يتم ضبط البؤرة على الوجه، يتم حتديد نقاط الضبط التلقائي للبؤرة تلقائًيا لتتمكن الكامريا 

من االستمرار يف الرتكيز على ألوان املنطقة التي مت ضبط البؤرة عليها أوًلا. 
١ :      تعطيل

يتم حتديد نقاط الضبط التلقائي للبؤرة تلقائًيا حسب معلومات الضبط التلقائي للبؤرة فقط. 

الوظيفة اخملصصة ٣: الضبط التلقائي للبؤرة/ وضع التشغيل

الوظيفة اخملصصة- ٦               وضع التحديد التلقائي لنقطة الضبط التلقائي للبؤرة

الوظيفة اخملصصة- ٧          التحديد التلقائي لنقطة الضبط التلقائي للبؤرة: تتبع اللون

N3 عناصر إعدادات الوظائف اخملصصة

مع ضبط املستوى ١، اضغط على مفتاحي >Z< >Y< لتحريك نقطة الضبط التلقائي للبؤرة بشكل أفقي.

●  .]1: Disable[ سوف يستغرق ضبط البؤرة وقًتا أطول من اإلعداد ،]0: Enable[ بضبط اإلعداد
حتى عند ضبط اإلعداد ]Enable :0[، قد ال نحصل على التنجية املتوقعة حسب ظروف التصوير والهدف.  ●
يف ظروف اإلضاءة اخلافتة جًدا بحيث يتم انطالق الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة تلقائًيا، فإن  ●

نقاط الضبط التلقائي للبؤرة يتم حتديدها تلقائًيا بناء على معلومات الضبط التلقائي للبؤرة. )لن يستخدم 
الضبط التلقائي للبؤرة معلومات األلوان املكافئة لدرجات البشرة.( 
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ميكنك ضبط ما إذا كنت ترغب يف عرض نقطة )نقاط( الضبط التلقائي للبؤرة يف احلاالت التالية: 
١. عند حتديد نقطة )نقاط( الضبط التلقائي للبؤرة، و٢. عندما تكون الكامريا جاهزة للتصوير )قبل 
تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة(، و٣. أثناء تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة، و ٤. عندما يتم حتقيق 

ضبط البؤرة.
٠:       حمدد )ثابت(

يتم دائًما عرض نقطة )نقاط( الضبط التلقائي للبؤرة احملددة. 
١:      الكل )ثابت(

يتم دائًما عرض جميع نقاط الضبط التلقائي للبؤرة احملددة. 
٢:      حمدد )ما قبل الضبط التلقائي للبؤرة، مت ضبط البؤرة عليه(

يتم دائًما عرض نقطة )نقاط( الضبط التلقائي للبؤرة احملددة للمستويات ١، و٢، و ٤. 
٣:      حمدد )مت ضبط البؤرة عليه(

يتم دائًما عرض نقطة )نقاط( الضبط التلقائي للبؤرة احملددة للمستويني ١ و ٤. 
٤:      تعطيل العرض

بالنسبة للمستويات ٢، و ٣، و٤ و لن يتم عرض نقطة )نقاط( الضبط التلقائي للبؤرة احملددة. 

ميكنك تعيني ما إذا كانت نقاط الضبط التلقائي للبؤرة ستضيئ يف مستكشف املشهد باللون 
األحمر عند حدوث ضبط البؤرة. 

٠:      تلقائي
تضيء نقاط الضبط التلقائي للبؤرة تلقائًيا باللون األحمر يف اإلضاءة املنخفضة. 

١:      متكني
تضيء نقاط الضبط التلقائي للبؤرة تلقائًيا باللون األحمر بغض النظر عن مستوى اإلضاءة احمليطة. 

٢:      تعطيل
ال تضيء نقاط الضبط التلقائي للبؤرة تلقائًيا باللون األحمر. 

الوظيفة اخملصصة- ٨              عرض نقطة الضبط التلقائي للبؤرة أثناء ضبط البؤرة

الوظيفة اخملصصة- ٨              عرض نقطة الضبط التلقائي للبؤرة أثناء ضبط البؤرة

N3 عناصر إعدادات الوظائف اخملصصة

من خالل ضبط املستوى ٢ أو ٣، لن يتم عرض نقطة الضبط التلقائي للبؤرة حتى عند ضبط البؤرة 
 .Al Servo AF باستخدام

عند الضغط على الزر >S< أو >B< ستضيئ نقاط الضبط التلقائي للبؤرة تلقائًيا باللون األحمر بصرف  ●
النظر عن هذا اإلعداد. 

كذلك، ستضيئ خطوط نسبة العرض إىل االرتفاع )ص. 150( والشبكة والكشف عن االهتزاز التي مت  ●
ضبطها باستخدام ]Viewfinder Display :52[ عرض مستكشف املشهد( باللون األحمر.  

Al Servo، لن تضيء نقاط الضبط التلقائي للبؤرة تلقائًيا باللون  عند ضبط الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 
األحمر حتى عند ضبط البؤرة. 
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٠ :      تعطيل
 ١ :      متكني

ملنع اهتزاز الصورة الناجتة عن اهتزازات الكامريات التي تسببها حركة املرآة العاكسة )تعّرض 
املرآة للصدمات(، عند التصوير باستخدام عدسات التصوير عن بعد الفائقة أو العدسات املقربة 

)التصوير الفوتوغرايف عن قرب(. انظر صفحة 200 لالضطالع على إجراء قفل املرآة. 

عند ضبط أي من الوظائف التالية، ميكن عرض رمز >i< يف اجلزء السفلي األيسر من مستكشف 
املشهد )ص. ٣٣(. سيظهر هذا الرمز >i< أيًضا على شاشة التحكم السريع )ص. 59(. 

حدد الوظيفة التي تريد أن يظهر فيها رمز التحذير، واضغط على >0< إلضافة عالمة االختيار 
]X[، ثم حدد ]OK[ )موافق(. 

 :V عند ضبط الوضع األحادي
     يف حالة مت ضبط منط الصورة على الوضع ]Monochrome[ )أحادي( )ص. 167(، سيظهر      

     رمز التحذير. 
 :M عند ضبط

 ]Multi Shot Noise Reduction[ على ]z4: High ISO speed NR[ يف حال مت ضبط     
     )تقليل من تشويش اللقطات املتعددة( )ص. 170(، سيظهر رمز التحذير. 

قفل املرآة الوظيفة اخملصصة - 10   

الوظيفة اخملصصة- ١١                        عالمة التحذير يف مستكشف املشهد

N3 عناصر إعدادات الوظائف اخملصصة

عند ضبط ]s: Shooting screen[ )شاشة التصوير( على ]Guided[، لن تعمل هذه الوظيفة.                
)يتم تعطيل اإلعدادات.(  

الوظيفة اخملصصة ٤: التشغيل/ عمليات أخرى
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٠ :      الضبط التلقائي للبؤرة/ تثبيت اإلضاءة التلقائية
١: تثبيت اإلضاءة التلقائية/ الضبط التلقائي للبؤرة

 >A< يعد هذا مالئما عند الرغبة يف ضبط البؤرة والقياس بشكل منفصل. اضغط على الزر
لضبط البؤرة تلقائًيا واضغط على زر الغالق حتى املنتصف لتطبيق تثبيت اإلضاءة التلقائية. 

٢  :      الضبط التلقائي للبؤرة/ تثبيت الضبط التلقائي للبؤرة وليس تثبيت اإلضاءة التلقائية
أثناء الوضع Al Servo AF، ميكنك الضغط على الزر >A< إليقاف عملية الضبط التلقائي للبؤرة 
للحظة. ويحول هذا دون انحراف الضبط التلقائي للبؤرة بواسطة أي عائق بني الكامريا والهدف. 

يتم ضبط درجة اإلضاءة حلظة التقاط الصورة. 
٣ :      اإلضاءة التلقائية/ الضبط التلقائي للبؤرة وليس تثبيت اإلضاءة التلقائي

يعترب ذلك مفيًدا بالنسبة لألهداف التي تستمر يف التحرك والتوقف بشكل متكرر. أثناء الضبط 
التلقائي للبؤرة باستخدام AL Servo )أو الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام Servo أثناء التصوير 

باستخدام العرض املباشر(، ميكنك الضغط على الزر >A< لبدء أو إيقاف تشغيل الضبط التلقائي 
للبؤرة باستخدام Al Servo. يتم ضبط درجة اإلضاءة حلظة التقاط الصورة. ومن ثم ميكنك ضبط 

الكامريا، بحيث يتحقق ضبط البؤرة ودرجة اإلضاءة املثلى وانتظر حلظة التصوير. 

زر الغالق/ تثبيت اإلضاءة التلقائية الوظيفة اخملصصة -12   

N3 عناصر إعدادات الوظائف اخملصصة

خالل التصوير أثناء العرض املباشر أو تصوير األفالم
●  .)One-Shot AF( للضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة >A< عند ضبط ١ أو ٣، اضغط على الزر
عند تعيني ٢، اضغط على زر الغالق حتى املنتصف املسافة إلجراء الضبط التلقائي للبؤرة للقطة  ●

 .)One-Shot AF( واحدة
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ميكنك تعيني إحدى الوظائف متكررة االستخدام للزر >0<. عندما تكون الكامريا جاهزة للتصوير، 
سيؤدي الضغط على الزر >0< إىل عرض شاشة إعداد الوظيفة املعينة. 

٠ :      Normal )عادية( )تعطيل(
 ١ :      جودة التصوير

ستظهر شاشة إعداد جودة الصورة. 
٢ :      تعويض درجة إضاءة الفالش

ستظهر شاشة إعداد تعويض درجة إضاءة الفالش. 
 LCD ٣:      تشغيل/ إيقاف تشغيل شاشة

ميكن تشغيل شاشة LCD أو إيقاف تشغيلها. 
٤ :      عرض القائمة

ستظهر شاشة القائمة. 
)S( ٥ :      تعويض درجة اإلضاءة )الضغط مع االستمرار على الزر، أدر

ميكنك ضبط تعويض درجة اإلضاءة عرب تدوير القرص >6< أثناء الضغط باستمرار على الزر 
>0<. يعترب ذلك مفيًدا عندما ترغب يف ضبط تعويض درجة اإلضاءة يف وضع درجة اإلضاءة 

اليدوية >a< مع ضبط ISO التلقائي. 
٦ :      إعدادات وظائف الفالش

 سوف تظهر شاشة إعداد وظيفة الفالش املدمج أو الفالش اخلارجي. 

٠ :      تشغيل العرض
عند ضبط مفتاح التشغيل على وضع التشغيل، سيتم عرض إعدادات التصوير )ص. 59(. 

١  :      حالة العرض السابقة
عند التشغيل، سيبدأ تشغيل الكامريا مع عرض شاشة LCD يف الوضع التي كانت عليه أخريا 

قبل إيقاف تشغيلها. لذلك، عند إيقاف تشغيل الكامريا عندما تكون شاشة LCD يف وضع إيقاف 
التشغيل، لن يتم عرض أي شيء يف الكامريا جمدًدا. وبساعد ذلك على توفري طاقة البطارية. 

وستكون عمليات القوائم وتشغيل الضور متاحة كالعادة.  

تخصيص الزر SET )ضبط( الوظيفة اخملصص- 13  

عرض شاشة LCD عند التشغيل الوظيفة اخملصصة - 14   

N3 عناصر إعدادات الوظائف اخملصصة
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تقوم هذه الوظيفة بضبط آلية سحب العدسة وذلك عند تركيب عدسة STM حتركها تروس 
)EF40mm f/2.8 STM( بالكامريا.  ميكنك ضبطها لسحب العدسة املمتدة تلقائًيا عند ضبط 

مفتاح الطاقة اخلاص بالكامريا على >OFF< )إيقاف تشغيل(. 
 ٠ :      متكني

 ١  :      تعطيل

سحب العدسة عند إيقاف التشغيل الوظيفة اخملصصة- 15  

N3 عناصر إعدادات الوظائف اخملصصة

عند ضبط اإلعداد ٠، تعمل هذه الوظيفة بغض النظر عن إعداد حتويل وضع ضبط البؤرة اخلاص بالعدسة 
)الضبط التلقائي للبؤرة أو الضبط اليدوي للبؤرة(.  

يف وضع إيقاف التشغيل التلقائي، لن يتم سحب العدسة بغض النظر عن اإلعداد.  ●
قبل فصل العدسة، تأكد من أنها مسحوبة.  ●
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N3 تسجيل قائمتي

عند ضبط ]s:Menu Display[ )عرض القائمة( على ]Guided[ )عرض سهل(، 
لن يتم عرض عالمة تبويب ]9[. قم بتغيري ]Menu Display[ )عرض القائمة( إىل 

]Standard[ )قياسي( )ص. ٥٥(. 

إنشاء وإضافة عالمة تبويب قائمتي

تسجيل عناصر القائمة ضمن عالمة )عالمات( تبويب قائمتي

حدد ]Add My Menu Tab[ )أضف عالمة تبويب 
قائمتي(. 

●  Add My Menu[ حدد ، ]ضمن عالمة تبويب ]9
Tab[ )أضف عالمة تبويب قائمتي(، ثم اضغط على 

.>0<

حدد  ]OK[ )موافق(.
   يتم إنشاء عالمة تبويب ]MY MENU1[ )قائمتي ١(. 

تكرار  ● عــرب  قــوائــم  خمسة  إىل  يصل  مــا  إنــشــاء  ميكنك 
اخلطوتني ١ و٢. 

1

2

حدد  ]*Configure: MY MENU[ )تهيئة: 
قائمتي(.

 اضغط على مفتاحي >Y<>Z< لتحديد ●
 ]*Configure: MY MENU[ )تهيئة: قائمتي( 

)عالمة تبويب لتسجيل عناصر القائمة(، ثم اضغط على 
        .>0<

1
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N3 تسجيل قائمتي

)حدد العناصر   ]Select items to register[ حدد 
للتسجيل(. 

قم بتسجيل العناصر املطلوبة. 
حدد العنصر املطلوب، ثم اضغط على >0<.  ●
حدد ]OK[ )موافق( يف مربع التأكيد.  ●
ميكنك تسجيل ما يصل إىل ست عناصر.  ●
ــزر  ● ال ــوة ٢، اضــغــط عــلــى  ــط الــشــاشــة يف اخل لــتــدويــر 

 .>M.<

2

3

إعدادات قائمتي

ميكنك فرز العناصر املسجلة يف قائمتي، وإعادة تسمية أو 
حذف القائمة. 

فرز العناصر املسجلة ●
  ]Sort registered items[ ميكنك تغيري ترتيب العناصر املسجلة يف قائمتي. حدد       
       )فرز  العناصر  املسجلة( وحدد العنصر الذي ترغي يف تغيري ترتيبه. ثم اضغط على >0<.

       أثناء عرض ]z[، اضغط على مفتاحي >X<>W< لتغيري الرتتيب، ثم اضغط على >0<. 

حذف العناصر احملددة/ حذف جميع العناصر ضمن عالمة التبويب ●
 ]Delete selected item[ .ميكنك حذف أي من العناصر املسجلة       

 ]Delete all items on tab[ حذف العناصر احملدد( حلذف   عنصر واحد يف املرة، و       
       )حذف جميع العناصر ضمن عالمة   التبويب(  حلذف جميع العناصر املسجلة ضمن عالمة التبويب. 
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N3 تسجيل قائمتي

حذف عالمة التبويب ●
]Delete tab[ ميكنك حذف عالمة تبويب قائمتي املعروضة حالًيا. حدد        

      )حذف عالمة التبويب( حلذف عالمة تبويب ]*MY MENU[ )قائمتي*(. 

أعد تسمية عالمة التبويب ●
       ميكنك إعادة تسمية عالمة تبويب قائمتي من خالل ]*MY MENU[ )قائمتي*(. 

حدد ]Rename Tab[ )أضف عالمة تبويب 
قائمتي(. 

أدخل النص. 
اضغط على الزر >L< حلذف أي حروف غري ضرورية. ●
اضغط على مفتاح التحكم >V< أو أدر قرص >6<  ●

لتحريك n وحدد احلرف املطلوب. ثم اضغط على 
>.0< إلدخاله. 

من خالل اختيار ]E[، ميكنك تغيري وضع الدخل.  ●
ميكنك إدخال ما يصل إىل ٦١ حرًفا.  ●
إللغاء عملية إدخال النص، اضغط على الزر >B<، ثم  ●

حدد  ]OK[)موافق(.

أخرج من اإلعداد. 
بعد إدخال النص، اضغط على الزر >M<، ثم حدد   ●

]OK[)موافق(.
   يتم حفظ االسم الذي مت ضبطه.

1
2

3

إذا كنت غري قادر على إدخال النص يف اخلطوة ٢، اضغط على الزر >Q< واستخدم لوحة 
األحرف عندما يظهر اإلطار األزرق. 



402

N3 تسجيل قائمتي

حذف جميع عالمات تبويب قائمتي. حذف جميع العناصر

ميكنك حذف جميع عالمات تبويب قائمتي التي مت إنشاؤها أو 
عناصر قائمتي املسجلة ضمنها. 

حذف جميع عالمات تبويب قائمتي ●
       ميكنك حذف جميع عالمات تبويب قائمتي التي قمت بإنشائها. عند اختيار     

        ]Delete all My Menu tabs[  )حذف جميع  عالمات تبويب قائمتي(، سيتم
 ]My Menu5[ قائمتي ١( إىل(   ]My Menu1[ حذف جميع عالمات التبويب من       

       )قائمتي ٥(  وستعود عالمة التبويب إىل وضعها االفرتاضي.

حذف جميع العناصر ●
     ]My Menu5[ قائمتي ١( حتى(]My Menu1[ ميكنك حذف جميع العناصر املسجلة ضمن        

)حذف جميع   ]Delete all items[ التبويب(. عند اختيار          )قائمتي ٥(.  وستبقى عالمة )عالمات 
العناصر(، 

        سيتم حذف جميع العناصر املسجلة ضمن جميع عالمات التبويب التي قمت بإنشائها. 

 ]Delete all My Menu tabs[ حذف عالمة التبويب( أو( ]Delete tab[ إذ قمت بتنفيذ
التبويب التي متت  )حذف جميع عالمات تبويب قائمتي(، سيتم أيًضا حذف جميع عالمات 

تسميتها باستخدام وظيفة ]Rename tab[ )إعادة تسمية عالمة التبويب(. 
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N3 تسجيل قائمتي

إعدادات عرض القائمة

العرض العادي ●
       يعرض شاشة القائمة املعروضة أخرًيا. 

العرض من عالمة تبويب قائمتي ●
       يتم عرضها مع عالمة تبويب ]9[ اخملتارة. 

عرض فقط عالمة تبويب قائمتي ●
)s ,5 ,3 ,z يتم عرض عالمة تبويب ]9[ فقط. )لن يتم عرض عالمات تبويب       

القائمة(  ]Menu Display[)عرض  حتديد  ميكنك 
لضبط شاشة القائمة التي تظهر ما أن تضغط على الزر 

 .>M<
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يوفر هذا الفصل معلومات مرجعية مليزات الكامريا وملحقات النظام وما 
إىل ذلك. 

شعار املصادقة
املصادقة(  شعار  )عرض   ]54  :Certification Logo Display[ حدد 
اعتماد  بشهادات  اخلاصة  الشعارات  بعض  لعرض   >0< على  واضغط 
الكامريا. ميكن العثور على شعارات املصادقة األخرى يف دليل اإلرشادات 

هذا وعلى جسم الكامريا وعبوتها. 

املرجع

13

405
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للتصوير،  الكامريا  استعداد  مع   >B< زر  على  الضغط  عند 
وشاشة  اإللــكــرتوين  املستوى  بني  بالعرض  االنتقال  ميكنك 

التحكم السريع. 

Bوظائف الزر

شاشة التحكم السريعاملستوى اإللكرتوين

: يوصى بشراء بطارية أخرى.  )أحمر( 
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.

   

3 فحص معلومات البطارية
LCD ميكنك فحص حالة البطارية على شاشة

حدد ].Battery info[ )معلومات البطارية(. 
●  Battery.[ حدد  ،]أسفل عالمة التبويب ]53

info[  )معلومات  البطارية(، ثم اضغط على 
.>0<

    ستظهر شاشة معلومات البطارية. 

طراز البطارية أو مصدر الطاقة املنزيل اجلاري استخدامه. 

Canon. إذا كنت تستخدم  LP-E17 األصلية من إنتاج  يوصى باستخدام جمموعة البطاريات 
أية بطارية بخالف منتجات Canon األصلية، فقد ال حتصل على األداء األمثل من الكامريا أو رمبا 

حتدث بها أعطال. 

موضع البطارية

يتم عرض مستوى البطارية )ص. ٤٤(. 
ثالثة  من  مستوى  يف  الشحن  ــادة  إع مستوى  عــرض  يتم 

مستويات. 

: مستوى أداء إعادة شحن )أخضر( 
                                 البطارية ممتاز.

: مستوى أداء إعادة  )أخضر( 
                                 شحن البطارية منخفض قليًلا. 

: يوصى بشراء بطارية أخرى.  )أحمر( 

إذا مت عرض رسالة خطأ يف اتصال البطارية، فاتبع الرسالة. 

PAL بالنسبة نظام الفيديو   
قياسي التحكم باللمس  

متكني الصافرة 
معلومات البطارية

تنظيف املستشعر

إعدادات الوظائف

إعدادات جهاز حتديد املواقع

معلومات البطارية

سعة متبقية
أداء إعادة الشحن

                                      احلد األقصى
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استخدام مأخذ تيار كهربائي منزيل
ميكنك  منفصل(،  بشكل  )يباع   AC-E6N املرتدد  التيار  وحمول   DR-E18املستمر التيار  قارن  باستخدام 

توصيل الكامريا مبأخذ تيار كهربائي منزيل. 

 >1< على  الكامريا  تشغيل  مفتاح  ضبط  أثناء  فصله  أو  الكهربائي  التيار  سلك  بتوصيل  تقم  ال 
)تشغيل(. 

قم بتوصيل قابس مقارن التيار املستمر. 
قم بتوصيل قابس قارنة التيار املستمر مبقبس حمول  ●

التيار املرتدد. 

قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي. 
قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي على النحو  ●

       املوضح بالرسم التوضيحي. 
مأخذ  ● عن  الطاقة  قابس  افصل  الكامريا،  استخدام  بعد 

التيار الكهربائي. 

ادفع يلك التيار املستمر. 
برتكيب  ● وقــم  املستمر  التيار  سلك  فتحة  غطاء  افتح 

السلك على النحو املوضح يف الرسم التوضيحي. 
أغلق غطاء جتويف البطارية. ●

أدخل قارنة التيار املستمر. 
افتح غطاء جتويف البطارية وأدخل قارنة التيار املستمر  ●

حتى تستقر يف مكانها. 

1

2

4

3
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التصوير باستخدام وحدة حتكم عن بعد
وحدة التحكم عن بعد الالسلكية BR-E1 )تباع بشكل منفصل(

املتوافقة   BR-E1 الالسلكية  بعد  عن  التحكم  وحدة  تقنية  مع   Bluetooth®اتصال استخدام  ميكنك   
اخلاصة بوظيفة Bluetooth ذات الطاقة املنخفضة للقيام بعمليات وحدة التحكم عن بعد. بغية استخدام 
وحدة BR-E1، يجب عليك أوًلا أن تقوم بتوصيل الكامريا ووحدة التحكم عن بعد )تسجيل اجلهاز بالكامريا(. 

التوصيل

Blue- وظيفة( ]Bluetooth function[ دحد
)tooth

 ]Wireless communication settings[ حدد  
)إعدادات االتصال الالسلكية(. 

ضمن عالمة التبويب ]51[، 
]Wireless communication settings[ حدد       
     )إعدادات االتصال الالسلكية(، ثم اضغط على >0<. 

1

2

4

3Blue- وظيفة( ]Bluetooth function[ دحد
 .)tooth

حدد ]Remote[ )التحكم عن بعد(. 
لتعريف  ● احلركة  اسم  بتسجيل  “قم  رسالة  ظهرت  إذا 

اسم  بتسجيل  وقــم   >0< على  اضغط  الــكــامــريا.”، 
احلركة.  ارجع إىل الصفحة ٣١ من دليل إرشادات وظيفة 
Wi-Fi )اتصال الالسلكي( ، ملعرفة كيفية تسجيل اسم 

احلركة. 

إعدادات االتصال الالسلكي

Wi-Fi  إعدادات
Wi-Fi وظيفة

وظيفة Bluetooth          التحكم عن بعد
إرسال الصور إىل الهاتف الذكي

اسم احلركة
مسح اإلعدادات

اختيار جملد
مستمر ترقيم امللفات 

تشغيلتهيئة   تدوير تلقائي 
البطاقة

إعدادات االتصال الالسلكي

Bluetooth وظيفة

تعطيل
توصيل

حتقق/ مسح معلومات االتصال
Bluetooth عنوان

Bluetooth وظيفة

تعطيل
هاتف ذكي

حتكم عن بعد
RC- 6 ال ميكن استخدام وحدة التحكم عن بعد

وغريها من أجهزة التحكم عن بعد التي تعمل 
باألشعة احلمراء

إعدادات الوظائف
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التصوير باستخدام وحدة حتكم عن بعد

قد  لذا  التلقائي،  التشغيل  إيقاف  أثناء  حتى  البطارية  استهالك  سيتم  التوصيل،  عملية  إكمال  بعد 
يكون مستوى الشحن املتبقي منخفض عند استخدام الكامريا. 

لتوصيل مع وحدة BR-E1 أخرى، قم مبسح معلومات االتصال عن وحدة التحكم عن بعد املتصلة حالًيا. 
ميكنك التحقق من حالة اتصال الكامريا ووحدة التحكم عن بعد من شاشة 

 ]Check/clear connection info[ )التحقق من/ مسح معلومات االتصال( يف اخلطوة ٤. 

مسح معلومات اتصال وحدة التحكم عن بعد

]تعطيل[ يف  ● على   ]Bluetooth function[ BR-E1، قم بضبط  باستخدام  تقوم  ال  عندما 
اخلطوة ٤. عندما تبدأ باستخدام وحدة التحكم عن بعد جمدًدا، اخرت ببساطة ]التحكم عن بعد[ 

لتوصيل وحدة التحكم عن بعد. 
عند االنتهاء من التصوير، سيضاء مصباح موقت الذاتي للكامريا ولكن لفرتة قصرية.  ●

 .]Pairing[ حدد
حدد ]Pairing[، ثم اضغط على >0<.  ●
اضغط مع االستمرار على زر >W< و>T< ل ٣ثوان أو أكرث.  ●

    يبدأ توصيل. بعد االنتهاء من التوصيل، يتم تسجيل
       وحدة التحكم عن بعد يف الكامريا. 

إرشــادات  ● دليل  إىل  ارجــع  الوصل،  عملية  بعد  للتشغيل 
 .BR-E1 وحدة التحكم عن بعد

5

]Wireless communication settings[ حدد   
)إعدادات االتصال الالسلكي(. 

ضمن عالمة التبويب ]51[، 
]Wireless communication settings[ حدد    
       )إعدادات االتصال الالسلكي(، ثم اضغط على >0<. 

  

1

Bluetooth وظيفة

التحكم عن بعد   Bluetooth وظيفة
التوصيل

التحقق من. مسح معلومات االتصال

Bluetooth عنوان

إعدادات الوظائف

اختيار جملد

  ترقيم امللفات                                               مستمر
تدوير تلقائي                                                  تشغيل 

 Eye- Fi إعدادات

إعدادات االتصال الالسلكي
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التصوير باستخدام وحدة حتكم عن بعد

2

3 ]Check/clear connection info.[ حدد 
)حتقق/ امسح معلومات االتصال(.

حدد ]Bluetooth function[ )وظيفة 
 .)Bluetooth

4

5

.>B< حدد اضغط على زر   

قم مبسح معلومات االتصال. 
حدد  ]OK[ )موافق( ، ثم اضغط على >0<.  ●

    سيتم مسح معلومات اتصال وحدة التحكم عن بعد. 

عنوان Bluetooth اخلاص بوحدة التحكم عن بعد

]Connecting...[يتم عرض
)جار التوصيل(  عند ما ال يتم تشغيل وحدة التحكم عن بعد. 

إعدادات االتصال الالسلكي

Wi-Fi إعدادات
Wi-Fi وظيفة

التحكم عن بعد    Bluetooth وظيفة
إرسال الصور إىل الهاتف الذكي

Bluetooth وظيفة
التحكم عن بعد   Bluetooth وظيفة

التوصيل
التحقق من. مسح معلومات االتصال

Bluetooth عنوان

حتقق من/ مسح معلومات االتصال

االتصال ب
  

متصلاالتصال 
                                                     

مسح اإلعدادات

قم مبسح املعلومات حول األجهزة التي قمت 
باالتصال معها

موافق إلغاء       
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التصوير باستخدام وحدة حتكم عن بعد

وحدة التحكم عن بعد طراز RC-6 )تباع بشكل منفصل(
تقريًبا من  أمتار/ 16.4 قدم  إىل ٥  بعد يصل  الصور السلكًيا من على  التقاط  التحكم هذه من  متكنك وحدة 

الكامريا. ميكنك إما التقاط الصور على الفور أو استخدام تأخري مدته ثانيتان. 

حتذيرات حول التصوير باستخدام وحدة التحكم عن بعد
]Bluetooth function[ )وظيفة  ● RC-6 بشكل متتابع. قم بضبط  و   BR-E1 ال ميكن استخدام 

 .RC-6 على ]تعطيل[ عند استخدام وحدة )Bluetooth
قد تسبب إضاءة الفلورسنت أو LED خلًلا يف تشغيل الكامريا من خالل تشغيل الغالق بدون قصد.  ●

حاول احلفاظ على الكامريا بعيًدا عن مصادر اإلضاءة هذه. 
الكامريا وقمت بتشغيلها،  ● التلفاز يف اجتاه  التحكم عن بعد اخلاصة بجهاز  بتوجيه وحدة  إذا قمت 

فقد يؤدي ذلك إىل عدم تشغيل الكامريا بشكل صحيح من خالل تشغيل الغالق بشكل غري مقصود. 
إذا مت إطالق ضوء الفالش من وحدة الفالش على كامريا أخرى حول هذه الكامريا، قد يتسبب يف  ●

تعطيل الكامريا من خالل تشغيل الغالق بشكل غري مقصود. ال تعرض مستشعر وحدة التحكم عن 
بعد إىل ضوء الفالش خاص بكامريا أخرى.  

اضبط وضع التشغيل على >Q< )ص. 143(. ●
قم بتوجيه وحدة التحكم عن بعد نحو مستشعر وحدة التحكم عن بعد بالكامريا واضغط على زر اإلرسال.  ●

    ستقوم الكامريا بضبط البؤرة تلقائًيا. 
    عند ضبط البؤرة، سيضيئ مصباح املوقت الذاتي كما سيتم التقاط الصورة. 

مالحظات حول التصوير بوحدة التحكم عن بعد
ميكنك أيًضا استخدام وحدة التحكم عن بعد طراز RC-1 أو RC-5 )تباع بشكل منفصل(.  ●
كما ميكن التصوير بالتحكم عن بعد أيًضا باستخدام وحدة فالش Speedlite من الفئة EX املزودة  ●

بوظيفة التحرير عن بعد. 
وميكن استخدام وحدة التحكم عن بعد أيًضا أثناء تصوير األفالم )ص. 263(.  ●
●  ]52 :Auto power off[ يف وضع التصوير باستخدام وحدة التحكم عن بعد، حتى إذا مت ضبط

)إيقاف التشغيل التلقائي( على ]دقيقة واحدة[ أو أقل، سيكون وقت إيقاف التشغيل التلقائي حوايل 
دقيقتني.  

مستشعر وحدة التحكم عن بعد
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F

التصوير باستخدام وحدة حتكم عن بعد

مفتاح التحكم عن بعد طراز RS-60E3)يباع بشكل منفصل(

استخدام غطاء العدسة العينية

RS-60E3 مع سلك بطول ٦٠ سم/ 2،0 قدم تقريًبا. عند توصيله بطرف  يأتي مفتاح التحكم عن بعد طراز 
توصيل وحدة التحكم عن بعد يف الكامريا، ميكن الضغط عليه حتى املنتصف وبالكامل مثل زر الغالق. 

عند استخدام املوقت الذاتي أو املصباح أو مفتاح التحكم عن بعد وعدم النظر عرب مستكشف املشهد، 
قد يؤدي دخول شارد إىل مستكشف املشهد إىل ظهور الصورة داكنة. وملنع حدوث ذلك، استخدم غطاء 

العدسة العينية )ص. 35( املرفق بحزام الكامريا. 
ليس من الضروري تركيب غطاء العدسة العينية خالل التصوير أثناء العرض املباشر وتصوير األفالم. 

1

2

  افصل منظار العني. 
ادفع اجلزء السفلي من منظار العني لفصله.  ●  

  قم برتكيب غطاء العدسة العينية. 
جتويف  ● ــل  داخ ألسفل  العينية  العدسة  غطاء  ــّرك  ح

العدسة العينية لرتكيبه. 
بعد االنتهاء من التصوير، افصل غطاء العدسة العينية  ●

داخل  ألسفل  حتريكه  طريق  عن  العني  منظار  وركــب 
جتويف العدسة العينية.
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Eye-Fi استخدام بطاقات H
مت  التي  الصور  نقل  ميكنك  بالفعل،  إعدادها  مت  والتي  األســواق  يف  املتوفرة   Eye-Fi بطاقة  باستخدام 

التقاطها تلقائًيا إىل جهاز كمبيوتر أو حتميلها إىل إحدى اخلدمات عرب اإلنرتنت عرب شبكة LAN  السلكية. 
إن نقل الصور هي وظيفة من وظائف بطاقة Eye-Fi للحصول على إرشادات حول كيفية إعداد بطاقة 

 Eye-Fi واستخدامها أو استكشاف مشكالت نقل أي صورة وحّاها، ارجع إىل دليل إرشادات بطاقة Eye-Fi
أو اتصل باجلهة املصنعة للبطاقة. 

يف  مضمون.  غري  الالسلكي(  النقل  ذلك  يف  )مبا   Eye-Fi بطاقة  لوظائف  هذه  الكامريا  دعم  إن 
أيًضا أنه يلزم  Eye-Fi، يرجى مراجعة اجلهة املصنعة للبطاقة. الحظ  حالة وجود مشكلة بطاقة 
احلصول على موافقة الستخدام بطاقات Eye-Fi يف العديد من البلدان أو املناطق. فبدون هذه 
على  املوافقة  متت  إذا  ما  الواضح  من  يكن  مل  إذا  البطاقة.  باستخدام  السماح  يتم  ال  املوافقة، 

استخدام البطاقة يف املنطقة أم ال، فريجى مراجعة اجلهة املصنعة للبطاقة. 

1

2

  أدخل بطاقة  Eye-Fi)ص. ٣٩(. 

 .)Eye-Fi إعدادات( ]Eye-Fi settings [ حدد
●  ،]Eye-Fi settings[ حدد ،]ضمن عالمة التبويب ]51

ثم اضغط على >0<. 
يف  ●  Eye-Fi بطاقة  إدخــال  عند  القائمة  هذه  عرض  يتم 

الكامريا فقط. 

3

4

 .Eye-Fi قم بتمكني نقل
حدد ].Eye-Fi trans[ )نقل Eye-Fi( ثم اضغط على  ●

 .>0<
حدد  ]Enable[ )متكني(، ثم اضغط على >0<.  ●
يف حال ضبطت ]تعطيل[، لن يحدث النقل التلقائي  حتى  ●

 .)I رمز حالة النقل( Eye-Fi أثناء إدخال بطاقة

 اعرض معلومات االتصال. 
حدد ].Connection info[ )معلومات االتصال(، ثم  ●

اضغط على >0<. 

Eye-Fi إعدادات

نقل من Eye-Fi                 تعطيل
                                                          متكني

          إعدادات الوظائف

اختيار جملد
ترقيم امللفات           مستمر

تدوير تلقائي            تشغيل 

Eye-Fi إعدادات
إعدادات االتصال الالسلكي

Eye-Fi إعدادات

نقل من Eye-Fi                  متكني
معلومات االتصال
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Eye-Fi استخدام بطاقات H

حتقق من  ]:Access point SSID[ )معرف 5
جمموعة اخلدمات SSID لنقطة الوصول: (. 

حتقق من عرض نقطة وصول لإلعداد  ●
       ]:Access point SSID[ )معرف جمموعة 

       اخلدمات  )SSID( لنقطة الوصول:(. 
ميكنك أيًضا التحقق من عنوان MAC اخلاص  ●

       ببطاقة  Eye-Fi وإصدار الربنامج الثابت. 
من  ● للخروج  مــرات  ــالث  ث  >M< الــزر  على  اضغط 

القائمة. 

التقط الصورة. 6
    يتم نقل الصورة ويتحول الرمز >H< من اللون 

        الرمادي )غري متصل( إىل واحد من الرموز الواردة أدناه. 
عرض  ● يف   >O< عرض  يتم  املنقولة،  للصور  بالنسبة 

معلومات التصوير )ص. ٣٧٣(.

: ال يوجد اتصال بنقطة وصول. )Gray()رمادي( غري متصل  
: يتم االتصال بنقطة وصول.  )Blinking()وامض( جار االتصال... 

: يتم إنشاء اتصال بنقطة وصول.  )Illuminated ( )مضاءة( متصل 
: نقل الصورة إىل نقطة الوصول قيد التقدم. )( جار النقل   

Eye-Fi احتياطات استخدام بطاقات
●    ]51:Wireless communication settings[ من )Wi-Fi إعدادات( ]Wi-Fi settings[ ضمن

)إعدادا االتصال الالسلكي(، إذا كان ]Wi-Fi[ مضبوًطا على ]Enable[ )متكني(، ال يكون نقل الصور 
باستخدام بطاقة  Eye-Fi ممكًنا. 

إذا مت عرض “J”، فقد يحدث خطأ أثناء اسرتداد معلومات البطاقة. أدر مفتاح تشغيل الكامريا  ●
على إيقاف التشغيل ثم التشغيل مرة أخرى.

حتى يف حالة ضبط  ].Eye-Fi trans[ )نقل  Eye-Fi( على ]Disable[  )تعطيل(، قد تستمر يف  ●
إرسال إشارة. يف املستشفيات واملطارات واألماكن األخرى التي يحظر فيها عمليات النقل 

الالسلكية، أخرج بطاقة Eye-Fi من الكامريا. 
إذا مل تعمل وظيفة نقل الصور، فتحقق من إعدادات بطاقة  Eye-Fi والكمبيوتر. للحصول على  ●

التفاصيل، ارجع إىل دليل إرشادات البطاقة. 
وفًقا لظروف اتصال شبكة LAN الالسلكية، قد يستغرق نقل الصور وقًتا أطول أو قد تتم مقاطعته.  ●
قد تصبح بطاقة  Eye-Fi ساخنة أثناء النقل.  ●
سيتم استهالك طاقة البطارية بشكل أسرع.  ●
أثناء عملية نقل الصور، لن تعمل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.  ●
●  ]Eye-Fi  settings[ فلن تظهر ،Eye-Fi  السلكية بخالف بطاقة  LAN إذا قمت بإدخال شبكة

 .>H< كذلك لن يظهر رمز حالة اإلرسال .)Eye-Fi  إعدادات(

رمز حالة النقل

معلومات االتصال

معرف SSID لنقطة الوصول:
ABCDEFG1234567890

االتصال:            متصل
 :MAC عنوان

 :Eye- Fi إصدار برامج

موقت ذاتي فردي/
 مستمر

H

H

H

H
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جدول توفر الوظيفة حسب وضع التصوير
التقاط الصور الثابتة يف أوضاع املنطقة األساسية

الوظيفة

غري قابل للتحديد/ معّطلة قبل  من  للتحديد  قابلة 
املستخدم يتم ضبطها تلقائًيا

*1: قابل للضبط فقط أثناء التصوير باستخدامم العرض املباشر.

منط الصورة

 توازن اللون
 األبيض

تصحيح
 االنحراف العدسة

تبهيت اخللفية

حمسن اإلضاء التلقائي

تقليل تشويش التعرض الطويل لإلضاءة

ISO تقليل تشويش التعرض سرعة

التصوير املضاد لالهتزاز ٣*

حتديد وضع ضبط كثافة اإلضاءة

ضبط كثافة اإلضاءة متوسط املركز

ضبط كثافة اإلضاءة التقديري

Adobe RGBمساحة اللون

sRGB

تصحيح اإلضاءة الطرفية

تصحيح االنحراف اللوين

تصحيح التشوه

تصحيح االنحراف

السطوع

درجة اللون

نسبة العرض إىل االرتفاع

جميع إعدادات جودة الصورة القابلة للتحديد ١*

ISO يتم ضبطه تلقائًيا/ تلقائيسرعة
يتم ضبطه يدوًيا

تلقائًيا
 
يتم ضبطه

حتديد يدوي

تلقائي

التعيني املسبق

خمصص

التصحيح/ املضاهاة

اللقطات التي تستند إىل احمليط

ضبط كثافة اإلضاءة
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جدول توفري الوظيفة حسب وضع التصوير

الوظيفة
تشغيل الضبط 

التلقائي للبؤرة)|تصوير 
باستخدام مستكشف 

املشهد(

تشغيل الضبط التلقائي 
للبؤرة )التصوير يف وضع 

العرض املباشر(

الضبط التلقائي للبؤرة

درجة اإلضاءة

التشغيل

الفالش املدمج

الفالش اخلارجي

التحكم السريع

التصوير أثناء العرض املباشر

*2 :ستتم تنفيذ ضبط البؤرة باستخدام تتبع اللون.  

إعدادات الوظائف اخملصصة

إعدادات الوظائف

إيقاف تشغيل الفالش

تشغيل الفالش )ينطلق الفالش  يف جميع األوقات(

التحكم الالسلكي

تعويض درجة إضاءة الفالش

تقليل العني احلمراء

إيقاف تشغيل الفالش

االنطالق التلقائي

موقت ذاتي

التصوير املستمر املنخفض السرعة

التصوير املستمر عايل السرعة

التصوير الفردي

معاينة عمق اجملال

تثبيت درجة اإلضاءة التلقائية

تعويض درجة اإلضاءة

)AEB( مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا

تغيري الربجمة

الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة

حتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة

Ai Servo الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام

الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة

الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة

Ai Focus الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام

 Servo الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام
وضع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة ٣ *

جميع  يف  ــالش   ــف ال )ينطلق  ــفــالش  ال تشغيل 
األوقات(

تثبيت درجة إضاءة الفالش ٣*
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جدول توفري الوظيفة حسب وضع التصوير

 SCN:التقاط الصور الثابتة يف أوضاع املنطقة األساسية

الوظيفة

غري قابل للتحديد/ معّطلة لــلــتــحــديــد مـــن قبل  ــلــة  قــاب
املستخدم يتم ضبطها تلقائًيا

*1 : ال ميكن حتديد >1+73< أو >1<. 
*٢: قابل للضبط فقط أثناء لتصوير باستخدامم العرض املباشر.

منط الصورة

 توازن اللون
 األبيض

تصحيح
 االنحراف العدسة

تبهيت اخللفية

حمسن اإلضاء التلقائي

تقليل تشويش التعرض الطويل لإلضاءة

ISO تقليل تشويش التعرض سرعة

التصوير املضاد لالهتزاز ٣*

حتديد وضع ضبط كثافة اإلضاءة

ضبط كثافة اإلضاءة متوسط املركز

ضبط كثافة اإلضاءة التقديري

مساحة اللون
Adobe RGB

sRGB

تصحيح اإلضاءة الطرفية

تصحيح االنحراف اللوين

تصحيح التشوه

تصحيح االنحراف

السطوع

درجة اللون

نسبة العرض إىل االرتفاع

جميع إعدادات جودة الصورة القابلة للتحديد ١*

ISO يتم ضبطه تلقائًيا/ تلقائيسرعة
يتم ضبطه يدوًيا

تلقائًيا
 
يتم ضبطه

حتديد يدوي

تلقائي
التعيني املسبق

خمصص

التصحيح/ املضاهاة

اللقطات التي تستند إىل احمليط

ضبط كثافة اإلضاءة

SCN
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جدول توفري الوظيفة حسب وضع التصوير
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SCN
الوظيفة

تشغيل الضبط 
التلقائي للبؤرة)|تصوير 
باستخدام مستكشف 

املشهد(

تشغيل الضبط التلقائي 
للبؤرة )التصوير يف وضع 

العرض املباشر(

الضبط التلقائي للبؤرة

درجة اإلضاءة

التشغيل

الفالش املدمج

الفالش اخلارجي

التحكم السريع

التصوير أثناء العرض املباشر

*٣: ستتم تنفيذ ضبط البؤرة باستخدام تتبع اللون.  

إعدادات الوظائف اخملصصة

إعدادات الوظائف

إيقاف تشغيل الفالش

تشغيل الفالش )ينطلق الفالش  يف جميع األوقات(

التحكم الالسلكي

تعويض درجة إضاءة الفالش

تقليل العني احلمراء

إيقاف تشغيل الفالش

االنطالق التلقائي

موقت ذاتي

التصوير املستمر املنخفض السرعة

التصوير املستمر عايل السرعة

التصوير الفردي

معاينة عمق اجملال

تثبيت درجة اإلضاءة التلقائية

تعويض درجة اإلضاءة

)AEB( مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا

تغيري الربجمة

الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة

حتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة

Ai Servo الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام

الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة

الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة

Ai Focus الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام

 Servo الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام
وضع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة ٣ *

تشغيل الفالش )ينطلق الفالش  يف جميع األوقات(

تثبيت درجة إضاءة الفالش ٣*
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جدول توفري الوظيفة حسب وضع التصوير

*١ :ال ميكن حتديد >1+ 73< أو >1<. 
*٢ : قابل للضبط فقط أثناء التصوير باستخدامم العرض املباشر.
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الوظيفة

منط الصورة

 توازن اللون
 األبيض

 تصحيح
 االنحراف العدسة

 اللقطات التي تستند إىل احمليط

 تبهيت اخللفية

حمسن اإلضاء التلقائي

تقليل تشويش التعرض الطويل لإلضاءة

ISO تقليل تشويش التعرض سرعة

التصوير املضاد لالهتزاز ٣*

حتديد وضع ضبط كثافة اإلضاءة

ضبط كثافة اإلضاءة متوسط املركز

ضبط كثافة اإلضاءة التقديري ضبط كثافة اإلضاءة

مساحة اللون

Adobe RGB

sRGB

تصحيح اإلضاءة الطرفية
تصحيح االنحراف اللوين

تصحيح التشوه

تصحيح االنحراف

السطوع

درجة اللون

نسبة العرض إىل االرتفاع

جميع إعدادات جودة الصورة القابلة للتحديد ١*

ISO يتم ضبطه تلقائًيا/ تلقائيسرعة

يتم ضبطه يدوًيا

يتم ضبطه تلقائًيا

حتديد يدوي

تلقائي
التعيني املسبق

خمصص

التصحيح/ املضاهاة

:غري قابل للتحديد/ معّطلة لــلــتــحــديــد مــن قبل  ــلــة  :قــاب
املستخدم :يتم ضبطها تلقائًيا

التقاط  الصور  الثابتة يف   أوضاع   املنطقة   األساسية:
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الوظيفة

تشغيل الضبط 
التلقائي للبؤرة)|تصوير 
باستخدام مستكشف 

املشهد(

تشغيل الضبط التلقائي 
للبؤرة )التصوير يف 

وضع العرض املباشر(

الضبط التلقائي للبؤرة

درجة اإلضاءة

التشغيل

الفالش املدمج

الفالش اخلارجي

التحكم السريع

التصوير أثناء العرض املباشر

*3: ستتم تنفيذ ضبط البؤرة باستخدام تتبع اللون.  

إعدادات الوظائف اخملصصة

إعدادات الوظائف

إيقاف تشغيل الفالش

تشغيل الفالش )ينطلق الفالش
  يف جميع األوقات(

التحكم الالسلكي
تعويض درجة إضاءة الفالش

تقليل العني احلمراء

إيقاف تشغيل الفالش

االنطالق التلقائي

موقت ذاتي

التصوير املستمراملنخفض السرعة

التصوير املستمر عايل السرعة

التصوير الفردي

معاينة عمق اجملال

تثبيت درجة اإلضاءة التلقائية

تعويض درجة اإلضاءة

)AEB( مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا

تغيري الربجمة

الشعاع املساعد للضبط التلقائي 
للبؤرة

حتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة

الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام
Ai Servo 

الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة

الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة

الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 
Ai Focus

الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 
 Servo

وضع حتديد منطقة الضبط
 التلقائي للبؤرة ٣ *

تشغيل الفالش )ينطلق الفالش 
 يف جميع األوقات(

تثبيت درجة إضاءة الفالش ٣*



422
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الوظيفة
غري قابل للتحديد/ معّطلة لــلــتــحــديــد مـــن قبل  ــلــة  قــاب

املستخدم : يتم ضبطها تلقائًيا

منط الصورة

 توازن اللون
 األبيض

تصحيح
 االنحراف العدسة

حمسن اإلضاء التلقائي

تقليل تشويش التعرض الطويل لإلضاءة

ISO تقليل تشويش التعرض سرعة

التصوير املضاد لالهتزاز ٣*
أولوية درجة التمييز

حتديد وضع ضبط كثافة اإلضاءة
ضبط كثافة اإلضاءة التقديري

مساحة اللون
Adobe RGB

sRGB

تصحيح اإلضاءة الطرفية

تصحيح االنحراف اللوين

تصحيح التشوه

تصحيح االنحراف

نسبة العرض إىل االرتفاع

جميع إعدادات جودة الصورة القابلة للتحديد 

ISO يتم ضبطه تلقائًيا/ تلقائيسرعة
يتم ضبطه يدوًيا

تلقائًيا
 
يتم ضبطه

حتديد يدوي

تلقائي
التعيني املسبق

خمصص

التصحيح/ املضاهاة

املرشحات اإلبداعية ١ *٢*

ضبط كثافة اإلضاءة

التقاط الصور يف أوضاع املنطقة اإلبداعية

*١: ال ميكن حتديد >1+ 73< أو >1<. 
*٢: قابل للضبط فقط أثناء التصوير باستخدامم العرض املباشر.
*٣: تعمل فقط أثناء التصوير باستخدام مستكشف املشهد.   
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الوظيفة
تشغيل الضبط 

التلقائي للبؤرة)|تصوير 
باستخدام مستكشف 

املشهد(

تشغيل الضبط التلقائي 
للبؤرة )التصوير يف وضع 

العرض املباشر(

الضبط التلقائي للبؤرة

درجة اإلضاءة

التشغيل

الفالش املدمج

الفالش اخلارجي

التحكم السريع

التصوير أثناء العرض املباشر

*٤ :  قابل للضبط فقط مع ضبط ISO تلقائي
*٥ : باستخدام ISO تلقائي، ميكنك ضبط سرعة ISO ثابتة. 

إعدادات الوظائف اخملصصة

إعدادات الوظائف

إيقاف تشغيل الفالش

جميع  يف  الفالش   )ينطلق  الفالش  تشغيل 
األوقات(

التحكم الالسلكي

تعويض درجة إضاءة الفالش

تقليل العني احلمراء

إيقاف تشغيل الفالش

االنطالق التلقائي

موقت ذاتي

التصوير املستمر املنخفض السرعة

التصوير املستمر عايل السرعة

التصوير الفردي

معاينة عمق اجملال

تثبيت درجة اإلضاءة التلقائية

تعويض درجة اإلضاءة

)AEB( مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا

تغيري الربجمة

الشعاع املساعد للضبط التلقائي للبؤرة

حتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة

Ai Servo الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام

الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة

الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة

Ai Focus الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام

 Servo الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام
وضع حتديد منطقة الضبط التلقائي للبؤرة ٣ *

جميع  يف  الــفــالش   )ينطلق  الفالش  تشغيل 
األوقات(

تثبيت درجة إضاءة الفالش ٣*

جدول توفري الوظيفة حسب وضع التصوير
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تصوير األفالم

الوظيفة

حدد حجم تسجيل الفيلم

يتم ضبطها 
تلقائًيا/ تلقائي

فيلم الفرتات الزمنية 
املتباعدة

التكبري/ التصغري الرقمي

يتم ضبطها يدوًيا

سرعة
ISO 

منط 
الصورة

اللون  توازن 
األبيض

تصحيح 
انحراف 

العدسة

يتم ضبطها 
    تلقائًيا

التحديد اليدوي

تلقائي

ضبط مسبق

خمصص

تصحيح

حمسن الرضاءة التلقائي

تقليل تشويش التعرض 
ISO  سرعة

أولوية درجة التمييز
الفيلم التلقائي الذكي 

الرقمي

تصحيح اإلضاءة 
الطرفية

تصحيح االنحراف اللوين

املرشحات اإلبداعية

تصوير األفالم باستخدام 
النطاق الديناميكي العايل

لقطة الفيديو

غري قابل للتحديد/ معّطلة لــلــتــحــديــد مـــن قبل  ــلــة  قــاب
املستخدم يتم ضبطها تلقائًيا

 .>x<و >w< ١ : ال ميكن حتديد*
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جدول توفري الوظيفة حسب وضع التصوير

الوظيفة

وضع ضبط كثافة اإلضاءة

املنطقة الدقيقة

الوجه + التتبع

Live1- point AF

الضبط اليدوي للبؤرة

تغيري الربجمة

تعويض درجة اإلضاءة

قفل الضبط التلقائي
 للبؤرة

معاينة عمق اجملال

درجة 
اإلضاءة

التحكم السريع

تسجيل الصوت

معاينة عمق اجملال

الضبط 
التلقائي 

للبؤرة

*٢ : قابل للضبط فقط مع ضبط ISO تلقائي.
*٣ : باستخدام ISO تلقائي، ميكنك ضبط سرعةISO ثابتة. 
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EP-EX15II

LP-E17 LC-E17    LC-E17E

AC-E6N*1 DR-E18*1

EH26-L/EH27-L

Macro Twin Lite
MT-24EX

Macro Ring Lite
MR-14EX II

ST-E2 270EX IIST-E3-RT 430EX III-RT/
430EX III

MG-Ef

600EX II-RT

PC-E1

SD/SDHC/SDXC

                          IFC-200U/500U

RS-60E3RC-6

USB 

TC-80N3

 RA-E3

DM-E1

CS100

GP-E2*2

BR-E1

خمطط النظام

امللحقات املرفقة
مضاعف العدسة العينية 

شاحن البطارية

Ef منظار العني

عدسات ضبط درجة
E انكسار الضوء من الفئة 

C مستكشف الزاوية

حقيبة شبه صلبة 

قطعة قماش للحماية
      

جمموعة البطارية طراز

E2 حزام اليد

مقارن التيار املستمر
مقارن التيار

 املستمر

أو 

شاحن البطاريةالعينية 

مكّبر

Ef اإلطار املطاطي
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EP-EX15II

LP-E17 LC-E17    LC-E17E

AC-E6N*1 DR-E18*1

EH26-L/EH27-L

Macro Twin Lite
MT-24EX

Macro Ring Lite
MR-14EX II

ST-E2 270EX IIST-E3-RT 430EX III-RT/
430EX III

MG-Ef

600EX II-RT

PC-E1

SD/SDHC/SDXC

                          IFC-200U/500U

RS-60E3RC-6

USB 

TC-80N3

 RA-E3

DM-E1

CS100

GP-E2*2

BR-E1

GPS وحدة استقبال وحدة التحكم 
عن بعد 

وحدة التحكم عن
 بعد  االسلكية

مفتاح وحدة 
التحكم عن بعد

وحدة حتكم عن 
بعد موقت

EF عدسات EF-S عدسات

HDMI  كابل      
طراز HTC-100 )٩، ٢ مرت/ 9،5 قدم(

التلفاز/ الفيديو

ميكروفون استرييو اجتاهي

حمطة التوصيل

كابل الواجهة
 IFC-400PCU

)1.٣مرت/ 4،٣قدم(

كابل الواجهة 
)1،9 مرت/ 6،2 قدم(/ )4،٧مرت/ 15،4 قدم(

منفذ

فتحة البطاقة

بطاقة ذاكرةالكمبيوتر قارء البطاقة

 .ACK-E18 ١:  ميكن استخدام جمموعة حمول التيار الكهربائي الصغري*

*٢:  ال ميكن استخدام البوصلة الرقمية مع هذه الكامريا. )لن يتم تسجيل اجتاه التصوير(.

*جميع أطوال الكابالت هي أرقام تقريبية. 

حمول وحدة التحكم عن بعد 

خمطط النظام
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73\83\74\84\7a\8a \b \
1+73*\1*

73\83\74\84\7a\8a\b\
1+73*\1*

u

3 إعدادات القائمة

الصفحة : التصوير ١ )أحمر(                                                                                  

التصوير مبستكشف املشهد )أوضاع املنطقة األساسية(

التصوير أثناء العرض املباشر )أوضاع املنطقة األساسية(

جودة الصور

إيقاف تشغيل/ ٢ ثانية/ ٤ ثوان/ ٨ ثوان/ تعليقوقت معاينة الصورة

متكني/ تعطيلحترير الغالق من دون بطاقة

تعطيل/ متكنيتقليل العني احلمراء

متكني/ تعطيلالتصوير أثناء العرض املباشر

 .>v< و >GF: SCN < غري قابل للتحديد يف الوضع*

 .>v< و >GF: SCN < غري قابل للتحديد يف الوضع*

146

313

312

20 5

231 

جودة الصور

إيقاف تشغيل/ ٢ ثانية/ ٤ ثوان/ ٨ ثوان/ تعليقوقت معاينة الصورة

متكني/ تعطيلحترير الغالق من دون بطاقة

تعطيل/ متكنيتقليل العني احلمراء

146

313

312

20 5

الصفحة : التصوير ١ )أحمر(                                                                                  

طريقة ضبط البؤرة تلقائًيا

الغالق باللمس

Live 1-ponit AF/التتبع/ املنطقة الدقيقة +

تعطيل/ متكني

 +  ٣x٣ الشبكة   /m  ٤x٦ الشبكة   /l  ٣x٣ الشبكة  تشغيل/  إيقاف 
ndiag عرض الشبكة

 ال يتم عرض خيارات القائمة املظللة يف أوضاع املنطقة األساسية. ●
●  ]5)Set-up([ ،)التشغيل( ]x)Playback([ إّن عالمات تبويب القائمة واخليارات املعروضة ضمن

املشهد،  مبستكشف  بالتصوير  اخلاصة  تلك  نفس  هي  )قائمتي(   ]9)My  Menu([و )اإلعداد(، 
التصوير أثناء العرض املباشر، وتصوير األفالم، على الرغم من إمكانية وجود اختالف بسيط. 

247
257

243

: التصوير2 )أحمر(                                                                                  
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3 إعدادات القائمة

إيقاف تشغيل/ ٢ ثانية/ ٤ ثوان/ ٨ ثوان/ تعليق متكني/ تعطيل

تصحيح اإلضاءة الطرفية: متكني/ تعطيل

تصحيح االنحراف اللوين: متكني/ تصحيح

تصحيح التشوه: تعطيل/ متكني

تصحيح االنحراف: متكني/ تعطيل

تعطيل بعد ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة واحدة

متكني بعد ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة واحدة

تعطيل/ متكني

ISO إعداد سرعة

٤٠٠/ ٨٠٠/ ١٦٠٠ /٠٠ ٣٢ /٤٠٠ ٦/ ١٢٨٠٠/ ٥٦٠٠ ٢ كحد أقصى

تعطيل/ منخفض/ قياسي/ عايل

تعطيل أثناء درجة اإلضاءة اليدوية

أثناء  والتصوير  املشهد  مستكشف  باستخدام  التصوير 
العرض املباشر )أوضاع املنطقة اإلبداعية(

الصفحة : التصوير ١ )أحمر(                                                                                  
جودة الصور

وقت معاينة الصورة

حترير الغالق من دون بطاقة

تصحيح انحراف العدسة

التحكم يف الفالش

تقليل العني احلمراء

ISO تسرعة 

ISO تلقائي

حمسن اإلضاءة التلقائي

ــؤرة الــتــلــقــائــي اإللـــكـــرتوين  ــبـ ضــبــط الـ
للعدسة

146

313

312

173

122

: التصوير 2 )أحمر(                                                                                  
تعويض درجة اإلضاءة/ مضاهاة شدة 

زيادات مبقدار 1/٣ أو 1/٢ توقف ±٥ درجات توقف )مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائًيا اإلضاءة تلقائًيا
±٢ درجة توقف(

انطالق الفالش/ قياس E- TTL II/ سرعة مزامنة الفالش يف وضع الصوت والفيديو 
)Av(/ إعدادات وحدة الفالش املدجمة/ إعدادات وحدة الفالش اخلارجية/ إعداد 

الوظائف اخملصصة لوحدة الفالش اخلارجية/ مسح اإلعدادات 

* أثناء التصوير باستخدام العرض املباشر أو عند ضبط ]s:Shooting screen[ )شاشة التصوير( على 
]Guided[،ميكن ضبط تعويض درجة اإلضاءة على  ±٣ درجة توقف.  

197

211

152

154

169

20 5
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3 إعدادات القائمة

wضبط كثافة اإلضاءة التقديري/ q ضبط كثافة اإلضاءة اجلزئي/

r ضبط كثافة اإلضاءة املوضعي/ eضبط كثافة اإلضاءة متوسط املركز

sRGB/Adobe RGB

D تلقائي/ P قياسي/Qصورة شخصية/ R منظر طبيعي/ 
uتفاصيل دقيقة/ Sمتعادل/Uحقيقي/ V أحادي اللون/ 

Wحمدد بواسطة املستخدم ١- ٣

ضبط يدوي لتوازن اللون األبيض

تصحيح توازن اللون األبيض: B/A/M/G، ٩ مستويات لكل واحدة

مضاهاة توازن اللون األبيض: B/A و M/G، زيادات ذات مستوى واحد، ... ٣ مستويات

 Qw )أولوية توازن اللون األبيض( )أولوية احمليط(/ 

الصفحة : التصوير 3 )أحمر(                                                                                  

وضع ضبط كثافة اإلضاءة

مساحة اللون

منط الصورة

توازن اللون األبيض

توازن اللون األبيض اخملصص

مضاهاة/ تغيري توازن اللون األبيض

194

181

163

165

167

168

155

تعطيل/ تلقائي/ متكني

تعطيل/ منخفض/ قياسي/ عايل/ تقليل تشويش اللقطات املتعددة

Digital Photo  Professional  احصل على البيانات التي يجب أن تستخدم مع
)برنامج EOS( ملسح موضع األتربة

: التصوير 4* )أحمر(                                                                                  

وضع ضبط كثافة اإلضاءةوضع ضبط كثافة اإلضاءة

وضع ضبط كثافة اإلضاءة

وضع ضبط كثافة اإلضاءة

171

170

329

تعطيل/ متكني

٩/ ١:١: 1٢:٣/ ٣:٤/ ٦

متكني/ تعطيل

: التصوير 5* )أحمر(                                                                                  

نسبة العرض إىل االرتفاع

تصوير مضاد االهتزاز

التصوير أثناء العرض املباشر

*يتم عرضها مع التصوير أثناء العرض املباشر. 

*يتم عرضها مع التصوير أثناء العرض املباشر. 

179

150

231
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3 إعدادات القائمة

الصفحة : التصوير 4* )أحمر(                                                                                  

تعطيل/ تلقائي/ متكني

3x3+diag n 6 / الشبكةx4 m 3 / الشبكةx3 l إيقاف تشغيل/ الشبكة

تعطيل/ متكني

تعطيل/ تلقائي/ متكني

تعطيل/ منخفض/ قياسي/ عايل/ تقليل تشويش اللقطات املتعددة

 Professional  Digital  Photo مع   تستخدم  أن  يجب  التي  البيانات  على  احصل 
)برنامج EOS( ملسح موضع األتربة

١:١ /16:9/4:3 /3:2

طريقة ضبط البؤرة تلقائًيا

الغالق باللمس

موقت ضبط كثافة اإلضاءة

عرض الشبكة

171

170

329

150

: التصوير 5* )أحمر(                                                                                  

: التشغيل ١ )اللون األزرق(                                                                                  

 Live 1-Point AF /التتبع/ املنطقة الدقيقة +

حماية الصور

تدوير الصور

مسح الصور

)DPOF( حتديد الصور املراد طباعتها

تخصيص الصور لدليل صور

الواضح  التأثري  السمكة/  عني  تأثري  الدقيق/  البؤري  الضبط  حمبب/  أسود  أبيض/ 
الفني/ تأثري األلوان املائية/ تأثري الكامريا اللعبة/ تأثري الشكل املصّغر

طريقة ضبط البؤرة تلقائًيا

حماية الصور

تدوير الصور

مسح الصور

ترتيب الطباعة

املرشحات اإلبداعية

املرشحات اإلبداعية

257

243

247

360

340

363

366

370

380

243

الغالق باللمس

بيانات مسح األتربة

بيانات مسح األتربة

*يتم عرضها مع التصوير أثناء العرض املباشر. 

*يتم عرضها مع التصوير أثناء العرض املباشر. 



432

x

x

3 إعدادات القائمة
الصفحة : التشغيل ٢ )اللون األزرق(                                                                                  

: التشغيل 3 )اللون األزرق(                                                                                   

التصنيف

االقتصاص

عرض نقطة الضبط التلقائي للبؤرة

عرض شريط الرتدد الرسومي

HDMI التحكم عرب واجهة

تغيري احلجم

عرض الشرائح

ضبط ظروف البحث عن الصورة

باستخدام  الصور  عرب  السريع  االنتقال 
6

تصنيف الصور

اقتصاص جزء من الصورة

تعطيل/ متكني

BGR /السطوع

تعطيل/ متكني     

JPEG  تقليل من عدد وحدات البكسل التي تشكا صورة بتنسيق

وقت العرض/ التكرار/ تأثري االنتقال/ موسيقى اخللفية

التصنيف/ التاريخ/ اجمللد/ احلماية/ نوع امللف

صورة واحدة/ ٠١ صور/ االنتقال عرب الصور بحسب الرقم احملدد/ التاريخ/ اجمللد/ 
األفالم/ الصور الثابتة/ احلماية/ التصنيف

354

38 5

376

377

358

38 3

341

344

335
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3 إعدادات القائمة

: اإلعداد ١ )اللون األصفر(                                                                                        الصفحة
إنشاء جملد وحتديده

ترقيم: مستمر/ إعادة ضبط تلقائية

إعادة ضبط يدوية

تشغيلDz/ تشغيلD/ إيقاف تشغيل

تهيئة البيانات املوجودة على البطاقة ومسحها

يتم عرضها عندما يتم إدخال بطاقة Eye-Fi املتوفرة باألسواق. 

 :Wi-Fi إعدادات
MAC كلمة املرور/ تاريخ االتصال/ عنوان /NFC /Wi-Fi اتصال

 :Wi-Fi وظيفة
 /)EOS Utility( التحكم عن بعد  الكامريات/ االتصال بهاتف ذكي/  نقل الصور بني 

طباعة من طابعة Wi-Fi / حتميل إىل خدمة ويب 

 : Bluetooth وظيفة
-tooth التحقق/ مسح معلومات االتصال/ عنوان  Bluetooth/ توصيل/   وظيفة

Blue

إرسال الصور إىل الهاتف الذكي

اسم احلركة

مسح اإلعدادات

عند استخدام وظيفة االتصال الالسلكي، تأكد من التحقق من بلدان ومناطق االستخدام، واضطلع  ●
على القوانني واألنظمة السائدة فيها. 

].Wireless communication settings:51[ )إعدادات االتصال الالسلكي( إذا  ● ال ميكن حتديد 
كانت الكامريا متصلة بكمبيوتر، وحدة استقبال SPG، أو أي جهاز يتضمن كابل الواجهة. 

حتديد جملد

ترقيم امللفات

التدوير التلقائي

تهيئة البطاقة

Eye-Fi إعدادات

إعدادات االتصال الالسلكي

315

317

319

322

69

414

*-

 *للحصول على التفاصيل، ارجع إىل دليل إرشادات وظيفة Wi-Fi )االتصال الالسلكي(. 
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3 إعدادات القائمة

إيقاف التشغيل التلقائي

LCD درجة سطوع شاشة

*LCD زر تشغيل/ إيقاف تشغيل شاشة

التاريخ/ الوقت/ املنطقة

عرض مستكشف املشهد*

١0 ثوان/٠ ٣  ثانية/ ٠ ٣ ثانية/ دقيقة/ دقيقتان/ ٤ دقائق/ ٨ دقائق/ ١٥ دقيقة/ 
تعطيل

تعديل السطوع )سبع مستويات(

زر الغالق/ الغالق/ DISP/ تشغيل دائًما

الدقيقة،  )الساعة،  الوقت  اليوم(/  الشهر،  )السنة،  التاريخ 
الثانية(/ التوقيت الصيفي/ املنطقة الزمنية

حتديد لغة الواجهة

املستوى اإللكرتوين: إخفاء/ إظهار

عرض الشبكة: إخفاء/ إظهار

 * ال يتم عرضها أثناء التصوير باستخدام العرض املباشر أو تصوير األفالم. 

الكشف عن االهتزاز: إظهار/ إخفاء

313

314

326

45

48

72

74

75

: اإلعداد ٢ )األصفر(                                                                                        الصفحة

: اإلعداد 3 )األصفر(                                                                                        

K اللغة

GPS إإعدادات جهاز

نظام الفيديو

التحكم باللمس

الصافرة

معلومات البطارية

تنظيف املستشعر

)تباع   GP-E2 طراز   GPS استقبال  وحدة  تركيب  عند  متوافرة  اإلعــدادات  تكون 
منفصلة(

PAL ل /NTSC ل

قياسي/ حساس/ تعطيل

متكني/ اللمس n/ تعطيل

السعة/ أداء إعادة الشحن

حتذيرات حول استخدام وحدة استقبال GPS طراز GP-E2 )تباع منفصلة(
اإلجــراءات  ● واتبع   GPS استقبال  وحدة  باستخدام  لك  تسمح  منطقتك  أو  بلدك  كان  إذا  مما  حتقق 

القانونية السائدة. 
قم بتحديث الربامج الثابتة ل GP-E2 إىل إصدار 2.0.0 منه أو األحدث. )فاستخدام الكابل لتحقيق اتصال  ●

الثابتة القدمية.( عند حتديث الربنامج الثابت، يجب استخدام كابل  غري ممكن مع إصدارات الربامج 
واجهة )يباع بشكل منفصل، ص. 427(. ارجع إىل موقع اإللكرتوين لشركة Canon، لالضطالع على 

 .GP-E2 كيفية حتديث الربنامج الثابت ل
الحظ بأنه ال ميكن استخدام البوصلة الرقمية مه هذه الكامريا. )لن يتم تسجيل اجتاه التصوير(.     ●

التنظيف التلقائيf: متكني/ تعطيل

f تنظيف اآلن

تنظيف يدوي

407

312

68

357

-

327

331
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3 إعدادات القائمة

)C.Fn( الوظائف اخملصصة

مسح اإلعدادات

معلومات حقوق النشر

برنامج  URL/ دليل

عرض شعار املصادقة

إصدار الربنامج الثابت*

تخصيص وظائف الكامريا على النحو املطلوب

)C.Fn( مسح جميع إعدادات الكامريا/ مسح جميع الوظائف اخملصصة

حقوق  تفاصيل  إدخــال  املؤلف/  اسم  إدخــال  النشر/  حقوق  معلومات  عرض 
النشر/ مسح معلومات حقوق النشر

رمز QR اخلاص مبوقع التنزيل

لعرض شعارات املصادقة الكامريا

لتحديث الربنامج الثابت

: اإلعداد 4 )األصفر(                                                                                      الصفحة

 * ال يتم عرضه أثناء التصوير أثناء العرض املباشر أو تصوير األفالم. 

 *ال ميكن ضبطه أثناء التصوير أثناء العرض املباشر أو تصوير األفالم. 

غري  التشغيل  عمليات  ملنع  الثابت(،  الربنامج  )إصدار   ]z:firmware  ver.[ باختيار  اللمس  شاشة  تعطيل  سيتم 
املقصود أثناء حتديثات الربنامج الثابت. 

شاشة التصوير*

عرض القائمة

دليل األوضاع*

متكني/ تعطيل

إضافة عالمة تبويب قائمتي

حذف جميع عالمات تبويب قائمتي

حذف جميع العناصر

عرض القائمة

قياسي/ مع دليل

مع دليل/ قياسي

متكني/ تعطيل

دليل امليزات

إضافة عالمات تبويب قائمتي من ١ إىل ٥

حذف جميع عالمات تبويب قائمتي

حذف جميع العناصر ضمن عالمات تبويب قائمتي من ١- ٥

لعرض العادي/ العرض من عالمة تبويب قائمتي/ عرض فقط عالمة تبويب قائمتي

: قائمتي* )األخضر(                                                                                                          

: إعدادات مستوى العرض )اللون األزرق األخضر(                                                                                                           
53

56

40 5

55

5

320

323

390

57

-

399

40 2

40 2

40 3

*ال يتم عرضه عند ضبط ] s:Menu Display[ )عرض القائمة( على ]Guided[ )عرض سهل(. 
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3 إعدادات القائمة

حجم تسجيل الفيلم

تكبري/ تصغري رقمي

تسجيل الصوت *

تصحيح انحراف العدسة

ضبط البؤرة التلقائي اإللكرتوين للعدسة

● 480 x640 / 720 x 1280 /1080 x 1920 ● NTSC : 59.94p/29.97p/29.97p

● PAL: 50.00p/25.00p
قياسي/ خفيف  ●

تعطيل/ تكبري/ تصغري بحوايل ٣-١0 مرة

تسجيل الصوت: تلقائي/ يدوي/ تعطيل

مستوى التسجيل

مرشح صوت الرياح: تلقائي/ تعطيل

تصحيح اإلضاءة الطرفية: متكني/ تعطيل

تصحيح االنحراف اللوين: متكني/ تصحيح

خمفض الصوت: تعطيل/ متكني

تعطيل بعد ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة واحدة
متكني بعد ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة واحدة

275

30 1

30 1

173

122

: التصوير ١ )أحمر(                                                                                    الصفحة

  تصوير األفالم

ISO تلقائي

تعويض درجة اإلضاءة

* يف أوضاع املنطقة األساسية، سيتم ضب ]Sound Recording[ )تسجيل الصوت(على ]On/Off[ )تشغيل/ إيقاف تشغيل(. 

* قابل للضبط فقط أثناء ضبط درجة اإلضاءة اليدوية. 

*ISO سرعة

حمسن اإلضاءة التلقائي

حد أقصى: 6400/ حد أقصى00 128

زيادات مبقدار ١/ ٣ توقف أو ٢/١ توقف، أو ±3 درجة توقف

 ISO إعداد سرعة

تعطيل/ منخفض/ قياسي/ عايل

تعطيل أثناء ضبط درجة اإلضاءة يدوًيا

308

197

152
308

169

: التصوير2 )أحمر(                                                                                 
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3 إعدادات القائمة

منط الصورة

توازن اللون األبيض

توازن اللون األبيض اخملصص

ضبط التلقائي للبؤرة يف األفالم باستخدام 
Servo وضع

طريقة ضبط البؤرة تلقائًيا

موقت ضبط كثافة اإلضاءة

لقطة الفيديو

فيلم على فرتات زمنية خمتلفة

التصوير بالتحكم عن بعد

املشهد الذكي الرقمي يف األفالم

عرض الشبكة

وظيفة الزر

حتويل توازن اللون األبيض

163

165

30 3

30 4

30 4

291

28 4

306

307

30 5

30 5

167

155

: التصوير3)أحمر(                                                                                    الصفحة

: التصوير4* )أحمر(                                                                                    

: التصوير5*)أحمر(                                                                                    

)أولوية احمليط(/Qw)أولوية اللون األبيض(/

الضبط اليدوي لتوازن اللون األبيض

متكني/ تعطيل

Live 1 - point AF /التتبع/ املنطقة الدقيقة +

٤ ثوان/ ٨ ثوان/ 1٦ ثانية/ ٣0 ثانية/ دقيقة/ 10 دقائق/ ٣0 دقيقة

لقطة الفيديو: متكني/ تعطيل

 .]z2[ يف أوضاع املنطقة األساسية. يتم عرض خيارات القائمة هذه ضمن عالمة تبويب*

 .]z3[ يف أوضاع املنطقة األساسية. يتم عرض خيارات القائمة هذه ضمن عالمة تبويب*

إعدادات األلبوم: قم بخلق ألبوم جديد/ اإلضافة على ألبوم املوجود

عرض رسالة التأكيد: متكني/ تعطيل

تعطيل/ متكني )املدة الزمنية/ عدد اللقطات/ درجة اإلضاءة التلقائية/ إيقاف 
LCD التلقائي/ إطالق الصافرة عند التقاط الصورة(

تعطيل/ متكني

تعطيل/ متكني/ حمسن

n diag + ٣xالشبكة ٣ /m ٤xالشبكة ٦ /l ٣xإيقاف تشغيل/ الشبكة ٣

G/M/A/B، ٩ مستويات لكل واحدة

D تلقائي/ P قياسي/Qصورة شخصية/ R منظر طبيعي/ 
uتفاصيل دقيقة/ Sمتعادل/Uحقيقي/ V أحادي اللون/ 

Wحمدد بواسطة املستخدم ١- ٣
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دليل استكشاف األخطاء وإصالحها

تعذرت إعادة شحن البطارية.

املشكالت املتعلقة بالطاقة

مصباح شاحن البطارية يومض.  

حل  يتم  مل  وإذا  وحلها.  املشكالت  استكشاف  دليل  إىل  أوًلا  فارجع  الكامريا،  يف  مشكلة  حدوث  حالة  يف 
  .Canon املشكلة باالستعانة بدليل استكشاف األخطاء وإصالحها، فاتصل باملوزع أو بأقرب مركز خدمة

● .LP-E17 ال تستخدم أي جمموعة بطارية غري البطارية األصلية

بالبطارية  ● إذا تعذر االتصال  أو )٢(  بالبطارية،  أو  البطارية  )١( كانت هناك مشكلة متعلقة بشاحن  إذا   
)بطاريات ليست من إنتاج Canon(، فإن الدائرة الواقية سوف تنهي الشحن ويومض املصباح برتقايل 
الطاقة.  مأخذ  عن  الشاحن  قابس  )١(،فافصل  احلالة  كانت  وإذا  منتظمة.  بفواصل  بسرعة  اللون 
مبأخذ  القابس  توصيل  أعد  ثم  دقائق،  لعدة  انتظر  به.  توصيلها  وأعد  الشاحن  عن  البطارية  افصل 

  .Canon الطاقة. إذا استمرت املشكلة، فاتصل باملوزع أو بأقرب مركز خدمة

.>ON< عدم تشغيل الكامريا عندما يتم ضبط مفتاح التشغيل على

استمرار وميض مصباح الوصول حتى عندما يتم ضبط مفتاح التشغيل على 
.>OFF<

تأكد من تركيب البطارية بشكل سليم داخل الكامريا )ص. 38(.  ●  
تأكد من غلق غطاء جتويف البطارية )ص. 38(. ●  
تأكد من إغالق غطاء فتحة البطارية )ص. 39(.  ●  
أعد شحن البطارية )ص. 36(.  ●  
اضغط على الزر >DISP< )ص. 71(.   ●  

الوصول يعمل/يستمر يف  ● البطاقة، فسيظل مصباح  الصورة يف  أثناء تسجيل  الطاقة  انقطعت  إذا 
الوميض لبضع ثواٍن. وبعد انتهاء تسجيل الصورة، فسيتم إيقاف تشغيل الطاقة تلقائًيا.
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دليل استكشاف األخطاء وإصالحها

]Battery communication error. Does this battery/do these batteries 
display the Canon logo?[ is displayed.

)خطأ يف التوصيل بالبطارية. هل حتمل هذه البطارية شعار Canon( معروضة.  

●  .LP-E17 األصلية Canon ال تستخدم أي بطارية غري عن بطارية  
قم بفصل وتركيب البطارية جمدًدا )ص. ٣٨(.  ●  
إذا اتسخت مناطق التالمس الكهربي للكامريا، استخدم قطعة قماش ناعمة لتنظيفها. ●  

نفاد البطارية بسرعة.

استخدم بطارية مشحونة بالكامل )ص. ٣٦(.  ●
لفحص  ● البطارية(  ]Battery info:53[)معلومات  انظر  البطارية.  أداء  مستوى  ينخفض  قد 

مستوى أداء إعادة شحن البطارية )ص. 4٠٧(.  وإذا كان أداء البطارية ضعيفا، فاستبدلها بأخرى جديدة. 
سيقل عدد اللقطات املمكنة مع أي من العمليات التالية: ●

الضغط على زر الغالق حتى املنتصف لفرتة زمنية طويلة. ●
تنشيط ضبط البؤرة تلقائًيا فقط بدون التقاط صورة.  ●
 استخدام ميزة ُمثبت الصور اخلاص بالعدسة.  ●
●  .LCD االستخدام املتكرر لشاشة
متابعة التصوير أثناء العرض املباشر أو تصوير األفالم ملدة طويلة. ●
●  .Wi-Fi استخدام وظيفة
●   .Eye-Fi تشغيل وظيفة االتصال اخلاصة ببطاقة

تتوقف الكامريا عن العمل من تلقاء نفسها. 

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. ٣١٣(. 

حتى إذا مت ضبط ]Auto power off:52[ )إيقاف التشغيل التلقائي( على ]Disable[ )تعطيل(،  ●  
فسيتم إيقاف تشغيل شاشة LCD بعدما ترتك الكامريا خاملة ملدة ٠٣ دقيقة. )ال يتم إيقاف تشغيل 

 .DCL لتشغيل شاشة >DISP< الكامريا نفسها. ) اضغط على زر
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ال ميكن تركيب عدسة الكامريا.

مستكشف العرض يبدو داكنا.

ال ميكن التقاط الصور أو تسجيلها.

املشكالت املتعلقة بالتصوير

يتعذر استخدام الكامريا مع عدسات EF-M )ص.٤٩(.  ●  

قم برتكيب بطارية متت إعادة شحنها يف الكامريا )ص. ٣٦(.  ●

تأكد من إدخال البطاقة بشكل سليم )ص. ٣٩(.  ●
حرك مفتاح احلماية من الكتابة اخلاص بالبطاقة إىل اإلعداد كتابة/مسح )ص. ٣٩(.  ●
إذا كانت البطاقة ممتلئة، فاستبدل البطاقة أو احذف الصور غري الضرورية إلفراغ مساحة )ص. ٣٩،  ●

 .)٣٦٣
إذا حاولت ضبط بؤرة الكامريا على وضع ضبط البؤرة تلقائًيا لصورة واحدة أثناء وميض ضوء التأكيد  ●

على البؤرة >o< يف مستكشف العرض فال ميكن التقاط الصورة. اضغط على زر الغالق حتى 
منتصفه مًرة أخرى إلعادة ضبط البؤرة تلقائًيا أو يدًويا )ص. ٥٢،١40(. 

تعذر استخدام البطاقة.

يتم عرض رسالة خطأ عندما يتم إدخال
 البطاقة يف كامريا أخرى.

إذا مت عرض رسالة خطأ متعلقة بالبطاقة، فانظر الصفحة ٣٩ أو 453. ●

تتم تهيئة بطاقات SDXC يف xeFAT. وهذا يعني أنه إذا قمت بتهيئة بطاقة بهذه الكامريا ثم أدخلت  ●
البطاقة يف كامريا أخرى، قد يتم عرض خطأ وقد ال ميكن استخدام البطاقة.

دليل استكشاف األخطاء وإصالحها 
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الصورة خارج نطاق البؤرة.

توجد إعدادات ضبط البؤرة تلقائًيا بشكل أقل. 

يومض إعداد ضبط البؤرة تلقائًيا. 

ال تضيء نقاط الضبط التلقائي للبؤرة باللون األحمر.

اضبط مفتاح وضع بؤرة العدسة على >AF<  )ضبط البؤرة تلقائًيا( )ص. ٤٩(. ●
 لتجنب اهتزاز الكامريا، اضغط على زر الغالق برفق )ص. 51-52(. ●
● .>ON< على IS إذا كانت العدسة بها مثبت للصور، فاضبط مفتاح 
)ص. 186(  ● أسرع  غالق  سرعة  استخدم  بطيئة.  الغالق  سرعة  تصبح  قد  اخلافتة،  اإلضاءة  يف 

أو اضبط سرعة ISO أعلى )ص. 152(، أو استخدم الفالش )ص. 204(، أو استخدم حامل ثالثي 
القوائم.

دليل استكشاف األخطاء وإصالحها

املركبة،  ● للعدسة  وفقا  لالستخدام  القابلة  واألمناط  تلقائيًا  البؤرة  ضبط  إعدادات  عدد  يختلف 
وشكل إطار منطقة ضبط البؤرة تلقائًيا.  يتم تصنيف العدسة يف ثماين جمموعات من أ إىل ح. 
حتقق من اجملموعة التي تنتمي إليها عدستك. سيقلل استخدام العدسة من اجملموعة وإىل 

“ح” إعدادات ضبط البؤرة تلقائًيا )ص. 134-133(. 

● 
أنظر  ● تومض،  أو  تلقائًيا  البؤرة  إعدادات ضبط  أو >B<، تضيء   >S< الزر عندما تضغط على 

ص. 126.

تضيء نقاط الضبط التلقائي للبؤرة باللون األحمر فقط عند ضبط البؤرة يف الضوء املنخفض  ●
أو مع األهداف القامتة. 

باللون  ● البؤرة  تريد إضاءة نقاط ضبط  إذا كنت  اإلبداعية، ميكنك حتديد ما  يف أوضاع املنطقة 
األحمر عند ضبط البؤرة )ص. 394(. 
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ال أستطيع قفل البؤرة وإعادة تركيب اللقطة. 

تظهر خطوط أفقية أو أن درجة اإلضاءة أو اللون تبدو غريبة.

ال ميكن حتقيق درجة اإلضاءة القياسية أو تكون درجة اإلضاءة غري منتظمة.

سرعة التصوير املتواصل بطيئة. 

انخفاض احلد األقصى لعدد اللقطات املستمرة دون توقف أثناء التصوير املتواصل. 

اضبط وضع ضبط البؤرة تلقائًيا إىل ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة واحدة. ال ميكن تثبيت قفل البؤرة  ●
يف وضعي AI Servo AF )ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام Al Servo( أو عند تنشيط servo يف 

وضعAI Focus AF )ضبط البؤرة تلقائًيا باستخدام AI Focus( )ص. 118(.

دليل استكشاف األخطاء وإصالحها

إضاءة  ● عن  ناجتة  العادية  غري  اإلضاءة  درجات  أو  )التشويش(  األفقية  اخلطوط  تكون  أن  ميكن 
مستكشف  باستخدام  التصوير  أثناء  أخرى  إضاءة  مصادر  أية  أو   LED مصابيح  أو  الفلورسنت 
املشهد أو التصوير باستخدام العرض املباشر. وقد تظهر أيًضا درجة اإلضاءة أو اللون بشكل 

غري صحيح. وقد حتل سرعة الغالق البطيئة املشكلة. 

عدسة   ● استخدمت  إذا  املــبــاشــر،  الــعــرض  أثــنــاء  أو  املشهد  مبستكشف  التصوير  أثــنــاء 
ال  فقد  التحويل،  أو  امليل  مع   )TS-E17  f/4L أو   TS-E24mm  f/3.5L  II عدسة  ST-E)باستثناء 

ميكن حتقيق درجة اإلضاءة القياسية أو تكون درجة اإلضاءة غري منتظمة. 

قد تصبح سرعة التصوير املستمر أبطأ وفقا لسرعة الغالق، وفتحة العدسة، ظروف الهدف،  ●
والسطوع، العدسة، استخدام الفالش، درجة احلرارة، نوع البطارية، مستوى الشحن املتبقي، 

إعدادات وظيفة التصوير وما إىل ذلك. للحصول على معلومات، أنظر ص. 142. 

أكرب  ● بتصوير هدف فيه تفاصيل دقيقة مثل حقل عشبي، فإن حجم امللف سيكون  إذا قمت 
العدد  من  أقل  إىل  توقف  دون  املستمرة  اللقطات  لعدد  الفعلي  األقصى  احلد  وسينخفض 

املذكور يف الصفحة ص.147. 
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.ISO100 يتعذر تعيني

.ISO ال ميكن حتديد توسيع سرعة

ال ميكن ضبط حمسن اإلضاءة التلقائي.

تخرج الصورة ساطعة على الرغم من قيامي بضبط تعويض درجة اإلضاءة. منخفض .

تصبح سرعة الغالق بطيئة عندما أستخدم الوضع >f< مع الفالش. 

أسفل عالمة التبويب ])C.Fn(Custom Functions :54[ )الوظائف اخملصص(، إذا مت ضبط  ●
]Highlight tone priority :4[ )أولوية درجة التمييز( على ]Enable :1[ )متكني(، فلن ميكن 
ضبط سرعة ISO. عند ضبط ]Disable :0[( تعطيل( ميكن عندئذ ضبط سرعة ISO100 )ص. 

391(. ينطبق هذا أيًضا على تصوير األفالم )ص. 308(. 

دليل استكشاف األخطاء وإصالحها

أسفل عالمة التبويب ])C.Fn(Custom Functions :54[ )الوظائف اخملصص(، إذا مت ضبط  ●
:1[ )متكني(، فسيكون   Enable[ التمييز( على  ]Highlight tone priority :4[ )أولوية درجة 
نطاق سرعة ISO القابل للضبط ISO25600-200 )املكافئ للسرعة ISO12800 لألفالم( حتى 
يف حالة ضبط ]ISO expansion :2[ )زيادة سرعة ISO( على ]ON :1[ )تشغيل(، عند ضبط 
 ]H[ أولوية درجة التمييز(، ميك ضبط( ]4: Highlight tone priority[ من أجل ]0: Disable[

)ص. 391(. ينطبق ذلك أيًضا على تصوير األفالم )ص. 308(. 

ضمن ])C.Fn(Custom Functions :54[ )الوظائف اخملصصة(، إذا مت ضبط  ●
]Highlight tone priority :4[ )أولوية درجة التمييز( على على ]Enable :1[ )متكني(، فلن  ●

ضبط  ميكن  تعطيل(،   )]0:  Disable[ ضبط  حالة  يف  التلقائي.  اإلضــاءة  حمسن  ضبط  يكون 
حمسن اإلضاءة التلقائي )ص. 391(. 

اضبط ]z2:Auto Lighting Optimizer[ (حمسن اإلضاءة التلقائي( على ]Disable[ (تعطيل(.  ●
بضبط  قمت  إذا  حتى  )عايل(،   ]High[أو )قياسي(،   ]Standard[ )منخفض(،   ]Low[ ضبط  يتم  عندما 
تعويض درجة اإلضاءة منخفض أو تعويض درجة إضاءة الفالش منخفض، قد تخرج الصورة ساطعة 

)ص. 169(.

إذا قمت بالتصوير ليًلا واخللفية مظلمة، فستقل سرعة الغالق تلقائًيا )تصوير بسرعة مزامنة بطيئة(  ●
وذلك حتى تتم إضاءة كل من الهدف واخللفية بشكل سليم. ملنع سرعة الغالق البطيئة، ضمن

 ]z2: Flash control[ )التحكم يف الفالش(، اضبط ]Flash sync. speed in Av mode[ )سرعة  ●
مزامنة الفالش يف وضع الصوت/ الفيديو( على ]1/60sec. auto-1/200[ )تلقائي من 200/١- 60/١ 

ثانية( أو ] )fixed( .1/200sec[ )١/٠٠٢ ثانية )ثابت(( )ص. ٢١٢(. 



444

 ينطلق الفالش املدمج من نفسه. 

الفالش املدمج ال ينطلق.

ينطلق الفالش بأقصى خرج له دائًما.

ال ميكن تعويض درجة إضاءة الفالش لوحدة Speedlite اخلارجية. 

 .>f< ال ميكن ضبط املزامنة عالية السرعة يف الوضع

يف أوضاع التصوير )>A<>C<>2<>4<>8: qC6<( التي يكون اإلعداد االفرتاضي  ●
لها هو >a< )الفالش التلقائي(، سينطلق الفالش املدمج تلقائًيا عند الضرورة.

الغالق حتى  ● زر  الضغط على  :v<، عند   ABCD<8<و:  xG< األوضاع يف 
الشعاع  ويطلق  تلقائًيا  املدمج  الفالش  ينطلق  قد  املنخفضة،  اإلضاءة  ظروف  يف  منتصفه 

املساعد للضبط التلقائي للبؤرة. 

دليل استكشاف األخطاء وإصالحها

عن  ● الفالش  يتوقف  فقد  الوقت،  من  قصرية  فرتة  خالل  كثرًيا  املدمج  الفالش  استخدمت  إذا 
االنطالق لفرتة حلماية وحدة إطالق الضوء. 

الفالش  ● فإن   ،EX الفئة  من   Speedlite الفالش  وحــدة  بخالف  فالش  وحــدة  استخدمت  إذا 
سينطلق داًئما بأقصى قوة )ص. 210(.  

●  ]Flash metering mode[ التحكم يف الفالش(، إذا مت ضبط( ]z2: Flash control[ ضمن
الوظائف  ــدادات  )إعـ  ]External  flash  C.Fn  setting[ يف  الــفــالش(  كثافة  ضبط  )وضــع 
العدسة  نظام  قياس  )ضبط   ]TTL flash  metering[ على  اخلارجي(  للفالش  اخملصصة 

TTL(، فسينبعث الفالش بأقصى خرج له دائًما )ص. 216(.

●  ،Speedlite  إذا كان تعويض درجة إضاءة الفالش قد مت ضبطه بالفعل باستخدام وحدة فالش
فإن تعويض درجة إضاءة الفالش ال ميكن ضبطها باستخدام الكامريا. وعندما يتم إلغاء تعويض 
درجة إضاءة الفالش اخلاصة بوحدة الفالش  Speedlite)على اإلعداد رقم ٠(، فإن تعويض درجة 

إضاءة الفالش ميكن ضبطه باستخدام الكامريا.

ضمن ]z2: Flash control[ )التحكم يف الفالش(، اضبط  ●
]Flash sync. speed in Av mode[ )سرعة مزامنة الفالش يف وضع Av )الصوت/ 

الفيديو(( على ]Auto[ (تلقائي( )ص. ٢١٢(.
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يحدث تشويش صغري بالكامريا عند اهتزازها. 

يصدر الغالق صوتني للتصوير خالل التصوير أثناء العرض املباشر.

 .>E< أو أحمر ،>s< خالل التصوير أثناء العرض املباشر أو تصوير األفالم، يتم عرض رمز أبيض

 .>E< أثناء تصوير الفيلم، يتم عرض الرمز األحمر

ينتهي تصوير الفيلم من تلقاء نفسه. 

قد نسمع تشوش صغري عند حترك اآللية الداخلية للكامريا قليًلا.  ●

دليل استكشاف األخطاء وإصالحها

إذا كنت تستخدم الفالش، فسيصدر الغالق صوتني يف كل مرة تقوم بالتصوير )ص. ٢٣٢(. ●

يشري ذلك إىل ارتفاع درجة احلرارة الداخلية للكامريا. يف حالة عرض الرمز األبيض >s<، فقد  ●
إنهاء  سيتم  أنه  إىل  فيشري   ،>E< األحمر  الرمز  عرض  حالة  يف  الثابتة.  الصور  جودة  تتدهور 

التصوير أثناء العرض املباشر أو تصوير األفالم تلقائًيا )ص. 261(. 

يشري ذلك إىل ارتفاع درجة احلرارة الداخلية للكامريا. يف حالة عرض الرمز األحمر >E<، فيشري  ●
إىل أنه سيتم إنهاء التصوير أثناء العرض املباشر أو تصوير األفالم تلقائًيا )ص. 409(. 

التي  ● للبطاقات  تلقائًيا.  الفيلم  تصوير  يتوقف  فرمبا  منخفضة،  البطاقة  كتابة  سرعة  كانت  إذا 
موقع  إىل  ارجع  البطاقة،  قراءة/كتابة  سرعة  ملعرفة   .٨ ص.  أنظر  األفــالم،  تسجيل  ميكنها 

مصنع البطاقة. 
إذا وصل وقت تصوير الفيلم إىل 29 دقيقة و59 ثانية فسيتوقف تصوير الفيلم تلقائًيا.  ●
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ال ميكن ضبط سرعة ISO لتصوير فيلم. 

تتغري درجة اإلضاءة أثناء تصوير فيلم. 

يبدو الهدف مشوًها أثناء تصوير الفيلم. 

يحدث اهتزاز للصورة أو تظهر خطوط أفقية أثناء تصوير الفيلم.

إذا كان وضع التصوير هو >a<، فسيتم ضبط سرعة ISO تلقائًيا.  ●
يف الوضع >a<، ميكنك ضبط سرعة ISO يدوًيا )ص.269(.  ●

دليل استكشاف األخطاء وإصالحها

التغيريات  ● يتم تسجيل  أثناء تصوير فيلم، فقد  العدسة  أو فتحة  الغالق  بتغيري سرعة  إذا قمت 
يف درجة اإلضاءة. 

يوصى بتصوير بعض األفالم التجريبية إذا كنت تنوي القيام بالتكبري/ التصغري أثناء تصوير األفالم.  ●
صوت  يف  تغري  أو  ــاءة  اإلض درجــة  يف  تغيريات  فيلم  تصوير  أثناء  التكبري/التصغري  يسبب  قد 

العدسة، أو قد تكون الصور خارجة عن الرتكيز.

إذا قمت بتحريك الكامريا نحو اليسار أو اليمني بسرعة )التحريك عايل السرعة( أو تصوير هدف  ●
متحرك، فقد تبدو الصورة مشوهة.

ناجًتا  ● العادية  غري  اإلضاءة  درجات  أو  )التشويش(،  األفقية  اخلطوط  أو  االهتزاز  سبب  يكون  قد 
عن إضاءة الفلورسنت، أو مصابيح LED، أو غريها من مصادر اإلضاءة أثناء تصوير الفيلم. أيًضا، 
اللون. يف الوضع >a<، قد  التغريات يف درجات اإلضاءة )السطوع( أو درجة  قد يتم تسجيل 

تساعد سرعة الغالق البطيئة يف احلد من املشكلة. 
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 .Wi-Fi ال ميكن ضبط

ال يعمل زر أو قرص الكامريا بشكل سليم. 

أثناء عمليات تشغيل شاشة اللمس، تصدر الصافرة صوًتا خافًتا بشكل مفاجئ. 

عملية اللمس غري ممكنة.

أي  ● أو  تلفاز  أو جهاز   GPS أو وحدة استقبال أو طابعة  الكامريا متصلة بجهاز كمبيوتر  إذا كانت 
جهاز آخر باستخدام كابل، فال ميكن ضبط شبكة Wi-Fi )سيظهر 

]Wireless communication settings:1 5[ باللون الرمادي(. افصل الكابل قبل تغيري أية 
إعدادات. 

●  .NFC /Wi-Fi للحصول على التفاصيل، يرجى الرجوع إىل دليل إرشادات وظيفة

دليل استكشاف األخطاء وإصالحها

● ]13: Assign SET button[ حتقق من إعداد ،]54: Custom Functions)C.Fn([ ضمن
ص. 397(.  ●
أثناء تصوير األفالم، حتقق من إعداد ] V btn function[ )ص. 305(.  ●

حتقق مما إذا كان إصبعك يغطي السماعة )ص. 28(.  ●

●  ]Sensitive[  قياسي( أو( ]Standard[ مضبوطة على ]53: Touch control[ حتقق إذا كانت
)حساس( )ص. 68(. 

Wi-Fi

مشكالت التشغيل



448

تعرض شاشة القائمة عالمات تبويب وخيارات أقل. 

احلرف األول من اسم امللف عبارة عن شرطة سفلية )“_”(. 

 .”_MVI“ يبدأ اسم امللف ب

تاريخ ووقت التصوير املعروضان غري صحيحني. 

ال يبدأ ترقيم امللفات من 0001. 

ال يظهر التاريخ والوقت على الصورة. 

ال يتم عرض بعض خيارات القائمة وعالمات التبويب يف أوضاع املنطقة األساسية ويف وضع  ●
تصوير األفالم. اضبط وضع التصوير على أحد أوضاع املنطقة اإلبداعية )ص. 61(. 

●   ]Display only My Menu tab[ مضبوط على ]Menu display[ يكون ،]ضمن عالمة تبويب ]9
)ص. 3 40(. 

دليل استكشاف األخطاء وإصالحها

اضبط مساحة األلوان على sRGB. إذا مت ضبط Adobe RGB، فسيكون احلرف األول عبارة عن  ●
شرطة سفلية )ص. ١٨١(. 

إنه ملف فيلم )ص.319(.  ●

حتقق من ضبط التاريخ والوقت الصحيحني )ص. 45(.  ●
حتقق من املنطقة الزمنية والتوقيت الصيفي )ص. 45(.  ●

إذا كانت البطاقة حتتوي بالفعل على صور مسجلة بالفعل، فقد يبدأ رقم الصورة من العدد 0001  ●
)ص. 319(. 

الصورة  ● بيانات  يف  والوقت  التاريخ  تسجيل  يتم  الصورة.  على  التصوير  ووقت  تاريخ  يظهر  ال 
الصورة،  على  والوقت  التاريخ  طباعة  ميكنك  الطباعة،  عند  ذلك.  من  بدًلا  تصوير  كمعلومات 

باستخدام التاريخ والوقت املسجلني يف معلومات التصوير )ص. 366(. 

مشكالت العرض
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يتم عرض ]###[. 

يف مستكشف العرض، يكون عرض نقاط الضبط التلقائي للبؤرة بطيء. 

ال تعرض شاشة LCD صورة واضحة. 

.)Eye-Fi إعدادات( ]Eye-Fi settings[ ال تظهر

للكامريا عرضه، فسيتم عرض  ● الذي ميكن  البطاقة احلد  الصور املسجلة على  إذا جتاوز عدد 
]###[ )ص. ٣٤٣(. 

دليل استكشاف األخطاء وإصالحها

بسبب  ● أبطأ  للبؤرة  التلقائي  الضبط  عرض  سرعة  تصبح  قد  املنخفضة،  احلــرارة  درجات  يف 
مواصفات اجلهاز. ستعود سرعة العرض إىل الوضع االعتيادي 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 بطيًئا أو داكًنا.  ●

       وتعود شاشة LCD إىل الوضع الطبيعي لها يف درجة حرارة الغرفة.

الكامريا.  ● Eye-Fi يف  Eye-Fi( فقط عند إدخال بطاقة  )إعدادات   ]Eye-Fi  settings[ ستظهر 
وإذا كانت البطاقة تشتمل على مفتاح حماية ضد الكتابة مضبوط على الوضع LOCK )قفل(، 

فلن تتمنك من التحقق من حالة اتصال البطاقة أو تعطيل نقل بطاقة Eye-Fi )ص. ٤١٤(. 
إذا مت ضبط ]Wi-Fi[ على ]متكني[ ل ]Enable[ ضمن  ●

]Wireless communication settings:1 5[، ال ميكن حتديد ]Eye-Fi settings[ حتى عند 
 .Eye-Fi  تركيب بطاقة
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يومض جزء من الصورة باللون األسود.

ال ميكن مسح الصورة.

ال ميكن تشغيل الفيلم. 

يتوقف الفيلم للحظات. 

ميكن سماع صوت تشغيل الكامريا أثناء عرض الفيلم. 

ال توجد صورة على جهاز التلفاز. 

إّنه تنبيه التمييز )ص. 377(. سوف تومض مناطق اإلضاءة الزائدة ذات التمييز املقصوص.  ●

دليل استكشاف األخطاء وإصالحها

إذا كانت الصورة حممية، فلن ميكن مسحها )ص. 360(.  ●

ال ميكن تشغيل األفالم التي مت حتريرها بواسطة كمبيوتر على الكامريا.  ●

درجة  ● مستوي  يف  كبري  تغيري  هناك  كان  إذا  التلقائية،  اإلضــاءة  باستخدام  األفــالم  تصوير  أثناء 
التسجيل للحظات حتى تستقر درجة السطوع. يف هذه احلاالت، قم  إيقاف  اإلضاءة، فسيتم 

بالتصوير يف وضع >M< )ص.268(. 

ضوضاء  ● تسجيل  سيتم  الفيلم،  تصوير  أثناء  العدسة  أو  الكامريا  أقــراص  تشغيل  حالة  يف 
التشغيل أيًضا. يوصى باستخدام ميكروفون خارجي )متوفر باألسواق( )ص.301(. 

●  ]For PAL[ أو ]For NTSC[ بشكل صحيح على ]53: Video system [ تأكد أنك قمت بضبط
)وفًقا لنظام الفيديو اخلاص بجهاز التلفاز(. 

تأكد من إدخال قابس كابل HDMI حتى نهايته )ص. 357(.  ●

مشكالت التشغيل
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توجد ملفات أفالم متعددة للقطة فيلم واحدة. 

ال يتعرف قارئ البطاقات على البطاقة.

ال ميكن تغيري حجم الصورة. 

ال ميكن اقتصاص الصورة. 

ظهور مربع أحمر فوق الصورة. 

عدم ظهور مربع أحمر فوق الصورة. 

إذا وصل حجم ملف الفيلم إىل ٤ جيجابايت، فسيتم إنشاء ملف آخر تلقائًيا )ص. 277(. ومع ذلك،  ●
إذا استخدمت بطاقة SDXC مت تهيئتها بالكامريا، ميكنك تسجيل الفيلم يف ملف فردي حتى 

إذا فاق حجمه ٤ جيجابايت. 

دليل استكشاف األخطاء وإصالحها

● SDXC وفًقا لقارئ البطاقة ونظام تشغيل الكمبيوتر املستخدم، قد ال يتم التعرف على بطاقات
انقل  ثم  الواجهة،  كابل  باستخدام  بالكمبيوتر  الكامريا  وصل  احلالة،  هذه  ويف  صحيح.  بشكل 

الصور على الكمبيوتر باستخدام EOS Utility )الربنامج EOS( )ص. ٤٧٤(. 

ال ميكن تغيري حجم الصور بتنسيق JPEG S2 أو RAW )ص. ٣٨٣(.  ●

ال ميكن اقتصاص الصور بتنسيق RAW بهذه الكامريا )ص. 385(.  ●

يتم ضبط ].AF point disp :33[ )عرض نقطة الضبط التلقائي للبؤرة( على ]متكني[ )ص.  ●
 .)376

حتى إذا مت ضبط ].AF point disp :33[ )عرض نقطة الضبط التلقائي للبؤرة( على ]متكني[  ●
)ص. 376(، لن يتم عرض املربع األحمر للصور التالية:

الصور امللتقطة يف وضع تقليل تشويش اللقطات املتعددة )ص. 170(.  ●
الصور املسجلة مع متكني تصحيح التشويه )ص. ٥٧١(.  ●
● >8: xG< أو >v: ABCD<الصور امللتقطة مع
الصور التي مت اقتصاصها )ص. 385(.  ●
الصور املطبق عليها تأثري عني السمكة بعد التصوير )ص. 380(.  ●
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تظهر نقاط ضوء يف الصورة. 

تظهر نقاط ضوء يف الصورة. 

ال ميكن تشغيل الفيلم. 

االتصال بني الكامريا املتصلة والكمبيوتر ال يعمل. 

ال يعمل التنظيف التلقائي للمستشعر. 

ال ميكنني تنزيل الصور على جهاز كمبيوتر. 

املستشعر  ● تأثر  إذا  الصورة  على  ألوان  غري  أو  واألزرق،  األحمر،  األبيض،  باللون  نقاط  تظهر  قد 
 ]Clean now f [ بأشعة كونيه وما إىل ذلك. قد يكون ظهورهم مضغوط إذا قمت بتنفيذ

ضمن ]Sensor cleaning :53[ )ص. 327(. 

دليل استكشاف األخطاء وإصالحها

إذا مت حتديد ]Clean now f[ )تنظيف اآلن(، فسيصدر الغالق ضوضاء، ولكن لن يتم التقاط  ●
أية صورة )ص. 327(. 

ال ميكن تشغيل األفالم التي مت حتريرها بواسطة كمبيوتر على الكامريا.  ●

على  ●  ]z5:  Time-lapse  movie[ بضبط  قم   ،)EOS )الربنامج   EOS  Utility استخدام  عن 
]متكني[ )ص. 284(. 

يف حالة إدارة مفتاح التشغيل على >OFF< />ON< بشكل متكرر بفواصل زمنية قصرية قد ال  ●
يتم عرض الرمز >f< )ص. 43(. 

قم بتثبيت برنامجEOS على الكمبيوتر )ص. ٤٧٤(.  ●
يف حال مت إنشاء اتصال Wi-Fi، فال ميكن توصيل الكامريا بجهاز الكمبيوتر بكابل واجهة.  ●

مشكالت تنظيف املستشعر

مشاكل توصيل الكمبيوتر
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رموز األخطاء
اتبع  خطأ.  رسالة  فسيظهر  بالكامريا،  مشكلة  حدثت  إذا 

اإلرشادات التي تظهر على الشاشة.

رسالة اخلطأ واحللالرقم

Error number

Cause and countermeasures

01

02

04

05

06

10 ,20
30 ,40
50 ,60
70 ,80
99

Communications between the camera and lens is faulty. Clean the lens contacts 

Card cannot be accessed. Reinsert/ change card or format card with the camera. 

Cannot save images because card is full. Replace card

)التوصيالت القائمة بني الكامريا والعدسة معيبة. قم بتنظيف مناطق تالمس العدسة(

)ال ميكن حفظ الصور نظًرا المتالء البطاقة. استبدل البطاقة.(

e  .)69 ،٣٦٣ ،39 .استبدل البطاقة أو امسح الصور غري الضرورية، أو قم بتهيئة البطاقة )ص

        قم بتشغيل مفتاح التشغيل )ص. 43(. 

e .)34 .قم بتشغيل مفتاح التشغيل )ص

)ال ميكن رفع الفالش املدمج، أوقف تشغيل الكامريا وأعد تشغيلها مرة أخرى.(

)ال ميكن إجراء تنظيف املستشعر، أوقف تشغيل الكامريا وأعد تشغيلها مرة أخرى.(

تركيب  بإعادة  قم  أو  أخــرى  مرة  تشغيلها  وأعــد  الكامريا  تشغيل  أوقــف  التصوير.  إجــراء  دون  خطأ  )حــال 
البطارية.(

e  إنتاج من  عدسة  استخدم  أو  أخرى  مرة  تركيبها  وأعد  البطارية  أخرج  أو  التشغيل  مفتاح  بتشغيل  قم 
Canon )ص. 43، 38، 49(. 

.Canon إذا استمر اخلطأ، فقم بتدوين رقم اخلطأ واتصل بأقرب مركز خدمة تابع لشركة*

The built-in flash could not be raised. Turn the camera off and on again. 

Sensor cleaning could not be performed. Turn the camera off and on again.

An error prevented shooting. Turn the camera off and on again or re-install the battery

)ال ميكن الوصول إىل البطاقة. أعد إدخال/ قم بتغيري البطاقة أو تهيئتها باستخدام الكامريا.(

e )69 ،39 .أخرج البطاقة وأدخلها مرة أخرى، أو استبدل البطاقة، أو قم بتهيئتها )ص

e  أو Canon  قم بتنظيف مناطق التالمس الكهربائية على كل من الكامريا والعدسة، أو استخدم عدسة
قم بإخراج البطارية وتركيبها مرة أخرى )ص. 27، 28، 38(. 
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املواصفات
النوع ●

مستشعر الصور ●

نظام التسجيل ●

معاجلة الصور أثناء التصوير ●

كامريا رقمية، بعدسة أحادية عاكسة، مزودة مبيزة الضبط التلقائي    النوع:  
للبؤرة/ درجة اإلضاءة مع فالش مدمج    

*SDXC وبطاقة الذاكرة *SDHC وبطاقة الذاكرة SD بطاقة الذاكرة وسائط التسجيل: 
UHS-I متوافقة مع بطاقات*   

٢٢،٣ x 14.9 ملم تقريًبا حجم مستشعر الصور:  
 )EF-S مبا يف ذلك عدسات( Canon من EF عدسات العدسات املتوافقة: 

EF-M مع استثناء عدسات*   
   )البعد البؤري املكافئ ملقاس ٥٣ ملم يبلغ ٦،١ ضعف البعد البؤري للعدسة تقريًبا(

 Canon من EFحامل حامل العدسة:  
 

CMOS مستشعر النوع:  
24.2 ميجابكسل تقريًبا  وحدات البيكسل الفعالة: 

*التقريب إىل أقرب 000, 100 وحدة.   
3:2 نسبة العرض إىل االرتفاع: 

تلقائية/ يدوية، إحلاق بيانات مسح األتربة ميزة مسح األتربة: 

نظام التسجيل
قاعدة تصميم نظام ملفات الكامريا )DCF( اإلصدار 2.0 تنسيق التسجيل:  

JPEG وRAW )تنسيق Canon األصلي بنظام ٤١ بت(،  نوع الصورة:  
إمكانية تسجيل الصور الكبرية بتنسيق JPEG+RAW يف نفس الوقت   

)6000 x4000( 24.0 ميجابكسل تقريًبا: L)كبرية(  وحدات البيكسل املسجلة: 
)٣٩٨٤x 10.6 ميجابكسل تقريًبا )٢٦٥٦: M )متوسطة(    
)٢٩٧٦x 5.9 ميجابكسل تقريًبا )١٩٨٤: S1 )صغرية ١(    

)٢٤٠٠x 3.8 ميجابكسل تقريًبا )١٦٠٠: S2 )صغري ٢(    
)٦٠٠٠x 24.0 ميجابكسل تقريًبا )٤٠٠٠:  RAW   

١:١ ،١٦:٩ ،٤:٣ ،٣:٢ نسبة العرض إىل االرتفاع: 
ممكن إنشاء/حتديد جملد: 

مستمر، إعادة ضبط تلقائية، إعادة ضبط يدوية ترقيم امللفات:  

تلقائي، قياسي، صورة شخصية، منظر طبيعي، معتدل، حقيقي، أحادي   منط الصورة:  
اللون، حمدد بواسطة املستخدم 1-3    

تلقائي( أولوية احمليط( وتلقائي )أولوية توازن اللون األبيض(، مسبق الضبط )ضوء   التوازن األبيض:  
النهار، ظل، غائم، ضوء التنجسنت، ضوء فلورسنت أبيض، فالش(، خمصص   

ميكن إجراء تصحيح توازن اللون األبيض ومضاهاة توازن اللون األبيض   
*متكني نقل معلومات درجة حرارة لون الفالش   
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مستكشف املشهد ●

الضبط التلقائي للبؤرة ●

التقاطها   قابل للتطبيق على التعرض الطويل للضوء وكذلك على الصور التي يتم   تقليل التشوش:   
بسرعة ISO عالية   

حمسن اإلضاءة التلقائية متوفر تصحيح السطوع التلقائي للصورة: 
متوفرة أولوية درجة التظليل: 

تصحيح اإلضاءة الطرفية، تصحيح االنحراف اللوين، تصحيح التشويه، تصحيح االنحراف   تصحيح انحرافات العدسة: 
اللوين، تصحيح االنحراف    

النوع:                                  مرآة خماسية على مستوى العني
التغطية:                                             ٪٩٥ تقريًبا رأسي /أفقي )مع نقطة عني تبلغ ١٩ ملم تقريًبا ونسبة العرض إىل

   االرتفاع ٣:٢(
تقريًبا ٠،٨٢ X )1- م١ مع عدسة 50 ملم عند الضبط على وضع ما ال نهاية( التكبري:  

19 ملم تقريًبا )من منتصف العدسة العينية على بعد 1-م١( نقطة العني:  
تقريًبا٣،٠-  - +١.٠ م١)نقطة لكل بوصة( الضبط املدمج النكسار الضوء: 

غري زاهية ذات دقة ثابتة  شاشة ضبط البؤرة: 
متوفر عرض الشبكة:  
متوفر عرض املستوى اإللكرتوين: 

نوع يسمح بالرجوع السريع املرآة:  
متوفر ميزة معاينة عمق اجملال: 

التسجيل الثانوي لصور TTL، واكتشاف اختالف املرحلة باستخدام مستشعر   النوع:  
الضبط التلقائي للبؤرة اخملصص   

45 نقطة )من النوع املتداخل من الضبط التلقائي للبؤرة: 45 نقطة حد أقصى( نقاط الضبط التلقائي للبؤرة: 
*مع بعض العدسات، ال ميكن إجراء ضبط البؤرة من النوع املتداخل عند نقاط     

الضبط التلقائي للبؤرة البعيدة.   
*ضبط بؤرة من النوع املتداخل املزدوج عند f/2.8 مع نقطة الضبط التلقائي     

للبؤرة باملنتصف.   
)جمموعة ضبط البؤرة تلقائًيا: عند استخدام عدسات من فئة أ(   

EV-3-18 )الظروف: f/2.8- نقط ضبط تلقائي للبؤرة مركزية حساسة، ضبط   نطاق سطوع ضبط البؤرة: 
)ISO100 ،تلقائي للبؤرة للقطة واحدة درجة حرارة الغرفة   

الضبط التلقائي للبؤرة للقطة واحدة والضبط التلقائي للبؤرة باستخدام   تشغيل ضبط البؤرة: 
   Al Servo والضبط التلقائي للبؤرة باستخدام Al Focus ضبط البؤرة يدوًيا الضبط. 

وضع حتديد منطقة الضبط 
الضبط التلقائي للبؤرة لنقطة واحدة )حتديد يدوي(، الضبط التلقائي للبؤرة ملنطقة   التلقائي للبؤرة:  

)حتديد يدوي للمنطقة(، والضبط التلقائي للبؤرة مع التحديد التلقائي.   

شرط التحديد التلقائي لنقطة
ميكن حتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة تلقائًيا يف وضع الضبط     الضبط التلقائي للبؤرة:  

التلقائي للبؤرة للقطة واحدة باستخدام معلومات عن األلوان املكافئة لدرجات     
البشرة.    

الشعاع املساعد للضبط
 التلقائي للبؤرة:   سلسلة صغرية من ومضات الفالش تنطلق بواسطة وحدة الفالش املدجمة.

املواصفات
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 التحكم يف درجة اإلضاءة ●
قياس فتحة العدسة الكاملة TTL من خالل ٣٦ منطقة بدقة ٧٥٦٠ بكسل أللوان   وضع ضبط كثافة اإلضاءة: 
RGB باستخدام مستشعر ضبط كثافة اإلضاءة الذي يعمل باألشعة حتت احلمراء    

*قياس كثافة اإلضاءة التقديري )موصولة بكافة نقاط ضبط التلقائي للبؤرة(   
*قياس كثافة اإلضاءة اجلزئي )٦،٠٪ تقريًبا من مستكشف العرض يف املنتصف(   

*قياس كثافة اإلضاءة املوضعي )٪٣،٥ تقريًبا من مستكشف العرض يف املنتصف(   
*قياس متوسط كثافة اإلضاءة املقدر عند املركز   

نطاق سطوع قياس كثافة 
)ISO100 ،يف درجة حرارة الغرفة(  EV 1-20 اإلضاءة:  

أوضاع املنطقة األساسية: وضع التصوير:  
املشهد التلقائي الذكي، إيقاف تشغيل الفالش، التلقائي اإلبداعي، الصورة     

الشخصية، املنظر الطبيعي، الصورة القريبة، الرياضة، أوضاع املشهد اخلاصة     
)صور اجملموعة، األطفال، الطعام، ضوء الشموع، الصور الشخصية الليلية،     

املشهد الليلي مع حمل الكامريا باليد، التحكم يف اإلضاءة اخللفية للنطاق     
الديناميكي العايل(، املرشحات اإلبداعية )الضبط الدقيق، تأثري Fish-eye، اللوحة     

الزيتية، تأثري اجملسمات، معيار النطاق الديناميكي العايل، معيار النطاق الديناميكي     
العايل الواضح، والقوي واملنقوش(     

أوضاع املنطقة اإلبداعية:   
ضبط التلقائي للبؤرة املربمج، ضبط البؤرة تلقائًيا مع أولوية الغالق، ضبط البؤرة     

تلقائًيا مع أولوية فتحة العدسة، اإلضاءة اليدوية   
سرعة ISO يوصى

أوضاع املنطقة األساسية: سرعة ISO املضبوط تلقائًيا بفهرس درجة اإلضاءة(: 
أوضاع املنطقة اإلبداعية: ISO التلقائي، ISO100 - ISO 25600 املضبوط يدوًيا)يف     

زيادات توقف كاملة(، أو زيادة  سرعة إىل H)مكافئ لISO 51200I( املتوفر.   
احلد األقصى ل ISO تلقائي القابل للضبط    :ISO إعدادات سرعة

يدوي:                 *٥± درجة يف 1/4 - أو ١/٢ زيادات تعويض درجة اإلضاءة: 
                  *مع ضبط ]s: Shooting screen: Guided [,  3± توقف

مضاهاة شدة اإلضاءة:   2± توقف بزيادة قدرها 1/3 أو 1/2 درجة )ميكن     
                  ضمه مع تعويض اإلضاءة يدوًيا(

تلقائي:                يطبق يف وضع ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة واحدة   تثبيت اإلضاءة التلقائية: 
                                                                                       باستخدام قياس كثافة اإلضاءة التقديري عند ضبط البؤرة

اليدوي:                   بواسطة زر تثبيت اإلضاءة التلقائية   
ممكن مضاد االهتزاز:  

املواصفات
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الغالق ●

نظام التشغيل ●

غالق بؤري يتم التحكم به إلكرتونيا النوع:  
١/٤٠٠٠ ثانية إىل ٣٠ ثانية )النطاق اإلجمايل لسرعة الغالق، يختلف النطاق املتاح   سرعات الغالق:  

حسب وضع االلتقاط.( املصباح، مزامنة X عند  ١/200 ثانية.   

التصوير الفردي، التصوير املستمر عايل السرعة، التصوير املستمر منخفض   أوضاع التشغيل:  
السرعة، املوقت الذاتي ملدة 10 ثوان/ التحكم عن بعد، تأخري ثانيتني، تأخري 10 ثوان مع     

التصوير املستمر.   
التصوير املتواصل عايل السرعة: ٦ لقطات/ ثانية* تقريًبا كحد أقصى سرعة التصوير املستمر: 

 .]Servo AF[ ٤،٥ لقطات/ ثانية تقريًبا كحد أقصى أثناء العرض املباشر أو عند ضبط*   
التصوير املتواصل املنخفض السرعة: ٣ لقطات/ ثانية* تقريًبا كحد أقصى    

*٣،٥ لقطات/ ثانية تقريًبا كحد أقصى أثناء العرض املباشر   
احلد األقصى لعدد اللقطات

صورة JPEG كبرية/ دقيقة: 190 لقطة تقريًبا )البطاقة مليئة(  دون توقف:   
صورة RAW:21 لقطة تقريًبا )27 لقطة تقريًبا(   

صورة JPEG + RAW كبرية/ دقيقة: ٩١ لقطة تقريًبا )23 لقطة تقريًبا(   
*تعتمد األرقام على معايري Canon االختبارية )نسبة العرض إىل االرتفاع ٣:٢ بسرعة     

ISO100 ومنط الصورة القياسي( باستخدام بطاقة سعتها ٨ جيجابايت.   
 USH-Iتنطبق األرقام املوضحة داخل األقواس على العدسة الفائقة السرعة*   

املتوافقة وبطاقة 16 جيجابايت بناًء على معايري Canon االختبارية.   
*تشري “البطاقة مليئة” إىل أن التصوير ممكن حتى تصبح البطاقة مليئة.   

املواصفات
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الفالش ●

التصوير أثناء العرض املباشر ●

وحدة فالش منبثقة تلقائية قابلة للسحب    وحدة الفالش املدجمة: 
رقم الدليل: تقريًبا ١٢ /٣٩،٤ )ISO100 باألمتار/ القدم( تغطية الفالش: زاوية رؤية     

   عدسة مقاس 17 ملم تقريًبا ٣ ثوان تقريًبا إلعادة التشحني
وحداتEX-series Speedlites  املتوافقة Speedlites اخلارجي: 

الفالش التلقائي  E-TTL IIتعويض  ضبط كثافة إضاءة الفالش: 
درجة إضاءة الفالش:   2± درجة بزيادات قدرها١/٣ - أو ١/٢ درجة

متوفر قفل الفالش:  
ال يوجد طرف التوصيل بالكمبيوتر: 

إعدادات وظيفة الفالش املدمج، إعدادات وظيفة Speedlites اخلارجي، إعدادات   وحدة التحكم بالفالش: 
وظيفة Speedlite Custom  اخلارجي   

التحكم بالفالش الالسلكي من خالل النقل البؤري ممكن   

CMOS AF البيكسل املزدوج طريقة ضبط البؤرة: 
الوجه+ التتبع، املنطقة احلساسة، الضبط اليدوي )تقريًبا 5x و 10x/ تكبري متوفر   أوضاع ضبط البؤرة تلقائًيا: 

للتحقق من الرتكيز(   
EV-2-18  )يف درجة حرارة الغرفة، ISO100، ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة نطاق سطوع ضبط البؤرة: 

واحدة(   
قياس كثافة اإلضاءة التقديري )315 منطقة( قياس كثافة اإلضاءة اجلزئي )تقريًبا   وضع ضبط كثافة اإلضاءة: 

٪٦،٠ من شاشة العرض املباشر(، قياس كثافة اإلضاءة املوضعي )تقريًبا ٪٢،٦ من     
شاشة العرض املباشر(، قياس كثافة اإلضاءة املقدر عند املركز   

)ISO100 ،يف درجة حرارة الغرفة( EV-0-20 نطاق ضبط درجة السطوع: 
3± درجة بزيادات  ١/٣– أو ١/٢ توقف تعويض درجة اإلضاءة: 

متوفرة املرشحات اإلبداعية: 
متوفر  الغالق باللمس:  

ثالثة أنواع عرض الشبكة:  

املواصفات
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تصوير األفالم ●
MP4 تنسيق التسجيل:  

MOV :تصوير فيلم الفرتات الزمنية اخملتلفة*   
H.264 /MPEG-4 AVC الفيلم:  

متغري )معدل( معدل البت   
AAC الصوت:  

حجم تسجيل الفيلم ومعدل
  59.94p 50.00p/ 29.97p/ 25.00p/ :)1920x1080( Full HD   :اإلطارات 

p23.98   
    25.00p/29.97p /59.94p 50.00p/ :)1280x 720(HD   

25.00p/29.97p :)640x 480( VGA   
IPB )قياسي(، IPB )خفيف( معدل الضغط:  

ALL-I عند ضبط فيلم الفرتات الزمنية اخملتلفة*   
 معدل البت:   

  60 Mbps تقريًبا: 59.94p/ 50.00p( Full HD(/IPB )قياسي(    
30 Mbps تقريًبا: 29.97p/ 25.00/ 23.98p( Full HD(/  IPB)قياسي(    

12  Mbps تقريًبا: 29.97p/ 25.00(Full HD(/ IPB )خفيف(    
  26 Mbps تقريًبا: 59.94p/ 50.00p( HD(/IPB)قياسي(    

4 Mbps تقريًبا: 29.97p/ 25.00( HD(/  IPB)خفيف(    
9 Mbps تقريًبا: 29.97p/ 25.00( VGA()قياسي(     
3 Mbps تقريًبا: 29.97p/ 25.00 (( VGA()خفيف(     

  30 Mbps وايل: فيلم بتأثري الشكل املصغر:ح     
 90 Mbps حوايل: فيلم ذات الفرتات الزمنية اخملتلفة     

CMOS AF البيكسل املزدوج أوضاع ضبط البؤرة: 
الوجه+ التتبع، املنطقة احلساسة، الضبط اليدوي )تقريًبا 5x و 10x/ تكبري متوفر   أوضاع ضبط البؤرة تلقائًيا: 

للتحقق من الرتكيز(   
تصوير الفيلم باستخدام servo AF : ممكن

متوفر )متكني/ حمسن( الفيلم الرقمي املثبت الذكي: 
    3x- 10x تقريًبا التكبري/ التصغري الرقمي: 

EV-2-18)يف درجة حرارة الغرفة، ISO 100، ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة نطاق ضبط درجة السطوع: 
واحدة(   

املواصفات
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نطاق سطوع قياس كثافة 
قياس متوسط كثافة اإلضاءة املقدر عند املركز وقياس كثافة    اإلضاءة:  

اإلضاءة التقديري باستخدام مستشعر الصور   
*يتم الضبط تلقائًيا من خالل وضع الضبط التلقائي للبؤرة   

نطاق سطوع قياس كثافة
EV 0-20 )عند درجة حرارة الغرفة، سرعة ISO 100، مع قياس     اإلضاءة:   

متوسط كثافة اإلضاءة املقدر عند املركز(   
درجة إضاءة التصوير التلقائية )اإلضاءة التلقائية املربجمة لألفالم( واإلضاءة اليدوية التحكم يف درجة اإلضاءة: 

3± درجة بزيادات  –1/3  أو –1/2  تعويض درجة اإلضاءة: 
 ISO سرعة

)يوصى فهرس اإلضاءة(:
الضبط تلقائًيا على سرعة ترتاوح بني ISO100 - 12800 . يف أوضاع املنطقة     

 .)ISO25600 مكافئ ل( H الزمنية،  إن احلد األعلى متوسع إىل   
لتصوير باستخدام درجة اإلضاءة اليدوية: ISO تلقائي    

 H قابلة للزيادات حتى تصل إىل ISO100 - 12800 )ISO100 - 12800(   
 .) ISO 25600مكافئ ل(   

احلد األقصى لسرعة ISO القابلة للضبط تلقائًيا  :ISO إعدادات سرعة
ممكن فيلم بتأثري الشكل املصغر: 

احللم، األفالم القدمية، الذاكرة، األسود واألبيض الدراماتيكي، فيلم ذات تأثري   املرشحات اإلبداعية لألفالم: 
اجملسمات   

قابلة للضبط على ثانيتني/ ٤ ثوان/ ٨ ثوان لقطات الفيديو:  
ميكروفونات استرييو مدجمة تسجيل الصوت:  

يتوفر طرف توصيل ميكروفون استرييو خارجي   
مستوى تسجيل الصوت القابل للضبط، مرشح صوت الرياح متوفر،    

خمفض الصوت متوفر    
ثالثة أنواع شبكة العرض:  

فرتة التصوير )الساعات: الدقائق: الثواين(، عدد اللقطات، درجة اإلضاءة التلقائية   فيلم الفرتات الزمنية اخملتلفة: 
)اإلطار األول الثابت، كل إطارات(، إيقاف تشغيل LCD تلقائيا، انطالق الصافرة     

غري ممكن أثناء تصوير األفالم التقاط الصور الثابتة: 

شاشة TFT ألوان من الكريستال السائل النوع:   
العرض ٧،٧ سم )٣،٠ بوصة( )٣:٢( مع  ١،٠٤ مليون نقطة تقريًبا حجم الشاشة والنقاط:  

يدوي )٧ مستويات( ضبط السطوع:   
متوفر املستوى اإللكرتوين:  

٢٥ لغات واجهة املستخدم:  
االستشعار املتعلق بالسعة شاشة اللمس:   

املواصفات

● LCD شاشة
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العرض ●

املعاجلة الالحقة للصور ●

الطباعة ●

الوظائف اخملصصة  ●

شاشة صورة واحدة )من دون معلومات التصوير(، عرض صورة واحدة )مع   تنسيقات عرض الصورة: 
معلومات أساسية(، عرض 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(،     
عرض الفهرس ) ٤/٩/٣٦/١٠٠ صورة(   

وميض امليزات ذات اإلضاءة الزائدة تنبيه التظليل:  
متوفرة )قد ال يتم عرضها وفًقا لظروف التصوير( عرض مستوى ضبط البؤرة تلقائيا: 

10X -1.5X تقريًبا من عرض التكبري:  
ظروف البحث قابلة للتحديد )التصنيف، التاريخ، اجمللد، احلماية، نوع امللف( البحث عن الصور:  

صورة واحدة، التنقل السريع مبعدل 10 صور، حسب تاريخ التصوير، بحسب اجمللد،   طرق استعراض الصور: 
بحسب األفالم، بحسب الصور الثابتة، بحسب الصور احملمية، بحسب التصنيف.   

متوفر تدوير الصور:  
متوفر حماية الصور:  
متوفر التصنيف:  

متكني )شاشة LCD, HDMI( السماعة املدجمة تشغيل الفيلم:  
ممكن بدء/ نهاية مشهد الفيلم: 

يعرض جميع الصور تلقائًيا أو الصور التي تناسب ظروف البحث عرض شرائح الصور: 
قابلة للتحديد مع عروض الشرائح وتشغيل الفيلم املوسيقى اخللفية: 

الضبط الدقيق للبؤرة، تأثريFish-eye ، تأثري القوي، تأثري اللوحة الزيتية، تأثري املرشحات السينمائية: 
Toy camera ، تأثري اجملسمات   

متوفر تغيري احلجم:  
متوفر االقتصاص:  

اإلصدار ١،١ املتوافقة   :DPOF

15 وظيفة الوظائف اخملصصة: 
إىل ما يصل إىل ٥ شاشات ميكن تسجيلها قائمتي:  

إمكانية اإلدخال والتمكني معلومات حقوق النشر: 
شاشة التصوير، عرض القائمة، دليل األوضاع، دليل امليزات إعدادات مستوى العرض: 

املواصفات
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الواجهة ●

الطاقة ●

األبعاد والوزن ●

بيئة التشغيل ●

اتصاالت الكمبيوتر )Hi-Speed USB(، جهاز استقبال GP-E2، حمطة التوصيل    :DIGITAL طرف توصيل
CS100   

CEC تبديل تلقائي للدقة(، متوافق مع( C النوع طرف توصيل خرج HDMI صغري: 
 دخل مليكروفون خارجي طرف

طرف توصيل استرييو دقيق 3.5 ملم   التوصيل:   
1DM-E ميكروفون استرييو   

طرف توصيل وحدة التحكم 
RS-60E3 عن ُبعد:   لوحدات حتكم عن بعد من نوع
 BR-E1 متوافق مع وحدة التحكم عن بعد وحدة التحكم عن بعد السلكية: 

RC-6 ووحدة التحكم عن بعد الالسلكية )Bluetooth اتصال(   
مدعومة   :Eye-Fi بطاقة 

بطارية LP-E 17، )عدد ١( البطارية:  
*ميكن استخدامه مع قابس املنزيل.   

عند التصوير باستخدام مستكشف العرض: عدد اللقطات املمكنة: 
حوايل ٦٠٠ لقطة يف درجة حرارة الغرفة )٢٣ درجة مئوية/  ٧٣درجة فهرنهايت(   
حوايل  ٥٥٠ لقطة يف درجة حرارة الغرفة )٠ درجة مئوية/  ٣٢ درجة فهرنهايت(   

عند التصوير باستخدام العرض املباشر:   
حوايل ٢٧٠ لقطة يف درجة حرارة الغرفة )٢٣ درجة مئوية/ ٧٣ درجة فهرنهايت(   

حوايل ٢٣٠ لقطة يف درجة حرارة الغرفة )٠ درجة مئوية/٣٢  درجة فهرنهايت(   
*مع بطارية من نوع LP-E17 كاملة الشحن.   

ساعة واحدة و٥٥ دقيقة تقريًبا يف درجة حرارة الغرفة )٢٣ درجة مئوية/ ٧٣ درجة   مدة تصوير الفيلم: 
فهرنهايت(   

ساعة واحدة و٥٠ دقيقة تقريًبا يف درجة حرارة الغرفة منخفضة )٠ درجة مئوية/     
٣٢  درجة فهرنهايت(   

* مع بطارية  LP-E17مشحونة بالكامل.    

حوايل 0.١٣١ 9 x.٩٩ x ٧٦،٢ مم / ٥،١٦ x ٣،٩٣ x ٣،٠٠  بوصة األبعاد )العرض x االرتفاعx العمق(: 
حوايل  ٥٣٢ جراًما/ ١٨،٧٧   أوقية )تتضمن البطارية والبطاقات( الوزن:  

حوايل ٤٨٥ جراًما/ ١١،٧١ أوقية )اجلسم فقط(    

٠ – 40 درجة مئوية/ 32- 104 درجة فهرنهايت نطاق درجة احلرارة أثناء التشغيل: 
٪٨٥ أو أقل نسبة الرطوبة أثناء التشغيل: 

املواصفات
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● LP-E17 البطارية

● LC-E17 شاحن البطارية

● LC-E17E شاحن البطارية

بطارية ليثيوم قابلة إلعادة الشحن النوع:  
٧،٢ فولت من التيار املستمر اجلهد الكهربائي املقدر: 

١٠٤٠ مللي أمبري يف الساعة سعة البطارية:  
5 – 40 درجة مئوية/ ١٠٤ -٤١ درجة فهرنهايت نطاق درجة احلرارة أثناء التشغيل: 

٪٨٥ أو أقل نسبة الرطوبة أثناء التشغيل: 
حوايل . ٠ .٣٣ 0 x.١٤ x ،٤٩.٤ مم /x 55.0 x 3.10 1.94 بوصة األبعاد )العرض x االرتفاع x العمق(: 

حوايل ٥٤ جراًما/ ٩٥،١ أوقية )باستثناء الغطاء الواقي(   

  LP-E17البطارية البطارية املتوافقة:  
حوايل ساعتني )يف درجة حرارة الغرفة )٣٢ درجة مئوية/  ٧٣ درجة فهرنهايت(( مدة إعادة الشحن:  

١٠٠- ٢٤٠ فولت من التيار املستمر )50/ ٦٠هرتز( الدخل املقدر:   
٨،٤ فولت من التيار املستمر/  ٧٠٠ملي أمبري اإلخراج املقدر:  

نطاق درجة احلرارة أثناء التشغيل:  5 – 40 درجة مئوية/ ١٠٤ -٤١ درجة فهرنهايت
٪٨٥ أو أقل نسبة الرطوبة أثناء التشغيل: 

حوايل  x٦٧،٣  x٢٧،٧ ٩٢،٢ مم / ٢،٦٥ ١،٠٩x  x ٣،٦٣ بوصة األبعاد )العرض x االرتفاع x العمق(: 
حوايل 85 جراًما/ ٣ أوقية   

 LP-E17 البطارية البطارية املتوافقة:  
حوايل ١ مرت/ ٣،٣ بوصة طول كابل الطاقة: 

حوايل ساعتني )يف درجة حرارة الغرفة )٣٢درجة مئوية/ ٣٧ درجة فهرنهايت(( مدة إعادة الشحن:  
٢٤٠ -١٠٠ فولت من التيار املستمر )60/50 هرتز( الدخل املقدر:   

٨،٤ فولت من التيار املستمر/ ٧٠٠ مللي أمبري اإلخراج املقدر:  
نطاق درجة احلرارة أثناء التشغيل:  5 – 40 درجة مئوية/ ١٠٤ -٤١ درجة فهرنهايت

٪٨٥ أو أقل نسبة الرطوبة أثناء التشغيل: 
حوايل ٦٧،٣ x ٢٧،٧ x ٩٢،٢ مم / ٢،٦٥ x ١،٠٩ x ٣،٦٣ بوصة األبعاد )العرض x االرتفاع x العمق(: 

)باستثناء كابل الطاقة(   
حوايل 80 جراًما/  ٢،٨٢ أوقية )باستثناء كابل الطاقة(   

املواصفات

الكامريات  ● )احتاد   CIPA اختبار  ومعايري  وإرشادات  االختبارية   Canon معايري  إىل  أعاله  الواردة  البيانات  جميع  تستند 
ومنتجات التصوير(.

كما تستند األبعاد واحلد األقصى للقطر والطول والوزن املذكورة أعاله على إرشادات CIPA )باستثناء وزن جسم  ●
الكامريا فقط(.

مواصفات املنتج واألجزاء اخلارجية عرضة للتغيري دون إشعار. ●
مت تركيبها بالكامريا، استشر اجلهة املصنعة لهذه  ●  Canon  يف حالة حدوث مشكلة بعدسة ليست من إنتاج 

العدسة.
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العالمات التجارية

MPEG-4  حول ترخيص

●  .Adobe Systems Incorporated هي عالمة جتارية لشركة Adobe
إن Microsoft و Windows هما عالمتان جتاريتان أو عالمتان جتاريتان مسجلتان 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.
● .SD-3C, LLC هو عالمة جتارية مسجلة لشركة SDXC شعار
يعد كل من HDMI وشعار HDMI و Definition Multimedia Interface-High عالمات جتارية  ●

 .HDMI Licensing LLC أو عالمات جتارية مسجلة لشركة
●  .Bluetooth SIG, Inc هي عالمات جتارية مسجلة متلكها Bluetooth® إن عالمات وشعارات

وأي استخدام لهذه العالمات من قبل Canon, Inc. هي مبوجب ترخيص. 
أما كل العالمات التجارية األخرى فهي ملكية خاصة ألصحابها املعنيني.  ●
أما كل العالمات التجارية األخرى فهي ملكية خاصة ألصحابها املعنيني.  ●

لتشفري  يستخدم  وقد   MPEG-4 للمعيار   AT&T االخــرتاع  بــراءات  مبوجب  مرخص  املنتج  هذا   “
الفيديو املتوافق مع املعيار MPEG-4 و/ أو فك تشفري الفيديو املتوافق مع هذا املعيار والذي 
يتم تشفريه فقط )١( لألغراض الشخصية وغري التجارية أو )٢( من قبل موفر فيديو مرخص مبوجب 
براءات االخرتاعAT&T  لتقدمي فيديو متوافق مع املعيار MPEG-4 ومل يتم منح أي ترخيص صريًحا 

 .”MPEG-4 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.

● expat.h

Copyright © 1988, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

امللحقة  ووثائقه  الربنامج  هذا  من  نسخة  على  يستحصل  شخص  ألي  وجماًنا،  اإلذن،  مينح  لذلك 
حلقوق  حــدود  أي  غياب  ذلك  يف  مبا  قيود،  أي  دون  بالربنامج  للتعامل  “بالربنامج”(،  إليه  )املشار 
الربنامج، والسماح ألي  بيع نسخ عن  الستخدامه، ونسخه، وتعديله، وجمعه، ونشره وتوزيعه و/أو 

من األشخاص الذين يقومون بتقدمي الربنامج، وفًقا للشروط التالية:

سيتم تضمني إعالن حقوق النشر هذا وإشعار السماح بجميع نسخ الربنامج أو أجزائه األساسية.

فهذا الربنامج يباع كما هو دون ضمان من أي نوع، صريح كان أو ضمني، مبا يف ذلك سبيل املثال 
أو أصحاب  يكون املؤلفني  لن  االنتهاك.  الرواج، واملالئمة لغرض معني وعدم  وال حصر لضمانات 
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. 
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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 من صنع

Canon )مثل حدوث تسرب و/ أو انفجار البطارية(. يرجى االنتباه إىل أن هذا الضمان ال يغطي أعمال 
اإلصالح الناجمة عن عيوب يف امللحقات غري األصلية والتي ليست من إنتاج شركة Canon. بالرغم 

من إمكانية طلب إجراء مثل تلك األعمال ولكن اخلدمة يف هذه احلالة ستكون مدفوعة األجر.   
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وأيــســلــنــدا،  )الـــرويـــج،  للبيئة  األوروبـــيـــة  ــة  ــوكــال وال األوربــــي  ــاد  ــاالحت ب خـــاص 
وليختنشتاين(. 

نفايات  مع  رميه  يجب  ال  املنتج  هــذا  أن  على  تــدل  الــرمــوز  هــذه  إن 
اإللكرتونية  واملعدات  الكهربائية  النفايات  لتوجيهات  وفًقا  املنزل 
البطارية  وتوجيهات   ،)  ٢٠١٢/٩١ األوروبي.  )االحتاد   )WEEE  Directive(
تطبق  التي  الوطنية  التشريعات  أو  و/   )٢٠٠٦  /٦٦ ــي  األوروب ــاد  )االحت
الرمز  حتت  كيميائية  ــواد  م عالمة  طباعة  مت  إذا  التوجيهات.  هــذه 

 Pb  =Mercury,  Cd=Hg( ثقيل  أن معدن  البطارية، هذا يظهر  لتوجيهات  أعاله، ووفًقا  املذكور 
,Lead=Cadmium( موجود يف هذه البطارية بكثافة أعلى من احلد املسموح به يف توجيهات 
البطارية. يجب تسليم هذا املنتج يف نقطة حتصيل معينة، أو يف نقطة حتصيل مرخصة بإعادة 
غري  التعامل  إّن  واحملوالت.  البطاريات  أو   )EEE( اإللكرتونية  واملعدات  الكهربائية  النفايات  تدوير 
املناسب مع هذا النوع من النفايات قد يؤثر على البيئة وصحة اإلنسان بسبب املواد املسممة 
يف  سيسهم  املنتج  هذا  من  السليم  التخلص  ويف  الشأن  هذا  يف  تعاونكم  إن  حتتويها.  التي 
االستخدام الفعال للموارد الطبيعية. للمزيد من املعلومات عن عملية إعادة تدوير هذا املنتج، 
يف  النفايات  رمي  خدمة  أو  النفايات،  إدارة  سلطة  أو  مبدينتك،  احمللي  باملكتب  االتصال  يرجى 

منزلك املرخص لها أو ميكن زيارة موقعwww.canon-europe.com/weee  أو 
 . www.canon-europe.com/battery
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تنبيه
يف حال استبدال البطارية بأخرى غري مناسبة وليست من النوع الصحيح، هناك احتمال يف حصول 

انفجار. يرجى التخلص من البطاريات املستخدمة وفًقا للقوانني الوطنية املنصوص عليها.
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دليل بدء التشغيل/ تنزيل 
الصور إىل جهاز الكمبيوتر

14
يوضح هذا الفصل التايل:

● EOS نظرة عامة على الربامج املستخدمة مع كامريات
كيفية تنزيل وتثبيت الربنامج على الكمبيوتر ●
● )PDF كيفية تنزيل وعرض أدلة اإلرشادات اخلاصة بالربنامج )ملفات بتنسيق
كيفية تنزيل الصور من الكامريا إىل جهاز الكمبيوتر  ●
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دليل بدء تشغيل الربنامج
حملة عامة عن الربنامج

يعرض هذا القسم حملة عامة عن تطبيقات الربنامج املتعددة لكامريات EOS. لتنزيل وتثبيت 
الربنامج أنت بحاجة إىل اتصال بشبكة اإلنرتنت. ال ميكن تنزيل أو تثبيت الربنامج يف البيئة التي ال 

تتوفر فيها اتصال بشبكة اإلنرتنت.

EOS Utility 
مع توصيل الكامريا بالكمبيوتر الشخصي، ُيمكنك برنامج EOS Utility من نقل الصور 

الثابتة واألفالم املصورة باستخدام الكامريا إىل الكمبيوتر. وميكنك أيًضا استخدام الكمبيوتر 
الشخصي يف ضبط العديد من إعدادات الكامريا والتصوير عن ُبعد مع توصيل الكمبيوتر 

بالكامريا. أيًضا، ميكنك نسخ مقاطع املوسيقى اخللفية، مثل *EOS Sample Music، إىل 
البطاقة. 

* ميكنك استخدام موسيقى اخللفية كمقطع موسيقى للقطة الفيديو، الفيلم أو شرائح 
    العرض التي يتم تشغيلها بالكامريا خاصتك. 

 Digital Photo Professional
يوصى باستخدام هذا الربنامج للمستخدمني الذين يقومون بتصوير صور RAW بشكل 

أساسي. حيث ميكنك عرض وحترير ومعاجلة وطباعة صور RAW بسرعة عالية. كما ميكنك 
أيًضا 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. 

Picture Style Editor 
ميكنك حترير أمناط الصورة وإنشاء وحفظ ملفات منط الصورة األصلية. هذا الربنامج 

خمصص للمستخدمني املتقدمني ذوي اخلربة يف معاجلة الصور. 
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دليل بدء تشغيل الربنامج

ال تقوم بوصل الكامريا بجهاز الكمبيوتر قبل تنزيل الربنامج. وإال لن يتم تنزيل الربنامج بشكل  ●
مناسب.

فاتبع  ● بك،  اخلــاص  الكمبيوتر  جهاز  على  مثبتة  الربنامج  من  أقــدم  نسخة  هناك  كانت  لو  حتى 
اإلجراءات التالية لتثبيت النسخة األحدث. )سيتم استبدال النسخة األقدم(. 

1

2

قم بتنزيل الربنامج.
●  Canon موقع  إىل  بالوصول  وقم  الكمبيوتر  جهاز  عرب  اإلنرتنت  شبكة  مع  اتصال  بإنشاء  قم 

التايل. 
www.canon.com/icpd

حدد البلد أو منطقة اإلقامة ونّزل الربنامج.  ●
قم بضغطه على جهاز الكمبيوتر.  ●

أنقر على ملف التنزيل املعروض لبدء تشغيله.    :Windows بالنسبة لنظام التشغيل
اتبع اخلطوات  dmg وعرضه.  إنشاء ملف  سيتم    :Macintosh بالنسبة لنظام التشغيل

التالية لبدء تشغيل املثبت. 
 .dmg ١( أنقر مرتني على ملف(

e .سيظهر رمز التشغيل وملف تثبيت على الشاشة
            يف حال مل يظهر ملف املثبت، أنقر مرتني على رمز التشغيل لعرضه. 

)٢( أنقر مرتني على ملف التثبيت. 
e  .يبدأ تشغيل املثبت

اتبع املعلومات املعروضة على الشاشة لتثبيت الربنامج. 

تنزيل وتثبيت الربنامج
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تنزيل وعرض برنامج أدلة اإلرشادات )ملفات 
)PDF بتنسيق

يتطلب تنزيل برامج أدلة اإلرشادات )ملفات بتنسيق PDF( اتصال مع شبكة اإلنرتنت. ال يكون 
التنزيل ممكًنا يف البيئة التي ال تتوفر فيها شبكة اإلنرتنت.

1

2

 .)PDF قم بتنزيل برنامج أدلة اإلرشادات )ملفات بتنسيق
قم باالتصال بشبكة اإلنرتنت وقم بالوصول إىل موقع Canon التايل. ●

www.canon.com/icpd

 .)PDF عرض برنامج أدلة اإلرشادات )ملفات بتنسيق
قم بالنقر مرتني على على دليل اإلرشادات الذي مت تنزيله )ملفات بتنسيق PDF( لفتحه.  ●
● Adobe Acrobat Reader DC  لعرض دليل اإلرشادات، يتطلب استخدام أحد الربامج التالية

أو  Adobe PDF viewer )اإلصدار األحدث منه(. 
ميكن حتميل برنامج Adobe Acrobat Reader DC  باجملان عن شبكة اإلنرتنت.  ●
للتعلم عن كيفية استخدام برنامج عرض ملفات PDF، ارجع إىل قسم املساعدة بالربنامج.  ●
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وهناك  الكمبيوتر.  على  الكامريا  يف  املوجودة  الصور  لتنزيل   EOS برنامج  استخدام  ميكنك 
طريقتان للقيام بذلك. 

1
2

3

قم بتثبيت الربنامج )ص. 475(. 

استخدم كابل التصويل املرفق لتوصيل 
الكامريا بالكمبيوتر. 

اخلاص  ● الرقمي  التوصيل  بطرف  الكابل  بتوصيل  قم 
مواجًها   >D< الكابل  قابس  يكون  بحيث  بالكامريا 

للجزء األمامي للكامريا. 
●  USB توصيل  بصرف  السلك  قابس  بتوصيل  قــم 

اخلاص بالكمبيوتر.

استخدم برنامج EOS Utility لتنزيل الصور. 
●  .EOS Utility ارجع إىل دليل إرشادات

تنزيل الصور على الكمبيوتر

التنزيل من خالل توصيل الكامريا بالكمبيوتر

عند إنشاء اتصال Wi-Fi، ال ميكن توصيل الكامريا بجهاز الكمبيوتر بواسطة كابل الواجهة.   
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عند تنزيل الصور من الكامريا إىل الكمبيوتر، باستخدام قارئ بطاقات دون استخدام برامج EOS، فانسخ 
جملد DCIM املوجود على البطاقة إىل الكمبيوتر. 

1
2

3

قم بتثبيت الربنامج )ص. 475(. 

أدخل البطاقات يف قارئ البطاقات. 

 Digital Photo Professional استخدم برنامج
لتنزيل الصور. 

●  .Digital Photo Professional ارجع إىل دليل إرشادات

تنزيل الصور باستخدام قارئ البطاقات

تنزيل الصور على الكمبيوتر

ميكنك أيًضا استخدام جهاز قراءة البطاقات لتنزيل الصور على الكمبيوتر.
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فهرس
  120 ............Al FOCUS الضبط التلقائي للبؤرة
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)الضبط التلقاذي للبؤرة مع أولوية فتحة 
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v)املرشحات اإلبداعي(.......................105
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W )الصورة الشخصية(...........................91
B )الفني الزاهي للنطاق الدينامكي العايل(...108
A )الفني القياسي للنطاق الدينامكي العايل(........108
D)الفني املطبوع للنطاق الديناميكي العايل(.........109
c )تأثري احلجم املصغر(........................ 108
Z )تأثري اللوحة املائية(.......................... 108
4)صور قريبة( .....................................93
F )مشعد ليلي مع حمل الكامريا باليد(...........101
X)تأثري عني السمكة(.............................107
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G )التحكم باخللفية للنطاق الديناميكي العايل(.........102
C)الفني الواضح للنطاق الديناميكي العايل(..109
H )تأثري الكامريا اللعبة(.........................108
q )صورة اجملموعة(............................96
6 )صورة شخصية ليلية(........................100
)الضبط الدقيق للبؤرة(.............................107
P )الطعام(............................................98
A )املشهد الذكي التلقائي(...............78
7 إيقاف تشغيل الفالش.....................83
3)مناظر طبيعية(................................92
Q)التحكم السريع(.....95، ١١١، 237، 346،274
G)أسود/ أبيض حمبب(.........................107
)التلقائي الذكي(......................................84
275.............................................١٠٨٠ x ١٩٢٠
275..............................................٤٨٠x ٦٤٠

275.................................................٧٢٠x ١٢٨٠
181...............................................Adobe RGB

 AI SERVO )الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام  
120 ،81...............................................)AI SERVO

AL Servo )الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام 
120....................................................)AL Servo
284 ،٨ .................................................ALL-I

Av )اإلضاءة التلقائية مع أوليوة فتحة العدسة(..188
BULB )درجة إضاءة املصباح(...................193
Err )كود  اخلطأ(..................................... 453
277 ،70................................................exFAT
FEB )مضاهاة إضاءة الفالش(..................214
434........................................................GPS
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IPB )خفيف(..............................................276
IPB)قياسي(.............................................276
147.........................................................JPEG
M )درجة اإلضاءة اليدوية(...........................191
284........................................................MOV
275........................................................MP4
433.......................................................NFC
٤٣٤ ،275.............................................NTSC
ONE SHOT )ضبط البؤرة تلقائًيا للقطة واحدة(..119، 245

P )ضبط البؤرة تلقائًيا املربجمة(...............184
٥٧٢، ٤٣٤...............................................PAL
149 ،147 ،146 ،32 ...................................RAW
149 ،147 ،146...............................RAW+ JPEG
SCN )املشهد اخلاص(.............................95

Speedlite خارجي 8 الفالش
181..........................................................sRGB
Tv )الضبط التلقائي للبؤرة مع أولوية الغالق(...... 186
433......................................................Wi-Fi

أ
إداء رعادة الشحن......................................407
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استكشاف األخطاء وإصالحها ................341، 70
اسم امللف............................................

إضاءة نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا باللون 
األحمر 

إطار منطقة الضبط التلقائي 
للبؤرة

إعادة الشحن
إعادة الضبط اليدوية

إعادة تشكيل
إعداة الضبط التلقائي

إعداد اإلجراء
إعداد دليل الصور

إعدادات اتصال الالسكي
اكتشاف االهتزاز

األرقام
االستمتاع باألفالم

اإلضاءة اليدوية
األطفال

اإلعداد التلقائي
اإلعدادات

اإلعدادات االفرتاضية
األفالم

األفالم القدمية
االقتصاص )الصور(

األهداف التي يصعب ضبط البؤرة 
عليها

الربامج الثابتة
الربنامج
البطارية

البطاقات
ألبوم لقطات الفيديو
التأثري الواضح الفني

التاريخ/ الوقت
التباين

التحديد التلقائي 
)ضبط البؤرة تلقائًيا(

التحديد اليدوي )نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا(
التحكم السريع

التحكم بالفالش )إعدادات الوظيفة(
التحكم يف اإلضاءة اخللفية للنطاق 

الديناميكي العايل
التدوير التلقائي

التدوير اليدوي
التذكري بالبطاقة

التشبع
التشغي
التشغي

التشغيل
التشغيل

التشغيل التلقائي
التشغيل التلقائي

التصحيح
التصنيف
التصنيف

التصوير أثناء العرض املباشر
التصوير الفردي

التصوير الفوتوغرايف بالفالش الالسلكي
التصوير الفوتوغرايف عن قرب

التصوير املستمر
التصوير املستمر ذات السرعة البطيئة

التصوير املستمر عايل السرعة
التصوير باستخدام وحدة التحكم عن بعد

التصوير مضاد االهتزاز
التكبري/ التصغري الدقيق

التكبري/ التضغري الفيلم الرقمي
التلقائي اإلبداعي

التمييزات املقتصة
التنظيف )مستشعر الصورة(
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التهيئة
التهيئة منخفضة املستوى
احلد األقصى لعدد اللقطات

 املمكنة
احلزام

احلكم السريع
احللم

احلماية
الدارامي باألسود واألبيض

الدقة الفائقة )عايل الدقة( )فيلم(
الذاكرة

الرمز ...........
السحب
الشاحن
الشبكة
الشحن

الشعاع املساعد للضبط التلقائي
الصافرة
الصافرة

الصافرة باللمس
الصور

الصور األحادية
الصور باألسود واألبيض

الضبط البؤري غري الدقيق
الضبط البيدوي للبؤرة

الضبط التلقائي الدقيق
)Servo  الضبط التلقائي للبؤرة باستخدام

الضبط التلقائي للبؤرة لألفالم باستخدام  
)Servo

الضبط التلقائي للبؤرة للمنطقة
الضبط التلقائي للبؤرة لنقطة واحدة

الضبط التلقائي للبؤرة مع أولوية الغالق
الضبط التلقائي للبورة املربجمة
الضبط التلقاذي للبؤرة املربجمة

الضبط التلقاذي للبؤرة مع أولوية الغالق
الضبط اليدوي للبؤرة
الضبط اليدوي للبؤرة

الضغط بالكامل
الضغط حتى املنتصف

الطعام
العدسة

العرض اخملفض
العرض املكرب

العرض على جهاز التلفاز
العرض على شاشة التلفاز

الغالق باللمس
)Speedlite( الفالش

الفالش املدمج
الفالش املدمج

الفالش اليدوي
الفيلم ارقمي للمشعهد التلقائي

 الذكي
القأئمة
القرص

الكابل
الكامريا

الالسلكي
اللغة

اللقطات التي تستند إىل 
احمليط

اللقطات املمكنة
اخملصصة

املرشحات اإلبداعية
املرشحات اإلبداعية

املرشحات اإلبداعية لألفالم
املستمر )ترقيم امللفات(

املستوى اإللكرتوين
املستوى اإللكرتوين
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املستوى اإللكرتوين
املسح

املشاهد الليلية
املشهد التلقائي الذكي

املشهد الليلي
امللحقات

املنطقة الناعمة
امليكروفون

امليكروفون اخلارجي
امليكروفون اخلارجي

النطاق الديناميكي العايل الفني القياسي
النطاق الديناميكي العايل الفني الواضح

النطاق الديناميكي العايل فني قوي
النطاق الديناميكي العايل فني منقوش

النطاق الفعال
الوضوح

الوظائف املتوفرة بحسب وضع التصوير
الوظائف اخملصصة
الوظائف اخملصصة

امتداد امللف
إنشاء/ اختيار ملف

أوضاع التصوير
أوضاع املنطقة األإبداعية

أوضاع املنطقة األساسية
أولوية الدرجة

أولوية احمليط
أولوية درجة اللون

أوليوية األبيض
إيقاف التشغيل التلقائي

إيقاف تشغيل الفالش
Eye- Fi بطاقات

بطاقات الذاكرة 8 البطاقات
بني داكن )أحادي(

بيانات مسح األتربة

ت
Fish- eye تأثري

تأثري أفالم اجملسمات
تأثري التدجات )أحادي(

تأثري الكامريا اللعبة
تأثري اللوحة املائية

تأثري اجملسمات
تأثري اجملسمات يف األفالم

تأثري املرشحات
تبديل الربجمة

تبهيت اخللفية
تبهيت اهتزاز الكامريا

تتبع اللون
تثبيت اإلضاءة التلقائية

حتديد نقطة الضبط التلقائي للبؤرة
حتديد نقطة الضبط التلقائي 

)AF( للبؤرة
حتديد نقطة ضبظ البؤرة تلقائًيا

حتذير درجة احلرارة
حترير الغالق من دون بطاقة

حترير القفل
حترير املشهدين األول واألخري

تخزين ضوء النهار
تدوير )الصورة(

تدوير الصورة التلقائي الرأسي
)DPOF( ترتيب الطباعة

ترقيم امللفات
تسجيل الصوت

تشغيل الصور
تشغيل الضبط التلقائي للبؤرة

تصحيح اإلضاءة الطرفية
تصحيح اإلضاءة الطرفية

تصحيح االنحراف اللوين
تصحيح االنحراف تلقائًيا

فهرس

72
٣٦٣
١٠١ ،100
78
100
٣
250
301 ،264
301
301 ،264
108
108
109
109
20 4
159
416
388
216
319
315
30
31
30
45
164
391
164
٣١٣ ،43
112 ،83
٤١٤

160 ،٨٨
329

381 ،241 ،107
٢٨٢
160
382 ،٢٤٢ ،108
382 ،241 ،108
382 ،٢٤٢ ،108
٢٨٢
374 ،276 ،147
185
86
20 0
٣٩٣ ،129
199
128  ،123

127 ،124 ،123
125
309 ،١٦٢
312
50
352
47
340 ،322
322
366
317
301
٣٣٣ ،115
244 ،118
173
173
175
175
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تصحيح التشوه
تصحيح التشوه
تصحيح التشوه

تصوير األالم بالنطاق الدناميكي العايل
تعويض درجة إضاءة الفالش

تعويض درجة اإلضاءة
تغيري احلجم

تقليل التشويش
تقليل العني احلمراء
تقليل العني احلمراء

تقليل تشويش اللقطات املتعددة
تقليل تشويش درجة اإلضاءة الطويلة

تقليل تشويش سرعة ISO العالية
تكبري الصور

تلميحات التصوير
تنبيه التمييز

تنظيف املستشعر
تهيئة )تهيئة البطاقة(

توازن اللون األبيض
توازن اللون األبيض الشخصي

ISO توسيع
جودة تسجيل الصور
جودة تسجيل الصور

حجم امللف
حجم تسجيل امللف

ح
حماية الصور

حمل الكامريا باليد
خ

خارج نطاق الضبط البؤري
د

درجات اإلضاءة الطويلة
درجة إضاءة طويلة )مصباح(

درجة اإلضاءة اليدوية

درجة اإلضاءة اليدوية
درجة اللون

درجة حرارة اللون
دقيقة )جودة تسجيل الصور( 

دليل استكشاف األخطاء وحّلها
دليل امليزات

دليل وض التضوير
ر

O رمز
رمز التحذير

رموز املشاهد
رياضة

ريقاف التشغيل التلقائي
ز

زاوية الضبط
زاوية العرض

LCD زاوية متغري شاشة
DISP زر
INFO زر
زر الغالق

زيادات مستوى تعويض درجة اإلضاءة
س

سرعة ISO سريعة
269 ،266 ،152 ISO سرعة

سرعج مزامنة الفالش
سماعة

ش
LCD شاشة

شاشة التصوير
شريط الرتدد الرسومي
شريط الرتدد الرسومي

)RGB /السطوع( 
ص

صغري )جودة تسجيل الصورة(

فهرس

176
175
176
279
206
196
٣٨٣

205
205
170
١٧١
170
337 ،259
58
377
331 ،327
69
123
166
390

146
275
275

360
254 ،139 ،51

254 ،139 ،51

١٧١
193
259 ،140

268
159 ،٩٩ ،98
163
32
438
57
56

15
395
267 ،235
94
٣١٣

82 ،42
50
82 ،42
326 ،٣١٣ ،71 ،28
406  ،270  ،233 ،115
52
390

170

210
350

42 ،26
53
377

377

٣٨٣ ،32
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صورة اجملموعة
صورة شخصية

ض
ضبط البؤرة تلقائًيا مع أولوية فتحة

 العدسة
AF 8 ضبط البؤرة تلقائًيا

ضبط البؤرة يف وضع ١ املباشر
ضبط البؤرة من النوع املتداخل
ضبط البؤرة من النوع املتداخل

ضبط البؤرة من النوع املتداخل املزدوج
ضبط البؤرة 8 الضبط التلقائى للبؤرة 

ضبط احلد األقصى ل ISO التلقائي 
ضبط السطوع

ضبط كثافة املوضع
ضضبط البؤرة من النوع املتداخل

 املزدوج
ضط كثافة اإلضاءة التلقائية اجلزئية

ضوء الشموع
ط

طاقة التشغيل املنزيل
طاقة التيار الكهربائي املنزيل

USB )طرف توصيل )رقمي
HDMI طرف توصيل

طرف رقمي
ظ

ظروف البحث
ع

عادي )جودة تسجيل الصور(
عايل الدقة )فيلم(

عدد اللقطات املمكنة
عدد وحدات البكسل

عرض التنقل
عرض التنقل السريع 

)استعراض الصور(

عرض الشبكة
عرض الشبكة
عرض الشبكة

عرض الشرائح
عرض الشرائح

عرض الفهرس
عرض القأئمة
عرض القأئمة

عرض القفهرس
عرض املستوى

عرض املعلومات
عرض مستوى الضبط التلقائي للبؤرة

عالمة التصنيف
عمليات اللمس

عمليات ضبط البؤرة
غ

غطاء العدسة العينية
ف

فتحة التوقف
فتحة حامل ثالثي القوائم

فيلم الفرتات املتباعدة
فيلم النطاق الديناميكي العايل

ق
قائمتي
قائمتي

قارنة التيار املستمر
قرص األوضاع

قفل الضبط التلقائي للبؤرة
قفل املرآة
قفل املرآة
قفل املرآة

قفل ضبط البؤرة
قياس ضبط كثافة اإلضاءة التقديري

قياس كثافة اإلضاءة املقدرة من

فهرس

96
166

188

٢٥٢
130
130
130

154
314
194

130
194
٩٩

408
408
477
348
183 ،28

344

٣٨٣ ،32
275
231
146
335

335

243
305
74
354
354
334
428 ،61
٥٥
334
53
270
376
341
٦٦
244

413 ،35

190
29
284
279

399
399
408
30
199
207
207
395 ،20 0
120 ،81
194
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 املنتصف
ك

كاكتشاف األوجه + تتبع
كبري )جودة تسجيل الصور(

كتاب لقطات الفيديو
ل

لقطات الفيديو
لقطات الفيديو

لقطات قريبة
م

مؤشر ضبط البؤرة
مؤشر مستوى درجة تعريض اإلضاءة

متوسط )جودة تسجيل الصور(
جمموعات ضبط البؤرة تلقائًيا

جمموعة املصطلحات
حماكاة الصور النهائية

حمسن اإلضاءة التلقائي
خمطط النظام

خمفض الصوت
مرشح منع الرياح

مزامنة الستارة األوىل
مزامنة الغالق

 )الستارة األوىل/ الثانية(
مزامنة صوت الستائر

مزامنة مناطق مالمسة الفالش
مساحة اللون

مستشعر ضبط البؤرة تلقائًيا
مستكشف املشهد

مستوى الشحن
مستوى الصوت )تشغيل الفيلم(

مستوى العرض
مستوى تسجيل الصوت

مسح إعداد الكامريا
مسح إعدادات الكامريا إىل الوضع 

االفرتاضي
مسح الصور

مشهد ليلي مع حمل الكامريا باليد
مصباح الوصول

مضاهاة
مضاهاة شدة اإلضاءة التلقائية

)AEB( 
مضاهاة شدة اإلضاءة التلقائية

)AEB( 
معاينة عمق اجملال

معدل اإلطارات
معلومات البطارية
معلومات التصوير
معلومات التصوير
معلومات العرض

معلومات حقوق النشر
مفاحت احلماية من الكتابة

مفتاح التحكم عن بعد
مفتاح وضع ضبط البؤرة 

ICC ملف التعريف
منطقة الوقت

منطقة كبرية لضبط البؤرة تلقائًيا 
منظر طبيعي

منع ظهور األتربة يف الصور
موسيقى اخللفية

موقت ذاتي
موقت ذاتي ل 10 دقائق أو دقيقتني

موقت ضبط كثافة اإلضاءة
موقت ضبط كثافة اإلضاءة

ن
نتمييز التحذير

نسبة العرض إىل االرتفاع
نسبة العرض إىل االرتفاع

نطاق منطقة ضبط

فهرس

٥٩١

248
٣٨٣ ،32
291

291
291
93

78
٣٣
٣٨٣ ،32
١٣١
28
271 ،236
169
426
302
302
215

228  ،215
215
28
١٨١
130
٣٣
407 ،٤٤
351
53
302
٣٢٣

٣٢٣
٣٦٣
١٠١
40
168

390 ،197

197 ،168
190
275
407
٣٧٣
٣٧٣
233
320
39
413
259 ،140 ،49
١٨١
45
123
156 ،92
327
356
143
143
243
304

377
150
150
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 البؤرة تلقائًيا
نظام الفيديو

نقطة ضبط البؤرة )نقطة ضبط البؤرة 
تلقائًيا(

نقطة ضبط البؤرة تلقائًيا
منط الصورة

و
واقي العني

وحدات الفالش التي ليست من 
Canon إنتاج

وحدات الفالش اخلارجي
وضع التشغيل

وضع الضبط التلقائي للبؤرة
وضع الضغط
وضع الفالش

وضع املشهد اخلاص
وضع ضبط البؤرة تلقائًيا

وضع ضبط كثافة اإلضاءة
Bluetooth وظيفة

وقت التسجيل
وقت التسجيل املمكن )فيلم(

وقت املعاينة
وقت معاينة الصورة
C)تلقائي إبداعي(

فهرس

248 ،128 ،123
٤٣٤ ،357 ،275

123
123
١٦١ ،158 ،155

413

210
20 9
143 ،١٤١ ،32
304 ،274
276
215 ،214
95
304 ،247
304 ،243
433 ،409
276
276
٣١٣
٣١٣
84
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