العربية
دليل المستخدم المتقدم

مقدمة
قبل البدء في التصوير ،تأكد من قراءة التالي

لتجنب مشكالت التصوير والحوادث ،يرجى أوالً قراءة "احتياطات التعامل" (= )31و"إرشادات السالمة"
(= .)28أيضًا ،اقرأ دليل اإلرشادات هذا بعناية لضمان استخدامك للكاميرا على نحو صحيح.

اطلع على هذا الدليل في أثناء استخدام الكاميرا للتعرف أكثر على الكاميرا

في أثناء قراءة هذا الدليل ،التقط عدة لقطات تجريبية وشاهد كيف تظهر في النهاية .وبذلك ،يمكنك التعرف
على إمكانات الكاميرا على نحو أفضل .واحرص أيضًا على حفظ هذا الدليل في مكان آمن للرجوع إليه
عند الضرورة.

اختبار الكاميرا قبل االستخدام والمسؤولية القانونية

بعد التصوير ،اعرض الصور وتحقق من تسجيلها على نحو سليم .إذا كانت الكاميرا أو بطاقة الذاكرة معيبة
وتعذر تسجيل الصور أو تنزيلها إلى الكمبيوتر ،فال تتحمل  Canonالمسؤولية عن أي خسارة أو إزعاج
ينجم عن ذلك.

حقوق النشر

تحظر قوانين حقوق الطبع في بعض البلدان االستخدام غير المرخص له للصور التي يتم التقاطها بالكاميرا
(أو الموسيقى/الصور المصحوبة بموسيقى تم نقلها إلى بطاقة الذاكرة) في غير أغراض التسلية الشخصية.
انتبه أيضًا إلى أن بعض المسارح العامة والمعارض وغيرها قد تحظر التصوير الفوتوغرافي حتى لو كان
بغرض التسلية الخاصة.
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قائمة فحص العناصر

قبل بدء استخدام الكاميرا ،تأكد من توفر جميع العناصر التالية معها .وفي حالة فقدان أي منها،
اتصل بالموزع.

الكاميرا
(مزودة بغطاء جسم الكاميرا)

حزمة البطارية LP-E17
واق)
(مع غطاء ٍ

شاحن البطارية
*LC-E17E

الرباط

* يأتي شاحن البطارية  LC-E17Eمرفق معه سلك طاقة.
z zال تأتي الكاميرا مزودة ببطاقة ذاكرة (= )11أو كبل الواجهة أو كبل .HDMI
z zلمعرفة تفاصيل دليل المستخدم المتقدم وأدلة اإلرشادات ،راجع "أدلة اإلرشادات" (=.)4
z zفي حالة شراء طقم العدسات ،قد تكون أدلة إرشادات العدسة مضمنة كذلك.
z zاحرص على أال تفقد أيًا من العناصر الموضحة أعاله.
z zعند الحاجة إلى أدلة إرشادات العدسة ،قم بتنزيلها من موقع  Canonاإللكتروني (=.)4
z zأدلة اإلرشادات الخاصة بالعدسة (ملفات  )PDFمخصصة للعدسات التي تباع بشكل منفصل .الحظ أنه
عند شراء طقم العدسات ،قد ال تطابق بعض الملحقات المرفقة مع العدسة المعلومات الموجودة في دليل
إرشادات العدسة.
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أدلة اإلرشادات

يقدم دليل اإلرشادات المرفق مع الكاميرا اإلرشادات األساسية للكاميرا ووظائف .Wi-Fi
يمكن تنزيل دليل المستخدم المتقدم (ملف  PDFهذا) ،الذي يقدم إرشادات كاملة ،من
موقع  Canonاإللكتروني إلى جهاز الكمبيوتر أو جهاز آخر.

تنزيل دليل المستخدم المتقدم/أدلة اإلرشادات
يمكن تنزيل دليل المستخدم المتقدم وأدلة اإلرشادات للعدسات والبرامج (ملفات  )PDFمن موقع Canon
اإللكتروني إلى جهاز الكمبيوتر أو جهاز آخر.

z zموقع التنزيل
دليل المستخدم المتقدم/المعلومات التكميلية
www.canon.com/icpd

دليل إرشادات العدسة

www.canon.com/icpd

دليل إرشادات البرامج

www.canon.com/icpd

z zلعرض ملفات  ،PDFتحتاج إلى برنامج عرض  PDFمن  Adobeمثل Adobe Acrobat Reader DC
(يُوصى بتنزيل أحدث إصدار).
z zيمكن تنزيل  Adobe Acrobat Reader DCمجا ًنا من اإلنترنت.
z zانقر مرتين على ملف  PDFلتنزيله.
z zلمعرفة المزيد عن كيفية استخدام برنامج عرض  ،PDFارجع إلى قسم المساعدة في البرنامج أو ما يماثله.
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اداشرإلا ةلدأ

تنزيل دليل المستخدم المتقدم/أدلة اإلرشادات باستخدام رمز QR
يمكن تنزيل دليل المستخدم المتقدم وأدلة اإلرشادات للعدسات والبرامج (ملفات  )PDFإلى الهاتف الذكي
أو الكمبيوتر اللوحي باستخدام رمز .QR

www.canon.com/icpd

z zتتطلب قراءة رمز  QRتطبيق برنامج.
z zحدد بلد أو منطقة اإلقامة ،ثم قم بتنزيل دليل المستخدم المتقدم/أدلة اإلرشادات.
z zحدد [ :5رابط كتيب اإلرشادات/البرنامج] لعرض رمز  QRعلى الكاميرا.
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دليل البدء السريع

١

أدخل البطارية (=.)42
z zعند الشراء ،اشحن البطارية لبدء االستخدام
(=.)40

٢

أدخل البطاقة (=.)42
z zأدخل البطاقة مع توجيه الملصق نحو مقدمة
الكاميرا.

٣

ر ّكب العدسة (=.)49
z zقم بمحاذاة عالمة التركيب البيضاء الموجودة
بالعدسة مع عالمة التركيب البيضاء الموجودة
بالكاميرا لتركيب العدسة.
z zأزل غطاء العدسة.

٤

استعد للتصوير.

)(۱
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)(۲

z zاضغط على ( )١بينما تقوم بتدوير ( )٢قليالً،
ثم حرّ ر (.)١
z zقم بتدوير ( )٢أكثر قليالً حتى تسمع صوت نقرة.

عيرسلا ءدبلا ليلد

5

اضبط مفتاح التشغيل على <>1
(=.)47

6

اضبط مفتاح تبديل أوضاع التركيز
على <.>AF

7

 >AF<z zتعني ضبط البؤرة تلقائيًا.
 >MF<z zتعني ضبط البؤرة يدويًا .لن يعمل
ضبط البؤرة التلقائي.

اضبط قرص األوضاع على <>A
(=.)70
z zسيتم ضبط جميع إعدادات الكاميرا الالزمة تلقائيًا.
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اضبط التركيز البؤري على الهدف (=.)58
z zتظهر [( ]pنقطة  )AFعلى أي وجه تم اكتشافه.
z zاضغط على زر اإلغالق جزئيًا وستركز الكاميرا
على الهدف.
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عيرسلا ءدبلا ليلد

9
10

التقط الصورة (=.)58
z zاضغط على زر اإلغالق بالكامل اللتقاط الصورة.

راجع الصورة.
z zيتم عرض الصورة الملتقطة للتو لمدة ثانيتين
تقريبًا على الشاشة.
z zلعرض الصورة مرة أخرى ،اضغط على زر
<.)304=( >x

z zلعرض الصور الملتقطة حتى اآلن ،راجع "تشغيل الصور" (=.)304
z zلحذف الصور ،راجع "محو الصور" (=.)327
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حول هذا الدليل
الرموز الواردة في هذا الدليل
 :يشير إلى القرص الرئيسي.
<>6
 :يشير إلى قرص التحكم السريع.
<>5
<: >W> <X> <Y> <Zيشير إلى االتجاه المناظر على مفاتيح األسهم <.>V
 :يشير إلى قرص التحكم.
<>5
 :يشير إلى زر التحكم السريع/اإلعداد.
<>0< >Q
:يشير إلى مدة (* بالثواني) تشغيل الزر الذي ضغطت عليه،
*
كما هو مؤقت بعد تحرير الزر.
yyباإلضافة إلى ما سبقُ ،تستخدم الرموز والعالمات المخصصة ألزرار الكاميرا وتظهر على الشاشة أيضًا في هذا الدليل عند
مناقشة عمليات التشغيل والوظائف ذات الصلة.

( Mفي عناوين الصفحات) :تتوفر الوظائف فقط في أوضاع المنظقة اإلبداعية (الوضع < >tأو <>d
أو < >sأو < >fأو < )>aأو لألفالم المسجلة باستخدام التعريض
اليدوي.
 :أرقام صفحة المرجع لإلطالع على مزيد من المعلومات.
=***
 :تحذير لمنع مشكالت التصوير.
 :معلومات تكميلية.
 :تلميحات أو نصائح للحصول على تصوير أفضل.
 :نصيحة الستكشاف األخطاء وإصالحها.
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ليلدلا اذه لوح

االفتراضات األساسية إلرشادات التشغيل ،عينات الصور
z zقبل اتباع أية إرشادات ،تأكد من أن مفتاح الطاقة معين على <.)47=( >1
z zيفترض ضبط جميع إعدادات القوائم والوظائف المخصصة على القيم االفتراضية.
z zتبين الرسوم التوضيحية الواردة في هذا الدليل الكاميرا وهي متصلة بالعدسة EF-M15-45mm
 f/3.5-6.3 IS STMكمثال.
z zعينات الصور المعروضة على الكاميرا والمستخدمة في هذا الكتيب ما هي إال ألغراض
التوضيح فحسب.
z zعند اإلشارة إلى استخدام عدسات  EFأو  ،EF-Sفمن المفترض استخدام محول الحامل معها.
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البطاقات المتوافقة

يمكن استخدام البطاقات التالية في الكاميرا بصرف النظر عن السعة .إذا كانت البطاقة جديدة أو تم محو ما
عليها من بيانات من قبل (تهيئتها) بواسطة كاميرا أخرى أو كمبيوتر ،فقم بتهيئة البطاقة باستخدام هذه
الكاميرا (=.)490

z zبطاقات الذاكرة SD/SDHC/SDXC
تعد بطاقات  UHS-IIو UHS-Iمدعومة.

البطاقات التي يمكن أن تسجل أفالمًا عليها
عند تسجيل أفالم ،استخدم بطاقة كبيرة السعة تتميز بأداء فعال (سرعات كتابة وقراءة عالية) ألحجام تسجيل
األفالم .للحصول على تفاصيل ،انظر =.579
تشير كلمة "بطاقة" في هذا الدليل إلى بطاقة الذاكرة  SDوإلى بطاقات الذاكرة SDHC
وبطاقات الذاكرة .SDXC
*ال تأتي الكاميرا مع أي بطاقة لتسجيل الصور/األفالم .لذا يرجى شراؤها بشكل منفصل.
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االتصال بالكمبيوتر عبر 408........................................................................Wi-Fi
االتصال بطابعة عبر 416............................................................................Wi-Fi
إرسال الصور إلى خدمة ويب426...........................................................................
اتصال  Wi-Fiعبر نقاط الوصول441......................................................................
التوصيل بوحدة تحكم السلكي عن بُعد 446..................................................................
إعادة االتصال عبر 449............................................................................. Wi-Fi
تسجيل إعدادات اتصال متعددة 451..........................................................................
إعدادات 452..........................................................................................Wi-Fi
إعدادات 453...................................................................................Bluetooth
تغيير االسم المستعار454.....................................................................................
تمييز الصور بعالمات جغرافية باستخدام معلومات  GPSمن األجهزة األخرى 455...................
تغيير إعدادات االتصال أو حذفها 458.......................................................................
مسح إعدادات االتصال الالسلكي وإعادتها لإلعدادات االفتراضية460....................................
شاشة عرض المعلومات 461.................................................................................
عمليات تشغيل لوحة المفاتيح االفتراضية462...............................................................
االستجابة لرسائل األخطاء463...............................................................................
مالحظات وظيفة االتصال الالسلكي 474....................................................................
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الحماية 476....................................................................................................
التحقق من إعدادات الشبكة 477..............................................................................
حالة االتصال الالسلكي 478..................................................................................

اإلعداد

481

قوائم عالمة التبويب :اإلعداد 482............................................................................
اختيار مجلد484...............................................................................................
ترقيم الملف 486...............................................................................................
تدوير تلقائي489...............................................................................................
تهيئة البطاقة 490..............................................................................................
دليل الوضع492...............................................................................................
دليل المزايا 493...............................................................................................
الوضع االقتصادي494........................................................................................
توفير الطاقة 495..............................................................................................
سطوع الشاشة 496............................................................................................
التاريخ/الوقت/المنطقة497....................................................................................
اللغة 500.......................................................................................................
مفتاح تبديل أوضاع التركيز (501...............................................................)AF/MF
نظام الفيديو 502...............................................................................................
تنظيف المستشعر503.........................................................................................
تحكم باللمس 507..............................................................................................
صفير508......................................................................................................
تحليل 509............................................................................................HDMI
خرج 510................................................................................... HDMI HDR
وظيفة زر اإلغالق لألفالم511...............................................................................
عرض معلومات االلتقاط 512................................................................................
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أداء العرض 515..............................................................................................
تنسيق عرض محدد المنظر515..............................................................................
إعدادات العرض 516.........................................................................................
عكس العرض 517............................................................................................
ميزات المساعدة 518..........................................................................................
أوضاع تصوير مخصصة (519..................................................................)C2/C1
إعادة ضبط الكاميرا520......................................................................................
معلومات حقوق الطبع521....................................................................................
معلومات أخرى523...........................................................................................

الوظائف المخصصة  /قائمتي

525

قوائم عالمة التبويب :التخصيص526........................................................................
إعدادات الوظائف المخصصة 527...........................................................................
عناصر إعدادات الوظائف المخصصة528..................................................................
مسح إعدادات الوظائف المخصصة542.....................................................................
قوائم عالمة التبويب :قائمتي543.............................................................................
تسجيل قائمتي544.............................................................................................

المرجع

549

البرامج 550....................................................................................................
استيراد الصور إلى كمبيوتر552.............................................................................
الشحن بالبقاء داخل الكاميرا 554.............................................................................
الملحق المتعلق بمنفذ الطاقة المنزلية555....................................................................
دليل استكشاف األخطاء وإصالحها 556.....................................................................
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رموز الخطأ 575..............................................................................................
بيانات األداء 576..............................................................................................
عرض المعلومات 583........................................................................................
الفهرس596....................................................................................................
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فهرس المميزات
الطاقة

الشاشة

z zشحن البطارية (=)40

z zاإلمالة (=)46

z zمستوى شحن البطارية (=)48

z zتحكم باللمس (=)66

z zالوضع االقتصادي (=)494

z zدليل المزايا (=)493

z zتوفير الطاقة (=)495

z zالسطوع (=)496

البطاقات
z zالتهيئة (=)490
z zالبطاقات المتوافقة مع تسجيل األفالم (=)579

العدسة
z zالتركيب (=)51= ،49

z zمستوى إلكتروني (=)512
z zمساعدة (=)518

الضبط التلقائي للبؤرة ()AF
z zعملية تركيز بؤري تلقائي (=)195
z zطرق تركيز بؤري تلقائي (=)198
z zاختيار نقطة )203=( AF

z zالفصل (=)53= ،50

 AFz zتحديد العين (=)209

z zتحرير الغالق بدون عدسة (=)541

 AFz zمستمر (=)211

اإلعدادات األساسية
z zالتاريخ/الوقت/المنطقة (=)497
z zاللغة (=)500
z zالصافرة (=)508
z zإزالة كل إعدادات الكاميرا (=)520
z zمعلومات حقوق الطبع (=)521

z zلمس  AFوسحبه (=)212
z zتركيز يدوي إلكتروني (=)214
z zشعاع ساعدة )215=( AF
z zالتركيز البؤري اليدوي (=)218
z zإعدادات تحديد حواف )220=( MF

القياس
z zوضع القياس (=)151

التشغيل
z zالحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف
(=)124
z zوضع التشغيل (=)133
z zمؤقت ذاتي (=)135
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إعدادات تسجيل الصور

التصوير

z zإنشاء/اختيار مجلد (=)484

z zوضع التصوير (=)36

z zترقيم الملف (=)486

z zالتحكم السريع (=)67

جودة الصورة

z zمساعدة إبداعية (=)76
z zمرشحات إبداعية (=)96

z zجودة الصورة (=)122

z zمراجعة عمق المجال (=)109

z zنسبة عرض إلى ارتفاع صورة ثابتة (=)125

z zوضع تتابع )137=( RAW

z zتصحيح انحراف العدسة (=)128

z zوضع )176=( HDR

z zسرعة ( ISOالصور الثابتة) (=)143

z zتدرج التركيز البؤري (=)180

z zمُحسن اإلضاءة التلقائي (=)149

z zاإلغالق باللمس (=)184

z zأولوية درجة لون ساطع (=)150

z zمؤقت فترة فاصلة (=)187

z zتوازن لون أبيض (=)155

z zمؤقت تعريض طويل (=)191

z zمساحة األلوان (=)162

z zالعرض المكبر (=)205

z zنمط الصورة (=)163

z zالتحكم عن بعد (=)223

z zتقليل التشويش لدرجات اإلضاءة الطويلة
(=)171

z zالمفتاح البعيد (=)223

z zتقليل التشويش للحصول على سرعات  ISOعالية
(=)172
z zالتصوير المضاد لالهتزاز (=)193
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z zعرض معلومات التصوير (=)512
z zعرض الشبكة (=)513
z zرموز الخطأ (=)575
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تعريض ضوئي

تسجيل فيلم
z zتسجيل التعريض التلقائي (=)232

z zتعويض التعريض الضوئي باستخدام M+ISO
التلقائي (=)111

z zتسجيل التعريض اليدوي (=)234

z zتعويض التعريض الضوئي (=)140

z zفيلم )239=( HDR

)141=( AEBz z

z zحجم تسجيل الفيلم (=)241

z zمحاكاة التعريض الضوئي (=)154

z zتسجيل صوت (=)248

z zقفل )217=( AE

z zمرشح للرياح (=)248

z zتغيير األمان (=)531

z zالمُخفِف (=)249

الفالش
z zفالش داخلي (=)284
z zتعويض تعريض فالش (=)286
z zقفل )287=( FE
z zإعدادات وظيفة الفالش الداخلي (=)292
z zإعدادات وظيفة الفالش الخارجي (=)294
z zوظيفة الفالش الخارجي المخصصة (=)298
z zفالش خارجي (=)300

z zالميكروفون (=)249
z zفيلم فاصل زمني (=)250
z zلقطة فيديو سريعة (=)261
)271=( Movie Servo AFz z
z zحساسية تتبع )273=( Movie Servo AF
z zسرعة )274=( Movie Servo AF
z zالتصوير بجهاز التحكم عن بُعد (=)276
z zسرعة ( ISOالفيلم) (=)277
z zخرج )278=( HDMI
z zغالق آلي بطيء (=)279
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التشغيل
z zوقت معاينة الصورة (=)127

تحرير الصور
z zمرشحات إبداعية (=)338

z zعرض الصورة المفردة (=)304

z zمعالجة صورة )341=( RAW

z zالتشغيل باستخدام شاشة اللمس (=)306

z zتصحيح العين الحمراء (=)350

z zالعرض المكبر (=)307

z zألبوم لقطات الفيديو السريعة (=)351

z zعرض الفهرس (=)308

z zاقتصاص صور )354=( JPEG

z zتشغيل األفالم (=)309
z zتحرير المشهدين األول واألخير من الفيلم
(=)313

z zتغيير حجم صور )356=( JPEG

طلب الطباعة

z zالتقاط إطار ( 4K) (=)315

z zأمر الطباعة ()331=( )DPOF

z zاستخراج الصور الثابتة (صور تتابع )RAW

z zإعداد ألبوم الصور (=)335

(=)319
z zعرض الصور على جهاز تلفاز (=)321

التخصيص

z zالحماية (=)323

z zوضع التصوير المخصص (=)519

z zتدوير الصورة (=)326

z zالوظائف المخصصة ()526=( )C.Fn

z zالمسح (=)327

z zعمليات األزرار المخصصة (=)535

z zالتصنيف (=)358

z zعمليات األقراص المخصصة (=)540

z zعرض شرائح (=)361
z zضبط محددات بحث الصور (=)363
z zتصفح الصور (عرض التنقل السريع) (=)365
z zعرض معلومات التشغيل (=)367
z zتنبيه بتمييز (=)369
z zعرض نقطة )370=( AF
z zعرض الشبكة (=)371
z zتحليل )509=( HDMI
z zخرج )510=( HDR
z zعرض معلومات التصوير (=)588
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تنظيف المستشعر وتقليل األتربة

ميزات االتصال الالسلكي

z zاستحواذ بيانات إزالة الغبار(=)174

z zالتوصيل إلى هواتف ذكية (=)379

z zالتنظيف اليدوي للمستشعر (=)505

z zإرسال الصور تلقائيًا إلى الهواتف الذكية
(=)394

z zتنظيف المستشعر (=)503

البرامج

z zتحكم عن بعد ()408=( )EOS Utility
z zإرسال الصور تلقائيًا للكمبيوتر (=)413

z zالتنزيل والتثبيت (=)550

z zطباعة من طابعات )416=( Wi-Fi

z zأدلة إرشادات البرنامج (=)551

z zالتحميل إلى خدمات الويب (=)426
z zاالتصال بتحكم عن بعد السلكي (=)446
z zتمييز الصور بعالمات جغرافية (=)455
z zمسح اإلعدادات الالسلكية (=)460
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إرشادات السالمة

تأكد من قيامك بقراءة هذه اإلرشادات من أجل تشغيل المنتج بأمان.
اتبع هذه اإلرشادات لمنع حدوث إصابات أو أضرار لمشغل المنتج أو اآلخرين.

تحذير:

يُشير هذا الرمز إلى احتمالية التعرض إلصابات خطيرة أو الوفاة.

z zاحفظ هذا المنتج بعيدًا عن متناول األطفال الصغار.

قد يؤدي لف الرباط حول عنق الشخص إلى اختناقه.
تشكل المكونات وعناصر الكاميرا أو الملحقات المرفقة خطرً ا في حال ابتالعها .وإذا تم بلعه ،فاطلب مساعدة طبية
على الفور.
تشكل البطارية خطرً ا في حال ابتالعها .وإذا تم بلعه ،فاطلب مساعدة طبية على الفور.
z zال تستخدم إال مصادر الطاقة المحددة في دليل اإلرشادات هذا لالستخدام مع هذا المنتج.
z zال تقم بفك المنتج أو تعديله.
z zال ُتعرّ ض المنتج إلى صدمات أو اهتزازات قوية.
z zال تقم بلمس أية أجزاء داخلية مكشوفة.
z zتوقف عن استخدام المنتج في أية ظروف غير عادية مثل انبعاث األدخنة أو صدور روائح غريبة.
z zال تستخدم المذيبات العضوية مثل الكحول أو البنزين أو التنر لتنظيف المنتج.
z zال تعرض المنتج للبلل .ال تقم بإدخال أية أجسام غريبة أو سوائل داخل المنتج.
z zال تستخدم المنتج في األماكن التي قد تتواجد فيها غازات قابلة لالشتعال.

قد يؤدي عدم االلتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو انفجار أو حريق.

z zال تترك عدسة أو كاميرا بها عدسة تحت أشعة الشمس المباشرة دون أن يكون غطاء العدسة مركبًا.

وإال فقد تقوم العدسة بتركيز أشعة الشمس مسببة الحريق.

z zال تلمس المنتج المتصل بمأخذ التيار الكهربي أثناء العواصف البرقية.

فقد يؤدي هذا إلى حدوث صدمة كهربائية.

z zاتبع اإلرشادات التالية عند استخدام البطاريات أو حزم البطاريات المزودة المتاحة تجاريًا.
•استخدم البطاريات/حزم البطاريات مع المنتجات المحددة لها فقط.
•ال تقم بتسخين البطاريات/حزم البطاريات أو تعريضها إلى النار.
•ال تقم بشحن البطاريات/حزم البطاريات باستخدام شواحن بطاريات غير معتمدة.
•ال ُتعرّ ض أطراف التوصيل إلى األوساخ وال تجعلها تالمس أية مسامير معدنية أو أجسام معدنية أخرى.
•ال تستخدم البطاريات/حزم البطاريات التي بها تسريب.
•عند التخلص من البطاريات/حزم البطاريات ،قم بعزل أطراف التوصيل بشريط الصق أو أية وسائل أخرى.

قد يؤدي عدم االلتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو انفجار أو حريق.
إذا كانت البطارية/حزمة البطارية بها تسريب وحدث تالمس بين المادة المتسربة وبين الجلد أو المالبس ،فقم بغسل
جار بشكل كامل .وفي حالة مالمسة العين ،فاغسل العين بكميات غزيرة من
المنطقة التي تعرضت للتالمس بماء ٍ
الماء الجاري النظيف بشكل كامل واطلب المساعدة الطبية على الفور.
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z zاتبع اإلرشادات التالية عند استخدام شاحن البطارية أو محول .AC
•قم بإزالة أية أتربة متراكمة على قابس الطاقة ومأخذ التيار الكهربي باستخدام قطعة قماش جافة بشكل دوري.
•ال توصل القابس بمأخذ التيار الكهربي أو تفصله عنه بيدين مبللتين.
•ال تستخدم المنتج إذا لم يتم إدخال قابس الطاقة بشكل كامل داخل مأخذ التيار الكهربي.
•ال ُتعرّ ض قابس الطاقة وأطراف التوصيل إلى األوساخ وال تجعلها تتالمس مع المسامير المعدنية أو أية أجسام
معدنية أخرى.
z zال تلمس شاحن البطارية أو محول  ACالمتصل بمأخذ التيار الكهربي أثناء العواصف البرقية.
z zال تضع أحماالً ثقيلة على سلك الطاقة .ال تقم بإتالف سلك الطاقة أو تقطيعه أو تعديله.
z zال تقم بلف المنتج في قماش أو أية مواد أخرى أثناء استخدامه أو بعد فترة قصيرة من استخدامه عندما تكون درجة حرارة
المنتج ال تزال دافئة.
z zال تفصل المنتج بسحب سلك الطاقة.
z zال تترك المنتج متصالً بمصدر الطاقة لفترات زمنية طويلة.
z zال تشحن البطاريات/حزم البطاريات في درجات حرارة خارج نطاق  ٤٠–٥درجة مئوية.

قد يؤدي عدم االلتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو انفجار أو حريق.

z zال تدع المنتج مالمسًا لمنطقة معينة في الجلد لفترات زمنية ممتدة أثناء االستخدام.

فقد يؤدي ذلك إلى حرق تماسي ناتج عن درجة حرارة منخفضة ،ويتضمن احمرار الجلد والتبثر ،حتى إذا لم يكن
المنتج ساخ ًنا .يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم أو األدوات المشابهة عند استخدام المنتج في األماكن الحارة
ولألشخاص الذين لديهم مشاكل بالدورة الدموية أو جلد بدرجة إحساس أقل.
z zاتبع أية عالمات تشير إلى وجوب إيقاف تشغيل المنتج في األماكن التي يحظر فيها استخدامه.

فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث خلل وظيفي باألجهزة األخرى نتيجة تأثير الموجات الكهرومغناطيسية ووقوع
الحوادث أيضًا.
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تنبيه:

يُشير هذا الرمز إلى احتمالية التعرض إلصابات.

z zال ُتطلق الفالش بالقرب من العينين.

فقد يؤذي ذلك العينين.

z zال تنظر إلى الشاشة أو عبر محدد المنظر لفترات زمنية طويلة.

فهذا قد يسبب أعراضًا مشابهة ألعراض دوار الحركة .في هذه الحالة ،توقف عن استخدام المنتج فورً ا واسترح لمدة
محددة قبل مواصلة االستخدام.

z zيُصدر الفالش درجة حرارة عالية عند إطالقه .فاحرص على أن تكون أصابعك وجميع أجزاء الجسم واألشياء األخرى
بعيدة عن وحدة الفالش أثناء التقاط الصور.

وذلك حتى ال تحدث حروق أو خلل وظيفي في وحدة الفالش.

z zال تترك المنتج في األماكن المعرضة لدرجات حرارة مرتفعة أو منخفضة للغاية.

فقد يصبح المنتج ساخ ًنا أو باردًا للغاية مما يتسبب في حدوث حروق أو إصابات عند لمسه.

z zالرباط معد لالستخدام الجسدي فقط .قد يؤدي تعليق الرباط ،المعلق به المنتج ،على ُخ َّطاف أو جسم آخر إلى تلف المنتج.
ال تقم أيضًا برج المنتج أو تعريضه لصدمات قوية.
z zال تضغط بقوة على العدسة وال تسمح باصطدامها مع جسم آخر.

فقد يؤدي ذلك إلى حدوث ضرر أو تلف بالمنتج.

z zال تر ّكب المنتج ّإل على حامل ثالثي القوائم مثبت بدرجة كافية.
z zال تحمل المنتج هنا وهناك أثناء تركيبه على حامل ثالثي القوائم.

فهذا قد يسبب اإلصابة أو تنتج عنه حادثة.

z zال تلمس أيًا من المكونات الموجودة داخل المنتج.

فهذا قد يسبب اإلصابة.

z zإذا حدث أي تفاعل أو تهيج غير طبيعي في الجلد أثناء استخدام هذا المنتج أو بعده ،فعليك االمتناع عن استخدامه مرة
أخرى والحصول على االستشارة/الرعاية الطبية.
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احتياطات التعامل
العناية بالكاميرا

z zهذه الكاميرا جهاز بالغ الدقة .ال تسقطها أو تعرضها لصدمة قوية.
z zليست الكاميرا مقاومة للماء وال يمكن استخدامها تحت الماء .إذا أصبحت الكاميرا مبتلة ،فاتصل بمركز
خدمة  Canonعلى الفور .أزل أي قطرات ماء باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة ،وإذا تعرضت
الكاميرا لهواء مالحّ ،
فنظف الكاميرا باستخدام قطعة قماش نظيفة ومبللة بعد عصرها جي ًدا.
z zيؤدي استخدام الكاميرا في أماكن تتكاثر فيها األتربة والغبار إلى التسبب في حدوث عطل.
z zيوصى بتنظيف الكاميرا بعد استخدامها .فإبقاء األتربة والغبار واألمالح والمياه على الكاميرا قد
ً
عطل.
يسبب
ً
مجال مغناطيسيًا قويًا كالمحرك المغناطيسي أو
z zال تترك الكاميرا مطل ًقا بالقرب من أي شيء يصدر
الكهربائي .تجنب أيضًا استخدام الكاميرا أو تركها بالقرب من أي شيء يصدر موجات السلكية قوية،
كالهوائي الضخم .قد تسبب المجاالت الكهرومغناطيسية القوية حدوث عطل في الكاميرا أو إتالف
بيانات الصور.
z zال تترك الكاميرا في األماكن شديدة السخونة ،مثل وضعها داخل السيارة في أشعة الشمس القوية
المباشرة .قد تؤدي درجات الحرارة العالية إلى تعطل الكاميرا.
z zتحتوي الكاميرا على دوائر كهربائية إلكترونية دقيقة .ال تحاول مطل ًقا تفكيك الكاميرا بنفسك.
z zال تعرقل عمليات غطاء الغالق أو الفالش الداخلي بإصبعك أو غيره من األجسام .فقد يؤدي ذلك إلى
حدوث عطل.
z zاستخدم فرشاة منفاخ متاحة تجاريًا إلزالة األتربة من العدسة أو األجزاء األخرى .ال تستخدم منظفات
تحتوي على مذيبات عضوية لتنظيف جسم الكاميرا أو العدسة .للتخلص من األوساخ المستعصية،
اصطحب الكاميرا إلى أقرب مركز خدمة .Canon
z zال تلمس مناطق التالمس الكهربائية للكاميرا بإصبعك .وذلك لمنع تآكل منطقة التالمس .فيمكن لمناطق
التالمس المتآكلة أن تسبب تعطل الكاميرا.
z zإذا تم نقل الكاميرا من غرفة باردة إلى أخرى دافئة ،فقد يتكثف الماء على الكاميرا واألجزاء الداخلية.
ولمنع تكثف الماء ،ضع الكاميرا ً
أول في كيس بالستيكي محكم الغلق ودعها تتكيف مع درجة الحرارة
األعلى قبل إخراجها من الكيس.
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لماعتلا تاطايتحا

z zفي حال تشكل التكثف على الكاميرا ،ولتجنب إلحاق الضرر بها ،ال تستخدم الكاميرا ،وال تحاول إزالة
العدسات ،أو البطاقة ،أو البطارية .أوقف تشغيل الكاميرا وانتظر حتى تتبخر الرطوبة بالكامل قبل
استئناف استخدامها.
حتى بعد جفاف الرطوبة بالكامل ،وفي حال ما زالت أجزاء الكاميرا الداخلية باردة ،ال تحاول نزع
العدسات ،أو البطاقة ،أو البطارية حتى تعود درجة حرارة الكاميرا متالئمة مع درجة الحرارة المحيطة.
z zفي حالة عدم استخدام الكاميرا لفترة زمنية طويلة ،أخرج البطارية وقم بتخزين الكاميرا في مكان بارد
وجاف وجيد التهوية .حتى في أثناء تخزين الكاميرا ،اضغط على زر اإلغالق لبضع مرات كل فترة
قصيرة من الوقت للتأكد من أنها ال تزال تعمل.
z zتجنب تخزين الكاميرا في األماكن التي توجد بها مواد كيماوية تسبب الصدأ والتآكل كالمعمل الكيميائي.
z zفي حال عدم استخدام الكاميرا لفترات طويلة ،فاختبر كل وظائفها قبل االستخدام .إذا لم تستخدم الكاميرا
لبعض الوقت أو إذا كانت هناك مناسبة تصوير هامة كرحلة أجنبية ،فافحص الكاميرا لدى أقرب مركز
خدمة تابع لشركة  Canonأو افحصها بنفسك وتأكد من أنها تعمل على نحو صحيح.
z zقد تصبح الكاميرا ساخنة بعد التصوير المستمر والمتكرر أو بعد التقاط صورة ثابتة/فيلم لمدة طويلة.
ليس هذا عيبًا.
z zإذا كان هناك مصدر للضوء يأتي من داخل أو خارج منطقة الصورة ،فقد تصبح الصورة ضبابية.

الشاشة

z zعلى الرغم من تصنيع الشاشة بتقنية فائقة الدقة تتخطى  %٩٩,٩٩من وحدات البيكسل الفعالة ،إال أنه قد
تكون هناك نسبة  %٠,٠١أو أقل من وحدات البيكسل غير الفعالة ،وقد تكون هناك بقع باللون األسود أو
األحمر أو غيرهما من األلوان .وليس ذلك خلالً وظيفيًا .فهي ال تؤثر على الصور المسجلة.
z zفي حال ترك الشاشة في وضع التشغيل لمدة طويلة ،فقد يحدث تشوه بالشاشة تظهر فيه بقايا ما كان
يتم عرضه .ومع ذلك ،فإن هذا األمر يحدث لفترة مؤقتة وسيختفي بمجرد ترك الكاميرا دون استخدام
لبضعة أيام.
z zقد يبدو عرض الشاشة بطي ًئا في درجات الحرارة المنخفضة أو قد يظهر باللون األسود في درجات
الحرارة العالية .وتعود الشاشة إلى الوضع الطبيعي في درجة حرارة الغرفة.
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البطاقات

لحماية البطاقة والبيانات المسجلة عليها ،الحظ ما يلي:
z zتجنب إسقاط البطاقة أو ثنيها أو تعريضها للماء .وال تعرضها للقوة المفرطة أو الصدمات المادية
أو االهتزاز.
z zال تلمس مناطق التالمس الكهربائية للكاميرا بإصبعك أو بأي جسم معدني.
z zال تضع أي ملصقات أو ما إلى ذلك على البطاقة.
ً
مجال مغناطيسيًا قويًا ،مثل جهاز التلفاز
z zال تقم بتخزين البطاقة أو استخدامها بالقرب من أي شيء يصدر
أو السماعات أو المغناطيس .تجنب أيضًا األماكن المحتمل احتوائها على كهرباء إستاتيكية.
z zال تترك البطاقة في أشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من مصدر حرارة.
z zقم بتخزين البطاقة في حاوية مالئمة.
z zال تقم بتخزين البطاقة في أماكن حارة أو متربة أو رطبة.

تلطخ مستشعر الصور

z zبجانب دخول األتربة من الخارج إلى الكاميرا ،فقد تلتصق مادة التزييت الموجودة باألجزاء الداخلية
للكاميرا بمقدمة المستشعر في حاالت نادرة .إذا كانت التلطخات ظاهرة على الصورة ،فاطلب من مركز
خدمة  Canonتنظيف المستشعر.

العدسة

z zبعد فصل العدسة عن الكاميرا ،قم بتركيب العدسة بحيث يكون طرفها الخلفي
متجهًا ألعلى وقم بتركيب غطاء العدسة الخلفي لتجنب خدش سطح العدسة
ومناطق االتصال الكهربية (.)1

)(۱
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أسماء األجزاء
)(۸) (۹) (۱۰

)(۱۹

)( ۱۱

)(۲۰

)( ۱۲
)( ۱۳
)( ۱٤

)( ۲۲) ( ۲۳

)( ۲۱

)( ۱٥
)( ۱٦
)( ۱۷
)( ۱۸

)( ۱
)( ۲
)( ۳
)( ٤
)( ٥
)( ٦
)( ۷

)( ۲٤

(( >5<(1قرص تحكم سريع
(( >B<(2زر وظائف متعددة
(((3زر اإلغالق
(( >6<(4قرص رئيسي
(((5عالمة تركيب العدسة EF-M
(((6المقبض
(((7مناطق االتصال
(( > <(8زر وظيفة القرص
(((9قرص األوضاع
((1(1مستشعر الصور
((1(1فالش داخلي
((1(1فتحة تركيب الرباط
( >I<(1(1ذراع رفع الفالش
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((1(1مصباح شعاع مساعد-ضبط البؤرة تلقائيًا/تقليل
العين الحمراء /المؤقت الذاتي/التحكم عن بُعد
((1(1غطاء أطراف التوصيل
((1(1زر تحرير العدسة
((1(1دبوس قفل العدسة
((1(1حامل العدسة
( >Y<(1(1طرف مدخل الميكروفون الخارجي
()IN
( >F<(2(2طرف التحكم عن بعد
((2(2مقبس الحامل ثالثي القوائم
((2(2فتحة سلك وصلة التيار المباشر
((2(2فتحة البطاقة/غطاء حجرة البطارية
((2(2غطاء جسم الكاميرا

ازجألا ءامسأ

)(۱۱
)(۱۲

)(۱۸
)(۱۹
)(۲۰
)(۲۱
)(۲۲
)(۲۳
)(۲٤
)(۲٥

)(٥) (٦

)(۳

)(۳
)(٤

)(۱
)(۲

)(۱۳
)(۱٤
)(۱٥
)(۱٦

)(۹

)(۱۷

)(۱۰

)(۸) (۷

(( >V<(1عالمة المستوى البؤري
(((2قاعدة التوصيل
(((3الميكروفون
(((4نقاط اتصال مزامنة الفالش
(((5مفتاح التشغيل
(((6السماعة
(( >S<(7زر نقطة AF
(( >A<(8زر قفل / FEقفل ضبط درجة
إضاءة الفالش
(((9الرقم التسلسلي (رقم الهيكل)
((1(1الشاشة
( >g<(1(1نهاية  Digitalالطرفية
( >D<(1(1طرف توصيل خرج HDMI
( >B<(1(1زر المعلومات

( >W/O<(1(1زر تعويض التعريض الضوئي/
أعلى
( >Y/j<(1(1زر وضع التشغيل/يسار
( >X/L<(1(1زر المسح/أسفل
( >x<(1(1زر التشغيل
((1(1زر بدء ضبط البؤرة تلقائيًا
((1(1مفتاح تبديل أوضاع التركيز
((2(2زر تصوير الفيلم
((2(2مصباح الوصول
( >Z/I<(2(2زر الفالش/يمين
( >Q/0<(2(2زر اإلعداد/التحكم السريع
( >V/5<(2(2مفاتيح األسهم/قرص التحكم
( >M<(2(2زر القائمة
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قرص األوضاع

يتضمن قرص األوضاع أوضاع المنطقة األساسية وأوضاع المنطقة اإلبداعية وأوضاع تسجيل األفالم.

)( ۱

( )1المنطقة األساسية

كل ما يتعين عليك فعله هو الضغط على زر اإلغالق .وستضبط الكاميرا كل شيء لتناسب الهدف أو المنظر
اللتقاط الصور.
 : A/Dمنظر ذاتي ذكي/تلقائي مختلط (=)70
 : 8منظر خاص (=)78
J

صور ذاتية (=)80

4

2

تقريب (=)87

صورة شخصية (=)81

P

طعام (=)88

K

بشرة ناعمة (=)82

6

صورة شخصية ليال (=)89

3

منظر طبيعي (=)83

F

وضع منظر ليلي يدوي (=)90

G

وضع تحكم إضاءة خلفية )91=( HDR

5

ألعاب رياضية (=)84

r

تحريك لقطة أفقي (=)85

 : Uمرشحات إبداعية (=)96
أسود/أبيض محبب (=)98

c

تأثير مصغر (=)99

G

تركيز بؤري سلس (=)98

A

فني قياسي )99=( HDR

X

تأثير عين سمكة (=)98

B

فني حيوي )99=( HDR

K

تأثير لوحة مائية (=)98

C

فني إيحائي )99=( HDR

H

تأثير كاميرا بسيطة (=)98

D

فني مزخرف )99=( HDR

I
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)( ۲
)( ۳

)( ٤

( )2المنطقة اإلبداعية

توفر لك هذه األوضاع المزيد من التحكم لتصوير العديد من األهداف كما هو مطلوب.
t
d

 AEأولوية مرن (=)112
 AEبرنامج (=)104

s

 AEأولوية الغالق (=)106

f

 AEأولوية الفتحة (=)108

a

تعريض يدوي (=)110

( )3أوضاع التصوير المخصصة

يمكنك تعيين < >tو< >dو< >sو< >fو< >aوتشغيل  AFووظائف القائمة والمزيد على
< >wأو <.)519=( >x

( :k )٤تسجيل فيلم (=)232
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شاحن البطارية LC-E17E

شاحن لحزمة بطاريات .)40=( LP-E17
)(٤
)(۱

)(٥

(((1فتحة مجموعة حزمة
البطاريات
(((2مصباح الشحن الكامل
(((3مصباح الشحن
(((4سلك الطاقة
(((5مقبس سلك الطاقة

)(۲
)(۳

تركيب الرباط
مرر الرباط عبر فتحة تركيب رباط الكاميرا من األسفل.
ثم مرره عبر إبزيم الرباط كما هو موضح في الرسم التوضيحي.
اسحب الرباط للتخلص من أي ارتخاء ولضمان عدم ارتخاء
الرباط من اإلبزيم.

38

اإلعداد والعمليات األساسية
يصف هذا الفصل الخطوات التحضيرية قبل بدء التصوير
وعمليات الكاميرا األساسية.

39

شحن البطارية

11

أزل الغالف الواقي المرفق مع البطارية.

22

أدخل البطارية بالكامل في الشاحن.

33

أعد شحن البطارية.

z zوافعل العكس إلزالة البطارية.

)(۱

)(۲
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z zقم بتوصيل سلك الطاقة بالشاحن وإدخال القابس في
منفذ طاقة.
z zيبدأ الشحن تلقائيًا ويضيء مصباح الشحن ( )1باللون
البرتقالي.
z zعند شحن البطارية بالكامل ،يضيء مصباح اكتمال
الشحن ( )2باللون األخضر.
z zيستغرق شحن البطارية الفارغة تمامًا حوالي ساعتين،
وذلك في درجة حرارة الغرفة ( ٢٣درجة مئوية).
سيختلف الوقت الالزم إلعادة شحن البطارية اختال ًفا كبيرً ا
تبعًا لدرجة الحرارة المحيطة والسعة المتبقية للبطارية.
z zوألسباب تتعلق بالسالمة ،ستستغرق عملية الشحن في
درجات الحرارة المنخفضة ( ٥إلى  ١٠درجة مئوية) وق ًتا
أطول (ما يصل إلى  ٤ساعات تقريبًا).

ةيراطبلا نحش

z zعند الشراء ،ال تشحن البطارية بالكامل.
اشحن البطارية قبل االستخدام.

z zقم بإعادة شحن البطارية في اليوم السابق الستخدامها أو في اليوم نفسه الذي
ستسخدمها فيه.
حتى أثناء التخزين ،سيقل شحن البطارية تدريجيا وتفقد قدرتها.

z zبعد شحن البطارية ،انزعها وافصل الشاحن من منفذ الطاقة.
z zعند عدم استخدام الكاميرا ،قم بإزالة البطارية.

إذا تركت البطارية في الكاميرا لفترة طويلة ،ستتسرب كمية صغيرة من الطاقة الحالية ،مما يؤدي إلى
تصريف زائد وجعل عمر البطارية أقصر .قم بتخزين البطارية مع تركيب غطاء الحماية .قد يقلل
تخزين البطارية عندما تكون مشحونة بالكامل قد يقلل من أدائها.

z zكما يمكن أن يُستخدم شاحن البطارية في البلدان األجنبية.

شاحن البطارية متوافق مع مصدر تيار متردد  240 - 100فولت  60/50هيرتز .إذا لزم األمر،
قم بتركيب محول القابس متاح تجاريًا لكل بلد أو منطقة .ال تقم بتركيب أي محول جهد محمول إلى
شاحن البطارية .قد يؤدي القيام بذلك إلى تلف شاحن البطارية.

z zإذا أصبح البطارية تفرغ بسرعة حتى بعد أن يتم شحنها بالكامل ،تكون البطارية قد وصلت
إلى نهاية عمرها.
قم بشراء بطارية جديدة.

ثوان تقريبًا.
z zبعد فصل قابس شاحن البطارية ،ال تلمس نتوءات التشغيل لمدة 5
ٍ
z zال يمكن للشاحن المقدم شحن أي بطارية أخرى بخالف حزمة البطارية .LP-E17
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إدخال/إزالة البطارية والبطاقة

قم بتركيب حزمة بطارية  LP-E17داخل الكاميرا.
z zتأكد من أن مفتاح حماية الكتابة ( )١الخاص بالبطاقة قد تم ضبطه لألعلى لتمكين الكتابة والمسح.

اإلدخال

11

۲

أزح غطاء فتحة البطاقة/حجرة البطارية،
ثم افتح الغطاء.

۱

22

أدخل البطارية.

z zأدخل نهاية األسالك الكهربائية.
z zأدخل البطارية حتى تستقر في مكانها.

۲
۱
)(۱
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33

أدخل البطاقة.

z zأدخل البطاقة بحيث يواجه الملصق الموجود عليها ظهر
الكاميرا ،كما هو موضح ،حتى تسمع صوت استقرار
البطاقة في مكانها.

ةقاطبلاو ةيراطبلا ةلازإ/لاخدإ

44

أغلق الغطاء.

z zاضغط على الغطاء حتى يستقر ويغلق.

z zال يمكنك استخدام بطاريات بخالف حزمة البطارية .LP-E17
z zبعد فتح غطاء فتحة البطاقة/غطاء حجرة البطارية ،توخ الحذر من عدم تأرجحه أكثر من الالزم.
وإال فقد تنكسر المفصلة.

اإلزالة
)(۱

11

افتح قفل غطاء حجرة فتحة البطاقة/غطاء
مقصورة البطارية.

22

إزالة البطارية.

z zاضبط مفتاح التشغيل على <.>2
z zتحقق من أن مصباح الوصول ( )1في وضع إيقاف
التشغيل ،ثم افتح الغطاء.
[جار الحفظ ]...على الشاشة،
z zإذا كان يتم عرض
ٍ
فأغلق الغطاء.

z zاضغط على رافعة قفل البطارية كما هو موضح بالسهم
وقم بإزالة البطارية.
z zلمنع دائرة القصر ،يجب التأكد دائمًا من تركيب الغطاء
الواقي (= )40للبطارية.

43

ةقاطبلاو ةيراطبلا ةلازإ/لاخدإ

33

قم بإزالة البطاقة.

44

أغلق الغطاء.

z zادفع البطاقة برفق ،ثم حررها لتخرج.
z zاسحب البطاقة مباشرة.

z zاضغط على الغطاء حتى يستقر ويغلق.

44

ةقاطبلاو ةيراطبلا ةلازإ/لاخدإ

تهيئة البطاقة
إذا كانت البطاقة جديدة أو تم محو ما عليها من بيانات من قبل (تهيئتها) بواسطة كاميرا أخرى أو كمبيوتر،
فقم بتهيئة البطاقة باستخدام هذه الكاميرا (=.)490
z zيختلف عدد اللقطات الممكنة اعتمادًا على القدرة المتبقية من البطاقة ،وإعدادات جودة الصورة ،وسرعة ،ISO
إلخ.
z zعندما يضيء مصباح الوصول أو يومض ،فإنه يشير إلى أن الصور يُجرى كتابتها إلى البطاقة ،أو محوها
منها ،أو أن البيانات يتم نقلها .ال تفتح غطاء فتحة البطاقة/غطاء حجرة البطارية .كما ال تقم مطل ًقا بأي من
اإلجراءات التالية حين يضيء مصباح الوصول أو يومض .وبخالف ذلك ،يمكن أن تلحق الضرر ببيانات
الصورة أو البطاقة أو بالكاميرا نفسها.
yyإزالة البطاقة.
yyإزالة البطارية.
yyهز أو ضرب الكاميرا.
yyفصل سلك الطاقة وتوصيله (عند استخدام ملحقات منفذ الطاقة المنزلية (تباع منفصلة)).
z zإذا كانت البطاقة تحتوي على صور مسجلة بالفعل ،فقد ال تبدأ أرقام الصور من .)486=( 0001
z zإذا تم عرض رسالة خطأ متعلقة بالبطاقة على الشاشة ،قم بإزالة البطاقة وإعادة إدراجها .إذا استمر الخطأ،
استخدم بطاقة مختلفة.
إذا كان يمكنك نقل الصور الموجودة على البطاقة إلى جهاز كمبيوتر ،فانقل جميع الصور ومن ثم قم بتهيئة
البطاقة مع الكاميرا (= .)490قد تعود البطاقة إلى وضعها الطبيعي.
z zال تلمس مناطق التالمس الكهربائية للكاميرا بإصبعك أو بأي جسم معدني .ال تعرض البطارية للنار أو المياه.
إذا تلطخت مناطق التالمس ،فقد يفشل االتصال.
z zال يمكن استخدام بطاقات الوسائط المتعددة (( .)MMCسيتم عرض خطأ بطاقة).
z zال ينصح باستخدام بطاقات  UHS-II microSDHC/SDXCمع محول  microSDإلى محول .SD
عند استخدام بطاقات  ،UHS-IIقم باستخدام بطاقات .SDHC/SDXC
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استخدام الشاشة

يمكنك تغيير االتجاه وزاوية الشاشة.

إمالة الشاشة لألسفل
z zاسحب الجزء العلوي من الشاشة إلى األسفل تجاهك.
z zيمكن فتح الشاشة بزاوية  ٤٥درجة تقريبًا.

إمالة الشاشة لألعلى
z zترتفع الشاشة ألعلى وتنفتح بزاوية تصل إلى  ١٨٠درجة
تقريبًا.
z zعند تواجدك في اللقطات ،يمكنك عرض صورة معكوسة
لنفسك بتدوير الشاشة باتجاه مقدمة الكاميرا.

z zعندما ال تكون الكاميرا قيد االستخدام ،احتفظ بالشاشة مغلقة.
z zال تستخدم القوة لفتح الشاشة عن آخرها ،فقد يؤدي ذلك غلى تلف الكاميرا.
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تشغيل الطاقة
>1<z z
الكاميرا قيد التشغيل.
>2<z z
الكاميرا قيد إيقاف التشغيل وال تعمل .قم بتعيين مفتاح
الطاقة على هذا الوضع عندما ال تستخدم الكاميرا.

تعيين التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية
إذا قمت بتشغيل مفتاح الطاقة وظهرت شاشة إعداد التاريخ/الوقت/المنطقة الزمنية ،فراجع =497
لضبط الوقت/التاريخ/المنطقة الزمنية.

تعيين لغة شاشة العرض
لتغيير لغة الواجهة ،انظر =.500

التنظيف التلقائي للمستشعر
z zكلما قمت بتعيين مفتاح الطاقة على < >1أو < >2سيتم تنفيذ عملية تنظيف المستشعر تلقائيًا.
(قد يُسمع صوت صغير ).أثناء تنظيف المستشعر ،ستعرض الشاشة [.]f
z zفي حالة إدارة مفتاح التشغيل على وضعي < >2</>1بشكل متكرر على فواصل زمنية
قصيرة ،قد ال يتم عرض الرمز [ .]fوهذا أمر طبيعي وليس عطل.
[جار الحفظ]...
z zإذا ضبطت زر الطاقة على < >2في أثناء تسجيل الصورة على البطاقة ،فسيتم عرض
ٍ
وسيتم إيقاف تشغيل الطاقة بعد انتهاء التسجيل.
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ةقاطلا ليغشت

مؤشر مستوى شحن البطارية
 :مستوى شحن البطارية كافٍ.
:مستوى شحن البطارية منخفض إال أنه ال يزال
استخدام الكاميرا ممك ًنا.
:سينفد شحن البطارية قريبًا( .وميض)
 :يلزم شحن البطارية.

z zالقيام بأي من التالي سينهك البطارية سريعًا:
yyاضغط على زر اإلغالق جزئيًا لفترة طويلة.
yyتنشيط ضبط البؤرة تلقائيا كثيرً ا بدون التقاط صورة.
yyاستخدم ( Image Stabilizerمثبت الصور) بالعدسة.
yyاستخدام وظيفة  Wi-Fiأو .Bluetooth
z zقد ينخفض عدد الصور المحتملةتبعًا لظروف التصوير الفعلي.
z zيتم تشغيل العدسة بواسطة بطارية الكاميرا .قد تستهلك عدسات معينة البطارية أسرع من غيرها.
z zعند انخفاض درجات الحرارة ،قد ال يكون التصوير ممك ًنا حتى لو كان مستوى البطارية كافيًا.
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تركيب العدسة وفكها

هذه الكاميرا متوافقة مع عدسات  .EF-Mمن خالل تركيب محول الحامل االختياري ،EF-EOS M
يمكنك أيضًا استخدام عدسات  EFو.EF-S

تركيب العدسات

11

أزل األغطية.

z zقم بإزالة غطاء العدسة الخلفي وغطاء جسم الكاميرا من
خالل إدارتها كما يتضح من األسهم.

22

ر ّكب العدسة.

z zقم بمحاذاة عالمة التركيب البيضاء الموجودة بالعدسة
مع عالمة التركيب البيضاء الموجودة بالكاميرا وقم
بتدوير الكاميرا كما يظهر من خالل األسهم حتى تستقر
في مكانها.

33
44
z zاضغط على ( )١بينما تقوم بتدوير ( )٢قليالً،
أزل غطاء العدسة األمامي.
استعد للتصوير.

)(۱

)(۲

ثم حرّ ر (.)١
z zقم بتدوير ( )٢أكثر قليالً حتى تسمع صوت نقرة.

49

اهكفو ةسدعلا بيكرت

فك العدسات

۲
۱

۳

أثناء الضغط على زر تحرير العدسات ،قم بإدارة
العدسات كما هو مبين بالسهم.

z zقم بإدارة العدسة حتى تتوقف ثم قم بفكها.
z zقم بتركيب العدسة الخلفية إلى العدسة التي تم فكها.

z zال تنظر إلى الشمس مباشرة من خالل أي عدسة .قد يؤدي القيام بذلك إلى فقدان البصر.
z zعند تركيب أو فصل عدسة ،قم بتعيين الكاميرا مفتاح الطاقة إلى <.>2
z zإذا كان الجزء األمامي (التركيز الدائري) للعدسة يدور أثناء ضبط البؤرة تلقائيًا ،ال تلمس الجزء الذي يدور.
z zزاوية عرض التصوير
	-نظرً ا ألن منطقة الصورة أصغر من تنسيق فيلم مقاس  ٣٥مم ،فإن زاوية العرض الفعال تطابق البعد البؤري
المحدد للعدسة بنسبة  ١٫٦مرة تقريبًا.

منطقة الصورة (تقريبًا) ( ١٤٫٩ x ٢٢٫٣مم)
تنسيق فيلم مقاس  ٣٥مم ( ٢٤×٣٦مم)
z zللحصول على إرشادات حول كيفية استخدام العدسة ،راجع دليل تعليمات العدسة (=.)4

نصائح لتجنب البقع والغبار
عند تغيير العدسات ،قم بذلك بسرعة في مكان به أقل كمية ممكنة من الغبار.
عند تخزين الكاميرا دون تركيب عدسة بها ،احرص على تركيب غطاء الجسم بالكاميرا.
أزل األتربة الموجودة على غطاء الجسم قبل تركيبه بالكاميرا.

50

تركيب عدسات  EF/EF-Sوفكها

يمكن استخدام عدسات  EFو EF-Sمن خالل تركيب محول الحامل االختياري .EF-EOS M

تركيب العدسات

11

۱

أزل األغطية.

z zأزل األغطية الموجودة على العدسة والمحول والهيكل.

۲
)(۱

)(۲

22

قم بتركيب العدسة بالمهايئ.

z zقم بمحاذاة عالمة التركيب الحمراء أو البيضاء الموجودة
بالعدسة مع عالمة التركيب الموازية حتى تنقر في مكانها.
(((1العالمة الحمراء
(((2العالمة البيضاء

)(۳

33

قم بتركيب المحول بالكاميرا.

z zقم بمحاذاة عالمات التركيب البيضاء ( )٣الموجودة
بالمحول مع الموجودة بالكاميرا ،وقم بتدوير العدسة كما
هو مبين بالسهم حتى تستقر في مكانها.

51

 تاسدع بيكرتع بيكرت بيكرت

44

قم بتعيين مفتاح تبديل أوضاع التركيز على <.>AF

55

أزل غطاء العدسة األمامية.

 >AF<z zتعني ضبط البؤرة تلقائيًا.
 >MF<z zتعني ضبط البؤرة يدويًا .لن يعمل ضبط البؤرة
التلقائي.
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 تاسدع بيكرتع بيكرت بيكرت

فك العدسات

۲

۳

11

في أثناء الضغط على زر تحرير العدسات ،قم بإدارة
المحول كما هو مبين بالسهم.

z zأدر المهايئ حتى يتوقف عن الحركة ،ثم افصله.

۱

22

۲
۳
۱

قم بفك تركيب العدسات من المحول.

z zاضغط باستمرار على ذراع تحرير العدسة على محول
وقم بإدارة العدسة عكس اتجاه عقارب الساعة.
z zأدر العدسة حتى تتوقف ،ثم افصلها.
z zر ّكب غطاء العدسة في العدسة بعد إزالتها.

z zللمزيد حول احتياطات التعامل مع العدسة ،انظر =.50
z zباستخدام عدسات  EFو ،EF-Sلن يكون لمفتاح تبديل أوضاع التركيز بالكاميرا أي تأثير.
z zعند استخدام عدسة أثقل وز ًنا من الكاميرا ،أمسك الكاميرا من العدسة عند التصوير أو حمل الكاميرا.
z zعند استخدام عدسات  EFمجهزة بوحدة تثبيت الحامل ثالثي القوائم (مثل العدسات المزودة بإمكانية تقريب فائقة)،
ر ّكب الحامل ثالثي القوائم بوحدة تثبيت الحامل ثالثي القوائم في العدسة .عند استخدام العدسات بدون حامل ثالثي
القوائم ،قم بتركيب القوائم الثالثة في الحامل ثالثي القوائم الموجود بمحول الحامل.
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استخدام محدد المنظر اإللكتروني ( ُيباع بشكل منفصل)

يكون التصوير أسهل باستخدام محدد المنظر اإللكتروني االختياري ،حيث يساعدك في التركيز على إبقاء
األهداف ضمن نطاق التركيز.
الحظ أن عدد اللقطات المتاحة ووقت التسجيل المتاح يكونان أقل مما هما عليه عند استخدام الشاشة
(شاشة  )LCDالموجودة في الجزء الخلفي من الكاميرا.

11
22ر ّكب محدد المنظر اإللكتروني في قاعدة التوصيل.
z zقم بإزالة غطاء قاعدة التوصيل.
تأكد من إيقاف تشغيل الكاميرا.

z zأزل غطاء محدد المنظر.
z zأدخل عنصر توصيل محدد المنظر في قاعدة التوصيل
(= )35كما هو موضح حتى يستقر في مكانه مصدرً ا
صوت نقرة.

33

قم بضبط محدد المنظر اإللكتروني على الزاوية
المرغوبة.

z zيمكنك ضبط زاوية محدد المنظر حتى  ٩٠درجة تقريبًا
ليناسب المشهد أو الطريقة التي تستخدمها في التصوير.

54

لصفنم لكشب عابُي( ينورتكلإلا رظنملا ددحم مادختسا

44

قم بتشغيل الكاميرا والتبديل بين استخدام الشاشة
ومحدد المنظر حسب الحاجة.

55

قم بضبط الديوبتر.

z zيؤدي تحريك محدد المنظر بالقرب من عينيك إلى تنشيط
شاشته وإلغاء تنشيط شاشة الكاميرا.
z zيؤدي تحريك محدد المنظر بعي ًدا عن عينيك إلى إلغاء
تنشيط شاشته وتنشيط شاشة الكاميرا.
z zقم بتدوير القرص لوضع صور محدد المنظر في نطاق
التركيز الواضح.

EVF-DC1

EVF-DC2

66

عند االنتهاء ،أزل محدد المنظر اإللكتروني.

z zإلزالة محدد المنظر من الكاميرا ،قم بإيقاف تشغيل
الكاميرا ثم اضغط مع االستمرار على الزر <فتح>
الخاص بمحدد المنظر أثناء قيامك بإزالته.
z zقم بإزالة محدد المنظر وتخزينه عند عدم استخدامه.

55

لصفنم لكشب عابُي( ينورتكلإلا رظنملا ددحم مادختسا

z zال يمكن تنشيط شاشة عرض محدد المنظر وشاشة الكاميرا معًا في نفس الوقت.
z zعمليات اللمس على شاشة الكاميرا غير ممكنة عندما تكون شاشة محدد المنظر قيد االستخدام.
z zعلى الرغم من أنه تم إنتاج محدد المنظر وف ًقا لظروف تصنيع فائقة الدقة وأن أكثر من  ٪٩٩٫٩٩من وحدات
البكسل تتوافق مع مواصفات التصميم ،قد تكون بعض وحدات البكسل معيبة أو قد تظهر نقاط حمراء وسوداء
وذلك في حاالت نادرة .وذلك ال يشير إلى تلف الكاميرا أو يؤثر على الصور التي تم تسجيلها.
z zسوف تتسبب بعض إعدادات نسبة العرض إلى االرتفاع (= )125إلى ظهور أشرطة سوداء على الحواف
العليا والسفلى أو اليمنى واليسرى من الشاشة .ولن يتم تسجيل هذه المناطق.
z zيمكنك التبديل بين عرض محدد المنظر وعرض الشاشة من خالل الضغط على الزر < > في محدد المنظر.
z zال يتم تنشيط الشاشة عند تحريك عينيك بعيدًا عن محدد المنظر مع تعيين [العرض اليدوي] على [محدد منظر]
بعد تحديد [ :5إعدادات العرض] وتعيين [التحكم بالعرض] على [يدوي] ،لذلك اضغط على الزر < > في
محدد المنظر لتنشيط الشاشة.
z zال يتم ضبط معلومات عرض التصوير عند قيامك بحمل الكاميرا رأسيًا مع تعيين [عرض عمودي في  ]VFعلى
[إيقاف] بعد قيامك بتحديد [ :5عرض معلومات االلتقاط].
z zيمكنك تهيئة سطوع شاشة العرض (= )496لمحدد المنظر وشاشة الكاميرا كل على حدة.
z zلخفض شاشة التصوير ،قم بتعيين [ :5تنسيق عرض  ]VFعلى [العرض .]2
z zال يمكن القيام بالضبط الزاوي مع .EVF-DC2
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عمليات التشغيل األساسية
حمل الكاميرا
عند قيامك بالتصوير ،يمكنك إمالة الشاشة لتعديلها .للحصول على تفاصيل ،انظر =.46

زاوية عادية

زاوية منخفضة

زاوية مرتفعة
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زر اإلغالق
يعمل زر اإلغالق من خالل تطبيق خطوتين .يمكنك الضغط على زر اإلغالق حتى المنتصف .ثم يمكنك
الضغط على زر اإلغالق كليًا.

الضغط الجزئي

يقوم هذا بتنشيط ضبط البؤرة تلقائيًا ونظام الكشف التلقائي
الذي يضبط سرعة غالق الكاميرا ،وفتحة العدسة.
يتم عرض إعداد اإلضاءة (سرعة الغالق وفتحة العدسة) لمدة
ثوان أو كما هو محدد في موقت القياس*.
٨
ٍ
	*افتراضيًا ،يتم تعيين جهاز ضبط الوقت القياس إلى  8ثوان.

الضغط بالكامل

وهذا يجعل الكاميرا تلتقط الصورة.

z zمنع اهتزاز الكاميرا

حركة الكاميرا الناتجة عن قبضة اليد أثناء لحظة اإلضاءة تسمى اهتزاز الكاميرا .ويمكن أن تسبب عدم
وضوح الصور .لمنع اهتزاز الكاميرا ،الحظ ما يلي:
امسك الكاميرا بثبات.
اضغط على زر اإلغالق جزئيًا لضبط الصورة تلقائيًا ،ثم ببطء اضغط على زر غالق الكاميرا بالكامل.
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z zإذا ضغطت على زر اإلغالق بالكامل دون الضغط عليه جزئيًا ألول مرة ،أو إذا قمت بالضغط على زر اإلغالق
جزئيًا ثم ضغطت عليه مباشرة تمامًا ،فسوف تتوقف الكاميرا لحظة قبل أن تلتقط الصورة.
z zحتى أثناء عرض القائمة أو تشغيل الصورة ،يمكنك العودة إلى الوضع المستعد اللتقاط الصور عن طريق
الضغط على زر اإلغالق جزئيًا.

< >6القرص الرئيسي
أثناء النظر إلى الشاشة ،أدر القرص <.>6
استخدام هذا القرص لضبط سرعة الغالق ،وقيمة فتحة
العدسة ،إلخ.

< >5قرص تحكم سريع
أثناء النظر إلى الشاشة ،أدر القرص <.>5
أثناء التشغيل ،يمكنك تكبير الصور أو التبديل إلى
عرض الفهرس.

زر بدء ضبط البؤرة تلقائيًا
في أوضاع المنطقة اإلبداعية ،يكون لها نفس التأثيرات
بالضغط على زر اإلغالق جزئيًا.
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< >Bزر وظائف متعددة
بالضغط على الزر < >Bوإدارة القرص <،>5
يمكنك تعيين سرعة .ISO

< >5قرص التحكم
تكون إدارة قرص التحكم في اتجاه واحد الختيار عناصر
اإلعداد ،والتبديل بين الصور ،وإجراء العمليات األخرى.
وبشكل إضافي ،يمكنك إجراء معظم العمليات الممكنة
باستخدام المفاتيح <.>W> <X> <Y> <Z
كما يمكن تخصيص الوظائف المستخدمة بكثرة (=.)540
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زر المعلومات
تغير كل ضغطة على الزر < >Bمن المعلومات
الظاهرة.
شاشات العينة التالية للصور الثابتة.
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عمليات القائمة واإلعدادات
)(٦

)(۱
)(۲

)(٤) (۷
)(٥
(((1الزر <>B
(((2الشاشة
(( >V<(3مفاتيح األسهم/قرص التحكم

)(۳
(((4الزر <>M
(((5الزر <>0
(((6قرص رئيسي
(((7قرص تحكم سريع

شاشة قائمة أوضاع المنطقة األساسية

* في وضع المنطقة األساسية ،ال تظهر بعض عالمات التبويب وعناصر القائمة.
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شاشة قائمة أوضاع المنطقة اإلبداعية
)(٤

)(٥

)(٦

)(۷

)(۸

)(۹

)(۱
)(۲

)(۱۰

)(۳

(((1عالمات التبويب األساسية
(((2عالمات التبويب الثا َن ِويّة
(((3عناصر القائمة
(( :z(4التصوير
(( :3(5التشغيل

إعداد القائمة

(( :k(6ميزات االتصال الالسلكي
(( :5(7اإلعداد
(( :8(8الوظائف المخصصة
(( :9(9قائمتي
((1(1إعدادات القائمة

11
22حدد عالمة تبويب.
z zاضغط على الزر < >Bللتبديل بين عالمات
عرض شاشة القائمة.

z zاضغط على الزر <.>M

التبويب الرئيسية.
z zأدر القرص < >6الختيار عالمة تبويب ثانويّة.
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33

اختر عنصرً ا.

44

حدد خيارً ا.

55

قم بإعداد الخيار.

66

قم بإنهاء اإلعداد.

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

z zأدر القرص < >5لتحديد خيار.
z zيُشار إلى اإلعداد الحالي باللون األزرق.

z zاضغط على < >0لتعيينه.

z zاضغط على زر < >Mلالنتهاء والتحضير
للتصوير.

z zوصف وظائف القائمة هنا يفترض أنك قد ضغطت على زر < >Mلعرض شاشة القائمة.
z zيمكن أيضًا إجراء عمليات القائمة بالنقر على شاشة القائمة ،والضغط على مفاتيح األسهم < >Vأو إدارة
قرص التحكم.
z zإللغاء العملية ،اضغط على الزر <.>M
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عناصر القائمة الباهتة
مثال :أولوية درجة لون ساطع
ال يمكن تعيين عناصر القائمة الباهتة .يتم إبهات عنصر
القائمة إذا كان إعداد وظيفة آخر قد تجاوزها.

يمكنك رؤية الوظيفة المسيطرة من خالل تحديد عنصر القائمة
الباهت والضغط على <.>0
إذا قمت بإلغاء تحديد الوظيفة المسيطرة ،فسوف يصبح
عنصر القائمة الباهت ً
قابل للتعيين.

z zقد ال تتمكن من رؤية الوظيفة المسيطرة لبعص عناصر القائمة الباهتة.
[z zإعدادات أساسية] في [ :5إعادة ضبط الكاميرا] تمكنك من استعادة وظائف القائمة إلى اإلعدادات االفتراضية
(=.)520
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عمليات شاشة اللمس

يمكنك تشغيل الكاميرا من خالل الضغط أو سحب الشاشة (لوحة حساسة للمس) بإصبعك.

النقر
الشاشة البسيطة (التحكم السريع)
z zاستخدم إصبعك أو المس الشاشة (المس الشاشة لفترة
وجيزة ،ثم ارفع إصبعك عنها).
z zعلى سبيل المثال ،عندما تلمس [ ،]Qفستظهر شاشة
التحكم السريع .يتيح لك لمس [ ]2الرجوع إلى
الشاشة السابقة.

السحب
الشاشة البسيطة (شاشة القوائم)
z zاسحب إصبعك أثناء لمس الشاشة.

z zفي حالة تعيين [ :5صفير] على [لمس ] ،فلن يقوم الصفير بإصدار صوت للعمليات اللمسية (=.)508
z zيمكن تعديل استجابة عناصر التحكم باللمس (=.)507

66

التحكم السريع

يمكنك تحديد وتعيين اإلعدادات المعروضة على الشاشة مباشرة .يطلق على هذا التحكم السريع (ما عدا ما
يوجد في الوضع <.)>A

11

اضغط على الزر <.)7( >Q

22

حدد حجم العنصر.

z zاضغط على مفتاحي < >W> <Xللتحديد.

z zعندما يتم عرض الشاشة على اليسار ،اضغط على مفاتيح
< >W> <X> <Y> <Zللتحديد.

33

حدد خيارً ا.

z zأدر قرص < >6أو < >5أو اضغط مفاتيح
< >Y> <Zلتغيير اإلعداد .يتم تعيين بعض العناصر
من خالل الضغط على أحد األزرار بعد ذلك.
z zاضغط على < >0إلنهاء اإلعداد والعودة إلى
الشاشة السابقة.

z zيمكنك أيضًا النقر على الشاشة إلعدادات التحكم السريع (=.)66

67

68

المنطقة األساسية
يحتوي هذا الفصل على معلومات عن كيفية استخدام أوضاع المنطقة األساسية الموجودة على
قرص األوضاع للحصول على أفضل النتائج.
ما عليك ،مع أوضاع المنطقة األساسية ،إال تحديد الهدف والتقاط الصور ،وستقوم الكاميرا
نفسها بضبط كل شيء تلقائيًا.

69

منظر ذاتي ذكي/تلقائي مختلط (تلقائي بالكامل)

يعد < >A> <Dوضع تلقائي بالكامل .تقوم الكاميرا بتحليل المنظر وتعيين اإلعدادات المثلى تلقائيًا.
ويمكنها ضبط البؤرة تلقائيًا إما على هدف ثابت أو متحرك من خالل اكتشاف حركة الهدف.
مع < ،>Dيمكنك تسجيل فيلم قصير ألحد األيام فقط من خالل تصوير صور ثابتة .تقوم الكاميرا بتسجيل
ثوان قبل كل لقطة ،والتي يتم دمجها بعد ذلك في ملخص أفالم
مقاطع للمشاهد مدتها من ثانيتين إلى ٤
ٍ
(=.)317= ،222

11

اضبط قرص األوضاع على < >Aأو <.>D

22

اضغط على <.>0

33

وجّ ه الكاميرا نحو ما ستقوم بتصويره (الهدف).

z zاقرأ الرسالة وحدد [موافق].

z zقد يتم عرض إطار حول الهدف ،في بعض ظروف
التصوير.
z zيتم عرض نقطة  AFعلى أي وجوه يتم اكتشافها.
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44

اضبط البؤرة على الهدف.

55

التقط الصورة.

z zاضغط على زر اإلغالق جزئيًا لضبط البؤرة.
z zفي حالة وميض [ ،]Dاستخدام ذراع < >Dلرفع
الفالش الداخلي.
z zيمكنك أيضًا الضبط عن طريق النقر فوق وجه شخص
ما أو هدف آخر على الشاشة ( AFباللمس) عند تعيين
[ AF :zمستمر] على [تعطيل].
z zتحت الضوء المنخفض ،يتم تنشيط حزمة مساعدة ضبط
البؤرة تلقائيًا (= )215بشكل تلقائي إذا لزم األمر.
z zبالنسبة لألهداف الثابتة ،يتم عرض نقطة  AFباللون
األخضر عندما يكون الهدف في نطاق ضبط البؤرة،
و ُتصدر الكاميرا صوت تنبيه AF( .لقطة واحدة/
< >Aفقط)
z zبالنسبة لألهداف المتحركة ،يتم عرض نقطة AF
باللون األزرق (< >Aفقط) وتتبع حركة الهدف.
ال ُتصدر الكاميرا صوت تنبيه)Servo AF( .
z zاضغط على زر اإلغالق بالكامل اللتقاط الصورة.
z zيتم عرض الصورة الملتقطة للتو لمدة ثانيتين تقريبًا
على الشاشة.
z zلسحب الفالش الداخلي ،ادفعه بإصبعك إلى األسفل.

z zوقد ال يتم اكتشاف حركة الهدف (سواء كانت األهداف ثابتة أو متحركة) بشكل صحيح لبعض األهداف أو
ظروف التصوير.
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z zيتم ضبط تشغيل ( AFتركيز بؤري تلقائي بلقطة واحدة أو  )Servo AFتلقائيًا عند الضغط على زر اإلغالق
جزئيًا .حتى عند التعيين تلقائيًا على  AFلقطة واحدة ،ستتحول الكاميرا إلى  Servo AFإذا تم اكتشاف حركة
الهدف أثناء الضغط على زر اإلغالق جزئيًا (< >Aفقط).
z zيجعل < >Aاأللوان أكثر ظهورً ا في المناظر الطبيعية وفي الهواء الطلق ومشاهد غروب الشمس .إذا لم
تحصل على درجة اللون المطلوبة ،فغير الوضع إلى وضع المنطقة اإلبداعية (= )37وحدد نمط الصورة
بخالف [ ]Dثم التقط الصورة مرة أخرى (=.)163

 :Dتلقائي مختلط
ثوان قبل تصوير
z zللحصول على مزيد من ملخصات األفالم الرائعة ،قم بتوجيه الكاميرا نحو األهداف لمدة أربع
ٍ
الصور الثابتة.
z zيكون عمر البطارية في هذا الوضع أقصر من الوضع  Aألن ملخصات األفالم يتم تسجيلها لكل لقطة.
z zقد ال يتم تسجيل ملخص أفالم إذا قمت بتصوير صورة ثابتة مباشر ًة بعد تشغيل الكاميرا أو اختيار <،>D
أو تشغيل الكاميرا بطرق أخرى.
z zيتم تسجيل أي أصوات واهتزازات تصاحب تشغيل الكاميرا أو العدسة في ملخص األفالم.
z zجودة صورة ملخص الفيلم هي [ ]L6لتنسيق  NTSCأو [ ]L5لتنسيق  .PALيختلف ذلك بنا ًء
على إعداد نظام الفيديو.
z zال يتم تشغيل األصوات عند الضغط على زر اإلغالق جزئيًا أو تشغيل الموقت الذاتي.
z zيتم حفظ ملخصات األفالم كملفات أفالم منفصلة في الحاالت التالية حتى إذا تم تسجيلها في اليوم ذاته في
الوضع <.>D
yyيصل وقت تسجيل ملخص الفيلم إلى  ٢٩دقيقة و ٥٩ثانية تقريبًا( .يمكن أيضًا حفظها كملفات منفصلة إذا تجاوز
الحجم حوالي  ٤جيجا بايت).
yyكان ملخص األفالم محميًا.
yyفي حالة تغيير إعدادات التوقيت الصيفي أو نظام الفيديو أو المنطقة الزمنية.
z zال يمكن تعديل صوت الغالق المسجل أو مسحه.
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تقليل الصور المشوشة
z zاستخدم حامل ثالثي القوائم قوي يمكنه تحمل وزن معدات التصوير .قم بتركيب الكاميرا بأمان على
حامل ثالثي القوائم.
z zيوصى باستخدام المفتاح البعيد (يباع منفصالً )223= ،أو وحدة التحكم الالسلكي عن بُعد
(تباع منفصلة =.)223

األسئلة المكررة
z zيتعذر التركيز (يشار إليه بنقطة  AFبرتقالية اللون).

وجّ ه الكاميرا على منطقة ذات تباين جيد ،ثم اضغط على زر اإلغالق جزئيًا (= .)58إذا كنت قريبًا
ج ًدا من هذا الهدف ،فابتعد وقم بالتصوير مرة أخرى.

z zيتم عرض نقاط  AFمتعددة في وقت واحد.

إذا تم عرض نقاط  AFمتعددة في وقت واحد ،فسوف تكون جميع هذه األهداف في ضبط البؤرة.
طالما يتم عرض نقطة  AFواحدة على هذا الهدف ،فيمكنك التقاط الصورة.

z zال يؤدي ضغط زر اإلغالق جزئيًا ضبط البؤرة على الهدف.

إذا كان وضع التركيز البؤري الحالي هو  ،MFفقم بتعيينه على .AF

z zتومض شاشة سرعة الغالق.

نظرً ا لكون المنطقة مظلمة للغاية ،فقد يؤدي التقاط الصورة إلى عدم وضوح الهدف بسبب اهتزاز
الكاميرا .يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم أو فالش  Speedliteمن السلسلة  EL/EXالتابع
لشركة ( Canonيباع منفصالً.)300= ،

z zعندما تم استخدام الفالش الخارجي ،خرج الجزء السفلي من الصورة مظلمة بشكل
غير طبيعي.

إذا كان الغطاء موضوعًا على العدسة ،فقد يؤدي ذلك إلى حجب ضوء الفالش .إذا كان الهدف قريبًا،
فافصل الغطاء قبل التقاط الصورة باستخدام الفالش.
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إعادة تركيب اللقطة

بنا ًء على المنظر ،يؤدي تحديد موضع الهدف نحو اليسار أو اليمين لتضمين خلفية متوازنة إلى صورة ذات
منظور أفضل.
يؤدي الضغط على زر اإلغالق جزئيًا للتركيز على هدف ثابت إلى قفل البؤرة على هذا الهدف .أعد تركيب
ً
مضغوطا جزئيًا ،ثم اضغط على زر اإلغالق كليًا اللتقاط الصورة.
اللقطة مع الحفاظ على زر اإلغالق
ويطلق على هذا "قفل ضبط البؤرة".
تصوير هدف متحرك (< >Aفقط)

بعد الضغط على زر اإلغالق جزئيًا وظهور نقطة  AFالزرقاء ،تتحقق الكاميرا من حركة الهدف
وتوجه تركيزها عليه باستخدام ضبط البؤرة تلقائيًا في الوضع  .Servoحافظ على بقاء الهدف ظاهرً ا
على الشاشة حال الضغط باستمرار على زر اإلغالق جزئيًا ،وفي اللحظة المناسبة ،اضغط على زر
اإلغالق بالكامل.
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)لماكلاب يئاقلت( طلتخم يئاقلت/يكذ يتاذ رظنم

رموز المشاهد
تكتشف الكاميرا نوع المشهد وتضبط كل شيء تلقائيًا ليالئم
المشهد .تتم اإلشارة لنوع المشهد الذي تم اكتشافه في أعلى
يسار الشاشة .لمعرفة تفاصيل الرموز ،انظر =.587

ضبط اإلعدادات بلمس الشاشة
بالنقر فوق الرموز ،يمكنك ضبط اإلعدادات.
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)لماكلاب يئاقلت( طلتخم يئاقلت/يكذ يتاذ رظنم

التصوير باالستعانة بالمؤثرات (المساعدة اإلبداعية)

11

اضغط على الزر <.>Q

z zاقرأ الرسالة وحدد [موافق].

22

اختر أحد المؤثرات.

33

اختيار مستوى المؤثر والتفاصيل األخرى.

z zاضغط على المفتاحين < >Y> <Zلتحديد مؤثر من
المؤثرات ،ثم اضغط على <.>0

z zاضغط على المفتاحين < >Y> <Zلضبطه،
ثم اضغط على <.>0
z zإلعادة تعيين اإلعدادات ،اضغط على الزر <>A
ثم حدد [موافق].

مؤثرات المساعدة اإلبداعية
[z z

] ضبط مسبق

[z z

] عدم وضوح الخلفية

حدد واح ًدا من المؤثرات المحددة سل ًفا.
يرجى مالحظة أن كالً من [تشبع][ ،درجة لون  ،]1و [درجة لون  ]2غير متوافرة مع [.]B&W
لضبط عدم وضوح الخلفية .اختر قيمًا أعلى لجعل الخلفيات أكثر وضوحً ا أو قيمًا أقل لتقليل وضوحها.
يضبط [تلقائي] عدم وضوح الخلفية بما يتوافق مع السطوع .تبعًا لسطوع العدسة (قيمة فتحة العدسة)،
قد ال تتوافر بعض المواضع.
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)لماكلاب يئاقلت( طلتخم يئاقلت/يكذ يتاذ رظنم

[z z

] السطوع

[z z

] التباين

[z z

] التشبع

ضبط سطوع الصورة.
ضبط التباين.

ضبط حيوية األلوان.

[z z

] درجة لون 1

[z z

] درجة لون 2

[z z

] لون أحادي

ضبط درجة اللون الكهرماني/األزرق.

ضبط درجة اللون األخضر/األرجواني.

قم بتعيين تأثير التدريج للتصوير أحادي اللون .اضبط ذلك على [إيقاف] اللتقاط صور ملونة.
أما األوضاع [تشبع] و[درجة لون  ]1و[درجة لون  ]2غير متوفرة مع الخيارات األخرى
بخالف [إيقاف].
z zال يتوفر اإلعداد [عدم وضوح الخلفية] عند استخدام الفالش.
z zيتم إعادة تعيين هذه اإلعدادات عند التبديل بين أوضاع التصوير أو عند ضبط مفتاح الطاقة على <.>2
لحفظ اإلعدادات ،قم بتعيين [ :zاحتفاظ ببيانات مساعدة إبداعية] على [تمكين].

.1

حفظ التأثيرات

لحفظ اإلعدادات الحالية للكاميرا ،اضغط على الزر < >Bفي شاشة إعداد المساعدة اإلبداعية،
ثم حدد [موافق] .يتم حفظ ما يصل إلى ثالثة إعدادات محددة سل ًفا كـ [* .]USERبعد أن يتم حفظ
اإلعدادات الثالثة ،ولحفظ إعداد جديد ،يجب أن يحل هذا اإلعداد الجديد محل أحد اإلعدادات الثالثة
[* ]USERالموجودة بالفعل.
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وضع المشهد الخاص ()SCN

ستختار الكاميرا اإلعدادات المالئمة تلقائيًا عند تحديد أحد أوضاع التصوير لتصوير هدف أو مشهد.

	*< >8تعني مشهدًا خاصًا.

11

اضبط قرص األوضاع على <.>8

22

اضغط على <.>0

33

حدد وضع التصوير.

z zاضغط على المفتاحين < >W> <Xلتحديد وضع
التصوير ،ثم اضغط على <.>0

z zيتم سرد التنبيهات الخاصة بكل وضع من أوضاع التصوير سويًا (= .)92يرجى قراءة التنبيهات قبل الشروع
في التصوير.
z zتظهر شاشة التحكم السريع بعد الخطوة  ٢عند ضبط الوضع [ :5دليل الوضع] على [تعطيل] .اضغط على
المفتاحين < >Y> <Zلتحديد وضع التصوير.
z zالتقط بعض اللقطات التجريبية أوالً ،للتأكد من حصولك على النتائج المطلوبة.
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( صاخلا دهشملا عضوعضوو

أوضاع التصوير المتاحة في الوضع 8
نمط التصوير

نمط التصوير

الصفحة

الصفحة

J

صور ذاتية

=80

4

تقريب

=87

2

صورة شخصية

=81

P

طعام

=88

K

بشرة ناعمة

=82

6

صورة شخصية ليال

=89

=83

F

وضع منظر ليلي يدوي

=90

G

وضع تحكم إضاءة خلفية HDR

=91

 3منظر طبيعي
 5ألعاب رياضية

=84

 rتحريك لقطة أفقي

=85

z zيمكن ضبط وضع التصوير أيضًا من [ :zوضع التصوير] بعد ضبط قرص األوضاع على <.>8
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وضع الصور الذاتية

اللتقاط صور لنفسك ،استخدم وضع [( ]Jصور ذاتية) .قم بتدوير الشاشة باتجاه العدسة .تتضمن معالجة
الصورة القابلة للتخصيص ميزة تنعيم البشرة باإلضافة إلى ضبط السطوع والخلفية حتى تبدو صورتك
بشكل أفضل.

نصائح اللتقاط الصور
z zقم بتعيين السطوع وتأثير البشرة الناعمة.

يمكن تعيين [السطوع] و[تأثير البشرة الناعمة] في نطاق مكون من خمسة مستويات .في [خلفية]،
يمكنك ضبط مستوى عدم وضوح الخلفية.

z zانقر فوق الشاشة للتصوير.

إلى جانب الضغط على زر اإلغالق بالكامل للتصوير ،يمكنك أيضًا التصوير عن طريق النقر فوق
الشاشة ،بمجرد أن تقوم بتمكين اإلغالق باللمس بالنقر فوق [ ]yلتغييرها إلى [.]x
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وضع الصورة الشخصية

يعمل الوضع [( ]2صورة شخصية) على تشويش الخلفية إلبراز الهدف البشري .باإلضافة إلى أن هذا
الوضع يجعل درجة لون البشرة والشعر تبدو أكثر نعومة.

نصائح اللتقاط الصور
z zحدد موق ًعا بحيث تكون فيه المسافة الفاصلة بين الهدف وبين الخلفية أبعد ما يكون.

إذ كلما بعدت المسافة بين الهدف وبين الخلفية ،بدت الخلفية أكثر تشو ًشا .إضافة إلى أن الهدف سيكون
ً
بروزا مقارنة بخلفية مظلمة ومرتبة.
أكثر

z zاستخدم عدسة مزودة بإمكانية التقريب.

إذا كنت تستخدم عدسة تكبير ،فاستخدم عدسة ذات نهاية مقربة لملء اإلطار بالهدف من الخصر
إلى أعلى.

z zاضبط البؤرة على الوجه.

عند التركيز على الهدف ،تأكد أن نقطة  AFعلى الوجه تضيء باللون األخضر قبل التقاط الصورة.
وعند التقاط الصور المقربة على الوجه ،يمكنك تعيين [ AF :zتحديد العين] على [تمكين]
اللتقاط صور بالتركيز على عين الهدف.

z zالتصوير المستمر.

اإلعدادات االفتراضية هي [( ]iالتصوير المستمر منخفض السرعة) .إذا استمر الضغط على
زر اإلغالق ،فيمكن حينها التصوير المستمر اللتقاط تغييرات تعبيرات وجه الهدف وشكله.
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تأثير البشرة الناعمة

استخدم وضع [( ]Kبشرة ناعمة) حتى تبدو البشرة أكثر نعومة .تعمل معالجة الصور على إظهار البشرة
أكثر نعومة.

نصائح اللتقاط الصور
z zاضبط حجم الوجه.

يتم عرض إطارات حول أي أهداف رئيسية يتم اكتشافها لتنعيم البشرة .لتنعيم البشرة بشكل أكثر فاعلية،
يمكنك ضبط الحجم حتي يتم عرض اإلطار على وجه الهدف.

z zاضبط البؤرة على الوجه.

عند التركيز على الهدف ،تأكد أن نقطة  AFعلى الوجه تضيء باللون األخضر قبل التقاط الصورة.
وعند التقاط الصور المقربة على الوجه ،يمكنك تعيين [ AF :zتحديد العين] على [تمكين] اللتقاط
صور بالتركيز على عين الهدف.
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وضع المناظر الطبيعية

استخدم الوضع [( ]3منظر طبيعي) اللتقاط صور للمناظر ممتدة األطراف أو لتركيز البؤرة على كل
شيء بدءًا من األشياء القريبة إلى البعيدة .للصور ذات األلوان الخضراء والزرقاء الزاهية وكذلك للصور
شديدة الوضوح.

نصائح اللتقاط الصور
z zعند استخدام عدسات مكبرة ،يوصى باستخدام عدسة ذات نهاية عريضة الزاوية.

عند استخدام عدسة مكبرة ،اضبط العدسة على العدسة ذات النهاية عريضة الزاوية للتحكم في الهدف من
حيث قربه أو بعده عن البؤرة .باإلضافة إلى أنها تضفي اتساعًا على المناظر الطبيعية.

z zحافظ على ثبات الكاميرا عند تصوير المشاهد الليلية.

قد يتسبب التصوير باستخدام الوضع [ ]3عند حمل الكاميرا باليد إلى اهتزازها .يوصى باستخدام
حامل ثالثي القوائم.
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الوضع ألعاب رياضية

استخدم الوضع [( ]5ألعاب رياضية) اللتقاط صور ألهداف متحركة ،على سبيل المثال ،شخص يجري
أو مركبة متحركة.

)(۱

نصائح اللتقاط الصور
z zاستخدم عدسة مزودة بإمكانية التقريب.

يوصى باستخدام عدسة مزودة بإمكانية التقريب لتسهيل التقاط الصور من مسافات بعيدة.

z zتتبع الهدف بإطار الضبط التلقائي لبؤرة المنطقة.

بشكل افتراضي ،يتم تعيين [ :zطرق تركيز بؤري تلقائي] على [ +uتتبع] .يظهر إطار الضبط
التلقائي لبؤرة المنطقة ( )1عند الضغط على زر اإلغالق جزئيًا .بمجرد ضبط البؤرة على الهدف،
تتحول نقطة  AFإلى اللون األزرق.

z zالتصوير المستمر.

اإلعداد االفتراضي [( ]oالتصوير المستمر عالي السرعة) .في اللحظة الحاسمة ،اضغط على زر
ً
ضغطا كامالً اللتقاط الصورة .لتتبع الهدف والتقاط التغيرات عند حدوثها ،اضغط باستمرار
اإلغالق
على زر اإلغالق للتصوير المستمر.
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الوضع تحريك لقطة أفقي

عند الرغبة في التقاط صورة مع اإلحساس بالسرعة وتأثير الحركة غير الواضحة في خلفية الهدف،
استخدم [( ]rتحريك لقطة أفقي) .إذا استخدمت عدسة داعمة [ ،]rفسيتم اكتشاف عدم وضوح
الهدف وسيتم تصحيحه وتقليله.

نصائح اللتقاط الصور
z zأدر الكاميرا لمتابعة حركة الهدف.

عند التقاط الصور ،أدر الكاميرا بلطف في الوقت الذي تتبع فيه حركة الهدف .ركز نقطة  AFعلى
الجزء المتحرك من الهدف حيثما ترغب في أن تضبط البؤرة ،ثم اضغط على زر اإلغالق جزئيًا
وحافظ على الضغط عليه حال تحريك الكاميرا لتتماشى مع سرعة الهدف وحركته .اضغط على زر
ً
ضغطا كامالً في أثناء تحريك الكاميرا اللتقاط الصورة .وال تنس االستمرار في تتبع الهدف
اإلغالق
باستخدام الكاميرا.
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يقفأ ةطقل كيرحت عضولا

z zتعيين مستوى حركة الخلفية غير الواضحة.

يمكن ضبط حركة الخلفية غير الواضحة باستخدام الوضع [تأثير] .ستضبط إعدادات [أقصى] سرعة
الغالق األبطأ لكي تزيد من سرعة الخلفية غير الواضحة المحيطة بالهدف .إذا كان الهدف غير واضح
ً
ملحوظا ،فاضبط الوضع [تأثير] على [متوسط] أو [أدنى] لتقليل هذا التشوش.
وضوحً ا

z zالتصوير المستمر.

يتم التعيين على [( ]iالتصوير المستمر) افتراضيًا .في اللحظة الحاسمة ،اضغط على زر اإلغالق
كليًا اللتقاط الصورة .يمكن تتبع حركة األهداف عن طريق تدوير الكاميرا أفقيًا أو رأسيا جنبًا إلى جنب
مع االستمرار في الضغط على زر اإلغالق للتصوير المستمر.
z zلمعرفة أي من العدسات تدعم الوضع [ ،]rراجع موقع  Canonعلى الويب.
z zمع العدسات الداعمة [ ،]rتصحح الكاميرا تلقائيًا عدم وضوح الهدف ،و(بنا ًء على إعدادات الوضع [تأثير])
تعدل من سرعة الغالق ،بصرف النظر عن إعدادات  ISللعدسة.
z zال يمكن تعيين طرق تركيز بؤري تلقائي إال على [ AFنقطة واحدة] أو [ AFمنطقة] .وافتراضيًا ،يتم الضبط
على [ AFمنطقة] مع المنطقة الواقعة في منتصف الشاشة المختارة.
z zلتفادي اهتزاز الكاميرا ،من الموصى به حمل الكاميرا بكلتا اليدين ،مع شد الذراعين بجوار الجسم ،وتتبع حركة
الهدف بهدوء وسالسة اللتقاط الصورة.
z zوهذا المؤثر أكثر فعالية عند تصوير القطارات والسيارات ،وما إلى ذلك من األجسام التي تتحرك بسرعة ثابتة
في اتجاه واحد.
z zكما يوصى بتصوير لقطات كاختبار أو التحقق من الصور بتشغيلها على الفور بعد التصوير.
z zمع العدسات ذات إمكانية التقريب ،انتبه الهتزاز الكاميرا وتشويش الهدف .لتجنب اهتزاز الكاميرا ،ضع في
اعتبارك استخدام حامل ثالثي القوائم أو حامل بقائم واحد.
z zيمكن للتصوير المستمر في الوضع [ ]rالتقاط ما يصل إلى  ٤٫٠لقطات في الثانية تقريبًا.
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وضع التقريب

في حالة الرغبة في التقاط صور لألزهار أو األشياء الصغيرة عن قرب ،استخدم الوضع [( ]4تقريب).
لجعل األشياء الصغيرة تبدو أكبر بكثير ،استخدم عدسة مجهرية (تباع بشكل منفصل).

نصائح اللتقاط الصور
z zحاول أن تكون الخلفية غير معقدة.

من مزايا الخلفيات غير المعقدة أنها تجعل األهداف الصغيرة كاألزهار تبرز بوضوح.

z zكن على مقربة من الهدف بقدر المستطاع.

تحقق من الحد األدنى لمسافة التركيز البؤري للعدسة .يقاس الحد األدنى لمسافة التركيز البؤري للعدسة
من عالمة <( >Vالمستوى البؤري) الموجودة أعلى الكاميرا إلى الهدف .وإذا كان الهدف قريبًا للغاية
فيتعذر حينها قياس التركيز البؤري.

z zعند استخدام عدسات مكبرة ،يوصى باستخدام عدسة ذات نهاية مقربة.

في حالة استخدام عدسة مكبرة ،فاستخدام عدسة ذات نهاية مقربة سيجعل الهدف يبدو أكبر.
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وضع الطعام

في حالة الرغبة في التقاط صور لألطعمة ،استخدم [( ]Pطعام) .فستظهر صورة الطعام وقتها مشرقة
وفاتحة للشهية .وبنا ًء على إضاءة الهدف ،كذلك ،سيتم منع اللون األحمر في الصورة الملتقطة تحت ضوء
تانجستين ،وهكذا.

نصائح اللتقاط الصور
z zغيّر درجة اللون.

يمكن تغيير [درجة اللون] .لزيادة تركيز اللون األحمر للطعام ،اضبط الكاميرا على الوضع [دافئ].
أما في حالة كان الطعام يبدو باللون األحمر القاتم فاضبط الكاميرا على الوضع [هادئ].
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وضع الصور الشخصية الليلية

عند الرغبة في التقاط صور شخصية ليالً مع الحصول على مشهد ليلي يبدو طبيعيًا في الخلفية،
استخدم الوضع [( ]6صورة شخصية ليلية) .الحظ أن التصوير في هذا الوضع يتطلب فالش داخلي
أو وحدة فالش  Speedliteخارجية .يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم.

نصائح اللتقاط الصور
z zاستخدم عدسة ذات زاوية عريضة وحامالً ثالثي القوائم.

عند استخدام عدسة مكبرة ،استخدم عدسة ذات نهاية عريضة الزاوية للحصول على منظر ليلي متسع.
ونظرً ا ألن اهتزاز الكاميرا عند حملها باليد عرضة للحدوث ،فمن األفضل استخدام حامل ثالثي القوائم.

z zتحقق من سطوع الصورة.

من األفضل عرض الصور الملتقطة في مكان التصوير للتحقق من سطوع الصور .وإذا بدا الهدف قاتم
اللون في الصورة ،فاقترب أكثر من الهدف وأعد التقاط الصورة.

z zالتقط الصور باستخدام أوضاع تصوير أخرى.

نظرً ا ألن اهتزاز الكاميرا عند حملها باليد عرضة للحدوث عند التصوير ليالً ،فمن المستحسن استخدام
الوضع < >Aفي التصوير.
z zإذا تم استخدام المؤقت الذاتي مع الفالش سويًا ،سيضيئ مصباح المؤقت الذاتي سريعًا بعد التقاط الصورة.
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وضع منظر ليلي يدوي

إن الوضع [( ]Fوضع منظر ليلي يدوي) يتيح لك فرصة تصوير المشاهد الليلية حتى مع حمل الكاميرا
باليد .في وضع التصوير هذا ،يتم التقاط  4لقطات متتابعة للصورة الواحدة ويتم تسجيل أفضل هذه اللقطات
من حيث قلة اهتزاز الكاميرا في أثناء التصوير.

نصائح اللتقاط الصور
z zأمسك الكاميرا بثبات.

في أثناء التصوير ،أمسك الكاميرا بثبات دائمًا .في هذا الوضع ،يتم التقاط  4لقطات ويتم تنسيقها
ودمجها في الصورة الواحدة .وعلى الرغم من ذلك ،فإذا كان من بين هذه اللقطات األربع لقطة واحدة
أو أكثر فيها عدم اتساق نتيجة الهتزاز الكاميرا ،فستظهر بشكل غير متسق في الصورة النهائية.
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وضع تحكم إضاءة خلفية HDR

عند تصوير مشهد يتضمن مناطق ساطعة اإلضاءة وأخرى مظلمة ،استخدم [( ]Gوضع تحكم إضاءة
خلفية  .)HDRوعند التقاط صورة في هذا الوضع ،يتم التقاط ثالث لقطات متتابعة في درجات إضاءة
مختلفة .وينتج عن ذلك صورة واحدة ذات نطاق درجة لون عريض أدى إلى تقليل الظالل المقطوعة نتيجة
إضاءة الخلفية.
	* HDRتعني النطاق الديناميكي المرتفع.

نصائح اللتقاط الصور
z zأمسك الكاميرا بثبات.

في أثناء التصوير ،أمسك الكاميرا بثبات دائمًا .في هذا الوضع ،يتم التقاط ثالث لقطات ويتم تنسيقها
ودمجها في الصورة الواحدة .وعلى الرغم من ذلك ،فإذا كان من بين هذه اللقطات الثالث لقطة واحدة
أو أكثر فيها عدم اتساق نتيجة الهتزاز الكاميرا ،فستظهر بشكل غير متسق في الصورة النهائية.
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تنبيهات عند استخدام أوضاع <>SCN
 :Jصور ذاتية

z zقد يتم تعديل مناطق أخرى خالف بشرة األشخاص ،بنا ًء على ظروف التصوير.
z zإن إعدادات [تأثير البشرة الناعمة] المحددة في الوضع [ ]Jال يتم تطبيقها في الوضع [.]K
z zيتم تعيين [عدم وضوح الخلفية] على [تلقائي] وال يمكن تغييره مع وضع الفالش [ ]Iإذا قمت برفع الفالش.

 :Kبشرة ناعمة

z zقد يتم تعديل مناطق أخرى خالف بشرة األشخاص ،بنا ًء على ظروف التصوير.
z zإن تفاصيل اإلعدادات في الوضع [ ]Kال يتم تطبيقها في الوضع [.]J

 :3منظر طبيعي

z zيكون التصوير بالفالش غير ممكن.

 :5ألعاب رياضية

z zفي ظل الظروف التي تقل فيها اإلضاءة وحيث يميل حدوث اهتزاز الكاميرا ،ستومض قيمة سرعة الغالق في
أسفل اليسار .أمسك الكاميرا بثبات ثم التقط الصورة.
z zلن ينطلق الفالش الداخلي .سيقلل استخدام وحدة فالش خارجية  Speedliteمن سرعة التصوير المستمر.

 :rتحريك لقطة أفقي

z zستصبح سرعة الغالق أبطأ .ومن ثم فلن يتناسب هذا الوضع مع أي وضع تصوير بخالف وضع المتابعة.
z zيتم الضبط على [ ]iافتراضيًا .يرجى مالحظة أن الوضع [ ]Eأو [ ]oال يمكن تحديده.
z zيكون التصوير بالفالش غير ممكن.
z zوعلى الرغم من أن إعداد  ISللعدسة يسري على الصور الملتقطة في [ ]rالداعم للصور ،ال تظهر التأثيرات
على الشاشة عند التصوير( .يتم تفعيل كل من تصحيح تشوش الهدف و ISعند التصوير ،بصرف النظر عن
إعداد  ISللعدسة).
z zإذا كانت العدسة ال تدعم الوضع [ ،]rفلن يتم تصحيح تشويه الهدف .وعلى الرغم من ذلك ،سيتم تعديل
سرعة الغالق وحدها تلقائيًا تبعًا إلعدادات الوضع [تأثير].
z zعند التصوير في ظل ظروف تكون اإلضاءة فيها ساطعة ،كيوم مشمس من أيام الصيف مثالً ،أو عند تصوير
هدف بطيء ،قد ال يتم الحصول على الدرجة المحددة من تأثير المتابعة.
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< عاضوأ مادختسا دنع تاهيبنتبنتت

 :rتحريك لقطة أفقي (مستمر)

z zمع العدسة الداعمة [ ،]rقد ال يتم تصحيح تشوش الهدف على نحو صحيح عند تصوير األهداف التالية أو في
ظل ظروف التصوير التالية.
yyأهداف لها درجة تباين منخفضة للغاية.
yyاألهداف الموجودة في اإلضاءة الخافتة.
yyإضاءة خلفية قوية أو أهداف عاكسة للضوء.
yyاألهداف ذات األنماط المتكررة.
yyاألهداف ذات األنماط األقل أو األنماط الرتيبة.
yyاألهداف ذات االنعكاسات (الصور المنعكسة على األسطح المصقولة ،وهكذا).
yyاألهداف األصغر من إطار منطقة ضبط البؤرة تلقائيًا.
yyوجود أهداف متعددة تتحرك في إطار منطقة ضبط البؤرة تلقائيًا.
yyأهداف تتحرك في اتجاهات عشوائية أو بسرعات غير منتظمة.
yyأهداف حركتها عشوائية نوعًا ما( .على سبيل المثال ،الحركة العمودية ألحد العدائين).
yyاألهداف تتغير حركتها تغيرً ا مفاج ًئا( .على سبيل المثال ،بعد البدء في الحركة مباشرة أو حال االنعطاف في
أحد المنعطفات).
yyعند تحريك الكاميرا بسرعة عالية للغاية أو سرعة بطيئة للغاية.
yyعندما ال تتوافق سرعة الكاميرا مع سرعة الهدف.
yyعندما يكون البعد البؤري للعدسة طويالً.

 :Pطعام

z zقد تتالشى األلوان الدافئة لألهداف.
z zعندما يتم تضمين مصادر إضاءة متعددة في المشهد ،فقد ال يتم تقليل عدد األلوان الدافئة للصورة.
z zإذا تم استخدام فالش ،فسيتم ضبط [درجة اللون] على معياري.
z zإذا كانت الصورة تحتوي على أشخاص ،فقد ال تظهر درجة لون البشرة في الصورة بشكل مناسب.
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< عاضوأ مادختسا دنع تاهيبنتبنتت

 :6صورة شخصية ليال
z zأخبر من تقوم بتصويرهم أن يحافظوا على ثباتهم للحظات بعد انطالق ضوء الفالش.
z zقد يكون التركيز البؤري صعبًا عندما تبدو أوجه األهداف مظلمة .في هذه الحالة ،اضبط وضع التركيز البؤري
على  MFواضبط التركيز يدويًا (=.)52= ،7
z zقد يصعب الضبط التلقائي للبؤرة ليالً أو في المشاهد المظلمة عندما تكمن نقاط الضوء في نقطة .AF
في هذه الحالة ،اضبط وضع التركيز البؤري على  MFواضبط التركيز يدويًا (=.)52= ،7
z zستبدو اللقطات مختلفة نوعًا ما عن الصورة المعروضة على الشاشة.
z zعند وجود خطر ارتفاع درجة اإلضاءة ،تقوم الكاميرا تلقائيًا بضبط سرعة اإلغالق أو سرعة  ISOللقطات
الفالش من أجل تقليل ظهور األجزاء الساطعة بشكل باهت والتصوير بأفضل درجة إضاءة .وف ًقا للعدسة،
قد ال تكون سرعات الغالق وسرعات  ISOالمعروضة عند الضغط على زر اإلغالق جزئيًا مطابقة إلعدادات
لقطات الفالش .وبالتالي ،قد يؤدي ذلك إلى تغير مستوى سطوع الخلفيات الظاهرة خارج نطاق الفالش.

 :Fوضع منظر ليلي يدوي
z zمقارنة بأوضاع التصوير األخرى ،ستكون مساحة الصورة أصغر.
z zوال يمكن ضبط جودة الصور ذات االمتداد .RAW
z zيكون التصوير بالفالش غير ممكن.
z zقد يصعب الضبط التلقائي للبؤرة ليالً أو في المشاهد المظلمة عندما تكمن نقاط الضوء في نقطة الضبط التلقائي
للبؤرة .في هذه الحالة ،اضبط وضع التركيز البؤري على  MFواضبط التركيز يدويًا (=.)52= ،7
z zستبدو اللقطات مختلفة نوعًا ما عن الصورة المعروضة على الشاشة.
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< عاضوأ مادختسا دنع تاهيبنتبنتت

 :Fالتصوير اليدوي للمشاهد الليلية (مستمر)
z zفي حالة التقاط هدف متحرك ،قد يبقى تأثير حركة الهدف على الصورة أو ربما تصبح المنطقة المحيطة داكنة.
z zقد ال تعمل وظيفة محاذاة الصورة بشكل مناسب مع األنماط المتكررة (شبكية أو خطوط وما إلى ذلك) سواء
الصور المسطحة أو الصور أحادية اللون ،أو الصور غير المتسقة بشكل كبير نتيجة اهتزاز الكاميرا.
z zقد يستغرق تسجيل الصورة في البطاقة بعض الوقت بعد إجراء دمج الصورة بعد التقاطها .يتم عرض []BUSY
في أثناء معالجة الصور ،وال يكون التصوير ممك ًنا حتى يتم االنتهاء من المعالجة.

 :Gوضع تحكم إضاءة خلفية HDR
z zمقارنة بأوضاع التصوير األخرى ،ستكون مساحة الصورة أصغر.
z zوال يمكن ضبط جودة الصور ذات االمتداد .RAW
z zيكون التصوير بالفالش غير ممكن.
z zيرجى مالحظة أنه قد ال يتم عرض الصورة بسالسة كما قد تبدو غير منتظمة أو تحتوي على ضجيج هائل.
z zقد يكون التحكم في ضوء  HDRالخلفي غير فعال للمشاهد التي تحتوي على خلفية مضيئة على نحو مفرط أو
المشاهد ذات التباين العالي.
z zعند التقاط صور ألهداف ساطعة بما يكفي كما هي ،على سبيل المثال ،المناظر المضيئة طبيعيًا ،قد تبدو الصور
غير طبيعية نظرً ا لتأثير .HDR
z zإذا التقطت صورة لهدف متحرك ،فقد تترك حركة الهدف صورة تالية أو منطقة محيطة بالهدف والتي قد
تصبح داكنة.
z zقد ال تعمل وظيفة محاذاة الصورة بشكل مناسب مع األنماط المتكررة (شبكية أو خطوط وما إلى ذلك) سواء
الصور المسطحة أو الصور أحادية اللون ،أو الصور غير المتسقة بشكل كبير نتيجة اهتزاز الكاميرا.
z zقد يستغرق تسجيل الصورة في البطاقة بعض الوقت بعد إجراء دمج الصورة بعد التقاطها .يتم عرض []BUSY
في أثناء معالجة الصور ،وال يكون التصوير ممك ًنا حتى يتم االنتهاء من المعالجة.
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الوضع مرشحات إبداعية

يمكن التقاط الصور باالستعانة بالمؤثرات .يمكنك معاينة تأثيرات المرشح قبل التصوير.

11

اضبط قرص األوضاع على <.>U

22

اضغط على <.>0

33

حدد تأثير مرشح.

44

اضبط التأثير ،ثم قم بالتصوير.

z zاستخدم المفتاحين < >Wو< >Xلتحديد تأثير المرشح
(= ،)99=–98ثم اضغط على <.>0
z zتظهر الصورة بتأثير المرشح الذي تم تطبيقه.

z zاضغط على الزر < >Qوحدد الرمز الموجود أسفل
[مرشحات إبداعية] (بخالف  ،cأو  ،Aأو ،B
أو  ،Cأو .)D
z zاضغط على المفتاحين < >Y> <Zلضبط التأثير،
ثم اضغط على <.>0
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ةيعادبإ تاحشرم عضولا

z zتنسيق  RAWوتنسيق  RAW+JPEGغير متوفرين اآلن .عندما يتم تعيين جودة الصورة بتنسيق ،RAW
يتم التقاط الصور بجودة صورة  .73عندما يتم تعيين جودة الصورة بتنسيق  ،RAW+JPEGيتم التقاط
الصور بجودة صورة  JPEGالمحددة.
z zال يتوفر التصوير المستمر عند تعيين [ ،]Iأو [ ،]Gأو [ ،]Xأو [ ،]Kأو [ ،]Hأو [.]c
z zلم تضاف بيانات إزالة الغبار (= )174إلى لقطات [.]X
z zمع [ ،]Iستختلف معاينة التأثير المحبب بعض الشيء عن مظهر لقطاتك.
z zمع الخيارين [ ]Gأو [ ،]cستختلف معاينة التركيز البؤري السلس بعض الشيء عن مظهر لقطاتك.
z zال يتم عرض رسم بياني.
z zالعرض المكبر غير متوفر.
z zفي أوضاع المنطقة اإلبداعية ،تكون هذه اإلعدادات متوفرة من شاشة التحكم السريع ،]I[ :و[ ،]Gو[،]X
و[ ،]Jو[ ،]Kو[ ،]Hو[.]c
z zالتقط بعض اللقطات التجريبية أوالً ،للتأكد من حصولك على النتائج المطلوبة.
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ةيعادبإ تاحشرم عضولا

خصائص المرشحات اإلبداعية
 Iz zأبيض/أسود محبب

يعرض الصور باللونين األبيض واألسود بحيث تبدو محببة .من خالل ضبط التباين ،يمكنك تغيير تأثير
األبيض واألسود.

 Gz zتركيز بؤري سلس

يعطي الصورة مظهرً ا سلسًا .من خالل ضبط التشويش ،يمكنك تغيير درجة السالسة.

 Xz zتأثير عين سمكة

يمنح تأثير عدسة عين السمكة .ستبدو الصورة بتشوه برميلي.
ووف ًقا لمستوى تأثير هذا المرشح ،تتغير المنطقة المقصوصة على امتداد أطراف الصورة .أيضًا،
نظرً ا ألن تأثير المرشح هذا يقوم بتكبير الجزء األوسط للصورة ،فقد تنخفض درجة الدقة الواضحة في
الوسط وف ًقا لعدد بكسالت التسجيل ،لذلك اضبط تأثير المرشح أثناء التحقق من الصورة الناتجة.
يتم استخدام نقطة  AFواحدة وتثبيتها في الوسط.

 Kz zتأثير لوحة مائية

يجعل الصورة تبدو كلوحة مائية بألوان هادئة .من خالل ضبط التأثير ،يمكنك تغيير كثافة األلوان.
يرجى مالحظة أنه قد ال يتم عرض المشاهد الليلية أو المشاهد المظلمة بسالسة كما قد تبدو غير منتظمة
أو تحتوي على تشويش هائل.

 Hz zتأثير كاميرا بسيطة

يحوّ ل األلوان إلى األلوان الناتجة عن استخدام الكاميرات البسيطة كما يع ِّتم الزوايا األربعة في الصورة.
يمكن استخدام خيارات درجات األلوان لتغيير األلوان غير الحقيقية غير المرغوبة.
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ةيعادبإ تاحشرم عضولا

 cz zتأثير مصغر

ينشئ تأثير الديوراما.
سيؤدي التصوير ضمن اإلعدادات االفتراضية إلى إبقاء الوسط واضحً ا.
يمكنك تحريك المنطقة التي تبدو شديدة الوضوح (إطار المشهد) كما هو موضح في "عمليات التأثير
المصغر" (= .)101يتم استخدام  AFنقطة واحدة على أنها طرق تركيز بؤري تلقائي .من األفضل
التصوير بمحاذاة نقطة  AFوإطار المشهد.

 Az zفني قياسي HDR

تحتفظ الصور بمزيد من التفاصيل في المناطق الساطعة والظالل .ومع التباين المنخفض والتدرج
الثابت ،تبدو الصورة النهائية كأنها لوحة .سيكون للخطوط العريضة للهدف حواف مشرقة (أو داكنة).

 Bz zفني حيوي HDR

تكون األلوان أكثر تشبعًا مع [فني قياسي  ،]HDRكما أن التباين المنخفض والتدرج الثابت ينشئان
تأثيرً ا فنيًا نابضًا.

 Cz zفني إيحائي HDR

تكون األلوان األكثر تشبعًا ،مما يبرز هذا الهدف ،وتبدو الصورة وكأنها لوحة زيتية.

 Dz zفني مزخرف HDR

يتم تقليل تشبع اللون والسطوع والتباين والتدرج لجعل الصورة تبدو ثابتة .تبدو الصورة باهتة وقديمة.
سيكون للخطوط العريضة للهدف حواف مشرقة (أو داكنة).
عال تحتفظ بالتفاصيل في
z zمع [ ]Aو[ ]Bو[ ]Cو[ ،]Dيمكنك التقاط صور ذات نطاق ديناميكي ٍ
المناطق الساطعة والظالل للمشاهد عالية التباين .يتم التقاط ثالث صور متتالية بمستويات سطوع مختلفة كل مرة
تقوم فيها بالتصوير واستخدامها إلنشاء صورة واحدة .راجع التنبيهات في =.100

99

ةيعادبإ تاحشرم عضولا

مالحظات [ ،]Aو[ ،]Bو[ ،]Cو[]D
z zمقارنة بأوضاع التصوير األخرى ،ستكون مساحة الصورة أصغر.
z zلن تبدو معاينات تأثير المرشح تمامًا مثل لقطاتك.
z zفي حالة التقاط هدف متحرك ،قد يبقى تأثير حركة الهدف على الصورة أو ربما تصبح المنطقة المحيطة داكنة.
z zقد ال تعمل وظيفة محاذاة الصورة بشكل مناسب مع األنماط المتكررة (شبكية أو خطوط وما إلى ذلك) سواء
الصور المسطحة أو الصور أحادية اللون ،أو الصور غير المتسقة بشكل كبير نتيجة اهتزاز الكاميرا.
z zكن حذرً ا بشأن اهتزاز الكاميرا في الصور التي يتم التقاطها بكاميرا محمولة.
z zال يمكن إعادة إنتاج تدرج األلوان في السماء أو الجدران البيضاء بشكل صحيح .قد تظهر ألوان غير منتظمة أو
درجة إضاءة غير منتظمة أو تشويش.
z zقد يؤدي التصوير تحت إضاءة الفلورسنت أو  LEDإلى إنتاج ألوان غير طبيعية في المناطق المضيئة.
z zقد يستغرق تسجيل الصورة في البطاقة بعض الوقت بعد إجراء دمج الصورة بعد التقاطها .يتم عرض []BUSY
في أثناء معالجة الصور ،وال يكون التصوير ممك ًنا حتى يتم االنتهاء من المعالجة.
z zيكون التصوير بالفالش غير ممكن.
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ةيعادبإ تاحشرم عضولا

عمليات التأثير المصغر

11

حرّ ك نقطة .AF

z zاضغط على الزر < >Sمرتين لتمكين حركة
نقطة  ،AFالتي تتحول إلى اللون البرتقالي.
z zاستخدم مفاتيح األسهم < >Vلتحريك نقطة AF
للموضع المطلوب التركيز عليه.

22

قم بتحريك إطار المشهد.

33

التقط الصورة.

z zحرّ ك إطار المشهد إذا كانت نقطة  AFخارجه ،حتى تتم
محاذاة نقطة  AFمعه.
z zلجعل إطار المشهد قابالً للتحرك (معروض باللون
البرتقالي) ،اضغط على الزر< >Sأو انقر فوق []r
في أسفل الجزء األيمن من الشاشة.
z zبالنقر فوق [ ،]Tيمكنك أيضًا التبديل بين اتجاهي إطار
المشهد الرأسي واألفقي.
z zسيكون تبديل اتجاه إطار المشهد ممك ًنا باستخدام
المفتاحين < >Y> <Zعندما تكون في االتجاه األفقي،
والمفتاحين < >W> <Xعندما تكون في االتجاه
الرأسي.
z zاستخدم المفاتيح < >W> <Xأو <>Y> <Z
لنقل إطار المشهد .ولتوسيط إطار المشهد مرة أخرى،
اضغط على الزر <.>B
z zلتأكيد موضع إطار المشهد ،اضغط على <.>0
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المنطقة اإلبداعية
تطلق لك أوضاع المنطقة اإلبداعية العنان اللتقاط صور بطرق
مختلفة عن طريق إعداد سرعة الغالق المفضلة لك ،وقيمة فتحة
العدسة ،ومستوى درجة اإلضاءة ،والكثير.

z zولمسح مواصفات وضع التصوير المعروضة عند تدوير قرص األوضاع ،ما عليك إال
الضغط على <.)492=( >0

103

وضع برنامج AE()P

تضبط الكاميرا تلقائيًا سرعة الغالق وفتحة العدسة لتناسب سطوع الهدف.

	*< >dتعني البرنامج.
	* AEتعني كثافة اإلضاءة التلقائية.

11

اضبط قرص األوضاع على <.>d

22

اضبط البؤرة على الهدف.

33

تحقق من العرض والتصوير.

z zوجّ ه نقطة  AFعلى الهدف واضغط على زر
اإلغالق جزئيًا.

z zما دامت قيمة التعريض للضوء غير وامضة،
فسيتم الحصول على التعريض القياسي.

z zإذا كانت سرعة الغالق "" "30وعدد البؤرة المنخفض يومض ،فهذا يشير إلى نقص درجة اإلضاءة.
زيادة سرعة  ISOأو استخدام الفالش.
z zإذا كانت سرعة الغالق " "1/4000وعدد البؤرة األعلى يومض ،فهذا يشير إلى فرط درجة اإلضاءة.
قم بتقليل سرعة  ISOأو استخدم مرشح ( NDيباع بشكل منفصل) لتقليل مقدار الضوء الذي يدخل العدسة.
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 جمانرب عضوضو عضووو

الفروق بين الوضعين < >dو<>A
z zفي الوضع < ،>Aيتم ضبط العديد من الوظائف ،مثل وضع ضبط البؤرة تلقائيًا ووضع القياس ،لمنع اللقطات
التالفة .الوظائف التي يمكنك ضبطها محدودة .من ناحية أخرى ،مع الوضع < ،>dيتم ضبط سرعة الغالق
وفتحة العدسة تلقائيًا فحسب .يمكنك ضبط وضع ضبط البؤرة تلقائيًا ،ووضع القياس ،ووظائف أخرى بحرية.

درجة اإلضاءة المبرمجة

z zلضبط تعويض سرعة الغالق وقيمة ضبط العدسة مع الحفاظ على نفس درجة اإلضاءة ،اضغط على زر اإلغالق
جزئيًا وأدر القرص < .>6وهذا ما يسمى درجة اإلضاءة المبرمجة.
z zسيتم إلغاء درجة اإلضاءة المبرمجة تلقائيًا عندما ينتهي مؤقت القياس (يتم إيقاف عرض إعداد درجة اإلضاءة).
z zال يمكن استخدام درجة اإلضاءة المبرمجة مع الفالش.
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وضع  AEأولوية الغالق ()Tv

في هذا الوضع ،تضبط أنت سرعة الغالق ،وتضبط الكاميرا فتحة العدسة تلقائيًا للحصول على درجة
إضاءة قياسية مطابقة لدرجة سطوع الهدف .يمكن لسرعة الغالق األسرع أن تجمد حركة الهدف المتحرك.
يمكن لسرعة الغالق األبطأ أن تخلق تأثيرً ا ضبابيًا يوحي بشعور الحركة.
	*< >sتعني القيمة الزمنية.

الحركة المجمدة
(السرعة السريعة 2000/1 :ثانية)

الحركة غير الواضحة
(السرعة البطيئة 30/1 :ثانية)

11

اضبط قرص األوضاع على <.>s

22

قم بتعيين سرعة الغالق المطلوبة.

33

اضبط البؤرة على الهدف.

44

تحقق من العرض والتصوير.

z zقم بتدوير القرص < >6لتعيينه.

z zاضغط على زر اإلغالق جزئيًا.

z zما دامت قيمة فتحة العدسة غير وامضة ،فسيتم الحصول
على التعريض القياسي.
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 عضوضولا ةيولوأ  AEعضوضوو

z zإذا كان رقم  fاألقل يومض ،فإنه يشير إلى نقص درجة اإلضاءة.
قم بتدوير القرص < >6لضبط سرعة الغالق األبطأ حتى تتوقف فتحة العدسة عن الوميض أو ضبط سرعة
 ISOأعلى.
z zإذا كان رقم  fاألعلى يومض ،فهذا يشير إلى أن درجة اإلضاءة مفرطة.
قم بتدوير القرص < >6لضبط سرعة الغالق األسرع حتى تتوقف فتحة العدسة عن الوميض أو ضبط سرعة
 ISOاألقل.

عرض سرعة الغالق
z zعلى سبيل المثال ،يشير " "0"5إلى  0.5ثانية و"" "15إلى  15ثانية.
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وضع  AEألولوية الفتحة ()Av

في هذا الوضع ،تضبط أنت الفتحة المطلوبة ،وتضبط الكاميرا سرعة الغالق تلقائيًا للحصول على درجة
إضاءة قياسية مطابقة لدرجة سطوع الهدف .يؤدي رقم  fاألعلى (فتحة العدسة األصغر) إلى زيادة عرض
المقدمة والخلفية في ضبط البؤرة المقبول .من ناحية أخرى ،يؤدي رقم  fالمنخفض (فتحة العدسة األكبر)
إلى تقليل أقل من المقدمة والخلفية في ضبط البؤرة المقبول.
	*< >fتعني قيمة ضبط العدسة (فتحة العدسة).

خلفية غير واضحة
(مع فتحة عدسة منخفضة رقم )f/5.6 :f

األمامية والخلفية حادة
(مع فتحة عدسة عالية رقم )f/32 :f

11

اضبط قرص األوضاع على <.>f

22

قم بتعيين ضبط العدسة المطلوب.

33

اضبط البؤرة على الهدف.

44

تحقق من العرض والتصوير.

z zقم بتدوير القرص < >6لتعيينه.

z zاضغط على زر اإلغالق جزئيًا.

z zما دامت سرعة الغالق غير وامضة ،فسيتم الحصول على
التعريض القياسي.
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 عضوضوا ةيولوأل  AEعضوضوو

z zإذا كانت سرعة الغالق "" "30تومض ،فإن ذلك يشير إلى نقص درجة اإلضاءة.
قم بتدوير القرص < >6لضبط فتحة أكبر (رقم  fأقل) حتى يتوقف وميض سرعة الغالق أو تعين سرعة
 ISOأعلى.
z zإذا كانت سرعة الغالق " "1/4000تومض ،فإن ذلك يشير إلى فرط درجة اإلضاءة.
قم بتدوير القرص < >6لضبط فتحة أصغر (رقم  fأعلى) حتى يتوقف وميض سرعة الغالق أو تعين سرعة
 ISOأقل.

عرض قيمة ضبط العدسة

z zكلما زاد الرقم  ،fكانت فتحة ضبط العدسة أصغر .يختلف الرقم  fوف ًقا للعدسة .إذا لم يتم توصيل أي عدسة
بالكاميرا ،فسيتم عرض " "F00لضبط العدسة.

التحقق من المنطقة الموجودة في التركيز البؤريM
اضغط على الزر الذي قمت بتحديده لمعاينة عمق المجال (باستخدام [ :C.Fn III-2 :8تخصيص أزرار]،
(= ))535إليقاف العدسة على إعدادات ضبط العدسة الحالي والتحقق من المنطقة في البؤرة
(عمق المجال).
z zكلما كانت قيمة ضبط العدسة أكبر ،كانت مساحة الضبط البؤري أكبر ،من المقدمة إلى الخلفية.
z zيتم تأمين درجة اإلضاءة (قفل  )AEأثناء الضغط باستمرار على الزر المعين لمعاينة عمق المجال.
z zيؤدي الضغط على الزر المعين لمعاينة عمق المجال عند إرفاق  Speedlite 470EX-AIبالمفتاح <>X
عند ضبطه على <( >Zتلقائي كامل) إلى بدء قياس مسافة وضع  AI.Bالتلقائي بالكامل.
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وضع تعريض يدوي ()M

في هذا الوضع ،يمكنك ضبط سرعة الغالق وفتحة العدسة كما هو مطلوب .لتحديد درجة اإلضاءة،
راجع مؤشر مستوى التعريض أو استخدم مقياس درجة التعريض المتاح تجاريًا.

	*< >aتعني اليدوي.

11
22قم بتعيين سرعة .)143=( ISO
z zمع  ISOتلقائيًا ،يمكن ضبط تعويض التعريض الضوئي
اضبط قرص األوضاع على <.>a

(=.)111

33

قم بتعيين سرعة الغالق وضبط العدسة.

44

اضبط البؤرة على الهدف.

z zإلعداد سرعة الغالق ،قم بتدوير القرص <.>6
إلعداد ضبط فتحة العدسة ،قم بتدوير القرص <.>5

z zاضغط على زر اإلغالق جزئيًا.
z zتحقق من عالمة مستوى التعريض للضوء [ ]Nلمعرفة
إلى أي مدى يصل مستوى التعريض الحالي من مستوى
التعريض القياسي.
(((1مؤشر التعريض القياسي
(((2عالمة مستوى التعريض

)(۲) (۱

55

قم بإعداد التعريض والتقط الصورة.

z zتحقق من مؤشر مستوى التعريض واضبط سرعة الغالق
وفتحة العدسة المطلوبة.
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( يودي ضيرعت عضووو

تعويض التعريض مع  ISOتلقائي
إذا تم ضبط سرعة  ISOعلى [ ]AUTOللتصوير في وضع التعريض اليدوي ،فيمكن ضبط تعويض
التعريض (= )140كما يلي:
المس مؤشر مستوى التعريض
[ :zإضاءة]AEB/
شاشة التحكم السريع
z zفي حالة تعيين  ISOتلقائي ،سيتغير إعداد سرعة  ISOللحصول على درجة اإلضاءة القياسية مع سرعة الغالق
المحددة وضبط فتحة العدسة .لذلك ،قد ال تحصل على تأثير درجة اإلضاءة المطلوب .وفي هذه الحالة ،قم بتعيين
تعويض درجة اإلضاءة.
z zمع ضبط الكاميرا على الوضع <>a +ISOتلقائي + [( ]qقياس تقديري) و[ :C.Fn I-7 :8وضع
قياس قفل  AEبعد التركيز البؤري] ،عند التعيين على اإلعدادات االفتراضية (= ،)531باالستمرار بالضغط
على زر اإلغالق جزئيًا سيتم قفل سرعة  ISOمع ضبط البؤرة تلقائيًا للقطة الواحدة.
z zعند ضبط  ،ISO Autoيمكنك الضغط على الزر < >Aلقفل سرعة .ISO
z zلمقارنة درجة اإلضاءة الحالي عند الضغط على الزر < >Aألول مرة مع تعيين سرعة  ISOيدويًا،
اضغط على الزر < ،>Aوأعد تكوين اللقطة ،وتحقق من مؤشر مستوى درة اإلضاءة.
z zباستخدام مجموعة  ISOتلقائي و[ :C.Fn I-1 :8زيادات مستوى التعريض] مضبوطة على [-1/2إيقاف]،
سيتم تنفيذ أي تعريض درجة اإلضاءة -2/1إيقاف مع سرعة ( ISOتوقف  )3/1وسرعة الغالق .ومع ذلك،
فإن سرعة غالق الكاميرا لن تتغير.
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 AEأولوية مرنة ()Fv

في هذا الوضع ،يمكنك ضبط سرعة الغالق وفتحة العدسة وسرعة  ISOيدويًا أو تلقائيًا ودمج هذه اإلعدادات
مع اختيارك لتعويض التعريض الضوئي .يتالءم التصوير في الوضع < ،>tمع التحكم في كل واحدة من
هذه المعلمات ،مع التصوير في األوضاع < ،>dأو < ،>sأو < ،>fأو <.>a

	*< >tتعني قيمة المرونة.

11

اضبط قرص األوضاع على <.>t

22

قم بتعيين سرعة الغالق وضبط العدسة
وسرعة .ISO

z zقم بتدوير القرص < >5لتحديد عنصر لضبطه.
يظهر الرمز [ ]6على يسار العنصر المحدد.
z zقم بتدوير القرص < >6لتعيين الخيار.
z zإلعادة ضبط اإلعدادات إلى [،]AUTO
اضغط على المفتاح <.>X

33

اضبط مقدار تعويض التعريض الضوئي.

z zقم بتدوير القرص < >5وتحديد مؤشر مستوى
التعريض الضوئي .يظهر الرمز [ ]6على يسار
مؤشر مستوى التعريض الضوئي.
z zقم بتدوير القرص < >6لتعيين الخيار.
z zإلعادة ضبط اإلعدادات إلى [ ،]±0اضغط على
المفتاح <.>X
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AEةنرم ةيولوأ AAEAE

مجموعات الوظائف في الوضع <>t
سرعة الغالق

قيمة ضبط العدسة

[]AUTO

[]AUTO

اختيار يدوي

[]AUTO

[]AUTO

اختيار يدوي

اختيار يدوي

اختيار يدوي

سرعة ISO
[]AUTO
اختيار يدوي
[]AUTO
اختيار يدوي
[]AUTO
اختيار يدوي
[]AUTO
اختيار يدوي

تعويض التعريض
الضوئي

وضع التصوير

متوفر

مماثل لـ <>d

متوفر

مماثل لـ <>s

متوفر

مماثل لـ <>f

متوفر
―

مماثل لـ <>a

z zتشير القيم الوامضة إلى أن ضبط القيم سيؤدي إلى تقليل درجة اإلضاءة أو درجة اإلضاءة المفرطة.
قم بضبط درجة اإلضاءة حتى تتوقف القيمة عن الوميض.
z zال يتم استخدام تزامن بطئ تحت الضوء المنخفض عندما تقوم بإعداد وضع < >tليشبه الوضع <>f
أو < ،>dحتى عندما يكون [تزامن بطئ] في [ :zتحكم فالش] معي ًنا على [30-1/200ثانية تلقائي].
z zيتم وضع خط تحت قيم سرعة الغالق وفتحة العدسة وسرعة  ISOالتي تم ضبطها على [.]AUTO
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التصوير
يصف هذا الفصل التصوير ويعرض إعدادات القائمة في عالمة التبويب التصوير ([.)]z
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التقاط الصور الثابتة
z zيشير الرمز  Mعلى يمين عنوان الصفحة إلى أن الوظيفة متاحة فقط في المنطقة اإلبداعية مع
األوضاع < ،>tأو < ،>dأو < ،>sأو < ،>fأو <.>a
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قوائم عالمة التبويب :التقاط الصور الثابتة
z zالتصوير 1

=122
=125
=127
=128
=289
=133
=137

z zالتصوير 2

=141 ،140
=143
=277
=149
=150

z zالتصوير 3

=151
=153
=154
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تباثلا روصلا طاقتلا :بيوبتلا ةمالع مئاوق

z zالتصوير 4

=155
=158
=160
=162
=169 ،166 ،163

z zالتصوير 5

=171
=172
=174
=176
=180

z zالتصوير 6

=184
=186
=187
=190
=193
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تباثلا روصلا طاقتلا :بيوبتلا ةمالع مئاوق

z zالتصوير 7

=195
=198
=209
=211
=212
=214
=215

z zالتصوير 8

=220
=216
=270
=221

z zالتصوير 9

=241
=248
=271
=279

z zيتم عرض [إعدادات لمس  AFوسحبه] عند توصيل محدد منظر إلكتروني اختياري.
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تباثلا روصلا طاقتلا :بيوبتلا ةمالع مئاوق

في أوضاع المنطقة األساسية ،يتم عرض الشاشات التالية.
z zالتصوير 1

=96 ،78
=122
=125
=127
=289
=133

z zالتصوير 2

=76
=184
=187
=222

z zيتوفر كل من [وضع التصوير] و[طرق تركيز بؤري تلقائي] في وضع < > 8أو <.>U
z zيتوفر [احتفاظ ببيانات مساعدة إبداعية] في وضع <.>A
z zيتوفر [نوع ملخص األفالم] في وضع <. >D
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تباثلا روصلا طاقتلا :بيوبتلا ةمالع مئاوق

z zالتصوير 3

=198
=209
=211
=212
=215

z zالتصوير 4

=220
=216
=270
=221

z zالتصوير 5

=241
=248
=271

z zيتم عرض [إعدادات لمس  AFوسحبه] عند توصيل محدد منظر إلكتروني اختياري.
z zيتوفر [إعدادات تحديد حواف  ]MFفي وضع < > 8أو <.>U

121

جودة الصورة

يمكنك تحديد عدد وحدات البكسل وجودة الصورة.

11

حدد [ :zجودة الصورة].

22

ضبط جودة الصورة.

z zلتحديد جودة  ،RAWقم بتدوير القرص <،>6
ولتحديد جودة  ،JPEGاضغط على المفتاحين
<.>Y> <Z
z zاضغط على < >0لتعيينه.

z zدائمًا ما ينطبق عدد اللقطات المتوفرة بحسب ما يُشار إليه بـ [****] على شاشة إعداد جودة الصورة على إعداد
[ ،]3:2بصرف النظر عن اإلعداد الفعلي لنسبة العرض إلى االرتفاع (=.)125
z zإذا تم ضبط [–] لكل من صورة  RAWوصورة  ،JPEGفسيتم تعيين .73
z zإذا قمت بتحديد كل من  RAWو ،JPEGفي كل مرة تقوم فيها بالتصوير ،فسيتم تسجيل الصورة على البطاقة
في بتنسيق  RAWو JPEGفي نفس الوقت بجودة تسجيل الصورة التي تم تعيينها .وسيتم تسجيل الصورتين
بنفس أرقام الملفات (امتداد الملف .JPG :لـ  JPEGو .CR3لـ .)RAW
 bz zبجودة ( 7دقيق).
z zمعنى رموز جودة الصورة 1 :صورة  F ،RAWصورة  RAWمدمجة ،صورة ،JPEG
 7دقيقة 8 ،عادية 3 ،كبيرة 4 ،متوسطة 6 ،صغيرة.
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ةروصلا ةدوج

صور RAW
تعد صور  RAWبيانات خام من مستشعر الصور يتم تسجيلها على البطاقة بصورة رقمية كملفات 1
أو ( Fأصغر من  ،)1اعتما ًدا على ما تحدده.
يمكن معالجة صور  RAWباستخدام الخيار [ :3معالجة صورة  )341=( ]RAWلحفظها كملفات
بتنسيق  .JPEGنظرً ا ألن الصورة بتنسيق  RAWنفسها ال تتغير ،فإنه يمكنك معالجة الصورة بتنسيق
 RAWإلنشاء أي عدد من صور  JPEGمع حاالت معالجة مختلفة.
يمكنك استخدام برنامج ( Digital Photo Professionalبرنامج  )EOSلمعالجة صور بتنسيق .RAW
يمكنك إجراء تعديالت مختلفة على الصور اعتما ًدا على كيفية استخدامها ويمكنها إنشاء صور  JPEGأو
أنواع أخرى من الصور تعكس تأثيرات تلك التعديالت.
برنامج معالجة صور RAW
z zلعرض صور  RAWعلى الكمبيوتر ،يوصى باستخدام ( Digital Photo Professionalالمشار إليه فيما
يلي باسم برنامج  EOSأو برنامج .)DPP
z zال يمكن لإلصدارات السابقة من  DPP Ver.4.xمعالجة صور  RAWالتي تم التقاطها باستخدام هذه الكاميرا.
إذا تم تثبيت إصدار سابق من ) DPP (Ver.4.xعلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك ،يمكنك الحصول على
أحدث إصدار من برنامج  DPPمن موقع ويب  Canonوتثبيته لتحديثه (=( .)550سيتم استبداله باإلصدار
السابق) .الحظ أن  DPP Ver.3.xأو أي إصدار سابق ال يمكنه معالجة صور  RAWالتي تم التقاطها
باستخدام هذه الكاميرا.
z zقد ال تتمكن البرامج المتوفرة تجاريًا من عرض صور  RAWالتي تم التقاطها باستخدام هذه الكاميرا .للحصول
على معلومات التوافق ،اتصل بالشركة المصنعة للبرنامج.

دليل إعدادات جودة الصورة
للحصول على إرشادات حول أحجام الملفات ،وعدد اللقطات الممكنة ،والحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة
دون توقف ،انظر =.577
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ةروصلا ةدوج

الحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف للتصوير المستمر
يتم عرض الحدي األقصى المقدر للقطات المستمرة دون
توقف أعلى شاشة التصوير.

z zإذا تم عرض الحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف على أنها " ،"99فهذا يعني أنه يمكنك تصوير
 99لقطة أو أكثر بشكل مستمر .تبدأ القيمة بالتناقص بمجرد وصولها إلى  98أو أقل .يشير ظهور []BUSY
إﻟﻰ أن اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻤﺘﻠﺌﺔ وأن اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ سوف ﻳﺘﻮﻗﻒ مؤق ًتا .إذا قمت بإيقاف التصوير المتواصل،
فسيزداد الحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف .بعد كتابة جميع الصور الملتقطة على البطاقة،
يمكنك استئناف التصوير المستمر وااللتقاط حتى الحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف المدرج في
الجدول على =.577
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نسبة عرض إلى ارتفاع صورة ثابتة

يمكنك تغيير نسبة عرض إلى ارتفاع الصورة.

11

حدد [ :zنسبة عرض إلى ارتفاع صورة].

22

قم بتعيين نسبة العرض إلى االرتفاع.

z zحدد نسبة عرض إلى ارتفاع ،ثم اضغط على <.>0

z zصور JPEG

سيتم تسجيل الصور بنسبة العرض إلى االرتفاع التي تم تعيينها.

z zصور RAW

سيتم تسجيل الصور دائمًا بنسبة العرض إلى االرتفاع [ .]3:2تتم إضافة معلومات نسبة العرض إلى
االرتفاع المحددة إلى ملف صورة  .RAWعند معالجة صورة  RAWباستخدام Digital Photo
( Professionalبرنامج  ،)EOSفهذا سيسمح لك بإنشاء صورة بنسبة العرض إلى االرتفاع ذاتها
التي تم تعيينها للتصوير.
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ةتباث ةروص عافترا ىلإ ضرع ةبسن

نسبة العرض إلى االرتفاع
4:3

16:9

1:1

z zعندما تعرض صور  RAWالملتقطة بنسبة عرض إلى ارتفاع [ ]4:3أو [ ]16:9أو [ ،]1:1فسيتم عرضها مع
وجود خطوط تشير إلى كل نسبة عرض إلى ارتفاع( .ال يتم تسجيل هذه الخطوط في الصورة).
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وقت معاينة الصورة

قم بتعيين هذا اإلعداد على [احتفاظ] لعرض اللقطات فورً ا بعد التصوير ،أو قم بتعيينه على [إيقاف] إذا كنت
تفضل عدم عرض اللقطات.

11

حدد [ :zوقت المراجعة].

22

قم بإعداد خيار الوقت.

z zعند تعيين [احتفاظ] ،يتم عرض الصور طالما تم ضبط الوقت في [ :5توفير الطاقة].
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تصحيح انحراف العدسة

M

قد يحدث التظليل وتشوه الصور وغيرها من المشكالت بسبب الخصائص البصرية للعدسة .يمكن للكاميرا
تعويض هذه الظواهر باستخدام [تصحيح انحراف العدسة].

11

حدد [ :zتصحيح انحراف العدسة].

22

اختر عنصرً ا.

33

حدد [تمكين].

z zتأكد من عرض اسم العدسة المرفقة و(باستثناء "تصحيح
االنحراف") [بيانات التصحيح متاحة].
z zإذا تم عرض [بيانات التصحيح غير متاحة] أو [ ]،
فراجع "محسن عدسة رقمية" (=.)130

128

ةسدعلا فارحنا حيحصت

تصحيح اإلضاءة الطرفية
يمكن تصحيح التظليل (لزوايا الصور الداكنة).
z zوف ًقا لظروف التصوير ،قد يظهر بعض التشويش بالحد الخارجي للصورة.
z zكلما زادت سرعة  ،ISOقل مقدار التصحيح.
z zيكون مقدار التصحيح المطبق أقل من الحد األقصى لمقدار التصحيح المطبق مع Digital Photo
( Professionalبرنامج .)EOS
z zيتم تصحيح اإلضاءة المحيطة تلقائيًا في أوضاع  Basic Zoneعند تسجيل بيانات التصحيح على الكاميرا.

تصحيح التشويه
يمكن تصحيح التشويهات (تجعد الصور).
z zلتصحيح التشوه ،تلتقط الكاميرا منطقة صور أضيق من المنطقة التي يتم مشاهدتها عند التصوير ،مما يحسّن
الصورة ً
قليل ويقلل من الوضوح الظاهري.
z zقد يؤدي تعيين تصحيح التشوه إلى تغيير زاوية العرض ً
قليل.
z zعند تكبير الصور ،ال يتم تطبيق تصحيح التشوه على الصور المعروضة.
z zال يتم تطبيق تصحيح التشويه عند تسجيل األفالم.
z zلن تحتوي الصور التي تحتوي على تصحيح التشوه على بيانات مسح الغبار (= )174الملحقة .وقد يتم أيضًا
عرض نقطة  AFبعيدًا عن موضعها ،بالنسبة إلى وقت التصوير.
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ةسدعلا فارحنا حيحصت

محسن عدسة رقمية
يمكن تصحيح االنحرافات المختلفة باإلضافة إلى فقدان الوضوح واالنعكاس الناجم عن الفلتر من الخصائص
البصرية للعدسة.
إذا تم عرض [بيانات التصحيح غير متاحة] أو [ ] بواسطة [محسن عدسة رقمية] ،فيمكنك استخدام
 EOS Utilityإلضافة بيانات تصحيح العدسة إلى الكاميرا .للتفاصيل ،اطلع على دليل اإلرشادات
.EOS Utility
z zاعتمادًا على ظروف التصوير ،قد يتم تكثيف الضوضاء مع تأثيرات التصحيح .كذلك قد تبرز حواف الصورة.
اضبط حدة نمط الصورة أو قم بتعيين [محسن عدسة رقمية] على [تعطيل] عند الحاجة قبل التصوير.
z zكلما زادت سرعة  ،ISOقل مقدار التصحيح.
z zبالنسبة لتسجيل األفالم ،لن يظهر [محسن عدسة رقمية]( .التصحيح غير ممكن).
z zيصحح تمكين [محسن عدسة رقمية] االنحراف اللوني ،وانحراف الضوء ،إال أن هذه الخيارات غير معروضة.
z zيتم محسن العدسة الرقمي تلقائيًا في أوضاع  Basic Zoneعند تسجيل بيانات التصحيح على الكاميرا.
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ةسدعلا فارحنا حيحصت

تصحيح االنحراف اللوني
يمكن تصحيح االنحراف اللوني (تهدب األلوان حول األشياء).
z zال يتم عرض [تصحيح انحراف لوني] عندما يتم تمكين [محسن عدسة رقمية].

تصحيح انحراف الضوء
يمكن تصحيح االنحرافات (فقدان الحدة الناجم عن الفتحة).
z zاعتمادًا على ظروف التصوير ،قد يتم تكثيف الضوضاء مع تأثيرات التصحيح.
z zكلما زادت سرعة  ،ISOقل مقدار التصحيح.
z zبالنسبة لتسجيل األفالم ،لن يظهر [تصحيح انحراف الضوء]( .التصحيح غير ممكن).
z zباستخدام "تصحيح االنحراف" ،يتم تصحيح الدقة المتدهورة بسبب مرشح الترددات المنخفضة وغير ذلك
باإلضافة إلى االنحراف .لذلك ،يكون التصحيح فعاالً حتى عند اقتراب فتحة العدسة من فتحة العدسة المفتوحة.
z zال يتم عرض [تصحيح انحراف الضوء] عندما يتم تمكين [محسن عدسة رقمية].
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ةسدعلا فارحنا حيحصت

تحذيرات عامة لتصحيح انحراف العدسة
z zال يمكن تطبيق تصحيح اإلضاءة الطرفية وتصحيح االنحراف اللوني وتصحيح التشوه وتصحيح االنحراف على
صور  JPEGالتي تم التقاطها بالفعل.
z zعند استخدام عدسة غير  ،Canonيوصى بتعيين التصحيحات على [تعطيل] حتى إذا تم عرض
[بيانات التصحيح متاحة].
z zقد يؤدي تكبير محيط الصورة إلى عرض أجزاء من الصورة لن يتم تسجيلها.
z zسيكون مقدار التصحيح أقل (باستثناء "تصحيح االنحراف") إذا كانت العدسة المستخدمة ال تحتوي على معلومات
عن بعد.

مالحظات عامة لتصحيح انحراف العدسة
z zتختلف تأثيرات تصحيح انحراف العدسة باختالف العدسة وظروف التصوير .كذلك ،قد يكون من الصعب
الحصول على التأثير وف ًقا للعدسة المستخدمة وظروف التصوير وما إلى ذلك.
z zإذا كان من الصعب التمييز ،فمن المستحسن التكبير والتحقق من الصورة بعد التصوير.
z zيمكن تطبيق التصحيحات حتى عند إرفاق محول موسع أو بالحجم الطبيعي.
z zإذا لم تكن بيانات التصحيح الخاصة بالعدسة المرفقة مسجلة على الكاميرا ،فستكون النتيجة نفسها عند ضبط
التصحيح على [تعطيل] (باستثناء "تصحيح االنحراف").
z zإذا لزم األمر ،ارجع إلى دليل إرشادات برنامج  EOS Utilityأيضًا.

132

وضع التشغيل

يتم توفير أوضاع التشغيل المنفردة والمستمرة .يمكنك تحديد وضع التشغيل الذي يناسب المشهد أو الهدف.

11

حدد [ :zوضع التشغيل].

22

قم بتعيين وضع التشغيل.

 ]u[z zتصوير منفرد

عندما تضغط على زر اإلغالق كليًا ،سيتم التقاط صورة واحدة فقط.

 ]E[z zالتصوير المستمر عالي السرعة  ]o[/+التصوير المستمر عالي السرعة

لتصوير سلسلة من اللقطات بتتابع سريع عند الضغط مع االستمرار على زر اإلغالق بالكامل.
يلتقط [ ]Eما يصل إلى  ١٤لقطة تقريبًا في الثانية ،ويلتقط [ ]oما يصل إلى  ٧٫٠لقطات
تقريبًا في الثانية .ومع ذلك ،قد تصبح السرعة القصوى للتصوير المستمر أبطأ في الظروف التالية:

عند اإلعداد لخفض الوميض:

ستصبح سرعة التصوير المستمر  ٥٫٢لقطات تقريبًا في الثانية بحد أقصى.

 ]i[z zالتصوير المستمر منخفض السرعة

عندما تضغط باستمرار على زر اإلغالق كليًا ،يمكنك التصوير بشكل مستمر بسرعة  ٣٫٠لقطات تقريبًا
في الثانية بحد أقصى مع االستمرار في الضغط.
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ليغشتلا عضو

 ]m/Q[z zمؤقت ذاتي 10 :ثانية/جهاز التحكم عن بعد
 ]l/k[z zمؤقت ذاتي 2 :ثانية/جهاز التحكم عن بعد
 ]q[z zمؤقت ذاتي :التصوير المستمر
z zتتمثل شروط السرعة القصوى للتصوير المستمر عالي السرعة (= )133لـ [ ]Eأو [ ]oفيما يلي:
التصوير ببطارية مشحونة بالكامل بسرعة غالق تبلغ  ١٠٠٠/١ثانية أو أسرع والحد األقصى لفتحة العدسة
(يختلف هذا األمر باختالف العدسة) ،في درجة حرارة الغرفة ( 23درجة مئوية) ،مع تعطيل تقليل الخفقان.
z zقد يكون الحد األقصى لسرعة التصوير المستمر عالي السرعة لـ [ ]Eو[ ]oأبطأ ،اعتمادًا على ظروف
مثل مستوى البطارية ،ودرجة الحرارة ،وتقليل الخفقان ،وسرعة الغالق ،وقيمة فتحة العدسة ،وظروف الهدف،
والسطوع ،وتشغيل  ،AFونوع العدسة ،واستخدام الفالش ،وإعدادات التصوير.
z zباستخدام  ،Servo AFقد تصبح سرعة التصوير القصوى أبطأ تبعًا لظروف الهدف أو العدسة المستخدمة.
z zمع تعيين [ :zتصوير مقاوم للخفقان] على [تمكين] (= ،)193قد يؤدي التصوير تحت الضوء الوامض
إلى تقليل الحد األقصى لسرعة التصوير المستمر .وقد يصبح الفاصل الزمني للتصوير المستمر غير منتظم وقد
يصبح الفاصل الزمني للتحرير أطول.
z zحتى مع التصوير المستمر بسرعة منخفضة ،قد تصبح سرعة التصوير المستمرة أبطأ تبعًا لظروف التصوير.
z zعندما تصبح الذاكرة الداخلية ممتلئة أثناء التصوير المستمر ،قد تنخفض سرعة التصوير المستمر ألن التصوير
سيتم تعطيله مؤق ًتا (=.)124
z zيصبح تتبع الهدف أسهل باستخدام [ ]Eأو [ ،]iنظرً ا ألنه يتم عرض صور الوقت الفعلي بين اللقطات في
التصوير المستمر.
z zللتصوير بالمؤقت الذاتي ،راجع = .135للتصوير بالتحكم عن بعد ،راجع =.223
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الموقت الذاتي

استخدم المؤقت الذاتي عندما تريد أن تكون في الصورة مثل صورة تذكارية.

11

حدد [ :zوضع التشغيل].

22

قم بتعيين المؤقت الذاتي.

ثوان.
 :)Q( mz zالتصوير بعد ١٠
ِ
 :)k( lالتصوير بعد ثانيتين.
ثوان لعدد
:qللتصوير بصورة مستمرة بعد ١٠
ٍ
محدد من اللقطات*

	*لتعيين عدد اللقطات المستمرة (من  ٢إلى  ،)١٠أدر القرص
<.>6

z zيتم عرض الرمزين  Qو kعند اقتران الكاميرا
بجهاز تحكم السلكي عن بُعد (يباع بشكل منفصل،
=.)223

33

التقط الصورة.

z zاضبط على الهدف ،ثم قم بالضغط على زر اإلغالق كليًا.
z zللتحقق من التشغيل ،انظر إلى مصباح الموقت الذاتي،
أو استمع إلى أصوات التنبيه ،أو شاهد العد التنازلي
بالثواني على الشاشة.
z zيتسارع وميض مصباح الموقت الذاتي وتصدر الكاميرا
صو ًتا سريعًا كل ثانيتين تقريبًا ،قبل التقاط الصورة.

135

يتاذلا تقوملا

z zباستخدام [ ،]qقد يصبح الفاصل الزمني للتصوير أطول اعتمادًا على جودة الصورة واستخدام الفالش
الخارجي وظروف التصوير األخرى.
z zيم ّكنك [ ]lمن التقاط الصور دون لمس الكاميرا المثبتة على حامل ثالثي القوائم .هذا يمنع اهتزاز الكاميرا إذا
قمت بالتقاط صورة ثابتة أو درجات إضاءة طويلة.
z zبعد أخذ لقطات الموقت الذاتي ،يوصى بإعادة تشغيل الصورة (= )304للتحقق من ضبط البؤرة ودرجة
اإلضاءة.
z zعند استخدام المؤقت الذاتي لتصوير نفسك ،استخدام قفل ضبط البؤرة (= )74على الهدف يقع على نفس
المسافة التي ستقف فيها.
z zإللغاء المؤقت الذاتي بعد تشغيله ،انقر على الشاشة أو اضغط على <.>0
z zقد يتم تمديد وقت إيقاف التشغيل التلقائي عند ضبط الكاميرا على التصوير بجهاز التحكم عن بُعد.
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وضع تتابع RAW

M

لتمكين التصوير المستمر السريع لصور  .RAWويعد هذا الوضع مفي ًدا الختيار أفضل لقطة تم التقاطها
في اللحظة المناسبة تمامًا من بين الصور الملتقطة .يتم حفظ الصور الملتقطة كملف واحد (قائمة).
يمكنك استخراج أي صورة من القائمة لحفظها بشكل منفصل (=.)319

11

حدد [ :zوضع تتابع .]RAW

22

حدد [وضع تتابع .]RAW

33

حدد [تمكين].

44

حدد [تصوير مسبق].

z zبعد تحديد [تمكين] ،يتم عرض [
بالتصوير.

] عندما تقوم
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 عباتت عضوعضو

55

قم بإعداد الخيار.

66

التقط الصورة.

[z zتمكين] :يبدأ التصوير قبل أن تضغط على زر اإلغالق
إلى األسفل بالكامل بقليل (بمدة تصل إلى  ٠،٥ثانية تقريبًا)،
وبعد الضغط عليه جزئيًا بشكل مبدئي للحظة.
يتم عرض [ ] عندما تقوم بالتصوير.
[z zتعطيل] :يبدأ التصوير عندما تقوم بالضغط على زر
اإلغالق بالكامل.
يتم عرض [ ] عندما تقوم بالتصوير.
z zيُوضح المؤشر الذي يظهر على الشاشة حالة المخزن
المؤقت.
z zيؤدي الضغط على زر اإلغالق بالكامل إلى التصوير
المستمر حتى يصبح المخزن المؤقت ممتل ًئا ،أو حتى تقوم
بتحرير الزر.
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 عباتت عضوعضو

z zاستخدم بطاقات بها مساحة فارغة تبلغ  ٤جيجا بايت أو أكثر.
z zقد ال يتم التقاط الصور بشكل صحيح في حالة نفاد طاقة البطارية أثناء معالجة الصور عند التصوير في وضع
تتابع  RAWببطاقة ذات سرعة كتابة منخفضة وبطارية ذات طاقة منخفضة.
z zيتوقف العرض عندما تقوم بالضغط على زر اإلغالق جزئيًا.
z zقد يتسبب اهتزاز الكاميرا أو حركة الهدف في تشويش للصورة.
z zيتم استخدام  ISOتلقائي عند التصوير في األوضاع < >dو< >sو<.>f
z zال تتوفر سرعات الغالق األبطأ من  ٣٠/١ثانية في الوضع < >sأو < >aأو <.>t
z zيتم استخدام  ١٧٫٩ميجا بكسل تقريبًا ( )5184×3456في التصوير.
z zيتم التقاط الصور باستخدام الغالق اإللكتروني .قبل التصوير ،يوصى بقراءة "طريقة تحرير الغالق" (=.)186
z zستحتوي الصور الملتقطة عل زاوية رؤية أصغر قليالً.
z zلعرض الصور في قوائم على جهاز الكمبيوتر ،فقم باستخراج صور بتنسيق  JPEGأو استخدم تطبيق
 Digital Photo Professionalالخاص بـ .EOS
z zإذا قمت بتوصيل الكاميرا بجهاز كمبيوتر واستخدمت ( EOS Utilityبرنامج  ،)EOSفقم بتعيين
[ :zوضع تتابع  ] RAWعلى [ تعطيل] .في حالة تحديد [تمكين] ،سيتعذر على الكاميرا االتصال
بجهاز الكمبيوتر.
z zقد يكون الحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة أقل في الضوء المنخفض.
z zفي وضع تتابع  ،RAWستتغير قيمة فتحة العدسة إذا قمت بالتكبير/التصغير في أثناء الضغط على زر اإلغالق
جزئيًا أو بالكامل في العدسات المكبرة التي تتميز بحد أقصى متغير لفتحة العدسة .للحفاظ على التعريض الضوئي
نفسه في وضع < ،>aيوصى بالتصوير باستخدام  ISOتلقائي.
z zفي وضع تتابع  ،RAWحتى في بعض العدسات المكبرة التي ال تتميز بحد أقصى متغير لفتحة العدسة ،قد يتغير
التعريض الضوئي في حالة التكبير/التصغير في أثناء الضغط على زر اإلغالق جزئيًا أو بالكامل .للحصوي على
معلومات ،ارجع إلى موقع .Canon
z zيوصى باستخدام بطاقات الذاكرة  UHS-II SD Speed Class 10أو أعلى.
z zيتم حفظ صور  RAWالملتقطة في ملف واحد (قائمة) .تبدأ أسماء ملفات األفالم بالحروف _ CSIوتنتهي
بامتداد الملف .CR3
z zيتم تطبيق إعدادات نمط الصورة وتوازن اللون األبيض ومُحسن اإلضاءة التلقائي التي حددتها في أول لقطة في
أثناء التصوير.
z zال تصدر الكاميرا صو ًتا في أثناء التصوير.
z zيتم تبديل [وضع تتابع  ]RAWإلى [تعطيل] عند ضبط مفتاح التشغيل على <.>2
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تعويض التعريض الضوئي

M

يمكن زيادة تعويض التعريض الضوئي (زيادة التعريض الضوئي) أو تعتيم (التعريض الضوئي المنخفض)
التعريض الضوئي القياسي المعين عن طريق الكاميرا.
يمكن تعيين تعويض التعريض الضوئي في أوضاع التصوير < >tو< >dو< >sو<>f
و< .>aيمكنك تعيين تعويض التعريض الضوئي حتى  ±3نقطة توقف بتزايدات تبلغ  3/1نقطة توقف.
للحصول على تفاصيل حول تعويض التعريض الضوئي عند ضبط الوضع < >aو،ISO Auto
راجع = 111و= 112للوضع <.>t

11

قم بتعيين مقدار التعريض الضوئي.

22

التقط الصورة.

z zأثناء الضغط على زر اإلغالق جزئيًا ،تابع الشاشة وقم
بتعيين هذا اإلعداد بتدوير القرص <.>5
z zيتم عرض الرمز [ ]Oلإلشارة إلى تعويض التعريض
الضوئي.

z zإللغاء تعويض التعريض الضوئي ،قم بتعيين مؤشر
مستوى التعريض [ ]Nعلى مؤشر التعريض الضوئي
القياسي ([.)]C

z zإذا تم تعيين [ :zمُحسن اإلضاءة التلقائي] (= )149على أي إعداد آخر بخالف [تعطيل] ،فقد تظل الصورة
ساطعة حتى إذا تم تعيين تعويض تعريض ضوئي منخفض لصورة أغمق.
z zسيظل مقدار تعويض درجة اإلضاءة ً
فعال حتى بعد ضبط مفتاح الطاقة على <.>2
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تدرج التعريض الضوئي التلقائي

M

يمكنك التقاط ثالث صور بسرعات غالق وقيم ضبط عدسة وسرعات  ISOمختلفة ،حسب ضبط الكاميرا.
هذا ما يسمى تدريج التعريض الضوئي التلقائي (.)AEB
	* AEBتعني تدريج التعريض الضوئي التلقائي.

11

حدد [ :zإضاءة.]AEB/

22

) (۱

تعيين نطاق تدريج تعويض التعريض الضوئي
التلقائي.

z zقم بتدوير القرص < >6لتعيين نطاق تدريج تعويض
التعريض الضوئي التلقائي ( .)1اضغط على المفاتيح
< >Z> <Yلتحديد وضع القياس.
z zاضغط على < >0لتعيينه.
z zعند غلق القائمة ،سيتم عرض نطاق تدريج تعويض
التعريض الضوئي التلقائي على الشاشة.

33

التقط الصورة.

z zسيتم التقاط ثالث لقطات متدرجة طب ًقا لوضع التشغيل
المحدد بهذا التسلسل :التعريض الضوئي القياسي
والتعريض الضوئي المنخفض والتعريض الضوئي
المتزايد.
z zلن يتم إلغاء تدريج تعويض التعريض الضوئي التلقائي
تلقائيًا .إللغاء تدريج تعويض التعريض الضوئي التلقائي،
اتبع الخطوة  2إليقاف تشغيل عرض نطاق تدريج
تعويض التعريض الضوئي التلقائي.
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يئاقلتلا يئوضلا ضيرعتلا جردت

z zإذا تم تعيين [ :zمُحسن اإلضاءة التلقائي] (= )149على أي إعداد آخر بخالف [تعطيل] ،فقد يقل تأثير
.AEB
z zيومض [ ]Aفي الجزء السفلي األيسر من الشاشة أثناء تصوير .AEB
z zإذا تم تعيين وضع التشغيل على [ ،]uفاضغط على زر اإلغالق ثالث مرات لكل لقطة .عند تعيين []E
أو [ ]oأو [ ]iوقمت بالضغط مع االستمرار على زر اإلغالق بالكامل ،سيتم التقاط ثالث لقطات
متدرجة على التوالي وستتوقف الكاميرا تلقائيًا عن التصوير .عندما يتم تعيين [ ]mأو [ ،]lسيتم التقاط
ثوان أو ثانيتين .عند التعيين على [ ،]qيتم التقاط ثالثة
ثالث لقطات متدرجة على التوالي بعد تأخر ١٠
ٍ
أضعاف عدد اللقطات المحدد في التصوير المستمر.
z zيمكنك ضبط تدرج تعويض درجة اإلضاءة التلقائي مع تعويض درجة اإلضاءة.
z zال يمكن استخدام  AEBمع الفالش أو مع خاصية تخفيض تشويش اللقطة المتعددة أو في وضع تدرج التركيز
أو في وضع  HDRأو في وضع تتابع .RAW
z zسيتم إلغاء  AEBتلقائيًا إذا قمت بأي مما يلي :ضبط مفتاح التشغيل على < >2أو عندما يكون الفالش
مشحو ًنا بالكامل.
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إعدادات سرعة ISO

M

قم بتعيين سرعة ( ISOحساسية مستشعر الصورة للضوء) لمالءمة مستوى اإلضاءة المحيطة .في أوضاع
المنطقة األساسية ،يتم تعيين سرعة  ISOتلقائيًا.
فيما يتعلق بسرعة  ISOأثناء تسجيل األفالم ،راجع =.581= ،277

11

اضغط على الزر <.)9( >B

22

قم بتعيين سرعة .ISO

z zمع عرض صورة على الشاشة ،اضغط على
الزر <.>B

z zأدر القرص <.>6
z zحدد [ ]AUTOلتعيين سرعة  ISOتلقائيًا.
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دليل سرعة ISO

z zتعمل سرعات  ISOالمنخفضة على خفض تشويش الصور ولكنها قد تزيد من خطر اهتزاز الكاميرا/الهدف
أو تقليل المساحة التي يتم التركيز عليها (عم ًقا أكثر سطحية للمجال) في بعض ظروف التصوير.
z zتعمل سرعات  ISOالعالية على تمكين التصوير منخفض اإلضاءة ،ومساحة أكبر في البؤرة
(عمق أعمق للمجال) ،ونطاق فالش أطول ولكن قد يؤدي إلى زيادة تشويش الصورة.
z zقد يزيد تشوش الصورة (مثل نقاط الضوء أو النطاقات) وتقل الدقة الواضحة عند ( Hمكافئ لـ ،)ISO 51200
ألن هذه هي سرعة  ISOالموسعة.
z zإذا تم تعيين [ :zأولوية درجة لون ساطع] على [تمكين] أو [محسن] (= ،)150ال يمكن تحديد
 ISO 100/125/160و( Hمكافئ لـ .)ISO 51200
z zعند التصوير باستخدام سرعة  ISOعالية أو درجة حرارة عالية أو تعريض ضوئي طويل ،فقد يصبح تشوش
ً
الصورة (حبيبات خشنة أو نقاط ضوئية أو نطاقات وما إلى ذلك) أو األلوان غير المنتظمة أو تغير اللون
ملحوظا.
z zعند التصوير في ظروف تنتج قدرً ا كبيرً ا من التشويش ،مثل مزيج من سرعة  ISOالعالية ودرجة الحرارة
العالية ودرجات إضاءة طويلة ،فقد ال يتم تسجيل الصور بشكل صحيح.
z zفي حالة استخدام سرعة  ISOعالية وفالش لتصوير هدف قريب ،فقد تنتج درجات إضاءة مفرطة.
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نطاق سرعة  ISOعند تعيينها يدويًا

11

حدد [z :zإعدادات سرعة .]ISO

22

حدد [نطاق سرعة .]ISO

33

حدد الحد األدنى.

44

تعيين الحد األقصى.

z zحدد مربع الحد األدنى ،ثم اضغط على <.>0
z zحدد سرعة  ،ISOثم اضغط على <.>0

z zحدد مربع الحد األقصى ،ثم اضغط على <.>0
z zحدد سرعة  ،ISOثم اضغط على <.>0

55

حدد [موافق].
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نطاق سرعة  ISOالمستخدمة مع اإلعداد  ISOتلقائي

11

حدد [نطاق تلقائي].

22

حدد الحد األدنى.

33

تعيين الحد األقصى.

z zحدد مربع الحد األدنى ،ثم اضغط على <.>0
z zحدد سرعة  ،ISOثم اضغط على <.>0

z zحدد مربع الحد األقصى ،ثم اضغط على <.>0
z zحدد سرعة  ،ISOثم اضغط على <.>0

44

حدد [موافق].

z zستعمل اإلعدادات [حد أدنى] و[حد أقصى] أيضًا كحد أدنى وسرعة قصوى لتحول أمان سرعة ISO
(=.)531
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الحد األدنى لسرعة الغالق في  ISOتلقائي
يمكنك ضبط الحد األدنى لسرعة المغالق على .ISO Auto
وهذا يساعد في تقليل االهتزازات والضبابية في أوضاع < >dأو < >fعند تصوير األهداف
المتحركة بعدسة واسعة الزاوية ،أو عند استخدام عدسة مزودة بإمكانية التقريب.

ضبط تلقائيًا

11

حدد [أدنى سرعة غالق].

22

قم بتعيين الحد األدنى لسرعة الغالق المطلوبة.

z zإذا قمت بتحديد [تلقائي] ،فقم بتدوير القرص <>6
لتحديد سرعة أقل أو أعلى ،ثم اضغط على <.>0

الضبط اليدوي

z zإذا قمت بتحديد [يدوي] ،فقم بتدوير القرص <>6
لتحديد سرعة الغالق ،ثم اضغط على <.>0
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z zإذا تعذر الحصول على درجة اإلضاءة الصحيحة مع الحد األقصى لسرعة  ISOالمضبوطة مع [نطاق تلقائي]،
فسوف تكون سرعة الغالق أبطأ من [أدنى سرعة غالق] للحصول على درجة اإلضاءة القياسية.
z zلن يتم تطبيق هذه الوظيفة على التصوير بالفالش وتسجيل األفالم.
z zعند تعيين [تلقائي(قياسي)] ،يكون الحد األدنى لسرعة الغالق تبادلية للطول البؤري للعدسة .وتعادل خطوة واحدة
من [أبطأ] إلى [أسرع] نقطة توقف واحدة لسرعة الغالق.
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ُمحسن اإلضاءة التلقائي

M

يمكن تصحيح السطوع والتباين تلقائيًا إذا كانت اللقطات تبدو داكنة أو إذا كان التباين بالغ االنخفاض
أو االرتفاع.

11

حدد [ :zمُحسن اإلضاءة التلقائي].

22

قم بإعداد خيار تصحيح.

z zقد يزيد التشويش وقد يتغير الوضوح ،في بعض ظروف التصوير.
z zإذا كان تأثير ( Auto Lighting Optimizerمُحسن اإلضاءة التلقائي) قويًا للغاية ،وال تكون النتائج بالسطوع
الذي تفضله ،فاضبط على [منخفض] أو [تعطيل].
z zإذا تم تعيين إعداد آخر بخالف [تعطيل] ،وكنت تستخدم تعويض التعريض الضوئي أو تعويض تعريض الفالش
لتعتيم درجة إضاءة ،فقد تظل الصورة ساطعة .وإذا كنت تريد تعريض ضوئي أكثر قتامة ،فقم بتعيين هذه
الوظيفة على [تعطيل].
[عال] .يستغرق تسجيل الصورة على البطاقة
z zالحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف منخفض مع
ٍ
وقتا أطول.
z zفي الخطوة  ،٢إذا ضغطت على الزر < >Bوقمت بإزالة عالمة االختيار [ ]Xلإلعداد [تعطيل أثناء
تعريض يدوي] ،يمكن أيضًا تعيين [ :zمُحسن اإلضاءة التلقائي] حتى في الوضع <.>a
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أولوية درجة لون ساطع

M

يمكنك تقليل اإلضاءات ذات التعرضات المفرطة والمقصوصة.

11

حدد [ :zأولوية درجة لون ساطع].

22

قم بإعداد الخيار.

[z zتمكين] :لتحسين التدرج في اإلضاءات .يصبح التدرج
بين الرمادي واإلضاءات أكثر سالسة.
[z zمحسن] :لتقليل الضوء ذي التعريض المفرط أكثر من
الخيار [تمكين] ،في بعض ظروف التصوير.

z zقد يزيد التشويش ً
قليل.
z zيبدأ نطاق  ISOالمتاح في  .ISO 200ال يمكن ضبط سرعات  ISOالموسعة.
z zال يتوفر الخيار [محسن] عند تسجيل األفالم.
z zمع [محسن] ،قد ال تظهر النتائج في بعض المشاهد بالشكل المتوقع.
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وضع القياس

M

يمكنك تحديد إحدى الطرق األربع لقياس سطوع الهدف .في الوضع  ،Basic Zoneيتم تعيين القياس
التقديري تلقائيًا.

11

حدد [ :zوضع القياس].

22

قم بتعيين وضع القياس.

 ]q[z zالقياس التقديري

يعتبر وضع القياس لألغراض العامة مناسبًا حتى لألهداف ذات اإلضاءة الخلفية .تقوم الكاميرا بضبط
التعريض للضوء تلقائيًا ليناسب المشهد.

 ]w[z zالقياس الجزئي

يعد ً
فعال حيث توجد أضواء أكثر سطوعًا حول هذا الهدف بسبب اإلضاءة الخلفية وخالفه تغطي نحو
 %4.5من المنطقة في وسط الشاشة .يشار إلى منطقة القياس الجزئي على الشاشة.

 ]r[z zقياس نقطة

يعد ً
فعال عند قياس جزء معين من الهدف أو المشهد .يغطي حوالي  %2.6من المنطقة في وسط الشاشة.
يشار إلى منطقة قياس النقطة على الشاشة.

 ]e[z zمعدل القياس النصفي الموزون

يتم حساب متوسط القياس عبر الشاشة ،مع زيادة ثقل مركز الشاشة بشكل أكبر.
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سايقلا عضو

z zبشكل افتراضي ،ستقوم الكاميرا بتعيين درجة اإلضاءة كالتالي.
باستخدام [ ،]qسيؤدي الضغط مع االستمرار على زر اإلغالق جزئيًا إلى قفل إعداد التعريض الضوئي
(قفل  )AEبعد تحقيق التركيز باستخدام  AFلقطة واحدة .في األوضاع [ ]wو[ ]rو[ ،]eيتم ضبط
التعريض الضوئي في اللحظة التي يتم فيها التقاط الصورة( .ال يؤدي الضغط على زر اإلغالق جزئيًا إلى قفل
درجة اإلضاءة).
z zباستخدام [ :C.Fn I-7 :8وضع قياس قفل  AEبعد التركيز البؤري] ،يمكنك تعيين ما إذا كان يتم قفل
التعريض الضوئي ( )AE lockعند تحقيق التركيز باستخدام  AFلقطة واحدة (=.)531
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مؤقت القياس

M

يمكنك ضبط مدة تشغيل مؤقت القياس (الذي يحدد مدة عرض التعريض للضوء/قفل كثافة اإلضاءة التلقائية ())AE
بعد تشغيله بواسطة إجراء مثل الضغط على زر اإلغالق جزئيًا.

11
22قم بإعداد خيار الوقت.

حدد [ :zمؤقت القياس].
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محاكاة التعريض الضوئي

M

تحاكي محاكاة التعرض كيف سيبدو السطوع (التعرض للضوء) للصورة الفعلية ويعرضه.

11
22قم بإعداد الخيار.

حدد [ :zمحاكاة تعريض ضوئي].

z zتمكين ()g

سيكون سطوع الصورة المعروضة قريبًا من السطوع الفعلي (التعرض للضوء) للصورة الناتجة.
إذا قمت بضبط تعويض التعرض للضوء ،فسوف يتغير سطوع الصورة وف ًقا لذلك.

z zأثناء e

يتم عاد ًة عرض الصورة بالسطوع القياسي ،لذلك يكون من السهل رؤية ( .)Eوسيكون سطوع
الصورة قريبًا من السطوع الفعلي (التعريض الضوئي) للصورة الناتجة أثناء الضغط على الزر الذي
قمت بتخصيصه للخيار [مراجعة عمق المجال] (باستخدام [ : C.Fn III-2 :8تخصيص أزرار]،
(=.)g( ))535

z zتعطيل ()E

يتم عرض الصورة بالسطوع القياسي ،لذلك من السهل رؤيتها .حتى إذا قمت بتعيين تعويض التعريض
الضوئي ،فسيتم عرض الصورة بالسطوع القياسي.
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توازن لون أبيض

M

توازن اللون األبيض ( )WBهو جعل المساحات البيضاء تبدو بيضاء .عاد ًة ،سيحصل اإلعداد تلقائي
[( ]Qأولوية الجو المحيط) أو [( ]Qwأولوية اللون األبيض) على التوازن األبيض الصحيح .إذا تعذر
الحصول على ألوان طبيعية المظهر باستخدام  ،Autoفيمكنك تحديد توازن اللون األبيض لمطابقة مصدر
الضوء أو ضبطه يدويًا عن طريق تصوير هدف أبيض.

11

حدد [ :zتوازن لون أبيض].

22

اختر عنصرً ا.

(تقريبًا)
النمط

العرض
Q

تلقائي (أولوية الجو المحيط)157= ،

Qw
W
E
R
Y
U
D

تلقائي (أولوية اللون األبيض)157= ،
ضوء النهار
ظل
غائم
ضوء تانجستين
ضوء فلورسنت أبيض
الفالش

درجة حرارة اللون (ك :كلفن)
7000-3000
5200
7000
6000
3200
4000
ضبط تلقائي*

O

مخصص (=)158

10000-2000

P

درجة حرارة اللون (=)159

10000-2500

	*قابل للتطبيق مع  Speedlitesمع وظيفة إرسال درجة حرارة اللون .خالف ذلك ،سيتم تثبيتها على  6000كلفن تقريبًا.
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ضيبأ نول نزاوت

توازن لون أبيض
بالنسبة للعين البشرية ،يظهر الهدف األبيض أبيض بغض النظر عن نوع اإلضاءة .باستخدام الكاميرا
الرقمية ،يتم تحديد اللون األبيض لتصحيح األلوان وف ًقا لدرجة حرارة اللون لإلضاءة ،ومن ثم يتم ضبط
اللون مع البرنامج لجعل المناطق البيضاء تبدو بيضاء .باستخدام هذه الوظيفة ،يمكنك التقاط الصور بدرجات
لونية طبيعية.
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ضيبأ نول نزاوت

[ ]Qتوازن اللون األبيض التلقائي
مع [ ،]Qيمكنك زيادة شدة درجة األلوان الدافئة للصورة قليالً عند تصوير مشهد من ضوء تانجستين.
إذا حددت [ ،]Qwيمكنك تقليل كثافة ألوان الصورة الدافئة.

11

حدد [ :zتوازن لون أبيض].

22

حدد [.]Q

z zمع تحديد [ ،]Qاضغط على الزر <.>B

33

اختر عنصرً ا.

تنبيهات بشأن اإلعداد []Qw
z zقد تتالشى األلوان الدافئة لألهداف.
z zعندما يتم تضمين مصادر إضاءة متعددة في المشهد ،فقد ال يتم تقليل عدد األلوان الدافئة للصورة.
z zعند استخدام الفالش ،ستكون درجة األلوان مماثلة كما في [.]Q
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ضيبأ نول نزاوت

[ ]Oتخصيص توازن اللون األبيض
بفضل تخصيص توازن اللون األبيض ،يمكنك يدويًا إعداد توازن اللون األبيض لمصدر الضوء المحدد
لمكان التصوير .تأكد من تنفيذ هذا اإلجراء تحت مصدر الضوء في الموقع الفعلي للتصوير.

11

قم بتصوير هدف أبيض.

22

حدد [ :zتوازن أبيض مخصص].

33

قم باستيراد بيانات توازن اللون األبيض.

z zوجه الكاميرا على هدف أبيض تمامًا ،بحيث يمأل
األبيض الشاشة.
z zر ّكز يدويًا وقم بالتصوير مع إعداد التعريض القياسي
للهدف األبيض.
z zيمكنك استخدام أي من إعدادات توازن اللون األبيض.

z zاضغط على المفتاحين < >Y> <Zلتحديد
الصورة التي تم التقاطها في الخطوة ،1
ثم اضغط على <.>0
حدد [موافق] الستيراد البيانات.

44
55حدد تخصيص توازن اللون األبيض.
z zحدد [.]O
حدد [ :zتوازن لون أبيض].
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ضيبأ نول نزاوت

z zإذا كانت درجة اإلضاءة التي تم الحصول عليه في الخطوة  1تختلف بشكل كبير عن درجة اإلضاءة القياسية،
فقد ال يتم الحصول على توازن اللون األبيض الصحيح.
z zال يمكن تحديد الصور التالية :الصور الملتقطة مع تعيين نمط الصورة على [لون أحادي] ،أو الصور التي
تم تطبيق مرشح إبداعي عليها قبل التصوير أو بعده ،أو الصور التي تم اقتصاصها ،أو الصور الملتقطة
بكاميرا أخرى.
z zقد ال يتم عرض الصور التي ال يمكن استخدامها في هذا اإلعداد.
z zبدالً من تصوير هدف أبيض ،يمكنك تصوير مخطط رمادي أو عاكس رمادي بنسبة  %18قياسي
(متوفر تجاريًا).

[ ]Pدرجة حرارة اللون

11

حدد [ :zتوازن لون أبيض].

22

إعداد درجة حرارة اللون.

z zحدد [.]P
z zقم بتدوير القرص < >6لضبط درجة حرارة اللون
المطلوبة ،ثم اضغط على <.>0
z zيمكن ضبط درجة حرارة اللون من  2500كلفن إلى
 10000كلفن تقريبا بزيادات  100كلفن.

z zعند ضبط درجة حرارة اللون لمصدر ضوء اصطناعي ،اضبط تصحيح توازن اللون األبيض (تمييز أرجواني
أو أخضر) حسب الضرورة.
z zإذا قمت بضبط [ ]Pعلى القراءة المأخوذة من مقياس درجة حرارة اللون المتاح تجاريًا ،فالتقط لقطات اختبار
واضبط اإلعداد لتعويض الفرق بين قراءة قياس درجة حرارة اللون وقراءة درجة حرارة لون الكاميرا.
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تدرج/تصحيح توازن اللون األبيض

M

يعطي تصحيح اللون األبيض التأثير نفسه الناتج عن استخدام مرشح تحويل درجة حرارة اللون المتاح
تجاريًا أو مرشح تعويض اللون.

تصحيح توازن اللون األبيض

إعداد العينةG1 ،A2 :

11

حدد [ :zتغيير/تدرج توازن األبيض].

22

تعيين تصحيح توازن اللون األبيض.

z zاضغط على مفاتيح األسهم < >Vلنقل العالمة [■] إلى
الموضع المفضل لك.
z zيُشير  Bإلى األزرق و Aإلى الكهرماني و Mإلى
األرجواني و Gإلى األخضر .سيتم ضبط توازن ألوان
الصورة باتجاه اللون في اتجاه الحركة.
على يمين الشاشة ،يشير [تغيير] إلى االتجاه ومقدار
التصحيح ،على التوالي.
z zيؤدي الضغط على الزر < >Bإلى إلغاء جميع
إعدادات [تغيير/تدرج توازن األبيض].
z zاضغط على < >0للخروج من اإلعداد.

z zيعادل مستوى واحد من تصحيح اللون األزرق/الكهرماني  5وحدات ما يرد بحد أقصى لمرشح تحويل درجة
حرارة اللون( .مايرد :وحدة قياس درجة حرارة اللون المستخدم لإلشارة إلى قيم مثل كثافة مرشح تحويل
درجة اللون).
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يبألا نوللا نزاوت حيحصت/جردت

التدرج التلقائي لتوازن اللون األبيض
يتيح لك وضع تدرج توازن اللون األبيض (تدرج توازن اللون األبيض) التقاط ثالث صور دفعة واحدة
بدرجات لونية مختلفة.
مستويات تمييز B/A ±3

تعيين مقدار مضاهاة توازن اللون األبيض.

z zفي الخطوة  ٢في "تصحيح توازن اللون األبيض"
(= ،)160عندما تقوم بتدوير القرص <،>5
ستتغير العالمة [■] على الشاشة إلى [■ ■ ■]
( ٣نقاط).
z zيؤدي تدوير القرص في اتجاه عقارب الساعة إلى تعيين
تدرج  ،B/Aويؤدي تشغيله في عكس اتجاه عقارب
الساعة إلى تعيين تدرج .M/G
على اليمين ،يشير [تدرج] إلى اتجاه التدرج ومقدار
التصحيح.
z zيؤدي الضغط على الزر < >Bإلى إلغاء جميع
إعدادات [تغيير/تدرج توازن األبيض].
z zاضغط على < >0للخروج من اإلعداد.
z zأثناء تدرج توازن اللون األبيض ،يكون الحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف للتصوير المستمر أقل.
z zنظرً ا ألنه يتم تسجيل ثالث صور للقطة واحدة ،يستغرق تسجيل الصورة في البطاقة وق ًتا أطول.
z zسيتم تدريج الصور بالتسلسل التالي .1 :توازن لون أبيض قياسي .2 ،تمييز األزرق ( )Bو .3تمييز كهرماني
( ،)Aأو  .1توازن لون أبيض قياسي .2 ،تمييز أرجواني ( )Mو .3تمييز األخضر (.)G
z zيمكنك أيضًا ضبط تصحيح توازن اللون األبيض وتدرج درجة اإلضاءة التلقائي مع وضع توازن اللون األبيض.
إذا قمت بضبط تدرج درجة اإلضاءة التلقائي مع تدرج توازن اللون األبيض ،فسيتم تسجيل ما مجموعه تسع
صور للقطة واحدة.
z zيومض رمز توازن اللون األبيض عن ضبط تدرج توازن اللون األبيض.
z zيشير [تدرج] إلى التدرج.
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مساحة األلوان

M

يطلق على نطاق األلوان القابل لالستنساخ "مساحة اللون" .للتصوير العادي ،يوصى بـ .sRGB

11
22قم بتعيين خيار مساحة اللون.
حدد [ :zمساحة األلوان].

Adobe RGB
تستخدم مساحة اللون هذه أساسًا للطباعة التجارية والستخدامات صناعية أخرى .يُنصح به عند استخدام
أجهزة مثل الشاشات المتوافقة مع  Adobe RGBأو الطابعات المتوافقة مع Exif 2.21( DCF 2.0
أو أحدث).
z zإذا تم التقاط الصورة الثابتة بمساحة ألوان  ،Adobe RGBفسيكون أول حرف في اسم الملف عبارة عن
شرطة سفلية "_".
z zوال يتم إضافة ملف تعريف  .ICCللحصول على األوصاف حول ملف تعريف  ،ICCراجع دليل اإلرشادات
( Digital Photo Professionalبرنامج .)EOS
z zفي الوضع  ،Basic Zoneيتم تعيين [ ]sRGBتلقائيًا.
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تحديد نمط الصورة

M

فقط عن طريق تحديد نمط صورة مسبق اإلعداد ،يمكنك الحصول على خصائص الصورة بشكل فعَّال بحيث
تطابق التعبير الفوتوغرافي الخاص بك أو الهدف.

11

حدد [ :zنمط الصورة].

22

تحديد نمط الصورة.

خصائص نمط الصورة
 ]D[z zتلقائي

يتم ضبط درجة اللون تلقائيًا لتناسب المشهد .وستبدو األلوان زاهية للسماء الزرقاء والنباتات الخضراء
ومناظر غروب الشمس ،ال سيما في الطبيعة واألماكن الخارجية ومشاهد غروب الشمس.
z zإذا لم يتم الحصول على درجة اللون المطلوبة باستخدام [تلقائي] ،فاستخدم نمط صورة آخر.

 ]P[z zقياسي

تبدو الصورة زاهية ودقيقة وواضحة .هذا يعتبر نمط صورة لألغراض العامة مناسبًا ألغلب المشاهد.

 ]Q[z zصورة شخصية

للحصول على درجات بشرة رائعة .تبدو الصورة أكثر سالسة .ويُعد مناسبًا للصور الشخصية القريبة.
عن طريق تغيير [درجة اللون] (= ،)167يمكنك ضبط درجة لون البشرة.
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ةروصلا طمن ديدحت

 ]R[z zمنظر طبيعي

للصور ذات األلوان الخضراء والزرقاء الزاهية وكذلك للصور شديدة الوضوح .مناسب للمناظر
الطبيعية المبهرة.

 ]u[z zتفصيل دقيق

مناسبة للحدود الخارجية المفصلة ووصف دقيق لمواد الهدف .سوف تكون األلوان زاهية بعض الشيء.

 ]S[z zحيادي

مناسبة لمعالجة الصورة بجهاز كمبيوتر .لأللوان الطبيعية والصور الباهتة ذات السطوع المتواضع
وتشبع اللون.

 ]U[z zمخلص

مناسبة لمعالجة الصورة بجهاز كمبيوتر .سيتم ضبط لون الهدف المُلتقط في ضوء الشمس بدرجة
حرارة لون تبلغ  5200كلفن ليتناسب مع درجة لون الهدف .للصور الباهتة ذات السطوع المتواضع
وتشبع اللون.

 ]V[z zلون أحادي

ينشئ صور األسود واألبيض.
z zيتعذر استرداد الصور الملونة من صور  JPEGالتي يتم تصويرها بنمط صورة [لون أحادي].

 ]W[z zضبط مستخدم من  ١إلى ٣

يمكنك تسجيل نمط أساسي مثل [صورة شخصية] و[منظر طبيعي] وملف نمط الصورة وما إلى ذلك،
وتعديله حسب رغبتك (= .)169وباستخدام أي من أنماط الصور المحددة من قبل المستخدم والتي لم
يتم تعيينها بعد ،سيتم التقاط الصور بنفس إعدادات الخصائص كما هو الحال مع اإلعدادات االفتراضية
للخيار [تلقائي].
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ةروصلا طمن ديدحت

الرموز
تحتوي شاشة اختيار نمط الصورة على أيقونات من أجل [قوة] أو [دقة] أو [مستوى] الخاص بـ [الحدة]
وكذلك [التباين] وغيرها من اإلعدادات .تشير األرقام إلى قيم هذه اإلعدادات المحددة لنمط الصورة المعني.
الحدة
g

A

قوة

B

دقة

C
h

التباين

i

التشبع

مستوى

j

درجة اللون

k

تأثير المرشح (أحادي اللون)

l

تأثير التدريج (أحادي اللون)

z zفي أثناء تسجيل األفالم ،سيتم عرض عالمة النجمة "*" لكل من [دقة] و[مستوى] الخاصين بـ [الحدة].
ال يتم تطبيق [دقة] و[مستوى] على األفالم.
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تخصيص أنماط الصور

M

يمكنك تخصيص أي نمط صورة بتغيير إعداداته االفتراضية .لتخصيص [لون أحادي] ،راجع =.168

11

حدد [ :zنمط الصورة].

22

تحديد نمط الصورة.

33

اختر عنصرً ا.

z zحدد نمط الصورة المراد ضبطه ،ثم اضغط على
الزر <.>B

z zراجع "اإلعدادات والتأثيرات" (= )167للحصول على
تفاصيل حول اإلعدادات والتأثيرات.
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روصلا طامنأ صيصخت

44

تعيين مستوى التأثير.

z zاضغط على الزر < >Mلحفظ اإلعداد المعدل
والرجوع إلى شاشة اختيار نمط الصورة.
z zيتم عرض أي إعدادات تقوم بتغييرها من القيم االفتراضية
باللون األزرق.

اإلعدادات والتأثيرات
الحدة
 :0التركيز على الحدود الخارجية
الضعيفة

 :7التركيز على الحدود الخارجية القوية

 :1دقيق

 :5محبب

 :–4تباين منخفض

عال
ٍ :5
 :+4تباين مرتفع

 iالتشبع

 :–4تشبع منخفض

 :+4تشبع مرتفع

 jدرجة اللون

 :–4درجة لون البشرة المحمرة

 :+4درجة لون البشرة المصفرة

g

 Aقوة
 Bدقة*

1

 Cمستوى*

2

 hالتباين

 :1منخفض

***1يشير إلى دقة الخطوط الخارجية التي يجب التأكيد عليها .كلما كان الرقم أصغر ،كانت الخطوط الخارجية أكثر دقة
ويمكن التأكيد عليها.
***2يحدد مدى التأكيد على الخطوط الخارجية استنادًا إلى الفرق في التباين بين الهدف والمنطقة المحيطة .كلما كان الرقم
أصغر ،زاد التركيز على الخطوط الخارجية عندما يكون فرق التباين منخفضًا .ومع ذلك ،فإن الضوضاء تميل إلى أن
تكون أكثر وضوحً ا عندما يكون العدد أصغر.
z zبالنسبة لتسجيل األفالم ،ال يمكن ضبط [دقة] و[مستوى] لـ [الحدة] (ال يتم عرضها).
z zعن طريق تحديد [افتراضي] في الخطوة  ،3يمكنك إعادة إعدادات المعلمة الخاصة بنمط الصورة المقابلة إلى
قيمها االفتراضية.
z zللتصوير باستخدام نمط الصورة الذي قمت بضبطه ،حدد ً
أول نمط الصورة المعدل ،ثم التقط الصورة.
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روصلا طامنأ صيصخت

[ ]Vضبط اللون األحادي
لعرض خيارات [تأثير المرشح] و[تأثير التدريج] ،إلى جانب خيارات [الحدة] ([قوة] ،و[دقة]،
و[مستوى]) وخيارات [التباين] الموضحة في =.167

[ ]kتأثير المرشح
مع تطبيق تأثير مرشح على صورة أحادية اللون ،يمكنك جعل
السحب البيضاء أو األشجار الخضراء بارزة أكثر.

تأثيرات العينة

المرشح
:Nالشيء

صورة عادية باللون األبيض واألسود بدون تأثيرات المرشح.

:Yeأصفر
:Orبرتقالي

ستبدو السماء الزرقاء طبيعية بصورة أكبر ،كما ستبدو السحب البيضاء أكثر وضوحً ا.
ستبدو السماء الزرقاء مظلمة قليالً .سيبدو الغروب أكثر إبهارً ا.

:Rأحمر

ستبدو السماء الزرقاء مظلمة تمامًا .كما ستبدو أوراق الخريف المتساقطة أكثر وضوحً ا وسطوعًا.

:Gأخضر

تبدو درجات لون البشرة والشفاه ضعيفة التباين .كما ستبدو أوراق الشجر الخضراء أكثر وضوحً ا
وسطوعًا.

z zيؤدي زيادة [التباين] إلى جعل تأثير المرشح أكثر وضوحً ا.

[ ]lتأثير التدريج
بتطبيق تأثير التدريج ،يمكنك إنشاء صورة أحادية اللون باللون
المحدد .فعَّال عندما تريد إنشاء صور أكثر إثارة لإلعجاب.
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تسجيل أنماط الصور

M

يمكنك تحديد نمط صورة أساسي مثل [صورة شخصية] أو [منظر طبيعي] ،وتعديله حسب الرغبة،
وتسجيله في [ضبط مستخدم  ،]1أو [ضبط مستخدم  ،]2أو [ضبط مستخدم  .]3مفيد عند إنشاء العديد من
أنماط الصور باستخدام إعدادات مختلفة.
يمكن أيضًا تعديل أنماط الصورة التي قمت بتسجيلها في الكاميرا باستخدام EOS Utility
(برنامج  )EOSهنا.

11

حدد [ :zنمط الصورة].

22

حدد [ضبط مستخدم *].

33

اضغط على <.>0

44

حدد نمط الصورة األساسي.

z zحدد [ضبط مستخدم *] ،ثم اضغط على الزر
<.>B

z zمع تحديد [نمط الصورة] ،اضغط على <.>0

z zحدد نمط الصورة األساسي.
z zقم أيضًا بتحديد األنماط بهذه الطريقة عند ضبط األنماط
المسجلة على الكاميرا باستخدام EOS Utility
(برنامج .)EOS
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روصلا طامنأ ليجست

55

اختر عنصرً ا.

66

تعيين مستوى التأثير.

z zللحصول على تفاصيل ،راجع "تخصيص أنماط الصور"
(=.)166

z zاضغط على الزر < >Mلحفظ اإلعداد المعدل
والرجوع إلى شاشة اختيار نمط الصورة.
ستتم اإلشارة إلى نمط الصورة األساسي على يمين
[ضبط مستخدم *].
تشير أسماء األنماط الزرقاء إلى أنك قمت بتغيير
اإلعدادات من القيم االفتراضية.
ً
مسجل بالفعل في [ضبط مستخدم *] ،فإن تغيير نمط الصورة األساسي سوف يؤدي إلى
z zإذا كان نمط الصورة
مسح إعدادات المعلمة لنمط الصورة المحدد من قبل المستخدم المسجل مسب ًقا.
z zسيؤدي تحديد [إعدادات أساسية] في [ :5إعادة ضبط الكاميرا] (= )520إلى استعادة جميع إعدادات
[ضبط مستخدم *] إلى اإلعدادات االفتراضية.
z zاللتقاط صورة باستخدام نمط صورة مسجل ،قم بتحديد [ضبط مستخدم *] المسجل ،ثم قم بالتصوير.
z zفيما يتعلق باإلجراء الخاص بتسجيل ملف نمط الصورة على الكاميرا ،راجع دليل تعليمات .EOS Utility
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تخفيض تشويش التعريض الطويل

M

بالنسبة للصور المعروضة لمدة ثانية ،أو لفترة أطول ،يمكن تقليل التشويش (نقاط الضوء والنطاقات)
المعتادة من التعرض الطويل.

11

حدد [ :zتخفيض تشويش التعريض الطويل].

22

قم بإعداد خيار التخفيض.

 ]AUTO[z zتلقائي

بالنسبة للتعريضات الضوئية لمدة ثانية واحدة أو أطول ،يتم إجراء تقليل التشويش تلقائيًا إذا تم اكتشاف
التشويش الذي يحدث نتيجة للتعريض الضوئي الطويل .يكون هذا اإلعداد [تلقائي] فعاالً بما فيه الكفاية
في معظم الحاالت.

 ]ON[z zتمكين

يتم تنفيذ تخفيض التشويش لجميع التعريضات الضوئية لمدة ثانية واحدة أو أطول .قد يؤدي اإلعداد
[تمكين] إلى تخفيض التشويش الذي ال يمكن اكتشافه باستخدام اإلعداد [تلقائي].
z zباستخدام ضبط [تلقائي] أو [تمكين] ،قد تستغرق عملية تخفيض التشويش بعد التقاط الصورة نفس مقدار الوقت
المستغرق لدرجة اإلضاءة.
z zقد تبدو الصور أكثر دقة مع اإلعداد [تمكين] من اإلعداد [تعطيل] أو [تلقائي].
z zيتم عرض [ ]BUSYمع انخفاض التشويش ،وال يتم عرض شاشة التصوير حتى يتم االنتهاء من المعالجة،
عندما تتمكن من التصوير مرة أخرى.
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تخفيض تشويش سرعة  ISOالعالية

M

تعمل هذه الوظيفة على تخفيض التشويش الناتج في الصورة .تبرز فعالية هذه الوظيفة عند التصوير
بسرعات  ISOعالية على وجه الخصوص .عند التصوير في سرعات  ISOمنخفضة ،فقد ينخفض
التشويش في األجزاء المظلمة من الصورة (مناطق الظل).

11

حدد [ :zتخفيض تشويش سرعة  ISOعالية].

22

تعيين المستوى.

 ]M[z zتخفيض تشويش لقطات متعددة

يطبق تقليل الضوضاء بجودة صورة أعلى من [عالي] .بالنسبة لصورة منفردة ،يتم التقاط أربع لقطات
بشكل مستمر ومحاذاتها ودمجها تلقائيًا في صورة  JPEGمنفردة.
إذا تم ضبط جودة الصورة على  RAWأو  ،RAW+JPEGفال يمكنك ضبط [تخفيض ضوضاء
لقطات متعددة].
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 ةعرس شيوشت ضيفختفختشت ضيفخت

يحذر إلعداد تخفيض تشويش اللقطات المتعددة
z zفي حالة وجود عدم محاذاة كبيرة في الصورة بسبب اهتزاز الكاميرا ،فقد يصبح تأثير تقليل الضوضاء أصغر.
z zإذا كنت تمسك بالكاميرا ،فاحتفظ بها ثابتة لمنع اهتزازها .يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم.
z zإذا قمت بتصوير هدف متحرك ،قد يبقى تأثير حركة الهدف على الصورة.
z zقد ال يعمل محاذاة الصور التلقائية بشكل صحيح مع األنماط المتكررة (شعرية أو خطوط وما إلى ذلك) أو صور
مسطحة أحادية اللون.
z zإذا تغير سطوع الهدف مع التقاط اللقطات األربع المتتالية ،فقد ينتج درجة إضاءة غير منتظمة في الصورة.
z zبعد التصوير ،قد يستغرق تسجيل الصورة في البطاقة بعض الوقت بعد إجراء تخفيض التشويش ودمج الصور.
يتم عرض [ ]BUSYفي أثناء معالجة الصور ،وال يكون التصوير ممك ًنا حتى يتم االنتهاء من المعالجة.
z zال تتوفر ميزة [تخفيض ضوضاء لقطات متعددة] مع التصوير بالمصباح ،أو التصوير باستخدام  AEBأو
تدرج  ،WBأو التقاط صور  RAWأو  ،RAW+JPEGأو مع ميزات مثل تخفيض تشويش التعريض
الضوئي الطويل أو وضع .HDR
z zيكون التصوير بالفالش غير ممكن.
z zال يتوفر [تخفيض ضوضاء لقطات متعددة] (غير معروض) عند تسجيل األفالم.
z zتقوم الكاميرا تلقائيًا بالتبديل إلى [قياسي] إذا قمت بضبط مفتاح التشغيل على < >2أو باستبدال البطارية
أو البطاقة ،أو بالتبديل إلى وضع تصوير المنطقة األساسية ،أو بالتبديل إلى تسجيل األفالم.
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استحواذ بيانات إزالة الغبار

M

ويمكن إضافة بيانات إزالة الغبار ،المستخدمة لمسح بقع الغبار ،إلى الصور في حالة تبقي بعض الغبار بعد
تنظيف المستشعرُ .تستخدم بيانات إزالة الغبار بواسطة برنامج )Digital Photo Professional (EOS
لمسح بقع الغبار تلقائيًا.

التجهيز
z zقم بتحضير هدف أبيض ثابت ،مثل ورقة.
z zاضبط الطول البؤري للعدسة على  50مم أو أكثر.
z zقم بالتبديل إلى التركيز اليدوي وتعيين التركيز على ال محدود (∞).

استحواذ بيانات إزالة الغبار

11

حدد [ :zبيانات إزالة الغبار].

22

حدد [موافق].

z zبعد إجراء التنظيف الذاتي التلقائي للمستشعر،
ستظهر رسالة .وعلى الرغم من أنه سيصدر
صوت ميكانيكي للغالق أثناء التنظيف،
فلن يتم التقاط أي صورة.
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رابغلا ةلازإ تانايب ذاوحتسا

33

قم بتصوير هدف أبيض.

z zقم بتصوير كائن أبيض تمامًا (مثل ورقة جديدة بيضاء)
بحيث يمأل الشاشة على مسافة  ٢٠إلى  ٣٠سم.
z zوبما أنه لن يتم حفظ الصورة ،يمكن الحصول على
البيانات حتى إذا لم تكن هناك بطاقة في الكاميرا.
عند التقاط الصورة ،ستبدأ الكاميرا في جمع بيانات
إزالة الغبار .عند الحصول على بيانات إزالة الغبار،
ستظهر رسالة.
z zإذا لم يتم الحصول على البيانات بنجاح ،فستظهر رسالة
خطأ .بعد مراجعة المعلومات الواردة في "التجهيز"
(= ،)174حدد [موافق] وقم بالتصوير مرة أخرى.

إضافة بيانات إزالة الغبار
ستقوم الكاميرا بإلحاق بيانات إزالة الغبار التي تم الحصول عليها على جميع اللقطات من اآلن فصاعدا.
ينصح بالحصول على بيانات إزالة الغبار قبل التصوير.
للحصول على المزيد من التفاصيل حول استخدام برنامج )Digital Photo Professional (EOS
إلزالة نقاط الغبار تلقائيًا ،راجع دليل اإلرشادات .Digital Photo Professional
وبشكل أساسي ال يتأثر حجم الملف بسبب استخدام بيانات إزالة الغبار المرفقة بالصور.
z zإذا كان الهدف يحتوي على أي نمط أو تصميم ،فقد يتم التعرف عليه كبيانات غبار ويؤثر على دقة مسح الغبار
باستخدام ( Digital Photo Professionalبرنامج .)EOS
z zمع [وضع تتابع  ،]RAWال يتم إلحاق بيانات إزالة الغبار.
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وضع HDR

M

يمكنك التقاط صور ثابتة مع قص البقع المشرقة وتقليص الظالل للحصول على نطاق ديناميكي عالي من
درجات األلوان حتى في المشاهد عالية التباين .يُعد التصوير بتقنية ً HDR
فعال بالنسبة إلى اللقطات التي
تظهر في المناظر الطبيعية ولقطات الحياة الساكنة.
مع التصوير بتقنية  ،HDRيتم التقاط ثالث صور بدرجات تعريض للضوء مختلفة (التعريض للضوء القياسي
والتعريض للضوء الخفيف والتعريض للضوء المفرط) بشكل متسلسل لكل لقطة ثم دمجها معًا تلقائيًا.
يتم تسجيل صورة  HDRكصورة .JPEG
	* HDRتعني النطاق الديناميكي المرتفع.

11

حدد [ :zوضع .]HDR

22

اضبط [ضبط نطاق ديناميكي].

33

تعيين [تأثير].

z zسيؤدي تحديد [تلقائي] إلى تعيين النطاق الديناميكي تلقائيًا
اعتما ًدا على نطاق درجة اللون الشاملة للصورة.
z zكلما زاد العدد ،كان النطاق الديناميكي أوسع.
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 عضوعضو

التأثيرات
 ]P[z zطبيعي

للصور التي تحافظ على نطاق درجة لون عريض حيث سيتم فقدان تفاصيل الضوء والظل.
سيتم تقليل النقاط المضيئة والظالل المقطوعة.

 ]A[z zفني قياسي

بينما سيتم تقليل النقاط المضيئة والظالل المقطوعة أكثر من [طبيعي] ،فإن التباين سيكون أقل،
وسيبدو تدرج الصورة وكأنها لوحة .سيكون للخطوط العريضة للهدف حواف مشرقة (أو داكنة).

 ]B[z zفني حيوي

تكون األلوان أكثر تشبعًا مع [فني قياسي] ،كما أن التباين المنخفض والتدرج الثابت ينشئان تأثيرً ا
فنيًا نابضًا.

 ]C[z zفني إيحائي

تكون األلوان األكثر تشبعًا ،مما يبرز هذا الهدف ،وتبدو الصورة وكأنها لوحة زيتية.

 ]D[z zفني مزخرف

يتم تقليل تشبع اللون والسطوع والتباين والتدرج لجعل الصورة تبدو ثابتة .تبدو الصورة باهتة وقديمة.
سيكون للخطوط العريضة للهدف حواف مشرقة (أو داكنة).
فني حيوي

الفن المعياري

فني منقوش

فني قوي

التشبع

قياسي

عال
ٍ

أعلى

منخفض

تركيز المخطط
التفصيلي

قياسي

ضعيف

قوي

أقوى

السطوع

قياسي

قياسي

قياسي

داكن

درجة اللون

ثابتة

ثابتة

ثابتة

أكثر ثبا ًتا

z zسيتم تطبيق كل تأثير استنادًا إلى خصائص نمط الصورة الذي تم ضبطه حاليًا (=.)163
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44

قم بتعيين خيار [ HDRمستمر].

55

قم بتعيين [محاذاة صورة ذاتيا] ثم قم بالتصوير.

z zباستخدام [ 1لقطة فقط] ،سيتم إلغاء التصوير بنطاق
 HDRتلقائيًا بعد انتهاء التصوير.
z zمع [كل لقطة] ،يستمر تصوير  HDRحتى يتم تعيين
اإلعداد في الخطوة  2إلى [تعطيل .]HDR

z zللتصوير اليدوي ،حدد [تمكين] .وعند استخدام حامل
ثالثي القوائم ،حدد [تعطيل].

z zيتم التقاط صور  RAW HDRبجودة صورة  73لصيغة  .JPEGيتم التقاط صور RAW+JPEG HDR
بجودة صورة  JPEGالمحددة.
z zال يمكن تصوير  HDRبسرعات  ISOالموسعة ( .)Hويمكن تصوير  HDRفي نطاق ISO 100-25600
(يختلف باختالف إعدادات [حد أدنى] و[حد أقصى] لـ [نطاق سرعة .)]ISO
z zال يتوفر تصوير  AEBوالتصوير بالفالش.
z zإذا قمت بتصوير هدف متحرك ،قد يبقى تأثير حركة الهدف على الصورة.
z zفي تصوير  ،HDRيتم التقاط ثالث صور بسرعات غالق مختلفة يتم تعيينها تلقائيًا .حتى في أوضاع <>t
و< >sو< ،>aستتغير سرعة الغالق ،بالنسبة للسرعة المحددة.
z zلمنع اهتزاز الكاميرا ،قد يتم ضبط سرعة  ISOعالية.
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z zعند التقاط صور فني إيحائي مع [محاذاة صورة ذاتيا] لتعيين [تمكين] ،لن يتم إلحاق بيانات عرض نقطة AF
(= )370وبيانات مسح الغبار (= )174بالصورة.
z zإذا قمت بالتصوير اليدوي  HDRمع ضبط [محاذاة صورة ذاتيا] على [تمكين] ،فسيتم اقتصاص محيط الصورة
ً
قليل وسيتم خفض درجة الوضوح ً
قليل .كذلك ،إذا لم يكن من الممكن محاذاة الصور بشكل صحيح بسبب اهتزاز
الكاميرا ،وخالفه ،فقد ال يصبح محاذاة صورة تلقائيًا ً
فعال .الحظ أنه عند التصوير بإعدادات درجة اإلضاءة
الزاهية (أو المظلمة) بشكل مفرط ،فقد ال تعمل محاذاة الصور تلقائيًا بشكل صحيح.
z zإذا قمت بإجراء تصوير  HDRمحمول مع ضبط [محاذاة صورة ذاتيا] على [تعطيل] ،فقد ال تتم محاذاة الصور
الثالث بشكل صحيح وقد يقل تأثير  .HDRيوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم.
z zقد ال يعمل محاذاة الصور التلقائية بشكل صحيح مع األنماط المتكررة (شعرية أو خطوط وما إلى ذلك) أو صور
مسطحة أحادية اللون.
z zال يمكن إعادة إنتاج تدرج األلوان في السماء أو الجدران البيضاء بشكل صحيح .قد تظهر ألوان غير منتظمة أو
درجة إضاءة غير منتظمة أو تشويش.
z zقد يؤدي التصوير بنطاق  HDRتحت إضاءة الفلورسنت أو  LEDإلى إنتاج ألوان غير طبيعية في المناطق
المضيئة.
z zمع تصوير  ،HDRسيتم دمج الصور ،ثم حفظها في البطاقة ،لذلك قد يستغرق األمر بعض الوقت .يتم عرض
[ ]BUSYفي أثناء معالجة الصور ،وال يكون التصوير ممك ًنا حتى يتم االنتهاء من المعالجة.
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تدرج التركيز البؤري

M

تقوم مضاهاة البُعد البؤري* بالتصوير المستمر مع تغير المسافة البؤرية تلقائيًا بعد اللقطة الواحدة.
من هذه الصور ،يمكنك إنشاء صورة واحدة داخل البُعد البؤري على مساحة واسعة باستخدام التطبيقات
التي تدعم التركيب المتعمق ،مثل ( Digital Photo Professionalبرنامج .)EOS

	*"ُ "Bkt.تمثل تدرج.

11

حدد [ :zتدرج التركيز البؤري].

22

حدد نوع [تدرج التركيز البؤري].

33

قم بتعيين عدد الصور.

z zحدد [تمكين].

z zحدد عدد الصور الملتقطة في كل لقطة.
z zيمكن تعيينه في نطاق [.]999[–]2
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44

حدد [زيادة تركيز بؤري].

z zحدد مقدار تحويل البؤرة .يتم ضبط هذا المقدار تلقائيًا
ليالئم قيمة فتحة العدسة في وقت التصوير.
نظرً ا ألن قيم الفتحة األكبر تزيد من تغير البؤرة،
ففي تلك الحالة تغطي مضاهاة البُعد البؤري نطا ًقا
أوسع تحت نفس اإلعدادات [زيادة تركيز بؤري]
و[عدد اللقطات].
z zبعد استكمال اإلعدادات ،اضغط على <.>0

55

حدد [تنعيم تعريض ضوئي].

66

التقط الصورة.

z zيمكنك منع التغييرات في سطوع الصورة أثناء تدرج
التركيز البؤري عن طريق تعيين [تنعيم تعريض ضوئي]
على [تمكين] ،وهو ما يعمل على تعديل االختالفات
ذات الصلة بقيمة الفتحة الفعلية (/fالعدد الفعال) في كل
موضع بؤري.
]

z zلحفظ لقطاتك في مجلد جديد ،انقر فوق [
وحدد [موافق].
z zركز في الطرف األقرب للنطاق البؤري المفضل،
ثم اضغط على زر اإلغالق كليًا.
z zبمجرد بدء التصوير ،قم بتحرير زر اإلغالق.
z zوتقوم الكاميرا بالتصوير المستمر ،مما يؤدي إلى تغيير
الموضع البؤري إال ما ال نهاية.
z zوينتهي التصوير بعد عدد الصور المحدد ،أو في النهاية
البعيدة للنطاق البؤري.
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z zتدرج التركيز مخصص اللتقاط الصور الثابتة على حامل ثالثي القوائم.
z zيوصى بالتصوير مع زاوية عرض أوسع .بعد التركيب المتعمق ،يمكنك اقتصاص الصورة إذا لزم األمر.
z zيمكن استخدام العدسات التالية (اعتبارً ا من أبريل .)٢٠١٩
EF16-35mm f/4L IS USMyy
EF24-70mm f/4L IS USMyy
EF100mm f/2.8L MACRO IS USMyy
EF180mm f/3.5L MACRO USMyy
EF-M28mm f/3.5 MACRO IS STMyy
EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STMyy
EF-M18-150mm f/3.5-6.3 IS STMyy
EF-S35mm f/2.8 MACRO IS STMyy
EF-S60mm f/2.8 MACRO USMyy
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USMyy
z zاضبط [تنعيم تعريض ضوئي] على [تعطيل] باستخدام العدسات التالية ،ألنها قد تسبب تغييرات في سطوع
الصورة.
EF100mm f/2.8 L MACRO IS USMyy
EF180mm f/3.5 L MACRO USMyy
EF-S60mm f/2.8 MACRO USMyy
z zقد تختلف إعدادات [زيادة تركيز بؤري] باختالف الهدف .قد يؤدي اإلعداد [زيادة تركيز بؤري] غير المناسب
إلى تفاوت في الصور المركبة ،أو قد يستغرق التصوير المزيد من الوقت بسبب التقاط الكثير من اللقطات.
التقط بعض اللقطات التجريبية لتحدد إعداد [زيادة تركيز بؤري] مناسب.
z zقد يستغرق الجمع بين الصور بعض الوقت عندما يكون إعداد [عدد اللقطات] مرتفعًا.
z zيكون التصوير بالفالش غير ممكن.
z zقد يؤدي التصوير تحت وميض الضوء إلى صور غير متساوية .في هذه الحالة ،قد يؤدي خفض سرعة الغالق
إلى الحصول على نتائج أفضل.
z zال يكون هناك تأثير (لن يتم تغيير موضع البؤرة) في وضع البؤرة .MF
z zقد يؤدي إلغاء التصوير قيد التنفيذ إلى حدوث مشكالت في الصورة األخيرة .تجنب استخدام الصورة األخيرة عند
دمج الصور في .Digital Photo Professional
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يرؤبلا زيكرتلا جردت

z zيوصى باستخدام المفتاح البعيد (يباع بشكل منفصل )223= ،أو وحدة التحكم عن بعد الالسلكية
(يباع بشكل منفصل.)223= ،
z zللحصول على أفضل النتائج ،قم بتعيين قيمة الفتحة في نطاق من  f/5.6-11قبل التصوير.
z zيتم تحديد تفاصيل مثل سرعة الغالق وقيمة الفتحة وسرعة  ISOوف ًقا لشروط اللقطة األولى.
z zإللغاء التصوير ،اضغط على زر اإلغالق كليًا مرة أخرى.
[z zتدرج التركيز البؤري] يقوم بالتبديل إلى [تعطيل] ﻋﻧد ﺿﺑط ﻣﻔﺗﺎح التشغيل ﻋﻟﯽ <.>2
z zإذا تم تعيين [ :zنمط الصورة] على [تلقائي] ،فسيتم تطبيق اإلعداد [قياسي] للتصوير.
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اإلغالق باللمس

بمجرد النقر فوق الشاشة ،يمكنك التركيز والتقاط الصورة تلقائيًا.

11

تمكين اإلغالق باللمس.

22

انقر فوق الشاشة للتصوير.

z zانقر فوق [ ]yفي أسفل الشاشة على اليسار.
z zفي كل مرة تنقر فيها على األيقونة ،ستتبدل بين []y
و[.]x
( ]x[z zاإلغالق باللمس :تمكين)
ستركز الكاميرا على النقطة التي تنقر فوقها،
ثم سيتم التقاط الصورة.
( ]y[z zاإلغالق باللمس :تعطيل)
يمكنك النقر فوق نقطة إلجراء التركيز على النقطة.
اضغط على زر اإلغالق بالكامل اللتقاط الصورة.
z zاضغط على الوجه أو الهدف على الشاشة.
z zستقوم الكاميرا بالتركيز (لمس التركيز البؤري التلقائي)
على نقطة النقر ،باستخدام طريقة ضبط البؤرة تلقائيًا
( )AFالتي تم تعيينها (=.)198
z zعند ضبط [ ،]xتتحول نقطة  AFإلى اللون األخضر
عند تحقيق الضبط ،ثم يتم التقاط الصورة تلقائيًا.
z zإذا لم يتم تحقيق الضبط ،تتحول نقطة  AFإلى اللون
البرتقالي وال يمكن التقاط الصورة .اضغط على الوجه
أو الهدف على الشاشة مرة أخرى.

184

للاب قالغإلا

z zحتى إذا قمت بتعيين وضع التشغيل على [ ]Eأو [ ]oأو [ ،]iستظل الكاميرا تصور في وضع
التصوير الفردي.
z zحتى في حالة تعيين [عملية تركيز بؤري تلقائي] لـ [ ،]Servo AFفسيتم النقر فوق الشاشة بالتركيز على
الصورة باستخدام [ AFلقطة واحدة].
z zلن يؤدي النقر فوق الشاشة في العرض المكبر إلى ضبط البؤرة أو التقاط الصورة.
z zإذا قمت بالتقاط الصور بالنقر فوق الشاشة مع تعيين [ :zوقت المراجعة] على [احتفاظ] ،يمكنك الضغط على
زر اإلغالق جزئيًا اللتقاط الصورة التالية.
z zالتصوير في درجة ضوء المصباح ،اضغط على الشاشة مرتين .سوف تبدأ النقرة األولى على الشاشة درجة
ضوء المصباح .وسوف يوقف الضغط عليه مرة أخرى درجة ضوء المصباح .احرص على عدم هز الكاميرا
عند النقر على الشاشة.
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طريقة تحرير الغالق

M

يمكنك اختيار كيفية تحرير الغالق.

11

حدد [ :zوضع الغالق].

22

اختر عنصرً ا.

z zميكانيكي

يؤدي التصوير إلى تنشيط الغالق الميكانيكي .تأكد من تعيينه على [ميكانيكي] إذا كنت تستخدم عدسة
( TS-Eباستثناء  TS-E17mm f/4Lأو  )TS-E24mm f/3.5L IIلتحويل أو إمالة العدسة أو
إذا كنت تستخدم أنبوب تمديد .إذا تم تعيين [إلكتروني] ،فقد ال يتم الحصول على التعريض الضوئي
القياسي ،أو قد ينتج عن ذلك تعريض ضوئي غير منتظم.

z zإلكتروني

يتيح لك التصوير بسرعة غالق قصوى تبلغ  ١٦٠٠٠/١ثانية دون إصدار صوت للغالق.
متاح في أوضاع التشغيل بخالف [ ]Eأو [ ]oأو [ ]iأو [.]q
يكون التصوير بالفالش غير ممكن.
z zمع استخدام الوضع [إلكتروني] ،قد يتسبب اهتزاز الكاميرا أو حركة الهدف في تشويش للصورة.
z zقد يؤدي ضبط وضع الغالق على [إلكتروني] في مصادر اإلضاءة الوامضة إلى وميض الشاشة بشكل ملحوظ،
وقد يتم التقاط الصور باألشرطة األفقية (التشوش) أو درجة اإلضاءة غير المنتظمة.

186

مؤقت فترة فاصلة

باستخدام مؤقت الفاصل الزمني ،يمكنك ضبط الفاصل الزمني للتصوير وعدد اللقطات ،بحيث تلتقط الكاميرا
اللقطات بشكل متكرر وف ًقا للفاصل الزمني المحدد إال أن يتم التقاط اللقطات بالعدد المحدد.

11

حدد [ :zمؤقت فترة فاصلة].

22

حدد [تمكين].

33

تعيين الفاصل الزمني للتصوير وعدد اللقطات.

z zحدد [تمكين] ،ثم اضغط على الزر <.>B

z zحدد عنصرً ا لتعيينه (الساعات  :الدقائق  :الثواني
وعدد اللقطات).
z zاضغط على < >0لعرض [.]r
z zحدد الرقم المطلوب ،ثم اضغط على <.>0
(يرجع إلى [).]s

z zالفترة

يمكن تعيينه في نطاق [ ]00:00:01إلى [.]99:59:59

z zعدد اللقطات

يمكن تعيينه في نطاق [ .]99[–]01وللحفاظ على تشغيل مؤقت الفاصل الزمني إلى ما ال نهاية حتى
تقوم بإيقافه ،قم بتعيينه على [.]00
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) (۱ ) (۲

44

حدد [موافق].

z zسيتم عرض إعدادات مؤقت الفاصل الزمني على شاشة
القائمة.
(((1الفترة
(((2عدد اللقطات

55

التقط الصورة.

z zيتم التقاط اللقطة األولى ليستمر التصوير وف ًقا إلعدادات
مؤقت الفاصل الزمني.
z zوسيومض [ ،]Hأثناء التصوير بمؤقت
الفاصل الزمني.
z zبعد التقاط عدد معين من اللقطات ،سيتوقف التصوير
بمؤقت الفاصل الزمني ويتم إلغاؤه تلقائيًا.

z zيوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم.
z zمن المستحسن التقاط لقطات اختبار مقدمًا.
z zحتى أثناء التصوير بعدّاد الفواصل الزمنية ،يمكنك التقاط الصور كالمعتاد عن طريق الضغط على زر اإلغالق
ثوان مقدمًا ،مما سيمنع العمليات
كليًا .الحظ أن الكاميرا ستقوم بتحضير مؤقت الفاصل الزمني التالي تقريبًا 5
ٍ
مؤق ًتا مثل ضبط إعدادات التصوير والوصول إلى القوائم وتشغيل الصور.
z zإذا لم يكن من الممكن تشغيل اللقطة التالية لمؤقت الفاصل الزمني المجدول ألن الكاميرا تقوم بالتصوير أو
معالجة الصور ،فسيتم تخطيها .لهذا السبب ،سيتم اتخاذ عدد من اللقطات أقل من العدد المحدد.
ثوان تقريبًا في حالة عدم النشاط،
z zحتى أثناء تشغيل مؤقت الفاصل ،فسيتم بدء إيقاف التشغيل التلقائي بعد ٨
ٍ
طالما لم يتم ضبط [إيقاف تلقائي] تحت [ :5توفير الطاقة] على [تعطيل] .وسيتم تشغيل الكاميرا تلقائيًا مرة
أخرى في دقيقة واحدة تقريبًا قبل اللقطة التالية.
z zيمكن أيضًا دمجها مع  ،AEBوتدرج توازن اللون األبيض ،ووضع .HDR
z zإليقاف التصوير بمؤقت فترة فاصلة ،اضبط مفتاح التشغيل على <.>2
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z zمع بعض العدسات ،قد يتغير موضع البؤرة في حالة تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي أثناء التصوير بمؤقت فترة
فاصلة .للحصوي على معلومات ،ارجع إلى موقع .Canon
z zال توجه الكاميرا باتجاه مصادر اإلضاءة القوية ،مثل ضوء الشمس أو مصدر إضاءة صناعية قوية .فقد يؤدي
ذلك إلى تلف مستشعر الصور أو المكونات الداخلية للكاميرا.
z zيؤدي التبديل إلى وضع تركيز  AFإلى منع الكاميرا من التصوير ما لم تكن األشياء قيد التركيز .ضع في
اعتبارك ضبط الوضع على التركيز اليدوي وقم بالتركيز يدويًا قبل التصوير.
ً
طويل ،فيوصى باستخدام ملحقات منفذ الطاقة المنزلية (تباع بشكل منفصل).
z zإذا كان وقت التصوير
z zوﺳوف يقوم اﻟﺗﺻوﯾر ﺑﺗﻌرﺿﺎت طوﯾﻟﺔ أو اﺳﺗﺧدام ﺳرﻋﺎت االلتقاط ﻟﻣدة أطول ،بمنع اﻟﺗﺻوﯾر في اﻟﻔﺗرة الزمنية
اﻟﻣﺣددة .لهذا السبب ،سيتم اتخاذ عدد من اللقطات أقل من العدد المحدد .قد يؤدي أيضًا استخدام سرعات الغالق
وفواصل التصوير إلى تقليل عدد اللقطات إلى حد ما.
z zإذا تجاوز الوقت المستغرق للتسجيل على البطاقة فترة التصوير بسبب مجموعة وظائف التصوير أو أداء
البطاقة ،فقد ال يتم التقاط بعض اللقطات مع الفواصل الزمنية المحددة.
z zعند استخدام الفالش مع التصوير بعدّاد الفواصل الزمنية ،قم بتعيين فاصل زمني أطول من زمن شحن الفالش.
وقد تقوم الفواصل الزمنية بالغة القصر بمنع الفالش من اإلطالق.
z zوقد تقوم الفواصل الزمنية بالغة القصر بمنع التصوير أو التركيز التلقائي.
z zسيتم إلغاء التصوير بمؤقت فترة فاصلة وإعادة ضبطه إلى [تعطيل] إذا قمت بضبط مفتاح التشغيل على
< ،>2أو ضبط وضع التصوير على < ،>w/xأو استخدام ( EOS Utilityبرنامج .)EOS
z zأثناء التصوير بعدّاد الفواصل الزمنية ،ال يمكنك استخدام التصوير عن بُعد (= )223أو التصوير عن بعد
باستخدام .Speedlite
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التعريضات الضوئية الطويلة (مصباح)

M

في هذا الوضع ،يظل الغالق مفتوحً ا طالما تضغط باستمرار وبشكل كامل على زر اإلغالق ،وينغلق عندما
تترك زر اإلغالق .استخدم درجات اإلضاءة للمصباح في تصوير المشاهد الليلية واأللعاب النارية والسماء
وغيرها من األهداف التي تتطلب درجات إضاءة طويلة.

11

اضبط قرص األوضاع على <.>a

22

قم بتعيين سرعة الغالق على [.]BULB

33

التقط الصورة.

z zقم بتدوير القرص < >6لتعيينه.

z zسيستمر التعريض الضوئي طالما بقي زر اإلغالق
ً
مضغوطا كليًا.
z zسيتم عرض وقت التعريض الضوئي المنقضي
على الشاشة.

z zال توجه الكاميرا باتجاه مصادر اإلضاءة القوية ،مثل ضوء الشمس أو مصدر إضاءة صناعية قوية .فقد يؤدي
ذلك إلى تلف مستشعر الصور أو المكونات الداخلية للكاميرا.
z zينتج درجات اإلضاءة الطويلة للمصباح تشويش في الصورة أكبر من المعتاد.
z zإذا تم ضبط  ISOتلقائي ،فسيتم تعيين .)576=( ISO 400
z zعند التصوير في درجات إضاءة المصباح مع الموقت الذاتي ً
بدل من مؤقت اللمبة ،استمر في الضغط على زر
اإلغالق بالكامل.
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)حابصم( ةليوطلا ةيئوضلا تاضيرعتلا

z zمع تعيين [ :zتخفيض تشويش التعريض الطويل] ،يمكن تقليل الضوضاء الناتجة أثناء درجات اإلضاءة
الطويلة (=.)171
z zلتقليل اهتزاز الكاميرا ،ضع في اعتبارك استخدام حامل ثالثي القوائم ووحدة تحكم عن بُعد اختيارية
(المفتاح البعيد  RS-60E3أو تحكم السلكي عن بُعد  )BR-E1أو مؤقت تعريض طويل.

مؤقت تعريض طويل
إن مؤقت التعريض الطويل يقضي على الحاجة إلى الضغط باستمرار على زر اإلغالق أثناء التعريض
الضوئي.
الحظ أن مؤقت التعريض الطويل يتوفر فقط في النمط < >aمع تعيين سرعة الغالق على [.]BULB

11

حدد [ :zمؤقت تعريض طويل].

22

حدد [تمكين].

z zحدد [تمكين] ،ثم اضغط على الزر <.>B
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)حابصم( ةليوطلا ةيئوضلا تاضيرعتلا

33

قم بتعيين وقت التعريض الضوئي المرغوب.

z zحدد الساعة أو الدقيقة أو الثانية.
z zاضغط على < >0لعرض [.]r
z zحدد الرقم المطلوب ،ثم اضغط على <.>0
(يرجع إلى [).]s

44

حدد [موافق].

55

التقط الصورة.

z zاضغط على زر اإلغالق بالكامل ،وبعد بدء التصوير،
حرر الزر.
z zيتم عرض [ ]Hووقت التعريض الضوئي.
z zإليقاف التصوير قيد التنفيذ ،اضغط على زر اإلغالق
بالكامل مرة أخرى ،ثم حرره.
z zإللغاء إعداد المؤقت ،قم بتعيين [تعطيل] في الخطوة .2

z zإذا استمررت في الضغط على زر اإلغالق كليًا ،سيستمر التعريض الطويل حتى بعد انقضاء وقت درجة
اإلضاءة المحدد.
z zيؤدي تغيير وضع التصوير إلى استعادة إعدادات مؤقت التعريض الطويل إلى [تعطيل].

192

التصوير المضاد لالهتزاز

M

إذا قمت بالتقاط صورة بسرعة غالق سريعة تحت مصدر ضوء مثل مصباح فلورسنت ،فإن وميض مصدر
الضوء يسبب وميضًا وقد تكون الصورة عرضة للضوء عموديًا بشكل غير متكافئ .وإذا تم استخدام
التصوير المستمر في ظل هذه الظروف ،فقد ينتج تعرض غير المتكافئ للضوء أو األلوان في الصور.
تم ّكنك ميزة منع وميض التصوير من التقاط الصور عندما يكون التعريض واأللوان أقل تأثراً بالوميض.

11

حدد [ :zتصوير مقاوم للخفقان].

22

حدد [تمكين].

33

التقط الصورة.

z zبعد اإلعداد على [تمكين] أو عند تغيير مصدر الضوء،
اكشف عن الوميض قبل التصوير بالضغط على
الزر < ،>Qوحدد [تصوير مقاوم للخفقان]،
ثم اضغط على الزر <.>B
z zسيتم التقاط الصورة مع الحد من التفاوت في التعرض
للضوء أو درجة اللون الناتجة عن الوميض.
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ازتهالل داضملا ريوصتلا

z zمع تعيين [تمكين] ،يكون الفاصل الزمني لتحرير الغالق أطول عند التصوير تحت مصدر ضوء وامض .أيضًا،
قد تصبح سرعة التصوير المستمر أبطأ ،وقد يصبح الفاصل الزمني للتصوير غير منتظم.
z zلن يتم تطبيق هذه الوظيفة على تسجيل األفالم.
z zال يمكن الكشف عن وميض على تردد بخالف  100هرتز أو  120هرتز .كذلك ،إذا تغير التردد الوامض
لمصدر الضوء أثناء التصوير المتواصل ،فال يمكن تقليل تأثيرات الوميض.
z zفي الوضع < >tأو < >dأو < ،>fإذا تغيرت سرعة الغالق أثناء التصوير المستمر أو إذا قمت بالتقاط
عدة لقطات لنفس المشهد بسرعات غالق مختلفة ،فقد تصبح درجة اللون غير متناسقة .لتجنب درجات اللون غير
المتناسقة ،استخدم الوضع < ،>tأو < ،>aأو < >sفي سرعة غالق ثابتة.
z zقد تختلف درجة لون الصور الملتقطة بين [تمكين] و[تعطيل].
z zقد تتغير سرعة الغالق وفتحة العدسة وسرعة  ISOعند بدء التصوير (حتى مع قفل .)AE
z zإذا كان الهدف قُبالة خلفية داكنة أو إذا كان هناك ضوء ساطع في الصورة ،فقد ال يتم الكشف عن الوميض
بشكل صحيح.
z zقد ال يكون من الممكن تخفيض الوميض تحت إضاءة خاصة.
z zاعتمادًا على مصدر الضوء ،قد ال يتم الكشف عن الوميض بشكل صحيح.
z zاعتمادًا على مصادر الضوء أو ظروف التصوير ،قد ال يتم الحصول على النتيجة المتوقعة حتى إذا كنت تستخدم
هذه الوظيفة.
z zمن المستحسن التقاط لقطات اختبار مقدمًا.
z zال يتم تقليل الوميض في الوضع .Basic Zone
z zيعمل تقليل الوميض أيضًا مع التصوير بالفالش .ومع ذلك ،قد ال يتم الحصول على النتيجة المتوقعة للتصوير
بالفالش الالسلكي.

194

عملية تركيز بؤري تلقائي

M

يمكنك اختيار خصائص ضبط البؤرة تلقائيًا لتناسب ظروف التصوير أو الهدف.

11

حدد [ :zعملية تركيز بؤري تلقائي].

22

حدد حجم العنصر.

z zإذا لم يمكن ضبط البؤرة ،فستتحول نقطة  AFإلى اللون البرتقالي .إذا حدث ذلك ،فإنه يتعذر التقاط الصورة حتى
إذا تم الضغط على زر اإلغالق بالكامل .أعد تكوين اللقطة ،وحاول ضبط البؤرة مرة أخرى .أو ،راجع "ظروف
التصوير التي تصعب عملية التركيز البؤري" (=.)208
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يئاقلت يرؤب زيكرت ةيلمع

ضبط البؤرة تلقائيًا للقطة واحدة لألهداف الثابتة ()ONE SHOT
تناسب وظيفة عملية تركيز بؤري تلقائي هذه األهداف المتحركة .عند الضغط على زر اإلغالق جزئيًا،
ستضبط الكاميرا البؤرة لمرة واحدة فقط.
z zعند االنتهاء من ضبط البؤرة ،سيتحول لون نقطة  AFإلى اللون األخضر كما يصدر صوت الصافرة.
z zيبقى ضبط البؤرة مثب ًتا أثناء الضغط باستمرار على زر اإلغالق حتى المنتصف ،مما يسمح لك بإعادة
تشكيل الصورة قبل التقاطها.
z zلتفاصيل سرعة التصوير المستمر بالنسبة للتصوير المستمر ،انظر =.133
z zإذا تم تعيين [ :5صفير] على [تعطيل] ،لن يصدر صوت الصافرة عند ضبط البؤرة.

ضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام وضع  Servoلألهداف المتحركة ()SERVO
تناسب وظيفة تشغيل ضبط البؤرة تلقائيًا األهداف المتحركة . .أثناء الضغط باستمرار على زر اإلغالق حتى
منتصفه ،تستمر الكاميرا بضبط البورة على الهدف بشكل مستمر.
z zعند االنتهاء من ضبط البؤرة ،فستتحول نقطة  AFإلى اللون األزرق.
z zيتم ضبط درجة اإلضاءة في اللحظة نفسها التي يتم فيها التقاط الصورة.
z zلتفاصيل سرعة التصوير المستمر بالنسبة للتصوير المستمر ،انظر =.133
z zوف ًقا للعدسة المستخدمة والمسافة من الهدف وسرعة الهدف ،قد ال تتمكن الكاميرا من إجراء الضبط
الصحيح للبؤرة.
z zاستخدام التكبير/التصغير أثناء التصوير المستمر قد يلغي ضبط البؤرة .قم بالتكبير/التصغير ً
أول،
ثم أعد التشكيل والتصوير.
z zلن ينطلق صوت الصافرة حتى عند ضبط البؤرة.
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يئاقلت يرؤب زيكرت ةيلمع

شعاع ساعدة AF
قد ينطلق شعاع مساعدة  )34=( AFعند الضغط على زر اإلغالق جزئيًا تحت الضوء المنخفض أو في
ظروف مشابهة ،لجعل التركيز التلقائي أسهل.
z zينطلق الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائيا ً عند ضبط [ :zعملية تركيز بؤري تلقائي] على [.]Servo AF
z zعند استخدام وحدة فالش  Speedliteمزودة بشعاع مساعدة  AFبدقة  ،LEDيطلق  Speedliteشعاع
مساعدة  AFعند الحاجة.
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طرق تركيز بؤري تلقائي

يمكنك اختيار طريقة ضبط البؤرة تلقائيًا لتناسب ظروف التصوير أو الهدف .تحاول الكاميرا التركيز على
وجوه أي أشخاص في نقطة  ،AFأو إطار منطقة ضبط البؤرة تلقائيًا .في < ،>Aيتم ضبط [ +uتتبع]
تلقائيًا.
لمزيد من التعليمات حول اختيار طريقة ضبط البؤرة تلقائيًا ،انظر =.200

طرق تركيز بؤري تلقائي
 :وجه+تتبع

تكتشف الكاميرا وجوه األشخاص وتركز عليها .تظهر []p
(نقطة  )AFعلى أي وجه تم اكتشافه ،ويتم تتبعه بعد ذلك.

في حالة عدم اكتشاف وجوه ،سيتم استخدام منطقة ضبط البؤرة تلقائيًا على أساس خيار االختيار التلقائي
لضبط البؤرة تلقائيًا.
عند اختيار ضبط البؤرة تلقائيا ً باستخدام وضع  ،Servoيمكنك ضبط الموقع األول لضبط البؤرة تلقائيا ً
باستخدام وضع  .)206=( Servoطالما كان إطار مساحة ضبط البؤرة تلقائيًا كان قادراً على تتبع
الهدف أثناء التصوير ،سيستمر التركيز.

 AF :نقطة

تركز الكاميرا على منطقة أضيق من نقطة  AFالواحدة.

 AF :نقطة واحدة

تقوم الكاميرا بالتركيز باستخدام نقطة  AFواحدة [.]S
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يئاقلت يرؤب زيكرت قرط

 AF :منطقة

يتم استخدام  AFاختيار تلقائي في إطارات  AFمنطقة لتغطية
منطقة أوسع ،مما يزيد من سهولة عملية التركيز.

تعطي األولوية للتركيز على األهداف األكثر قرباً .يتم إعطاء األولوية أيضًا ألوجه أي شخص في إطار
المنطقة .Zone AF
يتم عرض نقاط  AFفي التركيز بـ [.]S
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يئاقلت يرؤب زيكرت قرط

تحديد طرق تركيز بؤري تلقائي
يمكنك اختيار طريقة ضبط البؤرة تلقائيًا لتناسب ظروف التصوير أو الهدف.
إذا كنت تفضل التركيز يدويًا ،انظر =.218

11

حدد [ :zطرق تركيز بؤري تلقائي].

22

حدد حجم العنصر.

z zلضبط طريقة ضبط البؤرة تلقائيًا ،يمكنك الوصول لشاشة طريقة ضبط البؤرة تلقائيًا بالضغط على
الزر < ،>Sوالزر <.>B
z zتشير التوضيحات في = 204=–201بأنه تم ضبط عملية تركيز بؤري تلقائي على [ AFلقطة واحدة]
(= .)196باستخدام [ ،)196=( ]Servo AFستتحول نقطة  AFإلى اللون األزرق عند ضبط البؤرة.
z zبخصوص الغالق باللمس (عملية تحرير ضبط البؤرة تلقائيًا ،والغالق باللمس) ،انظر =.184
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يئاقلت يرؤب زيكرت قرط

(uz zوجه)+تتبعc :

تكتشف الكاميرا الوجوه البشرية وتضبط البؤرة .إذا تحرك الوجه ،فستتحرك نقطة ]p[ AF
أيضًا لتتبعه.

11

التحقق من نقطة .AF

22

اضبط البؤرة على الهدف.

33

التقط الصورة.

z zتظهر [( ]pنقطة  )AFعلى أي وجه تم اكتشافه.
z zيمكنك اختيار وجه باستخدام المفتاحين <>Y> <Z
عند ظهور [ ]hبعد الضغط على الزر <.>S

z zبمجرد الضغط على زر اإلغالق جزئيًا وعندما يكون
الهدف في بؤرة التركيز ،ستتحول نقطة  AFإلى اللون
األخضر وتصدر الكاميرا صوت تنبيه.
z zتشير نقطة تركيز بؤري باللون البرتقالي إلى أن الكاميرا
لم تستطع التركيز على الهدف.
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يئاقلت يرؤب زيكرت قرط

النقر على الوجه للتركيز البؤري

يؤدي النقر على الوجه أو الهدف لضبط لتركيز إلى تغيير نقطة  AFإلى [ ] والتركيز على موضع النقر.
حتى مع تحرك الوجه أو الهدف على الشاشة ،تتحرك نقطة  ] [ AFلتتبعه.
z zإذا كان وجه الهدف خارج نطاق البؤرة كثيرً ا ،فسيتعذر على الكاميرا اكتشاف الوجه .قم بضبط البؤرة يدويًا
(= )218لتتمكن من اكتشاف الوجه ،ثم قم بضبط البؤرة تلقائيًا.
z zقد يتم اكتشاف جسم آخر بخالف األوجه البشرية كوجه بشري.
z zلن تعمل ميزة اكتشاف األوجه إذا كان الوجه بالصورة صغيرً ا أو كبيرً ا للغاية أو ساطعًا أو داك ًنا للغاية أو مخفيًا
بشكل جزئي.
z zال يكتشف ضبط البؤرة تلقائيًا وجوه األفراد على حافة الشاشة .أعد تكوين المشهد لتوسيط الهدف،
أو تقريب الهدف إلى المركز.
z zقد يقوم [ ]pبتغطية جزء من الوجه فقط.
z zيتغير حجم نقطة  AFبنا ًء على الهدف.
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 AFz zنقطة AF/نقطة واحدة AF/منطقة

يمكن ضبط نقطة  AFأو إطار منطقة ضبط البؤرة تلقائيًا يدويًا .تستخدم شاشات نقطة  AFالواحدة
للتمثيل هنا.

11

التحقق من نقطة .AF

z zتظهر نقطة .)1( AF
يتم عرض إطار منطقة ضبط البؤرة تلقائيًا مع منطقة
ضبط البؤرة تلقائيًا.

) (۱

22

حرّ ك نقطة .AF

z zاضغط على الزر <.>S
z zاستخدم مفاتيح األسهم < >Vلتحريك نقطة  AFإلى
موضع التركيز المطلوب (ولكن الحظ أنه مع بعض
العدسات ،قد ال تتحرك إلى حافة الشاشة).
z zيمكنك كذلك النقر فوق الشاشة لتحريك نقطة .AF
z zلتوسيط نقطة  AFأو إطار  AFمنطقة ،اضغط على
الزر <.>B
z zلتكبير العرض ،أدر القرص < .>5يؤدي تدوير
القرص < >5إلى تغيير نسبة التكبير.
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33

اضبط البؤرة على الهدف.

44

التقط الصورة.

z zوجّ ه نقطة  AFعلى الهدف واضغط على زر اإلغالق
جزئيًا.
عند االنتهاء من ضبط البؤرة ،سيتحول لون نقطة AF
إلى اللون األخضر كما يصدر صوت الصافرة.
إذا لم يتم ضبط البؤرة ،فستتحول نقطة  AFإلى اللون
البرتقالي.

z zقد ال تقوم نقطة  AFبتتبع األهداف في بعض ظروف التصوير عند استخدام  Servo AFمع  AFمنطقة.
z zقد يكون من الصعب التركيز بالشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائيا ً عند استخدام نقطة  AFالطرفية.
في هذه الحالة ،اختر نقطة  AFفي المركز.
z zباستخدام [ :C.Fn II-2 :8نقطة  AFمرتبطة باالتجاه] ،يمكنك ضبط نقطة  AFالمرتبطة منفصلة للتصوير
الرأسي واألفقي (=.)532
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العرض المكبر
يمكنك مراجعة التركيز بالنقر فوق [ ]uلتكبير العرض  ٥أو  ١٠مرات تقريبًا .لن يمكن الحصول على
العرض المكبر باستخدام [ +uتتبع].
z zيتم توسيط التكبير عند نقطة  AFلكل من [ AFنقطة] أو [ AFنقطة واحدة] ،ويتم التوسيط عند إطار
 AFمنطقة في [ AFمنطقة].
z zيتم ضبط البؤرة تلقائيًا أثناء عرض التكبير إذا ضغطت على زر اإلغالق جزئيًا عند الضبط على
[ AFنقطة واحدة] و[ AFنقطة] .عند التعيين على [ AFمنطقة] ،يتم تنفيذ ضبط التركيز التلقائي
بعد استعادة العرض العادي.
z zعند ضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام وضع  ،Servoإذا تم الضغط على زر اإلغالق حتى المنتصف أثناء
العرض المكبر ،ستعود الكاميرا إلى العرض العادي لضبط البؤرة.
z zإذا كانت عملية ضبط البؤرة صعبة في العرض المكبر ،عد إلى العرض العادي وقم بضبط البؤرة تلقائيًا.
z zفي حال تم ضبط البؤرة تلقائيًا في العرض العادي وتم استخدام العرض المكبر من بعدها ،قد ال يتم ضبط البؤرة
بشكل دقيق.
z zتختلف سرعات ضبط البؤرة تلقائيًا بين العرض العادي والعرض المكبر.
z zتتعطل عملية ضبط البؤرة تلقائيًا المستمرة ،وضبط البؤرة تلقائيًا لألفالم باستخدام وضع  ،Servoوذلك عند
تكبير العرض.
z zيصبح ضبط البؤرة أكثر صعوبة أثناء العرض المكبر بسبب اهتزاز الكاميرا .يوصى باستخدام حامل
ثالثي القوائم.
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إعداد الموضع األول لوضع Servo AF
	.1قم بتعيين [ :C.Fn II-3 :8نقطة  Servo AFأولية من أجل  ]cعلى خيار آخر بخالف
[تلقائي].
	.2سيتم عرض إطار  AFمنطقة ( )١ونقطة .)٢( AF

) (۱
) (۲

	.3لتحريك نقطة  AFإلى موضع التركيز المطلوب ،اضغط على الزر < ،>Sثم استخدم القرصين
< >5< >6أو مفاتيح األسهم < .>Vيؤدي الضغط على الزر < >Bإلى إعادة نقطة AF
إلى منتصف الشاشة .يمكنك كذلك النقر فوق الشاشة لتحريك نقطة .AF
	.4يؤدي الضغط على الزر < >0بعد الضغط على الزر < >Sلتحريك نقطة  AFإلى تعيين
الموضع الحالي كموضع بدء لـ .Servo AF
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نصائح للتصوير في وضع AF
z zحتى عند االنتهاء من ضبط البؤرة ،سيؤدي الضغط على زر اإلغالق جزئيًا إلى التركيز مرة أخرى.
z zقد يتغير سطوع الصورة أثناء ضبط البؤرة تلقائيًا.
z zبنا ًء على الهدف ،وظروف التصوير ،قد يستغر ضبط البؤرة وقتا ً ليتم ،أو قد تتراجع سرعة التصوير
المستمر.
z zإذا تغير مصدر الضوء أثناء التصوير ،فقد تومض الشاشة ،وقد يصبح ضبط البؤرة تلقائيًا صعباً.
في هذه الحالة ،أعد تشغيل الكاميرا ،واستكمل التصوير في ظل ضبط البؤرة تلقائيًا أثناء تواجدك
في مصدر الضوء الذي سوف تستخدمه.
z zإذا لم يكن ضبط البؤرة متاحً ا مع ضبط البؤرة تلقائيًا ،فقم بضبط البؤرة يدويا ً (=.)218
z zبالنسبة لألهداف على حافة الشاشة التي تخرج قليالً عن البؤرة ،حاول توسيط الهدف (أو نقطة ،AF
أو إطار منطقة ضبط البؤرة تلقائيًا) بحيث يدخل البؤرة ،ثم أعد تشكيل اللقطة قبل التصوير.
z zعند استخدام بعض العدسات المعينة ،قد يستغرق تحقيق ضبط البؤرة وقت أكثر مع ضبط البؤرة تلقائيًا،
أو قد ال يتم ضبط البؤرة بشكل دقيق.
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ظروف التصوير التي تصعب عملية التركيز البؤري
z zاألهداف ذات تباين المنخفض مثل السماء الزرقاء ،أو األسطح المستوية ذات األلوان األحادية،
أو عند فقدان تفاصيل التمييزات أو الظل.
z zاألهداف الموجودة في اإلضاءة الخافتة.
z zالخطوط والنماذج األخرى في ظل وجود تباين باالتجاه األفقي فقط.
z zاألهداف ذات األنماط المتكررة (مثال :نوافذ ناطحة السحاب ولوحات مفاتيح الكمبيوتر وما إلى ذلك)
z zالخطوط الدقيقة ومخططات الهدف.
z zتحت مصدر إضاءة يستمر التغير في درجة سطوعه أو لونه أو نمط إضاءته.
z zالمشاهد الليلية أو نقاط اإلضاءة.
z zالصور التي تهتز تحت إضاءة الفلورسنت أو .LED
z zاألهداف متناهية الصغر.
z zاألهداف الموجودة عند حافة الشاشة.
z zإضاءة خلفية قوية أو أهداف عاكسة للضوء (مثال :السيارة ذات السطح الذي يتمتع بانعكاس مرتفع
وما إلى ذلك).
z zاألهداف القريبة والبعيدة التي تشملها نقطة ( AFمثال :حيوان في القفص ،أو ما إلى ذلك).
z zاألهداف التي تستمر في التحرك ضمن نقطة  AFوال يمكنها البقاء ثابتة بسبب اهتزاز الكاميرا أو عدم
وضوح الهدف.
z zضبط البؤرة تلقائيا ً عندما يكون الهدف بعي ًدا ج ًدا عن نطاق البؤرة.
z zعند تطبيق تأثير الضبط البؤري غير الدقيق باستخدام عدسة بؤرة غير دقيقة.
z zعند استخدام مرشح تأثيرات خاصة.
z zيظهر تشويش (بقع أو أشرطة أو ما إلى ذلك) على الشاشة أثناء ضبط البؤرة تلقائيًا.

مدى ضبط البؤرة تلقائيًا
يختلف نطاق التركيز التلقائي المتاح اعتما ًدا على العدسة المستخدمة ونسبة العرض إلى االرتفاع،
وما إذا كنت تستخدم ميزات مثل  ISرقمي للفيلم.
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 AFتحديد العين

عند تعيين طرق تركيز بؤري تلقائي على [ +uتتبع] ،يمكن للكاميرا التركيز على عيون األشخاص.

11

حدد [ AF :zتحديد العين].

22

حدد [تمكين].

33

قم بتوجيه الكاميرا نحو الهدف.

44

التقط الصورة.

z zيتم عرض نقطة  AFحول أعينهم.
z zيمكنك أيضًا لمس الشاشة لتحديد العين المراد
التركيز عليها.
z zيتم تحديد الوجه بالكامل عند النقر على ميزات الوجه
األخرى ،مثل األنف أو الفم .يتم تحديد العيون تلقائيًا
للتركيز عليها.
z zبنا ًء على اإلعداد [ AFتحديد العين] ،يمكنك اختيار عين
أو وجه للتركيز عليه باستخدام المفتاحين <>Y> <Z
عند ظهور [ ]hبعد الضغط على الزر <.>S
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AFعلا ديدحت AF

z zقد ال يتم اكتشاف أعين األهداف بطريقة صحيحة ،استنادًا إلى الهدف وظروف التصوير.
z zلتعطيل  AFتحديد العين بدون استخدام عمليات القائمة ،اضغط على هذه األزرار ،على التوالي،>S< :
و< ،>Bو< .>Bالستئناف ضبط البؤرة تلقائيًا باكتشاف العين ،اضغط على الزر < >Bمجدداً.
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 AFمستمر

تتسبب هذه الوظيفة في وضع األهداف عامة تحت البؤرة .يتم عرضه إذا لم تستطع الكاميرا التركيز عند
الضغط على زر اإلغالق جزئيًا.

11

حدد [ AF :zمستمر].

22

حدد [تمكين].

z zتمكين هذه الوظيفة يقلل عدد اللقطات المتاحة ،ألن العدسة تعمل بشكل مستمر ،سوف تستهلك طاقة البطارية.
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لمس  AFوسحبه

يمكن تحريك نقاط  AFأو إطارات  AFمنطقة بالنقر فوق الشاشة أو سحبها بينما تنظر إلى محدد المنظر
اإللكتروني االختياري.

تمكين ضبط البؤرة يدويًا باللمس والتحريك

11

حدد [ :zإعدادات لمس  AFوسحبه].

22

حدد [لمس  AFوسحبه].

z zحدد [تمكين].

أسلوب الموضع
يمكنك ضبط تخصيص كيفية األوضاع باللمس أو السحب.

11

ضبط أسلوب الموضع.

[z zمطلق]

تتحرك نقطة  AFمن الموضع الذي تم إجراء عملية اللمس أو السحب عليه على الشاشة.

[z zنسبي]

تتحرك نقطة  AFفي اتجاه السحب ،بمقدار مناظر لمقدار السحب ،بغض النظر عن مكان اللمس
على الشاشة.
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 سململ AFسمل

منطقة اللمس النشطة
يمكنك تخصيص منطقة الشاشة المستخدمة لعمليات السحب واإلدراج.

11

ضبط منطقة اللمس النشطة.

z zلمس الشاشة عند ضبط [ +uتتبع] يعرض إطار حلقة دائرية [ ] .بعد رفع إصبعك في موضع نقل نقطة ،AF
تعرض [ ] ويتم تتبع الهدف .إللغاء تحديد الهدف ،اضغط على الزر <.>S
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ضبط التركيز يدو ًيا باستخدام العدسة بعد AF

M

بالنسبة إلى عدسات  EF-M, EFأو  EF-Sالمزودة بتركيز يدوي إلكتروني ،يمكنك تحديد كيفية استخدام
الضبط اليدوي للتركيز مع  AFلقطة واحدة.

11

حدد [ z: MFإلكتروني للعدسة].

22

اختر عنصرً ا.

[z z

] تعطيل بعد  AFلقطة واحدة

[z z

] تمكين بعد  AFلقطة واحدة

بعد تشغيل ضبط البؤرة تلقائياً ،يتم تعطيل ضبط البؤرة اليدوي.

بعد تشغيل ضبط البؤرة تلقائياً ،وفي حالة استمرار الضغط على زر اإلغالق حتى المنتصف،
يمكنك ضبط البؤرة يدويًا.
z zلمزيد من التفاصيل حول مواصفات التركيز اليدوي للعدسات ،راجع دليل تعليمات العدسة.
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انطالق شعاع مساعدة AF

يمكنك استخدام شعاع مساعدة  AFالخاص بالكاميرا أو فالش .Speedlite

11

حدد [ :zانطالق شعاع مساعدة .]AF

22

اختر عنصرً ا.

 ]ON[z zتمكين

يتيح إطالق شعاع مساعدة  AFالخاص بالكاميرا أو فالش  Speedliteالمزود بشعاع مساعدة  AFمن
نوع  ،LEDعند الحاجة.

 ]OFF[z zتعطيل

يعطل انبعاث الشعاع المساعد للضبط التلقائي للبؤرة.
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ثبات الصورة

يمكنك ضبط إعداد ثبات الصورة ( )ISللعدسات المزودة بميزة ثبات الصورة البصري .للحصول على
تفاصيل حول [ kرقمي  ،]ISراجع =.268

11

حدد [ :zإعدادات .]IS

22

حدد [نمط .]IS

33

قم بإعداد الخيار.

[z zإيقاف]

إللغاء تنشيط موازنة الصورة.

[z zتشغيل]

سيتم تصحيح اهتزاز الكاميرا.
z zإذا تعذر منع موازنة الصورة الهتزاز الكاميرا ،فقم بتركيب الكاميرا على حامل ثالثي القوائم أو اتخذ معايير
أخرى للمحافظة على ثباتها .باإلضافة إلى ذلك ،يجب عليك تعيين [نمط  ]ISعلى [إيقاف] عند استخدام حامل
ثالثي القوائم أو وسائل أخرى لتأمين الكاميرا.
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قفل التعريض الضوئي (قفل )AE

يمكنك قفل التعريض الضوئي عندما ترغب في ضبط التركيز والتعريض الضوئي بشكل منفصل أو عند
التقاط لقطات متعددة بنفس إعداد التعريض الضوئي .اضغط على الزر < >Aلقفل التعريض الضوئي،
ثم أعد تكوين الصورة .وهو يعد ً
فعال لاللتقاط أهداف ذات إضاءة خلفية وخالفه.

11
22اضغط على الزر <.)4( >A
z zيتم عرض رمز [ ]Aفي الجزء السفلي األيسر
اضبط البؤرة على الهدف.

z zاضغط على زر اإلغالق جزئيًا.

من الشاشة لإلشارة إلى أن التعريض الضوئي مقفل
(قفل .)AE
z zوفي كل مرة تضغط فيها على الزر <،>A
يتم قفل إعداد التعريض الضوئي الحالي.

33

إعادة التكوين والتقاط الصورة.

z zعندما تريد التقاط المزيد من الصور مع الحفاظ على
قفل  ،AEاضغط مع االستمرار على الزر <>A
واضغط على زر اإلغالق اللتقاط صورة أخرى.

تأثيرات قفل AE
وضع القياس

طريقة تحديد نقطة AF
تحديد تلقائي

q

يتم قفل التعريض الضوئي المُركز على نقطة
 AFفي البؤرة.

wre

يتم قفل التعريض الضوئي في وسط الشاشة.

اختيار يدوي
يتم قفل التعريض الضوئي المُركز على نقطة
 AFالمحددة.

	*بالنسبة للتركيز اليدوي عند تعيينه على [ ،]qيتم قفل التعريض الضوئي في منتصف الشاشة.
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تركيز يدوي

إذا لم يكن من الممكن ضبط التركيز عن طريق التركيز التلقائي ،يمكنك تكبير الصورة،
وضبط التركيز يدويًا.

11

اضبط مفتاح وضع التركيز على <.>MF

22

حدد مساحة للتكبير.

33

قم بتكبير الصورة.

z zأدر حلقة ضبط بؤرة العدسة لضبط البؤرة بشكل تقريبي.

z zاضغط على الزر < >Sلتنشيط العرض المكبر،
ثم انقله إلى المكان الذي تريد التركيز عليه باستخدام
القرص < >6أو مفاتيح األسهم <.>V
z zلتوسيط المنطقة المكبرة ،اضغط على الزر <.>B

z zيؤدي تدوير القرص < >5إلى تغيير الشاشة على
النحو التالي.
×1× ↔ 5× ↔ 10

) (۱ ) (۲ ) (۳
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(((1قفل AE
(((2موضع المنطقة المكبرة
(((3التكبير (تقريبي)

يودي زيكرت

44

ضبط البؤرة يدوياً.

55

التقط الصورة.

z zأثناء النظر في الصورة المكبرة ،أدر حلقة ضبط بؤرة
العدسة لضبط البؤرة.
z zبعد ضبط البؤرة ،اضغط < >0للرجوع للعرض
العادي.

z zعند استخدام عدسات بدون  ،EF-Mقم بتعيين مفتاح تبديل أوضاع التركيز الخاصة بالعدسة على < >MFفي
الخطوة .١
z zعندما يتم عرض [ ]AFفي الخطوة  ١أثناء تسجيل األفالم باستخدام عدسة  ،EF-Mيمكنك النقر فوق الرمز
لتغييره إلى الرمز [ .]MFال توجد ضوضاء تشغيل ،لذلك يمكنك التبديل إلى التركيز اليدوي دون تسجيل هذه
األصوات في الفيلم.
z zحتى مع الضبط اليدوي للبؤرة ،يمكنك استخدام الغالق باللمس اللتقاط صورة.
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تحديد حواف ( MFالتركيز على الحدود الخارجية)

يمكن عرض حواف األهداف الموجودة في نطاق التركيز باأللوان بينما تقوم بالتركيز عليها يدويًا
لزيادة سهولة عملية التركيز .يمكنك ضبط مخطط األلوان ،و(مستوى) الحساسية اللتقاط الحافة
(ماعدا في وضع <.)>A

11

حدد [ :zإعدادات تحديد حواف .]MF

22

حدد [تحديد الحواف].

33

اضبط المستوى واللون.

z zحدد [تشغيل].

z zاضبطه إذا لزم األمر.

z zال يظهر تحديد الحواف خالل العرض المكبر.
z zقد يكون من الصعب الوصول إلى تحديد حواف  MFفي سرعات  ISOالعالية ،وخاصة عند ضبط تمديد .ISO
عند الضرورة ،قم بتقليل سرعة  ISOأو اضبط [تحديد الحواف] على [إيقاف].
z zتحديد الحواف المبين على الشاشة ال يتم تسجيله في الصور.
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تبديل أوضاع التركيز

بتعطيل مفتاح تبديل أوضاع التركيز لعدسات  ،EF-Mيمكنك تمكين عملية تبديل أوضاع التركيز المستندة
إلى القوائم.

11

حدد [ :5مفتاح

22

(.])AF/MF

حدد [تعطيل].

z zيتم اآلن تطبيق إعداد القائمة [ :zوضع تركيز بؤري]
بدالً من مفتاح تبديل أوضاع التركيز الذي تم تعطيله.

33

حدد [ :zوضع تركيز بؤري].

44

حدد حجم العنصر.

 :]AF[z zتركيز تلقائي
 :]MF[z zتركيز يدوي
الحظ أنه في بعض أوضاع المنطقة األساسية،
يتم استخدام التركيز التلقائي بغض النظر عن
هذا اإلعداد.
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نوع ملخص األفالم

يتم التقاط الصور الثابتة والمقاطع على حد سواء عندما تقوم بالتصوير في النمط < ،>Dولكن يمكنك
تحديد ما إذا كان يتم تضمين الصور الثابتة في ملخص األفالم الناتج.

11

قم بالدخول إلى النمط <.>D

22

حدد [ :zنوع ملخص األفالم].

33

[z zتضمين الصور الثابتة]

يتضمن ملخص األفالم صورً ا ثابتة.

[z zبال صور ثابتة]

ال يتضمن ملخص األفالم صورً ا ثابتة.
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قم بإعداد الخيار.

التصوير بجهاز التحكم عن ُبعد

إن التصوير بجهاز التحكم عن بُعد مدعوم بالتحكم الالسلكي عن بُعد  BR-E1أو المفتاح البعيد
( RS-60E3تباع توصيالت والتوصيالت السلكية ـ على التوالي ـ بصورة منفصلة).

تحكم السلكي عن بُعد BR-E1
يمكنك التصوير عن بُعد حتى  ٥أمتار تقريبًا كمسافة بينك وبين الكاميرا.
بعد إجراء عملية االقتران بين الكاميرا و ،)446=( BR-E1قم بتعيين وضع التشغيل على []Q
أو [.)135=( ]k
لالطالع على إجراءات التشغيل ،راجع دليل إرشادات .BR-E1
z zإذا تم تمكين التصوير من خالل التحكم عن بُعد ،فسيتم إيقاف التشغيل التلقائي تقريبًا خالل دقيقتين.
z zيمكن أيضًا استخدام وحدة التحكم عن بُعد لتسجيل األفالم (=.)276

المفتاح البعيد RS-60E3
بمجرد توصيله بالكاميرا ،يم ّكنك المفتاح من التصور عن بُعد عبر اتصال سلكي.
لالطالع على إجراءات التشغيل ،راجع دليل إرشادات .RS-60E3

11
22قم بتوصيل القابس بطرف التحكم عن بعد.
افتح الغطاء الطرفي.

223

تحذيرات عامة لتصوير الصور الثابتة
z zال توجه الكاميرا باتجاه مصادر اإلضاءة القوية ،مثل ضوء الشمس أو مصدر إضاءة صناعية قوية.
فقد يؤدي ذلك إلى تلف مستشعر الصور أو المكونات الداخلية للكاميرا.

جودة الصورة

z zعندما التصوير على سرعات  ISOعالية ،قد يصبح التشويش (مثل نقاط الضوء والنطاقات) ملحوظة.
z zقد يؤدي التصوير في درجات الحرارة العالية إلى حدوث تشويش وألوان غير منتظمة في الصورة.
z zقد يؤدي التصوير المستمر لفترة ممتدة إلى ارتفاع درجة حرارة الكاميرا الداخلية ويؤثر على جودة الصورة.
عند عدم التصوير ،قم دائمًا بإيقاف تشغيل الكاميرا.
z zإذا قمت بالتصوير لمدة طويلة أثناء ارتفاع درجة حرارة الكاميرا الداخلية ،فقد تنخفض جودة الصورة.
أوقف التصوير وانتظر بضع دقائق قبل التصوير مرة أخرى.

رموز تحذير درجة الحرارة الداخلية البيضاء [ ]sوالحمراء []E

z zإذا ارتفعت درجة الحرارة الداخلية للكاميرا من التصوير الممتد أو االستخدام في البيئات الساخنة،
فسيظهر رمز أبيض [ ]sأو أحمر [.]E
z zيشير رمز [ ]sإلى انخفاض جودة الصورة للصور الثابتة .أوقف التصوير لبعض الوقت واترك الكاميرا
حتى تبرد.
z zيشير رمز األحمر [ ]Eإلى أنه سيتم إنهاء التصوير تلقائيًا في وقت قريب .لن يكون التصوير ممك ًنا مرة أخرى
إلى أن تبرد الكاميرا داخليًا ،لذا توقف عن التصوير مؤق ًتا أو أوقف تشغيل الكاميرا واتركها تبرد ً
قليل.
z zسيتسبب التصوير في البيئات الساخنة على مدى فترات طويلة في ظهور رمز أبيض [ ]sأو أحمر [ ]Eفي
وقت أقرب .عند عدم التصوير ،قم دائمًا بإيقاف تشغيل الكاميرا.
z zإذا كانت درجة الحرارة الداخلية للكاميرا عالية ،فقد تنخفض جودة الصور التي يتم التقاطها بسرعة عالية ISO
أو التعرض الطويل حتى قبل ظهور رمز [ ]sاألبيض.

نتائج التصوير

z zفي العرض المكبر ،يتم عرض سرعة الغالق وفتحة العدسة باللون األحمر .إذا التقطت الصورة في وضع
التكبير ،فقد ال يظهر درجة الضوء كما هو مطلوب .ارجع إلى المظهر العادي قبل التقاط الصورة.
z zحتى إذا التقطت الصورة في العرض المكبر ،سيتم التقاط الصورة مع منطقة الصورة في العرض العادي.
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ةتباثلا روصلا ريوصتل ةماع تاريذحت

الصور والعرض

z zتحت ظروف اإلضاءة المنخفضة أو الساطعة ،قد ال تعكس الصورة المعروضة سطوع الصورة الملتقطة.
ً
ملحوظا في عرض الصور حتى عند سرعات  ISOالمنخفضة،
z zفي اإلضاءة المنخفضة ،قد يكون التشويش
ولكن سيكون هناك تشويش أقل في لقطاتك ،وذلك ألن جودة الصورة تختلف بين العرض والصور الملتقطة.
z zقد تومض الشاشة أو قيمة درجة اإلضاءة إذا تغير مصدر الضوء (اإلضاءة) .في هذه الحالة ،أوقف التصوير
مؤق ًتا واستأنفه تحت مصدر الضوء الذي ستستخدمه.
z zقد يؤدي توجيه الكاميرا إلى اتجاه مختلف إلى منع العرض الصحيح للسطوع .انتظر حتى يستقر مستوى السطوع
قبل التصوير.
z zإذا كان هناك مصدر إضاءة شديد السطوع في الصورة ،فقد تظهر المنطقة الساطعة باللون األسود على الشاشة.
ومع ذلك ،ستظهر الصورة الملتقطة الفعلية المنطقة الساطعة بشكل صحيح.
z zفي اإلضاءة المنخفضة ،إذا قمت بتعيين [ :5سطوع العرض] إلى إعدادات ساطعة ،فقد يظهر تشويش أو ألوان
غير منتظمة في الصورة .ومع ذلك ،لن يتم تسجيل التشويش أو األلوان غير المنتظمة في الصورة الملتقطة.
z zعند تكبير الصورة ،قد تبدو حدة الصورة أكثر وضوحً ا من الصورة الفعلية.

العدسة

ً
نشطا في جميع األوقات ،حتى بدون الضغط على زر اإلغالق جزئيًا ،وذلك عندما
z zيكون مثبت الصور
تستخدم عدسة  EF-Mمع تعيين [نمط  ]ISفي [ :zإعدادات  ]ISعلى [تشغيل] ،أو عدسة  EFأو
 EF-Sتعيين مفتاح تبديل مثبت الصور على < .>1يستهلك ( Image Stabilizerمثبت الصور)
طاقة البطارية وقد يقلل من عدد اللقطات المحتملة اعتمادًا على ظروف التصوير .عندما ال يكون
( Image Stabilizerمثبت الصور) ضروريًا ،على سبيل المثال عند استخدام حامل ثالثي القوائم،
يوصى بتعيين تبديل  ISإلى <.>2
z zمع عدسات  ،EFيكون الضبط البؤري المسبق أثناء التصوير متاحً ا فقط عند استخدام العدسات المقربة (فائقة)
المزودة بهذه الوظيفة التي تم إصدارها في النصف الثاني من عام  2011وبعده.
z zباستخدام كبل  HDMIاختياري (طرف الكاميرا :النوع  ،)Dيمكنك عرض الصور على التلفاز (=.)321
الحظ أنه لن يتم إخراج أي صوت.
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عرض المعلومات
للحصول على تفاصيل حول الرموز المعروضة اللتقاط الصور الثابتة ،ارجع إلى =.583
z zعندما يتم [ ]gباللون األبيض ،فإنه يشير إلى أن الصورة معروضة على مستوى سطوع يتطابق إلى حد
بعيد مع الصورة الفعلية التي سيتم التقاطها.
z zإذا [ ]gيومض ،فهذا يشير إلى أن الصورة معروضة على سطوع يختلف عن نتيجة التصوير الفعلية بسبب
ظروف اإلضاءة المنخفضة أو الساطعة .ومع ذلك ،فإن الصورة الفعلية المسجلة تعكس إعداد درجة اإلضاءة.
الحظ أن التشويش قد تكون أكثر وضوحً ا من الصورة الفعلية المسجلة.
z zقد ال يتم تنفيذ محاكاة درة اإلضاءة مع بعض إعدادات التصوير .سيتم عرض الرمز [ ]gوالرسم البياني
باللون الرمادي .سيتم عرض الصورة على الشاشة بالسطوع القياسي .قد ال يتم عرض الرسم البياني بشكل
صحيح في ظروف اإلضاءة المنخفضة أو الساطعة.
z zيمكن عرض الرسم البياني عند تعيين [ :zمحاكاة تعريض ضوئي] على [تمكين] (=.)154
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تسجيل فيلم
تسجيل األفالم :اضبط قرص األوضاع على <.>k

z zيمكنك تسجيل األفالم بالضغط على زر تصوير فيلم أثناء تصوير صورة ثابتة.
z zكما يمكنك تحديد وضع تسجيل الفيلم من [ :zوضع التصوير] بعد تعيين قرص األوضاع على <.>k

227

قوائم عالمة التبويب :تسجيل فيلم
z zالتصوير 1

=232
=241
=248
=128
=223
=250
=261

z zالتصوير 2

=140
=277
=149
=150
=153

z zالتصوير 3

=155
=158
=160
=163
=172
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ليف ليجست :بيوبتلا ةمالع مئاوق

z zالتصوير 4

=198
=209
=212
=214

z zالتصوير 5

=220
=216
=270
=221
=278

z zالتصوير 6

=271
=279
=273
=274
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ليف ليجست :بيوبتلا ةمالع مئاوق

في الوضع [ ،]uيتم عرض الشاشة التالية.
z zالتصوير 1

=239
=248
=223
=261

z zالتصوير 2

=198
=209
=212

z zالتصوير 3

=220
=216
=221
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ليف ليجست :بيوبتلا ةمالع مئاوق

z zالتصوير 4

=271
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وضع األفالم
التسجيل باستخدام [تعريض ضوئي تلقائي للفيلم]
سوف يسري تحكم التعريض التلقائي ليناسب السطوع الحالي للمشهد.

11

اضبط قرص األوضاع على <.>k

22

اضغط على <.>0

33

حدد [.]k

z zاستخدم المفتاحين < >W> <Xلتحديد
[( kتعريض ضوئي تلقائي للفيلم)]،
ثم اضغط <.>0

44

اضبط البؤرة على الهدف.

z zقبل تسجيل فيلم ،اضبط البؤرة باستخدام ضبط البؤرة
التلقائي أو اليدوي (=.)218= ،208=–200
z zبشكل افتراضي ،يتم تعيين [ :zسرعة Movie
 ]Servo AFعلى [تمكين] بحيث يتم االحنفاظ دائمًا
بالتركيز في الكاميرا (=.)271
z zعند الضغط على زر اإلغالق جزئيًا ،ستضبط الكاميرا
البؤرة بطريقة  AFالحالية.
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لفألا عضو

55

()١

سجّ ل الفيلم.

z zاضغط على زر تصوير الفيلم لبدء التسجيل.
z zأثناء بدء تسجيل الفيلم ،سيتم عرض العالمة []oREC
( )١في أعلى الجزء األيمن من الشاشة.
z zيتم تسجيل الصوت بواسطة الميكروفونات الموجودة في
المواضع المشار إليها (.)2
z zإليقاف تسجيل الفيلم ،اضغط على زر تصوير الفيلم
مرة أخرى.

)(۲
z zتظهر شاشة التحكم السريع بعد الخطوة  ٢عند ضبط الوضع [ :5دليل الوضع] على [تعطيل] .استخدم مفاتيح
< >Y> <Zلتحديد [.]k
z zيمكنك قفل درجة اإلضاءة (قفل  )AEبالضغط على الزر < .>Aبعد تطبيق قفل  AEأثناء تسجيل الفيلم،
يمكنك إلغاؤه بالضغط على الزر <( .>Sيتم االحتفاظ بإعداد قفل  AEحتى تضغط على الزر <.)>S
z zيمكن ضبط تعويض درجة اإلضاءة في نطاق يصل إلى  3نقاط توقف.
z zال يتم تسجيل سرعة  ISOوسرعة الغالق وقيمة ضبط العدسة في معلومات  Exifللفيلم.
z zتتوافق الكاميرا مع وظيفة  Speedliteلتنشيط ضوء  LEDتلقائيًا في اإلضاءة المنخفضة عند تسجيل األفالم
في وضع درجة اإلضاءة التلقائية .لمزيد من التفاصيل ،راجع دليل التعليمات الخاص بـ  Speedliteالمزود
بضوء .LED

سرعة  ISOفي الوضع [أفالم]
يتم ضبط سرعة  ISOتلقائيًا .للحصول على تفاصيل حول سرعة  ،ISOراجع =.581= ،277
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التسجيل باستخدام [تعريض ضوئي يدوي للفيلم]
يمكنك ضبط سرعة الغالق ،والفتحة ،وسرعة  ISOيدويًا لتسجيل األفالم.

11

اضبط قرص األوضاع على <.>k

22

اضغط على <.>0

33

حدد [.]M

z zاستخدم المفتاحان < >W> <Xلتحديد
[( Mتعريض ضوئي يدوي للفيلم)]،
ثم اضغط على <.>0

44

قم بتعيين سرعة .ISO

z zاضغط على الزر <.>B
z zاستخدم المفتاحان < >Y> <Zلتعيينها.
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لفألا عضو

55

قم بتعيين سرعة الغالق على ( )1وقيمة فتحة العدسة
على (.)2

()١

()٢

z zإلعداد سرعة الغالق ،قم بتدوير القرص <.>6
لتعيين قيمة فتحة العدسة ،أدر القرص <. >5
z zيمكن ضبط سرعة الغالق في المدى من  4000/1إلى
 8/1ثانية.

66

ضبط الفيلم وتسجيله.

z zيكون اإلجراء مماثالً كما في الخطوتين  ٤و ٥في
"التسجيل باستخدام [تعريض ضوئي تلقائي للفيلم]"
(=.)232

z zتظهر شاشة التحكم السريع بعد الخطوة  ٢عند ضبط الوضع [ :5دليل الوضع] على [تعطيل] .استخدم مفاتيح
< >Y> <Zلتحديد [.]M
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z zعند التحويل من التقاط الصور الثابتة إلى تسجيل األفالم ،تحقق من إعدادات الكاميرا مرة أخرى قبل
تسجيل األفالم.
z zأثناء تسجيل األفالم ،:تجنب تغيير سرعة الغالق أو ضبط العدسة .قد يؤدي القيام بذلك إلى تسجيل التغييرات في
درجة اإلضاءة أو خلق المزيد من التشويش بسرعات  ISOعالية.
z zعند تسجيل فيلم لهدف متحرك ،تكون سرعة الغالق  25/1ثانية إلى  125/1ثانية تقريبًا ،ويوصى بذلك.
وكلما زادت سرعة الغالق ،بدا شكل الحركة أقل سالسة.
z zإذا قمت بتغيير سرعة الغالق أثناء التسجيل تحت إضاءة الفلورسنت أو  ،LEDفقد يتم تسجيل وميض الصورة.
z zمع " ISOتلقائي" ،يمكن ضبط تعويض درجة اإلضاءة في نطاق من  ±3نقطة توقف.
z zعند ضبط  ،ISO Autoيمكنك الضغط على الزر < >Aلقفل سرعة  .ISOبعد قفل سرعة  ISOأثناء
تسجيل األفالم ،يمكنك إلغاؤها بالضغط على الزر <( .>Sيتم الحفاظ على قفل سرعة  ISOحتى تضغط
على الزر <.)>S
z zإذا قمت بالضغط على الزر < >Aوإعادة تكوين اللقطة ،فيمكنك رؤية اختالف مستوى درجة اإلضاءة في
مؤشر مستوى درجة اإلضاءة بالمقارنة مع وقت الضغط على الزر <.>A
z zمع استعداد الكاميرا للتصوير في وضع [ ،]Mيمكنك عرض الرسم البياني عن طريق الضغط على
الزر <.>B

سرعة  ISOبالنسبة لإلعداد [تعريض ضوئي يدوي للفيلم]
يمكنك ضبط سرعة  ISOيدويًا أو تحديد [ ]AUTOلتعيينها تلقائيًا .للحصول على تفاصيل حول سرعة ،ISO
راجع =.581= ،277

التقاط الصور الثابتة
ال يمكن التقاط الصور الثابتة في وضع تسجيل األفالم .اللتقاط الصور الثابتة ،قم ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﻗﺮص األوضاع
ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﺘﻘﺎط ﺁﺧﺮ.

عرض المعلومات (تسجيل فيلم)
للحصول على تفاصيل حول الرموز المعروضة لتسجيل األفالم ،:ارجع إلى الصفحة =.585
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تحذيرات خاصة بتسجيل األفالم

z zال توجه الكاميرا باتجاه مصادر اإلضاءة القوية ،مثل ضوء الشمس أو مصدر إضاءة صناعية قوية .فقد يؤدي
ذلك إلى تلف مستشعر الصور أو المكونات الداخلية للكاميرا.
z zإذا قمت بتصوير شيء يحتوي على تفاصيل دقيقة ،فقد ينتج تموج في النسيج أو ألوان زائفة.
z zإذا تم تعيين [ ]Qأو [ ]Qwوتغيرت سرعة  ISOأو ضبط العدسة أثناء تسجيل الفيلم ،فقد يتغير توازن
اللون األبيض أيضًا.
z zإذا قمت بتسجيل فيلم تحت إضاءة الفلورسنت أو  ،LEDفقد تومض صورة الفيلم.
z zإذا قمت بإجراء ضبط البؤرة تلقائيًا مع عدسة  USMأثناء تسجيل الفيلم في إضاءة منخفضة ،فقد يتم تسجيل
تشويش النطاقات األفقي في الفيلم .قد يحدث نفس نوع التشويش إذا ركزت يدويًا على عدسات معينة مجهزة
بحلقة تركيز إلكترونية.
z zمن الموصى به أن تقوم بتصوير أفالم تجريبية قليلة إذا كنت تنوي استخدام التكبير/التصغير أثناء تسجيل األفالم.
قد يتسبب التكبير/التصغير أثناء تسجيل األفالم في تغيرات في التعريض أو أصوات العدسات التي يتم تسجيلها،
أو مستوى صوت غير متكافئ ،أو ضياع الضبط.
z zقد تؤدي قيم ضبط العدسة الكبيرة إلى تأخير التركيز البؤري أو عدم دقته.
z zأثناء تسجيل األفالم ،إذا قمت بإجراء  ،AFفقد يحدث أي مما يلي :يتم إلغاء التركيز بشكل كبير مؤق ًتا،
ويتم تسجيل التغييرات في سطوع الفيلم ،وتوقف تسجيل الفيلم للحظات ،ويتم تسجيل الصوت الميكانيكي للعدسة.
z zتجنب تغطية الميكروفونات المضمنة (= )233بأصابعك أو األشياء األخرى.
"z zتحذيرات عامة لتسجيل األفالم" موجودة في =.281=–280
z zإذا لزم األمر ،يرجى إيضًا قراءة ﻳﺮﺟﻰ أيضًا ﻗﺮاءة "تحذيرات عامة لتصوير الصور الثابتة" في
=.226=–224
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مالحظات خاصة بتسجيل األفالم

z zفي كل مرة تقوم فيها بتسجيل فيلم ،يتم إنشاء ملف فيلم جديد على البطاقة.
z zيكون نطاق مشاهدة األفالم في الفيلم لتسجيل أفالم بتقنية  ،4Kو ،Full HDو %100 HDتقريبًا.
z zكما يمكنك ضبط التركيز بالضغط على زر بدء ضبط البؤرة تلقائيًا.
z zلتمكين بدء تسجيل األفالم أو إيقافها بالضغط على زر اإلغالق كليًا ،قم بتعيين [ضغط بالكامل] لإلعداد
[ :5وظيفة زر غالق لألفالم] على [بدء/إيقاف تسجيل فيلم].
z zيتم تسجيل صوت استيريو بواسطة الميكروفون المدمج بالكاميرا (=.)233
z zيتم استخدام أي ميكروفونات خارجية مثل الميكروفون االستيريو التوجيهي ( DM-E1تباع بشكل منفصل)
متصلة بطرف مدخل الميكروفون الخارجي في الكاميرا ً
بدل من الميكروفونات المدمجة (=.)249
z zيمكن استخدام معظم الميكروفونات الخارجية المزودة بمقبس صغير قطره  3.5ملم.
z zمع عدسات  ،EFيكون الضبط البؤري المسبق أثناء تسجيل فيلم متاحً ا فقط عند استخدام العدسات المقربة (فائقة)
المزودة بهذه الوظيفة التي تم إصدارها في النصف الثاني من عام  2011وبعده.
z zعينات اللون والتسجيل  8( YCbCr 4:2:0بت) .يتم استخدام مساحة اللون  ITU-R BT.709لألفالم بجودة
 ،4Kو ،Full HDو.HD
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وضع أفالم HDR

يمكنك تصوير أفالم عالية المدى ديناميكية تحتفظ بالتفاصيل في أبرز المشاهد ذات التباين العالي.

11

اضبط قرص األوضاع على <.>k

22

اضغط على <.>0

33

حدد [.]u

z zاستخدم المفتاحين < >W> <Xلتحديد
[( uفيلم  ،])HDRثم اضغط على <.>0

44

تسجيل فيلم .HDR

z zسجل األفالم بنفس طريقة تسجيل األفالم العادية.
z zللحصول على تفاصيل حول أحجام الملفات وأوقات
التسجيل المتاحة ،راجع الجدول في =.580
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z zنظرً ا ألنه يتم دمج إطارات متعددة إلنشاء فيلم  ،HDRفقد تبدو أجزاء معينة من الفيلم مشوهة .أثناء التسجيل
اليدوي ،قد يجعل اهتزاز الكاميرا التشويش يبدو أكثر وضوحً ا .يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم .الحظ أنه
ً
ملحوظا
حتى لو تم استخدام حامل ثالثي القوائم للتسجيل ،فقد يصبح تأثير حركة الهدف على الصورة أو التشويش
بصورة أكبر عندما يتم تشغيل فيلم  HDRبعيدًا عن اإلطار أو بطريقة بطيئة مقارنة بالتشغيل العادي.
z zقد يتغير لون الصورة وسطوعها بشكل ملحوظ للحظة إذا قمت بتغيير إعدادات تسجيل فيلم  .HDRأيضًا،
لن يتم تحديث الفيلم للحظة ،ويتوقف اإلطار مؤق ًتا .كن على علم بذلك عند تسجيل األفالم على األجهزة
الخارجية عبر .HDMI
z zحجم التسجيل هو  L6X( )NTSCأو  L5X.)PAL(
z zيتم ضبط سرعة  ISOتلقائيًا عند تسجيل أفالم .HDR
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جودة تسجيل الفيلم
في عالمة التبويب [ :zجودة تسجيل الفيلم]،
حدد [حجم تسجيل الفيلم] لتعيين حجم الصورة ومعدل اإلطار
وطريقة التعويض .سيتم تسجيل الفيلم كملف .MP4
يتم تبديل معدل اإلطار المعروض على شاشة
[حجم تسجيل الفيلم] تلقائيًا بنا ًء على اإلعداد
[ :5نظام الفيديو] (=.)502
z zتختلف سرعات الكتابة وسرعة القراءة المطلوبة لتسجيل األفالم (متطلبات أداء البطاقة) اعتمادًا على حجم
تسجيل الفيلم .قبل تسجيل األفالم ،انظر = 579للتحقق من متطلبات أداء البطاقة.

حجم الصورة
3
 840×2160 ]H[z z

يتم تسجيل الفيلم بجودة  .4Kنسبة العرض إلى االرتفاع هي  .16:9غير متاح ما لم يتم ضبط قرص
األوضاع على <.>k

1920×1080 ]L[z z

سيتم تسجيل الفيلم بجودة ( .)Full HDنسبة العرض إلى االرتفاع هي .16:9

1280×720 ]w[z z

يتم تسجيل الفيلم بجودة ( .)HDنسبة العرض إلى االرتفاع هي .16:9
z zإذا قمت بتغيير إعداد [ :5نظام الفيديو] ،قم أيضًا بتعيين [حجم تسجيل الفيلم] ضمن [ :zجودة تسجيل الفيلم]
مرة أخرى.
z zقد ال يكون التشغيل العادي لألفالم بتقنية  4Kو ،7/L8ممك ًنا على األجهزة األخرى ألن التشغيل
يعتمد على المعالجة المكثفة.
z zيختلف الوضوح والتشويش ً
قليل اعتمادًا على حجم تسجيل األفالم والعدسة المستخدمة.
z zال يمكن تسجيل األفالم بجودة .VGA
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تسجيل أفالم بجودة 4K
z zيتطلب تسجيل أفالم بدقة  4Kاستخدام بطاقة فائقة األداء .للحصول على تفاصيل ،راجع "البطاقات التي
يمكن أن تسجل أفالمًا عليها" (=.)579
z zيؤدي تسجيل أفالم بدقة  4Kإلى زيادة المعالجة المطلوبة بشكل كبير ،مما قد يؤدي إلى زيادة درجة
الحرارة الداخلية للكاميرا بشكل أسرع أو أن تصبح أعلى من األفالم العادية .إذا ظهر الرمز []E
أو [ ]Fباللون األحمر أثناء تسجيل الفيلم ،فقد تكون البطاقة ساخنة ،لذا توقف عن تسجيل الفيلم،
واترك الكاميرا حتى تبرد قبل إزالة البطاقة( .ال تزل البطاقة).
z zمن فيلم بدقة  ،4Kيمكنك تحديد أي إطار وحفظ كصورة ثابتة بتنسيق  JPEGبدقة تصل إلى
 8.3ميجابكسل ( )3840×2160على البطاقة (=.)315
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معدل اإلطار ( :fpsإطار في الثانية)
 119.88 ]2[z zإطار في الثانية 59.94 ]8[/إطار في الثانية/
[ 29.97 ]6إطار في الثانية

للمناطق التي يكون تنسيق التلفاز فيها هو ( NTSCأمريكا الشمالية واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك
وما إلى ذلك).

 100.00 ]3[z zإطار في الثانية 50.00 ]7[/إطار في الثانية/
[ 25.00 ]5إطار في الثانية

للمناطق التي يكون تنسيق التلفاز فيها هو ( PALأوروبا ،روسيا ،الصين ،وأستراليا وما إلى ذلك).

طريقة الضغط
( IPB ]X[z zقياسي)

يضغط إطارات متعددة في وقت واحد بكفاءة للتسجيل.

( ALL-I ]W[z zللتحرير-I/فقط)

يستخدم ضغط  ALL-Iلتسجيل األفالم بفاصل زمني (= .)250يضغط كل إطار ،في وقت واحد،
للتسجيل .على الرغم من أن أحجام الملفات أكبر من حجمها مع ( IPBالقياسي) ،فإن األفالم تكون أكثر
مالئمة للتحرير.

[z z

] ( IPBطفيف)

نظرً ا ألنه يتم تسجيل الفيلم بمعدل بت أقل من ( IPBقياسي) ،سيكون حجم الملف أصغر من IPB
(قياسي) ويكون توافق التشغيل أعلى .وهذا سيجعل زمن التسجيل الممكن أطول من ( IPBقياسي)
(مع بطاقة بنفس السعة).

تنسيق تسجيل األفالم
MP4 ]C[z z

يتم تسجيل جميع األفالم التي تلتقطها بالكاميرا كملفات أفالم بصيغة ( MP4ملحق الملف ".)".MP4
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البطاقات التي يمكن أن تسجل أفالمًا عليها
للحصول على تفاصيل حول البطاقات التي يمكنك استخدامها ألحجام تسجيل األفالم المختلفة،
راجع =.579
عند تسجيل األفالم ،استخدم بطاقة عالية السعة ذات سرعة كتابة/قراءة (كما هو محدد في متطلبات أداء
البطاقة) الموضحة في الجدول على = 579أو بمواصفات أعلى من المواصفات القياسية .قم بإجراء
االختبارات عن طريق تسجيل بعض األفالم للتأكد من إمكانية تسجيلها بشكل صحيح بالحجم المحدد
(=.)241
z zقم بتهيئة البطاقات قبل تسجيل أفالم .)490=( 4K
z zإذا كنت تستخدم بطاقة بطيئة الكتابة عند تسجيل األفالم ،فقد ال يتم تسجيل الفيلم بشكل صحيح .أيضًا ،إذا قمت
بتشغيل فيلم على بطاقة ذات سرعة قراءة بطيئة ،فقد ال يتم تشغيل الفيلم بشكل صحيح.
z zعند تسجيل األفالم ،استخدم بطاقات عالية األداء بسرعة كتابة كافية أعلى من معدل البت.
z zعندما يتعذر تسجيل األفالم بشكل طبيعي ،قم بتهيئة البطاقة وحاول مرة أخرى .إذا لم يؤد تهيئة البطاقة إلى حل
المشكلة ،فراجع موقع ويب الشركة المصنعة للبطاقة ،وما إلى ذلك.
z zوللتمتع بأداء أفضل للبطاقة ،يوصى بتهيئة البطاقة الموجودة بالكاميرا قبل تسجيل األفالم (=.)490
z zللتحقق من سرعة كتابة/القراءة البطاقة ،راجع موقع ويب الشركة المصنعة للبطاقة ،إلخ.
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عال
معدل إطار ٍ
يمكنك تصوير أفالم عالية الدقة بمعدل إطار عال  ١١٩٫٨٨إطارً ا في الثانية أو  ١٠٠٫٠٠إطار في الثانية
بتعيين [معدل إطار عالي] ضمن [ :zجودة تسجيل الفيلم] على [تمكين] .وهذا يعتبر مثاليًا لتسجيل
األفالم التي سيتم تشغيلها بحركة بطيئة .الحد األقصى لوقت التسجيل لكل فيلم هو  7دقائق  29ثانية.
يتم تسجيل األفالم كـ  L2Xأو
 .L3Xويتم تسجيلها باقتصاصها حول مركز
شاشة التصوير.
لن يكون لـ  Movie Servo AFوMovie digital IS
عال .ال يتم استخدام
أي تأثير عند تسجيل أفالم بمعدل إطار ٍ
 AFللتركيز.
( )١التسجيل بجودة Full HD
عال
( )2التسجيل بمعدل إطار ٍ

تغطية التسجيل

) (۲

) (۱

نظرً ا ألن األفالم ذات معدل اإلطار العالي يتم تسجيلها كملفات أفالم بمعدل  29.97إطارً ا في الثانية/
 25.00إطارً ا في الثانية ،فسوف يتم تشغيلها في حركة بطيئة بسرعة .4/1
z zتحقق من [حجم تسجيل الفيلم] إذا أعدت هذا اإلعداد إلى [تعطيل].
z zقد تومض الشاشة إذا قمت بتسجيل أفالم ذات معدل اإلطار العالي تحت إضاءة الفلورسنت أو .LED
z zلوهلة عند بدء أو إيقاف تسجيل أفالم ذات معدل إطار عالي ،ال يتم تحديث الفيلم ،وإيقاف اإلطار للحظات.
كن على علم بذلك عند تسجيل األفالم على األجهزة الخارجية عبر .HDMI
z zال تتطابق معدالت إطارات األفالم المعروضة على الشاشة أثناء تسجيل األفالم ذات معدل اإلطار العالي مع
معدل عرض الفيلم المسجل.
z zلم يتم تسجيل الصوت.
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ملفات األفالم التي تتجاوز  4جيجابايت
حتى إذا قمت بتسجيل فيلم يتجاوز  4جيجابايت ،يمكنك االستمرار في التسجيل بدون مقاطعة.

z zاستخدام بطاقات  SD/SDHCالمنسقة مع الكاميرا

في حالة استخدام الكاميرا لتهيئة بطاقة  ،SD/SDHCفستقوم الكاميرا بتنسيقها في .FAT32
باستخدام بطاقة بتنسيق  ،FAT32إذا قمت بتسجيل فيلم ويتجاوز حجم الملف  4جيجابايت ،فسيتم إنشاء
ملف فيلم جديد تلقائيًا.
عند تشغيل الفيلم ،سيكون عليك إعادة تشغيل كل ملف فيلم على حدة .ال يمكن تشغيل ملفات األفالم تلقائيًا
بترتيب متتابع .بعد انتهاء تشغيل الفيلم ،حدد الفيلم التالي وقم بتشغيله مرة أخرى.

z zاستخدام بطاقات  SDXCالمنسقة مع الكاميرا

في حالة استخدام الكاميرا لتهيئة بطاقة  ،SDXCفستقوم الكاميرا بتنسيقها في .exFAT
عند استخدام بطاقة بتنسيق  ،exFATحتى إذا تجاوز حجم الملف  4جيجابايت أثناء تسجيل الفيلم،
فسيتم حفظ الفيلم كملف واحد (بدالً من االنقسام إلى ملفات متعددة).
z zعند استيراد ملفات األفالم التي تتجاوز  4جيجابايت إلى جهاز الكمبيوتر ،استخدم أداة  EOS Utilityأو قارئ
البطاقات (= .)553قد يتعذر حفظ ملفات األفالم التي تتجاوز  4جيجابايت إذا حاولت ذلك باستخدام ميزات
قياسية لنظام تشغيل الكمبيوتر.
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إجمالي وقت تسجيل الفيلم وحجم الملف لكل دقيقة
للحصول على تفاصيل حول أحجام الملفات وزمن التسجيل المتوفر في كل حجم من أحجام جودة التسجيل،
انظر =.580

حد وقت تسجيل األفالم
عال
z zعند تسجيل األفالم بمعدل إطار غير ٍ

يعتبر الحد األقصى لوقت التسجيل لكل فيلم هو  ٢٩دقيقة و ٥٩ثانية ،وبمجرد الوصول إلى  ٢٩دقيقة
و ٥٩ثانية ،يتوقف التسجيل تلقائيًا .يمكنك البدء في تسجيل فيلم مرة أخرى بالضغط على زر تصوير
الفيلم (الذي يسجل الفيلم كملف جديد).

عال
z zعند تسجيل األفالم بمعدل إطار ٍ

يعتبر الحد األقصى لوقت التسجيل لكل فيلم هو  ٧دقائق و ٢٩ثانية ،وبمجرد الوصول إلى  ٧دقائق
عال مرة أخرى بالضغط
و ٢٩ثانية ،يتوقف التسجيل تلقائيًا .يمكنك البدء في تسجيل فيلم بمعدل إطار ٍ
على زر تصوير الفيلم (الذي يسجل الفيلم كملف جديد).
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تسجيل صوت
يمكنك تسجيل األفالم أثناء تسجيل الصوت بواسطة ميكروفون
استيريو مدمج أو ميكروفون استيريو خارجي .يمكنك أيضًا
ضبط مستوى تسجيل الصوت بحرية.
استخدم [ :zتسجيل صوت] لضبط وظائف تسجيل
الصوت.

تسجيل الصوت/مستوى تسجيل الصوت
z zتلقائي

ً
استجابة
يتم ضبط مستوى التسجيل الصوتي تلقائيًا .سيتم تفعيل التحكم في المستوى تلقائيًا
لمستوى الصوت.

z zيدوي

يمكنك ضبط مستوى تسجيل الصوت حسب الحاجة.
حدد [مستوى تسجيل] ،ثم اضغط على المفتاحين < >Y> <Zأثناء النظر إلى عداد المستوى
لضبط مستوى التسجيل الصوتي .انظر إلى مؤشر ذروة االستمرار واضبطه بحيث يضيء عداد
المستوى أحيا ًنا على يمين عالمة [ 12-( ]12ديسيبل) ألعلى األصوات .إذا تجاوزت [،]0
فسيكون الصوت مشو ًشا.

z zتعطيل

لن يتم تسجيل الصوت.

مرشح للهواء
اضبط على [تلقائي] للحد من تشويش الرياح تلقائيًا عند وجود هواء في الخارج .ال يتم تنشيطه إال عند
استخدام الميكروفون المدمج بالكاميرا .عندما تفعيل وظيفة مرشح الهواء ،سيتم أيضًا تقليل جزء من أصوات
الجهير المنخفض.
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المُخفِف
يعمل تلقائيًا على إزالة تشويش الصوت الناجم عن الضوضاء العالية .حتى إذا تم تعيين [تسجيل صوت]
عال للغاية.
على [تلقائي] أو [يدوي] للتسجيل ،فقد يظل تشويش الصوت قائمًا في حالة وجود صوت ٍ
وفي هذه الحالة ،يوصى بتعيينه على [تمكين].

الميكروفون الخارجي
عاد ًة ما يسجل الميكروفون المدمج بالكاميرا االستريو.
في حالة توصيل ميكروفون خارجي مزود بمقبس مجسم صغير (بقطر  3.5ملم) بطرف مدخل الميكروفون
الخارجي للكاميرا ،فسيتم إعطاء األولوية للميكروفون الخارجي .يُوصى باستخدام الميكروفون االستيريو
التوجيهي ( DM-E1يباع بشكل منفصل).
z zقد يتم التقاط أصوات من عمليات  Wi-Fiباستخدام الميكروفونات المدمجة أو الخارجية .أثناء التسجيل الصوتي،
ال يُنصح باستخدام وظيفة االتصال الالسلكي.
z zعند توصيل ميكروفون خارجي بالكاميرا ،تأكد من إدخال القابس بالكامل.
z zسيقوم الميكروفون المدمج بالكاميرا أي ً
ضا بتسجيل صوت التشغيل والصوت الميكانيكي للكاميرا أثناء التصوير.
قد يقلل استخدام الميكروفون االستيريو التوجيهي ( DM-E1يباع بشكل منفصل) من هذه األصوات في الفيلم.
z zال تقم بتوصيل أي شيء بخالف الميكروفون الخارجي بطرف مدخل الميكروفون الخارجي في الكاميرا.
z zفي وضعي المنطقة األساسية أو [ ،]uستكون اإلعدادات المتاحة لإلعداد [تسجيل صوت] هو [تشغيل]
و[إيقاف] .قم بالتعيين على [تشغيل] للضبط التلقائي لمستوى التسجيل.
z zيتم إخراج الصوت أيضًا عند توصيل الكاميرا بجهاز التلفزيون عن طريق  ،HDMIإال عند تعيين [تسجيل صوت]
على [تعطيل].
z zال يمكن ضبط توازن الصوت بين ( Lيسار) و( Rيمين).
z zيتم تسجيل الصوت في معدل عينات  48كيلوهرتز 16/بت.
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األفالم ذات الفاصل الزمني
يمكن تجميع الصور الثابتة بفاصل زمني محدد تلقائيًا إلنشاء فيلم بفاصل زمني بتقنية  4Kأو .Full HD
يعرض فيلم بفاصل زمني كيف يتغير هدف في فترة زمنية أقصر بكثير من الوقت الفعلي الذي استغرقه.
وهذا يعتبر فع ً
َّال لمالحظة النقطة الثابتة لتغيير المشهد ،والنباتات المتنامية ،والحركة السماوية وما إلى ذلك.
سيتم تسجيل األفالم ذات الفاصل الزمني بتنسيق  MP4بالجودة التالية/)NTSC( H6W :
 )PAL( H5Wللتصوير بجودة  ،4Kو)PAL( L 5 W/)NTSC( L 6 W
للتصوير بجودة .Full HD
الحظ أنه سيتم تبديل معدل اإلطارات تلقائيًا وف ًقا إلعداد [ :5نظام الفيديو] (=.)502

11
22حدد [ :zفيلم فاصل زمني].
حدد وضع التصوير.

z zحدد [ )232=( ]kأو [.)234=( ]M

33

حدد [فاصل زمني].

44

حدد مشهدًا.

z zحدد مشه ًدا يناسب وضع التصوير.
z zلمزيد من الحرية عند تحديد الفواصل الزمنية للتصوير
وعدد اللقطات يدويًا ،حدد [خاص].
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55

قم بتعيين فاصل زمني للتصوير.

z zحدد [فاصل /لقطات].
z zحدد [فترة فاصلة] (بالثواني) .استخدم المفاتيح
< >Y> <Zلتحديد قيمة ،ثم اضغط <.>0
z zراجع [ :kالوقت المطلوب] ()١
و[ :3وقت التشغيل] ( )٢لتعيين الرقم.

عند الضبط [خاص]

) (۲

) (۱

z zحدد [فترة فاصلة] (دقيقة:ثانية)( .ال يتوفر فاصل زمني
لمرة واحدة في الثانية).
z zاضغط على < >0لعرض [.]r
z zحدد الرقم المطلوب ،ثم اضغط على <.>0
(يرجع إلى [).]s
z zحدد [موافق] لتسجيل اإلعداد.

66

قم بتعيين عدد اللقطات.

z zحدد [عدد اللقطات] .استخدم المفاتيح <>Y> <Z
لتحديد قيمة ،ثم اضغط <.>0
z zراجع [ :kالوقت المطلوب] و[ :3وقت التشغيل]
لتعيين الرقم.

عند الضبط [خاص]

z zحدد الرقم.
z zاضغط على < >0لعرض [.]r
z zحدد الرقم المطلوب ،ثم اضغط على <.>0
(يرجع إلى [).]s
z zتحقق من عدم عرض [ :3وقت التشغيل]
باللون األحمر.
z zحدد [موافق] لتسجيل اإلعداد.
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z zمع [مشهد**] ،يتم تقييد الفواصل الزمنية واألعداد المتوفرة من اللقطات ،لتتناسب مع نوع المشهد.
z zسيكون معدل البت في  H5/H6هو  300ميجا بت/الثانية تقريبًا ،ومعدل البت في /L6
 90 L5ميجا بت/الثانية تقريبًا .استخدم بطاقة بسرعة قراءة كافية.
z zإذا تم تعيين عدد اللقطات على  ،3600فسيكون فيلم الفاصل الزمني  2دقيقة تقريبًا في  NTSCو 2دقيقة
و 24ثانية تقريبًا في .PAL

77

حدد حجم تسجيل الفيلم المطلوب.

Hz z()3840×2160

يتم تسجيل الفيلم بجودة  .4Kنسبة العرض إلى االرتفاع هي  .16:9معدل اإلطار هو  29.9٧إطارً ا
في الثانية ( )6لـ  NTSCو ٢5.0٠إطارً ا في الثانية ( )5لـ  ،PALويتم تسجيل األفالم
بتنسيق MP4 ( )Cمع ضغط .)ALL-I (W

Lz z ()1920×1080

سيتم تسجيل الفيلم بجودة ( .)Full HDنسبة العرض إلى االرتفاع هي  .16:9معدل اإلطار هو
 29.97إطارً ا في الثانية ( )6لـ  NTSCو 25.00إطارً ا في الثانية ( )5لـ ،PAL
ويتم تسجيل األفالم بتنسيق MP4 ( )Cمع ضغط .)W( ALL-I
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88

اضبط [تعريض ضوئي تلقائي].

z zتثبيت أول إطار

عند التقاط اللقطة األولى ،يتم تنفيذ القياس لضبط التعرض تلقائيًا لمطابقة السطوع .سيتم تطبيق
إعداد التعرض للقطة األولى على اللقطات الالحقة .سيتم أيضًا تطبيق اإلعدادات األخرى ذات الصلة
بالتصوير للطلقة األولى على اللقطات الالحقة.

z zكل إطار

يتم إجراء القياس أيضًا لكل لقطة الحقة لتعيين درجة اإلضاءة تلقائيًا لمطابقة السطوع .الحظ أن
الوظائف مثل نمط الصورة وتوازن اللون األبيض يتم تعيينها على [تلقائي] ،وسيتم تعيينها تلقائيًا لكل
لقطة الحقة.

99

اضبط [إيقاف تلقائي للشاشة].

z zتعطيل

حتى أثناء تسجيل فيلم فاصل زمني ،سيتم عرض الصورة( .يتم إيقاف تشغيل الشاشة فقط في وقت
التصوير ).الحظ أن الشاشة ستطفئ عند انقضاء فترة  30دقيقة بعد بدء التصوير.

z zتمكين

ثوان بعد بدء التصوير.
الحظ أن الشاشة ستطفئ عند انقضاء فترة 10
ِ
z zأثناء تسجيل فيلم بفاصل زمني ،يمكنك الضغط على الزر < >Bلتشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة.
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1 10

تعيين الصفير.

z zحدد [صفير عند التقاط صورة].
z zإذا تم ضبط [تعطيل] ،فلن يصدر صوت الصافرة
للتصوير.

1 11

راجع اإلعدادات.

) (۲

) (۱

( )1الوقت المطلوب

يشير إلى الوقت المطلوب لتصوير عدد معين من اللقطات بفاصل زمني محدد .إذا تجاوزت
 24ساعة ،فسيتم عرض "*** أيام".

( )2وقت التشغيل

يشير إلى وقت تسجيل الفيلم (الوقت الالزم لتشغيل الفيلم) عند إنشاء فيلم فاصل زمني في فيلم بتقنية
 4Kأو فيلم  Full HDمن الصور الثابتة التي تم التقاطها بفواصل زمنية محددة.

1 12

اغلق القائمة.

z zاضغط على الزر < >Mإليقاف شاشة القائمة.
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1 13

قراءة الرسالة.

z zاقرأ الرسالة وحدد [موافق].

1 14

التقاط لقطات االختبار.

z zكما هو الحال مع التقاط الصور الثابتة ،قم بتعيين وظائف
التعرض والتصوير ،ثم اضغط على زر اإلغالق جزئيًا
لضبط البؤرة.
z zاضغط على زر اإلغالق كليًا اللتقاط لقطات االختبار.
سيتم تسجيل الصور الثابتة على البطاقة.
z zإذا لم تكن هناك مشاكل في لقطات االختبار،
فانتقل إلى الخطوة التالية.
z zاللتقاط لقطات االختبار مرة أخرى ،كرر هذه الخطوة.

z zيتم التقاط لقطات اختبار بجودة .73 JPEG
z zيمكنك تعيين الحد األقصى لوضع  ISOتلقائي في الوضع [ ]kأو [ ]Mباستخدام  ISOتلقائي،
في [aأقصى للتلقائي] ضمن [z: kإعدادات سرعة .)277=( ]ISO
z zإذا قمت بتعيين [ضغط منتصف مسافة] ضمن [ :5وظيفة زر غالق لألفالم] على [قياس]k Servo AF+
فسيتم تغييره تلقائيًا إلى [قياس AF+لقطة واحدة] عند إعداد تسجيل األفالم بفاصل زمني.
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1 15

اضغط على زر تصوير فيلم.

1 16

تسجيل فيلم بفاصل زمني.

z zستكون الكاميرا جاهزة لبدء تسجيل فيلم بفاصل زمني.
z zللرجوع إلى الخطوة  ،14اضغط على زر تصوير فيلم
مرة أخرى.

) (۲
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) (۱

z zاضغط على الزر < >Bوتحقق مرة أخرى
من "الوقت المطلوب ( ")1و"الفاصل الزمني (")2
المعروض على الشاشة.
z zاضغط على زر اإلغالق كليًا لبدء تسجيل فيلم
بفاصل زمني.
z zلن يعمل ضبط البؤرة تلقائيًا أثناء تسجيل فيلم
بفاصل زمني.
z zأثناء تسجيل الفيلم بفاصل زمني ،يتم عرض
[.]oREC
z zعند التقاط عدد معين من اللقطات ،سينتهي زمن تسجيل
فيلم بفاصل زمني.
z zإللغاء تسجيل أفالم بفاصل زمني ،اضبط [فاصل زمني]
على [تعطيل].
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z zإذا لم يكن بالبطاقة مساحة فارغة كافية لتسجيل عدد مرات التصوير ،فسيتم عرض [وقت التشغيل] باللون
األحمر .وعلى الرغم من استمرار الكاميرا في التصوير ،ستتوقف عملية التصوير عندما تصبح البطاقة ممتلئة.
z zإذا تجاوز حجم ملف الفيلم  4جيجابايت مع إعدادات [عدد اللقطات] ولم يتم تهيئة البطاقة في exFAT
(= ،)491سيتم عرض [وقت التشغيل] باللون األحمر .إذا استمررت في التصوير في هذه الحالة وبلغ حجم
ملف فيلم  4جيجابايت ،فستتوقف عملية تسجيل الفيلم ذي الفاصل الزمني.
z zال توجه الكاميرا باتجاه مصادر اإلضاءة القوية ،مثل ضوء الشمس أو مصدر إضاءة صناعية قوية .فقد يؤدي
ذلك إلى تلف مستشعر الصور أو المكونات الداخلية للكاميرا.
z zويتعذر تسجيل أفالم الفاصل الزمني عندما تكون الكاميرا متصلة بجهاز كمبيوتر باستخدام كبل الواجهة،
أو عندما يكون كبل  HDMIمتصالً.
z zلن يعمل فيلم .Servo AF
z zإذا كانت سرعة الغالق  30/1ثانية أو أبطأ ،فقد ال يتم عرض الفيلم بشكل صحيح (قد يختلف عن الفيلم الناتج).
z zال تقم بتكبير/تصغير العدسة أثناء تسجيل فيلم بفاصل زمني .قد يؤدي تكبير العدسة إلى خروج الصورة من بؤرة
العدسة أو تغير درجة اإلضاءة أو عدم عمل تصحيح انحراف العدسة بشكل صحيح.
z zعند تسجيل فيلم بفاصل زمني في ضوء وامض ،فقد يتم تسجيل وميض ملحوظ في الصورة ،أو خطوط أفقية
(تشويش) ،أو درجة إضاءة غير منتظم.
z zقد تبدو الصور المعروضة أثناء تسجيل أفالم الفاصل الزمني مختلفة عن الفيلم النهائي( .على سبيل المثال،
قد يكون هناك سطوع غير متناسق من مصادر الضوء الخافت ،أو ضوضاء من سرعة  ISOالعالية).
z zعند تسجيل أفالم بفاصل زمني في إضاءة منخفضة ،قد تبدو الصورة المعروضة أثناء التصوير مختلفة عما هو
مسجل بالفعل في الفيلم .وفي مثل هذه الحاالت ،سيومض الرمز [.]g
z zإذا قمت بتحريك الكاميرا من اليسار إلى اليمين (تحريك لقطة أفقي) أو تصوير موضوع متحرك أثناء التسجيل
المتقطع للفيلم ،فقد تبدو الصورة مشوهة للغاية.
z zأثناء التسجيل المتقطع للفيلم ،لن يتم إيقاف تشغيل الطاقة تلقائيًا .كذلك ،ال يمكنك ضبط وظيفة التصوير وإعدادات
وظيفة القائمة ،وتشغيل الصور ،إلخ.
z zال يتم تسجيل الصوت في أفالم الفاصل الزمني.
z zباستخدام ميزة التسجيل المتقطع للفترات الزمنية ،يمكنك الضغط على زر اإلغالق تمامًا لبدء تسجيل الفيلم أو
إيقاف تشغيله بغض النظر عن اإلعداد [ :5وظيفة زر غالق لألفالم].
ثوان و[تعريض ضوئي تلقائي] مضبوط على [كل إطار] ،إذا كان
z zمع ضبط [فترة فاصلة] على أقل من 3
ٍ
السطوع يختلف اختال ًفا كبيرً ا عن اللقطة السابقة ،فقد ال تطلق الكاميرا النار على الفاصل الزمني المحدد.
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z zإذا تجاوزت سرعة الغالق فترة التصوير (مثل درجة اإلضاءة الطويل) ،أو إذا كانت سرعة الغالق بطيئة تلقائيًا،
فقد ال تتمكن الكاميرا من التصوير في الفاصل الزمني المحدد .قد يتم منع التصوير أيضًا من خالل فترات
التصوير تقريبًا بنفس سرعة الغالق.
z zإذا لم يكن من الممكن إطالق تصوير المجدولة التالية ،فسيتم تخطيها .قد يؤدي هذا إلى اختصار وقت التسجيل
لألفالم بفاصل زمني.
z zإذا تجاوز الوقت المستغرق للتسجيل على البطاقة فترة التصوير بسبب مجموعة وظائف التصوير أو أداء
البطاقة ،فقد ال يتم التقاط بعض اللقطات مع الفواصل الزمنية المحددة.
z zحتى إذا تم ضبط [إيقاف تلقائي للشاشة] ﻋﻠﻰ [تعطيل] ،ﻓﺴﻴﺘﻢ إيقاف تشغيل الشاشة أثناء العرض .الحظ أيضًا
أنه قد ال يتم عرض الصور إذا كانت الفترة الفاصلة بين اللقطات قصيرة جدًا.
z zال يتم تسجيل الصور الملتقطة كصور ثابتة .حتى إذا قمت بإلغاء تسجيل الفيلم بفاصل زمني بعد التقاط لقطة
واحدة فقط ،فسيتم تسجيله كملف فيلم.
z zإذا قمت بتوصيل الكاميرا بجهاز كمبيوتر باستخدام كبل الواجهة واستخدام ( EOS Utilityبرنامج ،)EOS
فقم بتعيين [ :zفيلم فاصل زمني] على [تعطيل] .إذا تم تحديد خيار آخر بخالف [تعطيل] ،فلن تتمكن الكاميرا
من االتصال بالكمبيوتر.
z zأثناء تسجيل فيلم بفاصل زمني ،لن يعمل ( Image Stabilizerمثبت الصور) الخاص بالعدسة.
z zينتهي تصوير األفالم بفاصل زمني وسيتم تغيير اإلعداد إلى [تعطيل] إذا قمت بتعيين مفتاح الطاقة على <،>2
أو تنشيط ميزة إيقاف الطاقة التلقائي.
z zحتى إذا تم استخدام الفالش ،فلن يتم إطالقه.
z zتقوم العمليات التالية بإلغاء االستعداد لتسجيل فيلم بفاصل زمني وتغيير اإلعداد إلى [تعطيل].
yyحدد إما [تنظيف اآلن ]fضمن [ :5تنظيف المستشعر] أو تحديد [إعدادات أساسية] ضمن
[ :5إعادة ضبط الكاميرا].
yyإدارة قرص األوضاع.
z zفي حالة بدء تشغيل تسجيل فيلم بفاصل زمني أثناء عرض [ )224=( ]sباللون األبيض ،فقد تنخفض جودة
صورة الفيلم بفاصل زمني .يوصى ببدء تسجيل أفالم بفاصل زمني بعد اختفاء [ ]sباللون األبيض
(تنخفض درجة الحرارة الداخلية للكاميرا).
z zعند ضبط [تعريض ضوئي تلقائي] على [كل إطار] ،فقد ال يتم تسجيل سرعة  ISOوسرعة الغالق وقيمة فتحة
العدسة في معلومات  Exifالخاصة بفيلم بفاصل زمني في بعض األوضاع.
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z zيوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم.
z zمن المستحسن التقاط لقطات اختبار كما في الخطوة  14وتسجيل أفالم اختبار ألفالم بفاصل زمني مسب ًقا.
z zتكون مساحة تغطية مشاهدة الفيلم بتقنية  4Kوتسجيل فيلم بفاصل زمني بتقنية  Full HD %100تقريبًا.
z zإللغاء تسجيل فيلم بفاصل زمني قيد التشغيل ،اضغط على زر اإلغالق بالكامل.أو اضغط على زر تصوير فيلم.
سيتم تسجيل الفيلم بفاصل زمني الذي تم تصويره حتى اآلن على البطاقة.
z zإذا كان الوقت المطلوب للتصوير أكثر من  24ساعة ولكن ليس أكثر من  48ساعة ،فسيتم تحديد "يومين".
إذا تطلب كانت ثالثة أيام أو أكثر ،فسيتم تحديد عدد األيام بزيادات  24ساعة.
z zحتى إذا كان وقت تشغيل الفيلم بفاصل زمني يستغرق وق ًتا أقل من ثانية واحدة ،فسيظل إنشاء ملف الفيلم.
وبالنسبة لإلعداد [وقت التشغيل] ،سيظهر ""."00'00
ً
طويل ،فيوصى باستخدام ملحقات منفذ الطاقة المنزلية (تباع بشكل منفصل).
z zإذا كان وقت التصوير
z zعينات اللون والتسجيل  8( YCbCr 4:2:0بت) .يتم استخدام مساحة اللون  ITU-R BT.709لألفالم
 ،Full HD/4Kواألفالم بفاصل زمني.
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z zيمكنك استخدام وحدة التحكم الالسلكي عن بُعد ( BR-E1يباع بشكل منفصل) لبدء وإيقاف التسجيل المتقطع
ألفالم الفاصل الزمني.

مع وحدة التحكم الالسلكي عن بُعد BR-E1

yyقم ً
أول باالقتران بوحدة التحكم الالسلكي عن بُعد  BR-E1مع الكاميرا (=.)446
yyتأكد من تعيين [ :zتحكم عن بعد] على [تمكين].
yyالتقط لقطات تجريبية ،ثم عندما تكون الكاميرا جاهزة للتصوير (كما في الخطوة  ،)256= ١٥اضبط مفتاح
تحرير الوضع/الفيلم في  BR-E1على <( >oالتحرير الفوري) أو <( >2التحرير بعد تأخره  2ثانية).
yyإذا تم ضبط مفتاح وحدة التحكم عن بعد < ،>kفال يمكن بدء تسجيل فيلم بفاصل زمني.

إعداد حالة الكاميرا /التحكم عن بعد
شاشة تصوير االختبار

< >oاإلفراج الفوري
تأخر < 2 >2ثانية

< >kتسجيل فيلم

تصوير االختبار

جاهز للتصوير

جاهز للتصوير

بدء التصوير

لشاشة اختبار التصوير

خالل تصوير فيلم فاصل زمني

ينهي التسجيل

ينهي التسجيل

260

لقطات الفيديو السريعة

ثوان قليلة ،وستقوم الكاميرا بدمجهما إلنشاء
سجل سلسلة من لقطات الفيديو القصيرة ،التي يبلغ كل منها
ٍ
ألبوم للقطات الفيديو يعرض هذه المعالم المميزة لرحلتك أو حدثك.
تتوفر ميزة لقطات الفيديو السريعة عند تعيين حجم تسجيل الفيلم على / )NTSC( L6X
.)PAL( L5X
يمكن أيضًا تشغيل ألبومات لقطات الفيديو مع الموسيقى في الخلفية (=.)353

إنشاء ألبوم للقطات الفيديو
فيديو
لقطة فيديو 1

فيديو
لقطة فيديو 2

فيديو
لقطة فيديو **

ألبوم لقطات الفيديو السريعة

11
22حدد [ :zلقطات فيديو سريعة].
حدد وضع التصوير.

z zحدد [ )232=( ]kأو [.)234=( ]M

33

حدد [تمكين].
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44

حدد [إعدادات األلبوم].

55

حدد [تكوين البوم جديد].

66

حدد وقت التشغيل.

77

حدد تأثير التشغيل.

88

تحقق من وقت التسجيل المطلوب.

z zاقرأ الرسالة وحدد [موافق].

z zحدد وقت التشغيل لكل لقطة فيديو.

z zيحدد هذا اإلعداد مدى سرعة تشغيل األلبومات.

z zيشار إلى الوقت المطلوب لتسجيل كل لقطة فيديو (،)1
بنا ًء على وقت التشغيل والتأثيرات.

) (۱
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99

اغلق القائمة.

z zاضغط على الزر < >Mلغلق القائمة.
z zيتم عرض شريط أزرق لإلشارة إلى وقت التسجيل (.)2

) (۲

1 10

سجل أول لقطة فيديو.

1 11

حفظ كألبوم لقطة فيديو.

1 12

سجل لقطات الفيديو التالية.

z zاضغط على زر تصوير الفيلم لبدء التسجيل.
z zتدريجيًا يقل طول الشريط األزرق الذي يشير إلى وقت
التسجيل ،وبعد انقضاء الوقت المحدد ،يتوقف التسجيل
تلقائيًا.
z zوتظهر رسالة تأكيد (=.)264
z zحدد [ Jحفظ كألبوم].
z zيتم حفظ المقطع كأول لقطة فيديو في األلبوم.

z zكرر الخطوة  10لتسجيل لقطة الفيديو التالية.
z zحدد [ Jإضافة إلى ألبوم].
z zإلنشاء ألبوم آخر ،حدد [ Wحفظ كألبوم جديد].
z zكرر الخطوة  12حسب الحاجة.
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1 13

توقف عن تسجيل لقطات الفيديو.

z zاضبط [لقطة فيديو سريعة] على [تعطيل] .للعودة إلى
تسجيل الفيلم العادي ،تأكد من تحديد [تعطيل].
z zاضغط على الزر < >Mلغلق القائمة والعودة إلى
تسجيل الفيلم العادي.

الخيارات في الخطوتين  11و12
الوظيفة

الوصف

 Jحفظ كألبوم (الخطوة )١١

تحفظ المقطع كأول لقطة فيديو في األلبوم.

 Jإضافة إلى األلبوم (الخطوة )١٢

تضيف لقطة الفيديو الحالية إلى األلبوم الذي تم تسجيله مؤخرً ا.

 Wحفظ كألبوم جديد (الخطوة )١٢

تنشئ ألبومًا جديدًا وتحفظ المقطع كأول لقطة فيديو .يختلف ملف األلبوم
هذا عن الملف الذي تم تسجيله مؤخرً ا.

 1تشغيل لقطة فيديو سريعة
(الخطوتان  ١١و)١٢

تشغل لقطة الفيديو المسجلة للتو.

 rال تحفظ في األلبوم (الخطوة )١١
 rحذف بدون حفظ في األلبوم ()١٢


تحذف لقطة الفيديو المسجلة مؤخرً ا بدون حفظها في ألبوم.
حدد [موافق] في مربع حوار التأكيد.

z zإذا كنت تفضل تسجيل لقطة الفيديو التالية على الفور ،فاضبط [عرض رسالة تأكيد] ضمن [ :zلقطة فيديو سريعة]
على [تعطيل] .يم ّكنك هذا اإلعداد من تسجيل لقطة الفيديو التالية على الفور ،دون رسالة تأكيد.
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اإلضافة إلى ألبوم موجود

11

حدد [إضافة إلى األلبوم الحالي].

22

تحديد ألبوم موجود.

33

اغلق القائمة.

44

تسجيل لقطات الفيديو.

z zاتبع الخطوة  5في = 262لتحديد
[إضافة إلى األلبوم الحالي].

z zاستخدم المفتاحان < >Y> <Zلتحديد ألبوم موجود،
ثم اضغط على <.>0
z zحدد [موافق].
z zسيتم تحديث بعض إعدادات لقطة الفيديو لمطابقة إعدادات
األلبوم الموجود.
z zاضغط على الزر < >Mلغلق القائمة.
z zتظهر شاشة تسجيل لقطة الفيديو.
z zقم بتسجيل لقطة الفيديو السريعة كما هو موضح في
الخطوة " ١٠لقطات الفيديو السريعة" (=.)261

z zال يمكنك تحديد ألبوم تم التقاطه بكاميرا أخرى.

احتياطات عامة متعلقة بلقطات الفيديو
z zال يتم تسجيل أي صوت عند ضبط [تأثير التشغيل] على [سرعة  ]1/2xأو [سرعة .]2x
z zتكون مدة التسجيل لكل لقطة فيديو تقريبية فقط .قد تختلف اختال ًفا طفي ًفا عن وقت التسجيل الفعلي المشار إليه
أثناء التشغيل ،نظرً ا لمعدل اإلطارات وعوامل أخرى.
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فيلم بتأثير مصغر

من خالل تشويش مناطق الصورة خارج المنطقة المحددة ،يمكنك تسجيل األفالم باستخدام تأثير النموذج
المُصغر.

11

حدد وضع التصوير.

z zحدد [ )232=( ]kأو [.)234=( ]M

22

حدد [.]c

z zاضغط على < ،>0وفي شاشة التحكم السريع،
اختر [ ]cفي [ ].

33

قم بتحريك إطار المشهد.

z zلجعل إطار المشهد قابالً للتحرك (معروض باللون
البرتقالي) ،اضغط على الزر< >Sأو انقر فوق []r
في أسفل الجزء األيمن من الشاشة.
z zبالنقر فوق [ ،]Tيمكنك أيضًا التبديل بين اتجاهي إطار
المشهد الرأسي واألفقي.
z zسيكون تبديل اتجاه إطار المشهد ممك ًنا باستخدام
المفتاحين < >Y> <Zعندما تكون في االتجاه األفقي،
والمفتاحين < >W> <Xعندما تكون في االتجاه
الرأسي.
z zاستخدم المفاتيح < >W> <Xأو < >Y> <Zلنقل
إطار المشهد .ولتوسيط إطار المشهد مرة أخرى،
اضغط على الزر <.>B
z zاضغط على الزر < >0لتأكيد موضع إطار المشهد.

266

 رغصم ريثأتب مليف

44

حرّ ك نقطة .AF

z zاستخدم مفاتيح األسهم < >Vلنقل نقطة  AFإلى
الموضع المراد التركيز عليه ،ثم اضغط على
الزر <.>0

55

سجّ ل الفيلم.

القيم المُقدرة لسرعة التشغيل ومدته الزمنية لفيلم تم تسجيله لمدة دقيقة واحدة
السرعة

وقت التشغيل
 12ثانية تقريبًا
ثوان تقريبًا
٦
ٍ
ثوان تقريبًا
3
ٍ

z zلم يتم تسجيل الصوت.
z zيمكن تغيير السرعة بالضغط على الزر < >Bفي الخطوة .٢
z zلكي يتحرك األشخاص واألجسام بسرعة في المشهد أثناء التشغيل ،حدد [
تسجيل الفيلم .سيبدو المشهد كنموذج مصغر.

] ،أو [

] ،أو [

] قبل
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 ISرقمي للفيلم

يعمل تثبيت الصورة داخل الكاميرا على تصحيح اهتزاز الكاميرا إلكترونيًا أثناء التسجيلُ .تسمى هذه الوظيفة
" ISرقمي للفيلم" .مع  ISرقمي للفيلم ،يمكن تثبيت الصور حتى عند استخدام العدسة بدون Image
( Stabilizerمثبت الصور) .عند استخدام عدسة مزودة بـ ( Image Stabilizerمثبت الصور) بصري
مدمج ،قم بتعيين مفتاح صورة مثبت العدسة على <.>1

11

حدد [ :zإعدادات .]IS

22

حدد [ kرقمي .]IS

33

حدد حجم العنصر.

z zتعطيل ()v

تم تعطيل تثبيت الصورة مع " ISرقمي للفيلم".

z zتمكين ()w

سيتم تصحيح اهتزاز الكاميرا .سيتم تكبير الصورة ً
قليل.

z zمحسن (( )xال يظهر عند التقاط الصور الثابتة).

مقارنة بوقت تعيين [تمكين] ،يمكن تصحيح اهتزاز الكاميرا بشكل أقوى .سيتم تكبير الصورة
بشكل أكبر.

268

ISيفلل يمقر IS

تركيب IS
ومن الممكن أيضًا إجراء تصحيح أكثر فاعلية من خالل تسجيل األفالم باستخدام " ISرقمي للفيلم"
وعدسة متوافقة مع  ،Combination ISوالتي ستجمع بين تثبيت الصورة البصرية والرقمية بواسطة
العدسة والكاميرا.
z zلن تعمل وظيفة " ISرقمي للفيلم" عند ضبط مفتاح ( Image Stabilizerمثبت الصور) البصري
على <.>2
z zبفضل العدسة التي يزيد طولها البؤري عن  800مم ،لن يعمل " ISرقمي للفيلم".
z zقد يكون التثبيت بواسطة " ISرقمي للفيلم" أقل فعالية مع بعض أحجام تسجيل األفالم.
z zكلما كانت زاوية الرؤية أوسع (زاوية واسعة) ،كان تثبيت الصورة أكثر فعالية .كلما كانت زاوية الرؤية
(المقربة) أضيق ،كان استقرار الصورة أقل فاعلية.
z zعند استخدام حامل ثالثي القوائم ،يوصى بتعيين ميزة " ISرقمي للفيلم" على [تعطيل].
z zبنا ًء على الهدف وظروف التصوير ،قد يتم تشويش الهدف بشكل ملحوظ (يبدو الهدف خارج عن البؤرة مؤق ًتا)
بسبب تأثيرات " ISرقمي للفيلم".
z zعند استخدام عدسة  TS-Eأو عدسة عين السمكة أو عدسة بخالف  ،Canonيوصى بتعيين ميزة
" ISرقمي للفيلم" على [تعطيل].
z zبما أن " ISرقمي للفيلم" تقوم بتكبير الصورة ،فإن الصورة تبدو محببة أكثر .وقد يصبح التشويش أو نقاط
ً
ملحوظا أيضًا.
الضوء أو ما إلى ذلك
z zللحصول على تفاصيل حول العدسات المتوافقة مع مجموعة  ،ISتفضل بزيارة موقع شركة Canon
على الويب.
z zتتم إضافة " "+إلى رمز " ISرقمي للفيلم" (= )268عند استخدام عدسة متوافقة مع .Combination IS
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المستوى اآللي لألفالم

يحافظ المستوى اآللي على بقاء لقطات األفالم في وضعية مستوية أثناء تسجيلها .بمجرد بدء التسجيل،
قد يتم تصغير منطقة العرض وتكبير األهداف.

11

حدد [ z: kمستوى آلي].

22

حدد [تمكين].

z zمتوفر عند تعيين [ kرقمي  ]ISعلى [تعطيل].
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عند تمكين هذه الوظيفة ،تركز الكاميرا على األهداف باستمرار أثناء تسجيل األفالم.

11

حدد [.]Movie Servo AF :z

22

حدد [تمكين].

z zعند الضبط [تمكين]:

تركز الكاميرا على الهدف باستمرار ،حتى لو لم تقم بالضغط على زر اإلغالق جزئيًا.
لالستمرار في ضبط البؤرة على نقطة معينة ،أو إذا لم ترغب بتسجيل ضوضاء تشغيل العدسة ،يمكنك
إيقاف ضبط البؤرة تلقائيًا لألفالم باستخدام وضع  Servoبشكل مؤقت ،وذلك بلمس [ ]Zفي
أسفل يسار الشاشة.
عند إيقاف ضبط البؤرة تلقائيًا لألفالم باستخدام وضع  Servoبشكل مؤقت ،إذا عدت إلى تسجيل
الفيلم بعد التشغيل بالضغط على الزر < >Mأو < ،>xأو تغيير طريقة ضبط البؤرة تلقائيًا،
فسوف يستأنف تشغيل ضبط البؤرة تلقائيًا لألفالم باستخدام وضع .Servo

z zعند الضبط [تعطيل]:

اضغط على زر اإلغالق جزئيًا أو اضغط على زر بدء ضبط البؤرة تلقائيًا للتركيز.
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تنبيهات عند ضبط [ ]Movie Servo AFعلى [تمكين]
z zظروف التصوير التي قد تصعب عملية ضبط البؤرة
yyستتحرك األهداف السريعة جدا بعيداً عن الكاميرا.
yyهدف يتحرك على مسافة قريبة من الكاميرا.
yyعند التصوير بتركيز /عدد أعلى.
yyراجع أيضًا "ظروف التصوير التي تصعب عملية التركيز البؤري" (=.)208
z zبما أن ذلك يؤدي إلى تشغيل العدسة بشكل مستمر ،سوف تستهلك طاقة البطارية مما يقلل من إجمالي وقت
تسجيل األفالم الممكن (=.)580
z zمع بعض العدسات المعينة ،قد يتم تسجيل ضوضاء تشغيل العدسة أثناء ضبط البؤرة .في تلك الحالة،
قد يقلل استخدامك للميكروفون االستيريو التوجيهي ( DM-E1يباع بشكل منفصل) من ضوضاء تشغيل
العدسة في الفيلم.
z zسيتوقف ضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام وضع  Servoمؤقتا ً عند وضع التكبير أو التصغير.
z zأثناء تسجيل الفيلم ،إذا اقترب هدف أو ابتعد هدف أو إذا تحركت الكاميرا رأسيًا أو أفقيًا (التحريك)،
فقد يتم توسيع صورة الفيلم المسجلة أو تصغيرها (تغيير في تكبير الصورة) لحظيًا.
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حساسية تتبع Movie Servo AF
يمكنك ضبط حساسية التتبع (حتى سبع مستويات) ،والذي يؤثر على االستجابة إذا شرد الهدف عن
نقطة  AFلتصوير األفالم في الوضع  ،Servoوكذلك عندما تتحرك األهداف المتداخلة عبر نقاط ،AF
أو عندما تتحرك.

11

حدد [ :zحساسية تتبع .]Movie Servo AF

z zمقفل–3/–2/–1 :

يجعل هذا اإلعداد الكاميرا أقل عرضة لتتبع هدف مختلف
إذا ضل الهدف األصلي من نقطة  .AFكلما اقترب الهدف
من رمز السالب (–) ،كلما قل ميل الكاميرا إلى تتبع
الهدف المختلف .ويعتبر ً
فعال عندما تريد أن تمنع نقطة
الضبط التلقائي للبورة من تتبع شيء بسرعة ال يجب تتبعه
أثناء التحرك أو عندما يعبر عائق ما نقطة .AF

متجاوب+1/+2/+3 :

يجعل هذا اإلعداد الكاميرا أكثر استجابة لتتبع هدف يغطي نقطة  .AFكلما اقترب الهدف من رمز
اإليجابي ( ،)+كلما أصبحت الكاميرا أكثر استجابة .ويعتبر ً
فعال عندما تريد هدف متحرك بحين
تتغير المسافة بينه وبين الكاميرا أو لضبط البؤرة بسرعة على هدف آخر.

z zمتوفر عند تعيين [ ]Movie Servo AF :zعلى [تمكين] و[ :zطرق تركيز بؤري تلقائي] على
[ AFنقطة واحدة].
z zالتشغيل عندما يتم تعيين [ :zطرق تركيز بؤري تلقائي] على خيار آخر بخالف [ AFنقطة واحدة] يكون
مكاف ًئا لإلعداد [.]0
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سرعة Movie Servo AF
يمكنك ضبط سرعة الضبط التلقائي للبورة لألفالم باستخدام  Servoوظروف تشغيلها.
يتم تمكين هذه الوظيفة عند استخدام عدسة تدعم النقل البطيء للضبط البؤرة أثناء تسجيل األفالم*.

11

حدد [ :zسرعة .]Movie Servo AF

z zعندما يكون فعال:

يمكنك ضبط [نشطة دائما] لتحقيق تأثير ضبط البؤرة
تلقائيًا في جميع األوقات لتسجيل األفالم (قبل وأثناء
تسجيل األفالم) أو ضبط [أثناء التصوير] لتفعيل تأثير
ضبط البؤرة تلقائيًا أثناء تسجيل األفالم فقط.

z zسرعة ضبط البؤرة تلقائيًا:

يمكنك ضبط سرعة ضبط البؤرة تلقائيًا (سرعة نقل
التركيز) من السرعة القياسية ( )0إلى بطيء (واحد من
أصل سبعة مستويات) أو سريع (واحد من أصل مستويين
اثنين) لتحقيق التأثير المطلوب إلعداد الفيلم.

*العدسات التي تدعم النقل البطيء للتركيز أثناء تسجيل األفالم

تعتبر العدسات  USMو STMالتي تم اصدارها في العام  2009وما بعده متوافقة .للحصول على
معلومات ،ارجع إلى موقع .Canon
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z zمع بعض العدسات المعينة ،حتى إذا تم ضبط سرعة الضبط التلقائي للعدسة ،قد ال تتغير السرعة.
z zمتوفر عند تعيين [ ]Movie Servo AF :zعلى [تمكين] و[ :zطرق تركيز بؤري تلقائي] على
[ AFنقطة واحدة].
z zالتشغيل عندما يتم تعيين [ :zطرق تركيز بؤري تلقائي] على خيار آخر بخالف [ AFنقطة واحدة] يساوي
إعداد [سرعة  ]AFإلى [قياسي (.])0
z zتشير عالمة النجمة الموجودة على يمين [ :zسرعة  ]Movie Servo AFإلى أن اإلعدادات االفتراضية
قد تم تعديلها.
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الوظائف األخرى بالقائمة
[]z1
z zتصحيح انحراف العدسة

يمكن تصحيح اإلضاءة الطرفية واالنحراف اللوني أثناء تسجيل األفالم .للحصول على تفاصيل حول
تصحيح انحراف العدسة ،انظر =.128

z zالتصوير بجهاز التحكم عن بُعد

عند تعيين [تمكين] ،يمكنك بدء أو إيقاف تسجيل األفالم باستخدام جهاز التحكم الالسلكي عن بُعد
( BR-E1يباع بشكل منفصل)ً .
أول ،قم بإقران  BR-E1بالكاميرا (=.)446

مع وحدة التحكم الالسلكي عن بُعد BR-E1

لتسجيل األفالم بشكل طبيعي ،اضبط مفتاح توقيت التحرير/تصوير األفالم في وحدة التحكم عن بُعد
 BR-E1على < ،>kثم اضغط على زر التحرير.
للحصول على تفاصيل حول تسجيل أفالم بفاصل زمني ،انظر =.260
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مئاقلاب ىرخألا فئاظولا

[]z2
 kz zإعدادات سرعة ISO
سرعة MISO

في الوضع [ ،]Mيمكنك ضبط سرعة  ISOيدويًا .يمكنك أيضًا تحديد .ISO Auto

نطاق سرعة ISO

لتسجيل األفالم ،يمكنك تعيين نطاق إعداد سرعة  ISOاليدوي (الحد األدنى والحد األقصى).

أقصى للتلقائي

يمكنك تعيين الحد األقصى إلعداد  ISOتلقائي في تسجيل األفالم في الوضع [ ]kأو في الوضع
[ ]Mباستخدام  ISOتلقائي.

aأقصى للتلقائي

يمكنك تعيين الحد األقصى إلعداد  ISOتلقائي في تسجيل األفالم بفاصل زمني في الوضع []k
أو في الوضع [ ]Mباستخدام  ISOتلقائي.

z zيعد المعدل  ISO 25600لتسجيل األفالم سرعة  ISOموسعة (يشار إليها بـ [.)]H

z zأولوية درجة لون ساطع

يمكنك تقليل درجات اإلضاءة المفرطة واألضواء المقطوعة أثناء تسجيل األفالم .للحصول على تفاصيل
حول أولوية تمييز درجة اللون ،انظر =.150
[z zمحسن] غير متوفر (غير معروض) عند تسجيل األفالم باستخدام اإلعداد [ :zأولوية درجة لون ساطع].
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[]z5
z zعرض معلومات HDMI
يمكنك تهيئة عرض المعلومات إلخراج الصور عبر
كبل .HDMI

مع المعلومات

يتم عرض الصورة ومعلومات التصوير ونقاط التركيز التلقائي ومعلومات أخرى على الجهاز
اآلخر عبر  .HDMIالحظ انطفاء شاشة الكاميرا .يتم حفظ األفالم المسجلة على البطاقة.

نظيف  H /خرج

خرج  HDMIيتكون فقط من أفالم  .4Kيتم أيضًا عرض معلومات التصوير ونقاط التركيز التلقائي
على الكاميرا ،ولكن دون تسجيل أي صورة على البطاقة .الحظ أن اتصال  Wi-Fiغير متاح.

نظيف  L /خرج

خرج  HDMIيتكون فقط من أفالم  .Full HDيتم أيضًا عرض معلومات التصوير ونقاط
التركيز التلقائي على الكاميرا ،ولكن دون تسجيل أي صورة على البطاقة .الحظ أن اتصال
 Wi-Fiغير متاح.
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مئاقلاب ىرخألا فئاظولا

[]z6
 kz zغالق آلي بطيء
يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد تسجيل أفالم أكثر وضوحً ا من
ضبطها على [تعطيل] عن طريق إبطاء سرعة الغالق تلقائيًا
في اإلضاءة المنخفضة.
يطبق عندما يكون معدل اإلطارات لحجم تسجيل الفيلم هو
 8أو .7

تعطيل

بإمكانك تسجيل أفالم تتضمن حركات أكثر سالسة وطبيعية بدرجة أكبر وأقل تأثرً ا باهتزاز الهدف
مما هي عليه عند تعيينه على [تمكين] .الحظ أنه في ظل اإلضاءة المنخفضة ،قد تكون األفالم
أغمق مما هي عليه عند تعيينه على [تمكين].

تمكين

يتيح لك تصوير أفالم أكثر وضوحً ا من الضبط على [تعطيل] من خالل تقليل سرعة الغالق تلقائيًا
إلى  ٣٠/١ثانية ( )NTSCأو  ٢٥/١ثانية ( )PALفي إضاءة منخفضة.

z zيوصى بالتعيين إلى [تعطيل] عند تسجيل عناصر متحركة تحت إضاءة منخفضة ،أو عند حدوث أزيز مثل
المسارات.
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تحذيرات عامة لتسجيل األفالم
أحمر [ ]Eرمز تحذير درجة الحرارة الداخلية

z zإذا زادت درجة الحرارة الداخلية للكاميرا بسبب التسجيل الطويل للفيلم أو تحت درجة حرارة محيطة عالية،
فسيظهر رمز [ ]Eباللون األحمر.
z zيشير رمز [ ]Eباللون األحمر إلى أنه سيتم إنهاء تسجيل الفيلم تلقائيًا .إذا حدث ذلك ،فلن تتمكن من
التصوير مرة أخرى حتى تنخفض درجة الحرارة الداخلية بالكاميرا .قم بإيقاف تشغيل الطاقة ودع الكاميرا
تبرد لبعض الوقت.
z zيؤدي تسجيل األفالم تحت درجات الحرارة العالية لفترة طويلة إلى ظهور الرمز [ ]Eمسب ًقا .عند عدم
التصوير ،قم دائمًا بإيقاف تشغيل الكاميرا.
z zإذا تم عرض [ ، ]Fفراجع =.565

جودة التسجيل والصورة

ً
نشطا في جميع األوقات ،حتى بدون الضغط على زر اإلغالق جزئيًا ،وذلك عندما تستخدم
z zيكون مثبت الصور
عدسة  EF-Mمع تعيين [نمط  ]ISفي [ :zإعدادات  ]ISعلى [تمكين] ،أو تعيين عدسة  EFأو  EF-Sعلى
< .>1يستهلك ( Image Stabilizerمثبت الصور) طاقة البطارية وقد يقلل مدة تسجيل الفيلم اإلجمالية
وف ًقا لظروف التصوير .عندما ال يكون ( Image Stabilizerمثبت الصور) ضروريًا ،على سبيل المثال عند
استخدام حامل ثالثي القوائم ،يوصى بتعيين تبديل  ISإلى <.>2
z zإذا تغير السطوع أثناء تسجيل فيلم مع درجة اإلضاءة التلقائي ،فقد يتوقف الفيلم مؤق ًتا .في تلك الحالة،
يمكنك تسجيل األفالم بدرجة إضاءة يدوية.
z zإذا كان هناك مصدر إضاءة شديد السطوع في الصورة ،فقد تظهر المنطقة الساطعة باللون األسود على الشاشة.
يتم تسجيل األفالم تقريبًا كما تظهر على الشاشة.
z zقد يحدث تشويش في الصورة أو قد تظهر ألوان غير منتظمة عند التصوير بسرعة  ISOعالية أو درجات
حرارة عالية أو سرعات الغالق المنخفضة أو تحت إضاءة منخفضة .يتم تسجيل األفالم غلبًا كما تظهر على
الشاشة ،ما عدا في تسجيل األفالم بفاصل زمني.
z zإذا قمت بتشغيل فيلم بأجهزة أخرى ،فقد تنخفض جودة الصوت أو الصورة أو قد ال يكون التشغيل ممك ًنا
(حتى إذا كانت األجهزة تدعم تنسيق .)MP4
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لفألا ليجستل ةماع تاريذحت

جودة التسجيل والصورة

z zإذا كنت تستخدم بطاقة ذات سرعة بطيئة في الكتابة ،فقد يظهر مؤشر على يمين
الشاشة أثناء تسجيل األفالم .وهو يشير إلى مقدار البيانات التي لم تتم كتابتها بعد
إلى البطاقة (السعة المتبقية للذاكرة المؤقتة الداخلية) .كلما كانت البطاقة أبطأ،
كان المؤشر أسرع نحو الصعود .إذا أصبح المؤشر ( )1ممتل ًئا ،فسيتم إيقاف
تسجيل الفيلم تلقائيًا.
) (۱
z zإذا كانت البطاقة سريعة الكتابة ،فإن المؤشر لن يظهر أو أن المستوى (إذا كان
معروضًا) سيصعد بصعوبةً .
أول ،يمكنك تسجيل بعض أفالم تجريبية لمعرفة ما
إذا كان بإمكان البطاقة الكتابة بسرعة كافية.
z zإذا كان المؤشر يشير إلى أن البطاقة ممتلئة ويتوقف التسجيل تلقائيًا ،فقد ال يتم تسجيل الصوت بالقرب من نهاية
الفيلم بشكل صحيح.
z zإذا كانت سرعة كتابة البطاقة بطيئة (بسبب التقسيم) ويظهر المؤشر ،فإن تهيئة البطاقة قد يجعل سرعة
الكتابة أسرع.

قيود الصوت

z zتنطبق القيود التالية عند تسجيل األفالم التي تتضمن أصوات.
yyلن يتم تسجيل الصوت لإلطارين السابقين تقريبًا.
yyعند تشغيل األفالم على  ،Windowsقد تصبح الصور واألفالم السينمائية بعيدة ً
قليل عن المزامنة.
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التصوير الفوتوغرافي باستخدام الفالش
يوضح هذا الفصل كيفية التصوير باستخدام وظيفة الفالش الداخلي أو الفالش الخارجي
(.)EL/EX Speedlites
z zال يمكنك استخدام الفالش أثناء تسجيل األفالم.
z zال يُتاح ( AEBتدرج التعريض الضوئي التلقائي) في التصوير الفوتوغرافي باستخدام الفالش.

283
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يوصى باستخدام الفالش الداخلي عندما يظهر رمز [ ]Iعلى الشاشة ،أو عندما تكون األهداف في الصور
الملتقطة أثناء النهار بخلفية مضاءة ،أو عند التصوير في إضاءة منخفضة.

11

استخدم الذراع < >Iلرفع الفالش الداخلي.

22

اضغط على زر اإلغالق جزئيًا.

33

التقط الصورة.

z zتأكد من ظهور رمز [ ]Iعلى الشاشة.

z zيتم تشغيل الفالش الداخلي وف ًقا إلعدادات
[انطالق الفالش] (=.)290
z zلسحب الفالش الداخلي بعد التصوير ،ادفعه بأصابعك
ألسفل حتى يستقر في مكانه.

نطاق الفالش الداخلي التقريبي
(الحد األقصى التقريبي لنطاق الفالش بالمتر  /القدم)
سرعة ISO
(=)143

EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM
نهاية متسعة الزاوية

نهاية مقربة

f/3.5

f/6.3

400

8.6 / 2.6

4.8 / 1.5

3200

24.4 / 7.4

13.6 / 4.1

	*قد ال يكون من الممكن الحصول على درجة اإلضاءة القياسية عند تصوير األهداف البعيدة بسرعة  ISOعالية ،أو في ظل
ظروف مواقف معينة.
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سرعة الغالق وقيمة ضبط العدسة في التصوير الفوتوغرافي باستخدام الفالش
سرعة الغالق

وضع التصوير

قيمة ضبط العدسة

d

تلقائي ( 30–200/1ثانية)*

ضبط تلقائيًا

s

يدوي ( 30–200/1ثانية)

ضبط تلقائيًا

f

تلقائي ( 30–200/1ثانية)*

الضبط اليدوي

4

يدوي ( 30–200/1ثانية)

الضبط اليدوي

	* عندما يكون [تزامن بطئ] ضمن [ :zتحكم فالش] معي ًنا على [30-1/200ثانية تلقائي].
z zال تستخدم الفالش الداخلي ما لم يتم رفعه بالكامل.
z zقد يكون الجزء السفلي من الصور غام ًقا إذا تم إعاقة ضوء الفالش الداخلي بواسطة الغطاء الواقي للعدسة أو ألن
الهدف قريب جدًا.
z zإذا كان الجزء السفلي من الصور غام ًقا عند استخدام العدسات المقربة الفائقة أو ذات القطر الكبير،
ففكر في استخدام  Speedliteخارجي (يباع بشكل منفصل.)300= ،

التصوير الفوتوغرافي باستخدام الفالش في وضع <>f
يتم ضبط خرج الفالش تلقائيًا لتوفير درجة إضاءة فالش مناسبة لقيمة ضبط العدسة المحددة.
في اإلضاءة المنخفضة ،يتم إضاءة الهدف الرئيسي باستخدام قياس فالش تلقائي والخلفية بسرعة غالق
بطيئة ،لتوفير إضاءة قياسية لكل من الهدف والخلفية .يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم.
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تعويض تعريض فالشM
وبما أن تعويض التعريض قابل للتعديل ،يمكنك أيضًا ضبط خرج الفالش من الفالش الداخلي.

11

اضغط على الزر <.>D

22

اضغط على الزر <.>M

33

حدد[2تعويض التعريض].

44

قم بتعيين مقدار التعريض الضوئي.

z zلجعل درجة إضاءة الفالش أكثر سطوعًا ،اضبط درجة
التعويض على [أكثر سطوعا] (تعويض إيجابي)،
ولجعله أكثر إعتامًا ،اضبطها على [أكثر إعتامًا]
(تعويض سلبي).
z zوبعد االنتهاء من التصوير ،اتبع الخطوات من  ١إلى ٤
إلرجاع درجة التعويض إلى الصفر.
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z zعند ضبط [ :zمُحسن اإلضاءة التلقائي] (= )149على أي إعداد آخر غير [تعطيل] ،فقد تظل الصور
ساطعة حتى إذا تم تعيين تعويض سلبي.
z zسيظل مقدار تعويض درجة اإلضاءة ً
فعال حتى بعد ضبط مفتاح الطاقة على <.>2
z zيمكنك أيضًا ضبط تعويض درجة تعريض الفالش باستخدام [إعدادات وظيفة فالش داخلي] في
[ :zتحكم فالش] (=.)292
z zيمكن أيضًا استخدام الكاميرا لتعيين تعويض درجة تعريض الفالش الخارجي من  Speedliteبنفس طريقة
استخدام الفالش الداخلي.

قفل MFE
يوفر التصوير باستخدام قفل ( FEتعريض الفالش) إضاءة فالش مناسبة على المنطقة المحددة للهدف.

11

استخدم الذراع < >Iلرفع الفالش الداخلي.

22

اضغط على زر اإلغالق جزئيًا.

z zاضغط على زر اإلغالق جزئيًا وتأكد من ظهور الرمز
[ ]Iعلى الشاشة.
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33

اضغط على الزر <.)8( >A

z zقم بتوسيط الهدف في الشاشة ،ثم اضغط على
الزر <.>A
z zيتم اطالق ومضة مسبقة بواسطة الفالش ،ويتم االحتفاظ
بمستوى خرج الفالش المطلوب.
z zيومض [.]d
z zفي كل مرة تضغط فيها على الزر < ،>Aيتم اطالق
ومضة مسبقة ،ويتم االحتفاظ بخرج الفالش المطلوب
للتصوير.

44

التقط الصورة.

z zقم بتركيب اللقطة واضغط على زر اإلغالق كليًا.

z zيومض الرمز [ ]Dعندما تكون األهداف بعيدة جدًا والتصوير غامق .اقترب من الهدف وكرر الخطوات
من  ٢إلى .٤
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إعدادات وظيفة الفالش

يمكن ضبط وظائف الفالش الداخلي أو أجهزة  Speedliteمن سلسلة  EL/EXمن شاشات القائمة
في الكاميرا.
قبل ضبط وظائف  Speedlitesالخارجية ،قم بتوصيل  Speedliteوتشغيله.
للحصول على تفاصيل حول وظائف  Speedliteالخارجية ،راجع دليل إرشادات .Speedlite

11

حدد [ :zتحكم فالش].

22

اختر عنصرً ا.
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إطالق الفالش
اضبط على [ ]aليتم إطالق ومضة فالش تلقائيًا،
بنا ًء على ظروف التصوير.
اضبط على [ ]Dليتم إطالق ومضة فالش دائمًا عند
التصوير.
اضبط على [ ]bلتعطيل إطالق ومضة فالش.

قياس الفالش M E-TTL II
بالنسبة لدرجات إضاءة الفالش العادية ،اضبطها على
[تقديري] .إذا تم تعيين [متوسط] ،فسيتم تحديد متوسط
درجات إضاءة الفالش للمشهد المُقاس بأكمله.

تقليل العين الحمراء
اضبط على [تمكين] لتقليل العين الحمراء عن طريق إطالق
مصباح تقليل العين الحمراء قبل إطالق الفالش.
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تزامن بطيءM
يمكنك ضبط سرعة تزامن الفالش للتصوير باستخدام
الفالش في وضع أولوية فتحة العدسة لكثافة اإلضاءة التلقائية
< >fأو وضع Program AE <.>d

[z z

] 30-1/200ثانية تلقائي

[z z

] 1/60-1/200ثانية تلقائي

[z z

]  1/200ثانية (ثابت)

يتم ضبط سرعة مزامنة الفالش تلقائيًا في نطاق  200/1ثانية إلى  30ثانية لتتناسب مع سطوع المشهد.
يتم استخدام التصوير البطيء التزامن في بعض ظروف التصوير ،في مواقع اإلضاءة المنخفضة،
ويتم تخفيض سرعة الغالق تلقائيًا.

يمنع سرعة الغالق البطيئة من الضبط في ظروف اإلضاءة المنخفضة .وهو فعَّال في منع تشوش الهدف
واهتزاز الكاميرا .ومع ذلك ،على الرغم من أنه سيتم عرض هذا الهدف بشكل صحيح باستخدام الفالش،
فقد تخرج الخلفية مظلمة.

يتم تثبيت سرعة تزامن الفالش على  ٢٠٠/١ثانية .ويعمل هذا بشكل أكثر فاعلية على منع تشويش
الهدف واهتزاز الكاميرا بدرجة أكبر من [1/60-1/200ثانية تلقائي] .ومع ذلك ،في اإلضاءة
المنخفضة ،ستظهر خلفية الهدف أغمق من [1/60-1/200ثانية تلقائي].
z zالستخدام تصوير "بتزامن بطيء" في الوضع < >fأو < ،>dاضبط على [30-1/200ثانية تلقائي].
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إعدادات وظيفة الفالش الداخليM

z zوضع الفالش
اضبط على وضع [ ]E-TTL IIللتصوير في وضع قياس
الفالش التلقائي بالكامل .E-TTL II/E-TTL

اضبط على [فالش يدوي] لتحديد خرج الفالش المفضل
لديك يدويًا.
متاح في أوضاع < ،>sو< ،>fو<،>a
و<.>t
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z zتزامن الغالق
عادة ،اضبط ذلك على [أول ستار] حتى يصدر الفالش
مباشرة بعد بدء التعريض الضوئي.
اضبط على [ثاني ستار] واستخدم سرعات الغالق المنخفضة
اللتقاط صور ذات مظهر طبيعي لمسارات حركة الهدف،
مثل المصابيح األمامية للسيارة.

z zعند استخدام تزامن ثاني ستار ،اضبط سرعة الغالق على  ٨٠/١ثانية أو أبطأ .إذا كانت سرعة الغالق
 ١٠٠/١ثانية أو أسرع ،فسيتم استخدام تزامن أول ستار تلقائيًا ،حتى في حالة ضبط [ثاني ستار].

z zتعويض تعريض فالش
وبما أن تعويض التعريض قابل للتعديل ،يمكنك أيضًا ضبط
خرج الفالش من الفالش الداخلي (=.)286
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إعدادات وظيفة الفالش الخارجيM
تختلف المعلومات المعروضة ،وموقع العرض ،والخيارات المتاحة وف ًقا لنموذج  ،Speedliteوإعدادات
الوظيفة المخصصة ،ووضع الفالش ،وعوامل أخرى .ارجع إلى دليل اإلرشادات الخاص بوحدة الفالش
للحصول على تفاصيل حول وظائفها.

عرض عينة
)(۲
)(۳

)(۱

)(٦

)(٤

)(٥

(((1وضع الفالش
(((2وظائف السلكية/تحكم في نسبة االنطالق
(((3زوم الفالش (تغطية فالش)

(((4تزامن الغالق
(((5تعويض تعريض فالش
(((6تدريج درجة إضاءة الفالش

z zتكون الوظائف محدودة عند استخدام  EXمن سلسلة  Speedlitesغير متوافقة مع إعدادات وظيفة الفالش.
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z zوضع الفالش

يمكنك تحديد وضع الفالش ليناسب التصوير الفوتوغرافي فالش المطلوب.
[ ]E-TTL IIهو الوضع القياسي ألجهزة  Speedliteمن
سلسلة  EL/EXمن أجل التصوير باستخدام الفالش التلقائي.
[فالش يدوي] هو إعداد [خرج الفالش] لجهاز Speedlite
بنفسك.

يُتاح [( ]CSPوضع أولوية تصوير متواصل) عند استخدام  Speedliteخارجي متوافق .يقلل هذا الوضع
تلقائيًا خرج الفالش من خالل محطة واحدة ويزيد سرعة  ISOعن طريق نقطة توقف واحدة .مفيد في
التصوير المستمر ،ويساعد في الحفاظ على طاقة بطارية الفالش.
فيما يتعلق بأوضاع الفالش األخرى ،راجع دليل التعليمات الخاص بـ  Speedliteالمتوافق مع وضع
الفالش المعني.
z zاضبط تعويض درجة اإلضاءة (= )140حسب الحاجة في حالة درجة اإلضاءة الزائدة من التصوير
الفوتوغرافي باستخدام الفالش باستخدام [ ]CSPفي الوضع < >sأو <.>a
z zباستخدام [ ،]CSPيتم ضبط سرعة  ISOتلقائيًا على [تلقائي].
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z zالوظائف الالسلكية
يمكنك استخدام الراديو أو اإلرسال الالسلكي البصري
للتصوير باستخدام إضاءة فالش السلكية متعددة.
للحصول على تفاصيل حول الفالش الالسلكي ،راجع دليل
التعليمات الخاص بـ  Speedliteالمتوافق مع التصوير
باستخدام الفالش الالسلكي.

z zالتحكم في نسبة االنطالق
باستخدام فالش  ،macroيمكنك ضبط التحكم في معدل
اإلطالق.
للحصول على تفاصيل حول التحكم في معدل اإلطالق،
راجع دليل تعليمات فالش .macro

z zزوم الفالش (تغطية فالش)
مع وجود  Speedlitesمزودة برأس فالش
للتكبير/للتصغير ،يمكنك ضبط تغطية الفالش.
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z zتزامن الغالق

قم عادة بتعيين ذلك على [تزامن أول ستار] حتى يصدر الفالش مباشرة بعد بدء التعريض الضوئي.
اضبط على [تزامن ثاني ستار] واستخدم سرعات الغالق المنخفضة اللتقاط صور ذات مظهر طبيعي
لمسارات حركة الهدف ،مثل المصابيح األمامية للسيارة.
اضبط على [تزامن سرعة عالية] للتصوير الفوتوغرافي باستخدام الفالش بسرعات غالق أعلى من الحد
األقصى لسرعة غالق مزامنة الفالش .يكون هذا اإلجراء فع ً
ّال عند التصوير باستخدام فتحة العدسة المفتوحة
في وضع < >fلتشويش الخلفية وراء األهداف في البيئة الخارجية في ضوء النهار ،على سبيل المثال.
z zعند استخدام تزامن ثاني ستار ،اضبط سرعة الغالق على  ٨٠/١ثانية أو أبطأ .إذا كانت سرعة الغالق
 ١٠٠/١ثانية أو أسرع ،فسيتم استخدام تزامن أول ستار تلقائيًا ،حتى في حالة ضبط [تزامن ثاني ستار].

z zتعويض تعريض فالش
وبما أن تعويض التعريض قابل للتعديل ،فيمكنك أيضًا ضبط
خرج الفالش من  Speedlitesالخارجي.

z zإذا تم ضبط تعويض درجة اإلضاءة للضوء مع  ،Speedliteفال يمكنك ضبط تعويض درجة اإلضاءة للضوء
مع الكاميرا .الحظ أن إعداد  Speedliteيلغي إعداد الكاميرا إذا تم ضبط كليهما في الوقت ذاته.
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z zتدريج درجة إضاءة الفالش
يمكن أن تؤدي سرعة  Speedlitesالخارجية المزودة
بتدرج تعريض الفالش ( )FEBإلى تغيير خرج الفالش
الخارجي تلقائيًا حيث يتم التقاط ثالث لقطات مرة واحدة.

إعدادات وظيفة الفالش الخارجي المخصصة
للحصول على تفاصيل حول وظائف  Speedliteالخارجية
المخصصة ،راجع دليل إرشادات .Speedlite

z zباستخدام  Speedliteمن سلسلة  ،EL/EXسيتم إطالق  Speedliteدائمًا عند الخرج الكامل إذا تم تعيين
وظيفة تخصيص [وضع قياس الفالش] على [قياس الفالش ( ]TTLفالش تلقائي).
z zال يمكن ضبط وظيفة  Speedliteالشخصية ( )P.Fnأو إلغاؤها من شاشة [ :zإعدادات  C.Fnفالش خارجي]
بالكاميرا .اضبطه مباشرة على  Speedliteخارجي.
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مسح إعدادات وظيفة الفالش/إعدادات  C.FnفالشM

11

حدد [إزالة اإلعدادات].

22

تعيين اإلعدادات المراد مسحها.

z zحدد [إزالة إعدادات فالش داخلي]،
أو [إزالة إعدادات فالش خارجي]،
أو [إزالة إعدادات  C.Fnفالش خارجي].
z zفي مربع حوار التأكيد ،حدد [موافق] .ثم سيتم مسح
إعدادات الفالش أو إعدادات الوظيفة المخصصة.
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التصوير باستخدام  Speedlitesخارجية
سلسلة  EL/EXمن  Speedlitesلكاميرات EOS
تدعم الكاميرا التصوير الفوتوغرافي باستخدام الفالش باستخدام جميع وظائف أجهزة  Speedliteمن
سلسلة ُ ( EL/EXتباع بشكل منفصل).
لالطالع على إجراءات التشغيل ،يرجى الرجوع إلى دليل إرشادات  Speedliteمن سلسلة .EL/EX

 Canon Speedlitesبخالف سلسلة EL/EX
z zمع تعيين  Speedliteمن سلسلة  EZ/E/EG/ML/TLعلى وضع الفالش التلقائي A-TTL
أو  ،TTLيمكن تشغيل الفالش عند اإلخراج الكامل فقط.
قم بتعيين وضع التصوير بالكاميرا على < >aأو < >fلضبط قيمة فتحة العدسة قبل التصوير.
z zعند استخدام  Speedliteالذي يحتوي على وضع الفالش اليدوي ،قم بالتصوير في وضع الفالش
اليدوي.

وحدات فالش ليست من إنتاج Canon
سرعة المزامنة
يمكن أن تتزامن الكاميرا مع وحدات الفالش المدمجة التي ال تعمل بنظام  Canonحتى  200/1ثانية.
ومع وحدات فالش االستوديو الكبيرة ،تكون مدة الفالش أطول من وحدة الفالش المدمجة وتختلف اعتما ًدا
على الطراز .تأكد من التحقق قبل التصوير ما إذا كان قد تم تنفيذ مزامنة الفالش بشكل صحيح عن طريق
اختبار التصوير بسرعة تزامن  60/1ثانية إلى  30/1ثانية تقريبًا.
z zقم بسحب الفالش الداخلي قبل توصيل  Speedliteخارجي.
z zعند التصوير باستخدام  Speedliteخارجي ،قم بضبط [ :zوضع الغالق] على أي خيار آخر غير خيار
[إلكتروني] (=.)186
z zإذا تم استخدام الكاميرا مع وحدة فالش أو ملحق فالش مخصص لكاميرا ذات عالمة تجارية أخرى ،فقد ال تعمل
الكاميرا بشكل صحيح فقط ،ولكن قد ينتج عن ذلك عطل.
z zال توصل وحدة فالش عالية الجهد بقاعدة توصيل الكاميرا .فقد ال يعمل.
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التشغيل
يغطي هذا الفصل الموضوعات المتعلقة بالتشغيل  -عرض الصور الثابتة التي تم إلتقاطها،
وتشغيل األفالم التي تم تسجيلها  -ويوضح إعدادات القائمة في عالمة تبويب التشغيل ([.)]x
z zقد ال تتمكن من استخدام هذه الكاميرا في العرض العادي أو اختيار الصور الملتقطة باستخدام
كاميرا أخرى ،أو التي تم تحريرها أو تغيير أسماء ملفاته باستخدام كمبيوتر.
z zقد يتم عرض الصور التي ال يمكن استخدامها مع ميزات تشغيل معينة.

301

قوائم عالمة التبويب :التشغيل
z zالتشغيل 1

=323
=326
=327
=331
=335
=338

z zالتشغيل 2

=341
=347
=349
=350
=351
=354
=356

z zالتشغيل 3

=358
=361
=363
=365

 :3[z zمعالجة صورة  ]RAWو[ :3معالجة  RAWباستخدام تحكم سريع] ال يتم عرضهما في أوضاع
.Basic Zone

302

يغشتلا :بيوبتلا ةمالع مئاوق

z zالتشغيل 4

=367
=369
=370
=371
=372
=373
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تشغيل الصور
عرض الصورة المفردة

11

تشغيل الصور.

z zاضغط على الزر <.>x

22

اختر صورة.

z zلعرض الصور األحدث ،قم بالضغط على زر <،>Z
ولعرض الصور األقدم ،اضغط على زر <.>Y
z zفي كل مرة تقوم فيها بالضغط على الزر <>B
يتغير العرض.

عرض المعلومات
األساسية

بدون معلومات

33

عرض معلومات
التصوير

الخروج من تشغيل الصور.

z zاضغط على الزر < >xللخروج من تشغيل الصور.

304

روصلا ليغشت

عرض معلومات التصوير
أثناء عرض شاشة معلومات التصوير ،يمكنك الضغط على المفتاح < >Bلتغيير المعلومات
المعروضة .يمكنك تخصيص المعلومات التي يتم عرضها ،في [ :xعرض معلومات التشغيل]
(=.)367

305

روصلا ليغشت

التشغيل باستخدام شاشة اللمس
تتميز الكاميرا بلوحة الشاشة اللمسية التي تمكنك من التحكم في التشغيل باللمس .تتشابه عمليات شاشة اللمس
المدعومة مع تلك المستخدمة في الهواتف الذكية ،واالجهزة األخرى .أوالً ،اضغط على الزر <>x
إلعداد التشغيل باستخدام شاشة اللمس.
استعراض الصور

عرض الفهرس

عرض التنقل السريع

العرض المكبر

z zيمكنك كذلك تكبير العرض عن طريق النقر مرتين بإصبع واحد.
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عرض الصورة ال ُمك ّبرة

يمكنك تكبير صورك التي تم التقاطها.

11

قم بتكبير الصورة.

z zأدر القرص < >5للحصول على عرض مُكبّر أو
عرض الفهرس في العرض المُكبّر ،يتم عرض موضع
المنطقة المُكبّرة في الجزء السفلي األيمن من الشاشة.

)(۱

22

تمرير الصورة.

z zاضغط على األزرار المتقاطعة < >Vلتمرير الصورة
رأسيا ً وأفقياً.
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عرض الفهرس (عرض صور متعددة على شاشة واحدة)

11

التبديل إلى عرض الفهرس.

z zأثناء تشغيل الصور ،أدر القرص < >5بعكس اتجاه
عقارب الساعة.
z zسيظهر عرض الفهرس المكون من  4صور .يتم تمييز
الصورة المحددة بإطار برتقالي.
يؤدي تدوير القرص < >5أكثر بعكس اتجاه عقارب
الساعة إلى عرض  ٩صور و ٣٦صورة و ١٠٠صورة.
يؤدي تدوير القرص في االتجاه اآلخر إلى عرض
 ١٠٠صورة و ٣٦صورة و ٩صور و ٤صور
وصورة واحدة.

22

اختر صورة.

z zاضغط على المفاتيح المتقاطعة < >Vلتحريك اإلطار
البرتقالي لتحديد الصورة.
z zاضغط على الزر < >0في عرض الفهرس لعرض
الصورة المحددة.
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تشغيل األفالم

11

تشغيل الصور.

22

حدد فيلم.

z zاضغط على الزر <.>x

z zاستخدم المفاتيح < >Y> <Zلتحديد فيلم لتشغيله.
z zفي عرض الصورة الواحدة ،يشير الرمز []s1
المعروض أعلى يسار الشاشة إلى الفيلم.
z zفي عرض الفهرس ،تشير الثقوب الموجودة على الحافة
اليسرى للصورة المصغرة إلى أن الصورة عبارة عن
فيلم .ونظرً ا ألنه ال يمكن تشغيل القوائم في عرض
الفهرس ،فاضغط على < >0لالنتقال إلى عرض
الصورة الواحدة.

33

في عرض الصورة المفردة ،اضغط على <.>0
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لفألا ليغشت

44

اضغط < >0لتشغيل الفيلم.

z zسيبدأ تشغيل الفيلم.

z zيمكنك إيقاف تشغيل الفيلم مؤق ًتا عن طريق الضغط على
< .>0انقر عليه مرة أخرى الستئناف التشغيل.
z zيمكنك أيضًا ضبط مستوى الصوت أثناء تشغيل الفيلم
باستخدام مفاتيح <.>W> <X
(((1السماعة

)(۱
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لفألا ليغشت

لوحة تشغيل األفالم
عمليات التشغيل

العنصر
 7تشغيل

يؤدي الضغط على < >0إلى التبديل بين التشغيل واإليقاف.

 8حركة بطيئة

اضبط سرعة الحركة البطيئة باستخدام مفاتيح < .>Y> <Zتتم اإلشارة إلى سرعة
الحركة البطيئة في أعلى يمين الشاشة.

 Tتخطي للخلف
 3اإلطار السابق

ثوان تقريبًا للخلف في كل مرة يتم الضغط فيها على <.>0
يتم تخطي ٤
ٍ
يتم عرض اإلطار السابق في كل مرة يتم الضغط فيها على < .>0في حالة
االستمرار في الضغط على < ،>0سيتم إرجاع الفيلم.

 6اإلطار التالي

لتشغيل الفيلم على أساس كل إطار على حدة ،اضغط على < .>0في حالة
االستمرار في الضغط على < ،>0سيتم إجراء التقديم السريع للفيلم.

 vتخطي لألمام

ثوان تقريبًا لألمام في كل مرة يتم الضغط فيها على <.>0
يتم تخطي ٤
ٍ

 Xتحرير

عرض شاشة التحرير (=.)313

 Iالتقاط إطار

متاحة لألفالم بتنسيق  ،4Kولألفالم ذات فترات متباعدة بتنسيق  .4Kيمكنك من
استخراج اإلطار الحالي وحفظه كصورة ثابتة .)315=( JPEG

 yموسيقى خلفية

يتم تشغيل الفيلم مع الموسيقى الخلفية المحددة (=.)353
موضع التشغيل

دقائق’ ثوان”
مستوى الصوت

(دقائق:ثوان)
مدة التشغيل
ٍ
استخدم المفاتيح < >W> <Xلضبط مستوى الصوت (=.)309
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لفألا ليغشت

لوحة تشغيل األفالم (ألبومات لقطات الفيديو السريعة وملخصات األفالم)
عمليات التشغيل

العنصر
 7تشغيل

يؤدي الضغط على < >0إلى التبديل بين التشغيل واإليقاف.

 8حركة بطيئة

اضبط سرعة الحركة البطيئة باستخدام مفاتيح < .>Y> <Zتتم اإلشارة إلى سرعة
الحركة البطيئة في أعلى يمين الشاشة.

 Tالمقطع السابق

يعرض اإلطار األول من مقطع سابق أو لقطة فيديو سريعة سابقة.

 3اإلطار السابق

يتم عرض اإلطار السابق في كل مرة يتم الضغط فيها على < .>0في حالة
االستمرار في الضغط على < ،>0سيتم إرجاع الفيلم.

 6اإلطار التالي

لتشغيل الفيلم على أساس كل إطار على حدة ،اضغط على < .>0في حالة
االستمرار في الضغط على < ،>0سيتم إجراء التقديم السريع للفيلم.

 vالمقطع التالي

يعرض اإلطار األول من المقطع التالي أو لقطة الفيديو السريعة التالية.

 Lمحو المقطع

يمحو المقطع الحالي أو لقطة الفيديو السريعة الحالية.

 Xتحرير

عرض شاشة التحرير (=.)317

 yموسيقى خلفية

يتم تشغيل األلبوم مع الموسيقى الخلفية المحددة (=.)353
موضع التشغيل

دقائق’ ثوان”
مستوى الصوت

(دقائق:ثوان)
مدة التشغيل
ٍ
استخدم المفاتيح < >W> <Xلضبط مستوى الصوت (=.)309

z zاضبط مستوى الصوت باستخدام أدوات التحكم في التلفزيون عندما تكون الكاميرا متصلة بتليفزيون لتشغيل الفيلم
(=( .)321يتعذر ضبط مستوى الصوت باستخدام مفاتيح <).>W> <X
z zقد يتوقف تشغيل الفيلم إذا كانت سرعة القراءة بالبطاقة منخفضة للغاية ،أو إذا اشتمل الفيلم على إطارات
معطوبة.
z zللحصول على تفاصيل حول وقت تسجيل األفالم المتاح ،انظر =.580
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تحرير المشهدين األول واألخير من الفيلم

يمكنك تحرير المشهدين األول واألخير بفيلم بزيادات قدرها ثانية واحدة تقريبًا.

11

إيقاف تشغيل فيلم مؤقتاً.

22

في لوحة تشغيل الفيلم ،اختر [.]X

z zستظهر لوحة تشغيل الفيلم.

33

حدد الجزء المراد تحريره.

z zحدد إما [( ]Uاقتصاص البداية) أو []V
(اقتصاص النهاية).
z zاضغط على المفاتيح < >Y> <Zلتشغيل كل إطار
على حدة.
z zبعد تحديد الجزء المراد تحريره ،اضغط على <.>0
سوف يتبقى الجزء المميز بخط في أسفل الشاشة.

44

افحص الفيلم الذي تم تحريره.

z zاختر [ ]7لتشغيل الفيلم المُعدّل.
z zلتغيير الجزء الذي تم تحريره ،ارجع إلى الخطوة رقم .3
z zإللغاء التحرير ،اضغط على الزر <.>M
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يفلا نم ريخألاو لوألا نيدهشملا ريرحت

55

)(۱) (۲

قم بحفظ الصورة.

z zحدد [.)1( ]W
z zستظهر شاشة الحفظ.
z zلحفظه كقائمة جديدة ،اختر [ملف جديد] .لحفظه واستبداله
بملف الفيلم األصلي ،حدد [إحالل].
] ( )2لحفظ نسخة مضغوطة من الملف.
z zحدد [
يتم تحويل أفالم  4Kإلى أفالم  Full HDقبل الضغط.
z zمن مربع حوار التأكيد ،حدد [موافق] لحفظ الفيلم الذي تم
تحريره والرجوع إلى شاشة تشغيل الفيلم.

z zنظرً ا لتنفيذ عملية التحرير بزيادات قدرها ثانية واحدة تقريبًا (في الموضع المشار إليه بالعالمة [ ] أسفل الشاشة)،
فقد يختلف الموضع الفعلي حيث يتم اقتصاص األفالم عن الموضع الذي حددته.
z zال يمكن تحرير األفالم التي تم تسجيلها بكاميرا أخرى.
z zال يمكنك تحرير فيلم أثناء اتصال الكاميرا بكمبيوتر.
z zال يتوفر الضغط والحفظ ألحجام تسجيل األفالم  L6V( )NTSCأو L5V
(.)PAL
z zللحصول على إرشادات حول تحرير ألبومات لقطات الفيديو السريعة ،راجع "إنشاء ألبوم" (=.)351
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استخراج اإلطار

بالنسبة للفيلم بتنسيق  ،4Kوفيلم ذات فترات متباعدة بتنسيق  ،4Kيمكنك اختيار إطارات فردية لحفظها
كصور ثابتة يبلغ حجمها  8.3ميجا بكسل ( )3840×2160تقريبا ً بتنسيق ُ .JPEGتسمى هذه الوظيفة
"التقاط إطار (التقاط إطار .")4K

11
22حدد فيلم .4K
z zاستخدم مفاتيح < >Y> <Zالختيار فيلم بتنسيق 4K
تشغيل الصور.

z zاضغط على الزر <.>3

أو فيلم ذات فترات متباعدة بتنسيق .4K
z zفي شاشة عرض معلومات التصوير (=،)590
سيتم اإلشارة إلى فيلم بتنسيق  4Kأو فيلم ذات فترات
متباعدة بتنسيق  4Kبالرمز [.]H
z zفي عرض الفهرس ،اضغط < >0للتبديل إلى عرض
الصورة المفردة.

33
44إيقاف تشغيل فيلم مؤقتاً.
z zستظهر لوحة تشغيل الفيلم.
55اختر إطار اللتقاطه.
z zاستخدم لوحة تشغيل الفيلم الختيار إطار اللتقاطه

في عرض الصورة المفردة ،اضغط على <.>0

كصورة ثابتة.
z zلتعليمات لوحة تشغيل الفيلم ،انظر =.311

315

اطإلا جارختسا

66

اختر [.]I

z zاستخدم مفاتيح < >Y> <Zلتحديد [.]I

77

قم بحفظ الصورة.

z zحدد [موافق] لحفظ اإلطار الحالي كصورة ثابتة
بتنسيق .JPEG

88

حدد الصورة المراد عرضها.

z zتحقق من مجلد الوجهة ورقم ملف الصورة.
z zحدد [عرض فيلم أصلي] أو [عرض صورة ثابتة ملتقطة].

z zالتقاط اإلطار ليس متاحا ً مع أفالم  Full HDأو أفالم  Full HDذات الفاصل الزمني ،أو أفالم HD
أو أفالم  4Kأو أفالم  4Kذات الفاصل الزمني التي تم تسجيلها بكاميرا مختلفة.
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تحرير ملخص األفالم

يمكن مسح األجزاء الفردية (المقاطع) المسجلة في النمط < .>Dكن حذرً ا عند مسح المقاطع،
ألنه يتعذر استردادها.

11
22حدد ملخص فيلم.
z zاستخدم المفتاحين < >Y> <Zلتحديد ملخص الفيلم.
اعرض الصورة.

z zاضغط على الزر <.>x

z zفي عرض الصورة المفردة ،يتم تمييز ملخصات األفالم
بالرمز [ ]sDفي الجزء العلوي األيسر.
z zفي عرض الفهرس ،اضغط < >0للتبديل إلى عرض
الصورة المفردة.

33
44حدد [.]D
z zيبدأ تشغيل ملخص الفيلم.

في عرض الصورة المفردة ،اضغط على <.>0

55
66حدد مقطعًا.
z zحدد [ ]Tأو [ ]vلتحديد مقطع.

اضغط < >0إليقاف تشغيل ملخص الفيلم مؤق ًتا.

z zستظهر لوحة تشغيل الفيلم.
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لفألا صخلم ريرحت

77

حدد [.]L

88

حدد [موافق] ،ثم اضغط على <.>0

z zيتم مسح المقطع ،ويتم استبدال ملخص الفيلم.

z zيمكن أيضًا تحرير ألبومات لقطات الفيديو السريعة .األلبومات التي تم إنشاؤها من خالل [ :xإنشاء ألبوم]
ال يمكن تحريرها.
z zلمعرفة اإلرشادات األخرى بشأن استخدام لوحة تشغيل الفيلم لملخصات األفالم ،راجع "لوحة تشغيل األفالم
(ألبومات لقطات الفيديو السريعة وملخصات األفالم)" (=.)312

318

استخراج الصور الثابتة من صور تتابع RAW

يمكنك استخراج أي صورة (كصورة بتنسيق  JPEGأو  )RAWمن مجموعات (لفات)137= ،
تم التقاطها في وضع تتابع .RAW

11
22حدد قائمة.
z zاستخدم المفتاحين < >Y> <Zلتحديد ملف قائمة.
اعرض الصورة.

z zاضغط على الزر <.>x

z zفي عرض الصورة الواحدة ،يشير الرمز []si
المعروض أعلى يسار الشاشة إلى القائمة.
z zفي عرض الفهرس ،اضغط < >0للتبديل إلى عرض
الصورة المفردة.

33
44اختر [.]i
z zيتم عرض القائمة.

في عرض الصورة المفردة ،اضغط على <.>0

55

اختر صورة.

z zاستخدم المفتاحين < >Y> <Zلتحديد الصورة المراد
استخراجها.
z zلحذف األجزاء غير الضرورية في بداية القائمة ونهايتها،
اضغط على الزر <.>X

319

 عباتت روص نم ةتباثلا روصلا جارختساتسا

66
77حدد الصورة المطلوب استخراجها واحفظها.
z zاستخدم المفتاحين < >Y> <Zلتحديد [استخراج
اضغط على <.>0

بتنسيق  ]JPEGأو [استخراج بتنسيق .]1
z zمن خالل [استخراج بتنسيق  ،]JPEGيمكنك
اختيار [تحرير وحفظ] وتطبيق معالجة صور RAW
(= )341قبل الحفظ.

z zإن الصور المحفوظة عند تحديد [استخراج بتنسيق  ]JPEGتكون بجودة [ ١٨( ]73ميجا بكسل).
z zال تتوفر المرشحات اإلبداعية ،وخاصية التهذيب ،وتغيير الحجم لصور  JPEGالمستخرجة من صور تتابع
 RAWأو المعالجة من صورة .RAW
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التشغيل على جهاز تلفزيون

يمكنك عرض اللقطات واألفالم الخاصة بك على جهاز تلفزيون من خالل توصيل الكاميرا بجهاز تلفزيون
باستخدام كبل ( HDMIال يزيد طوله عن  ٢٫٥م بنهاية طرفية من نوع  Dناحية طرف الكاميرا).
في حالة عدم ظهور الصورة على شاشة التلفاز ،تحقق من تعيين [ :5نظام الفيديو] بشكل صحيح على
[لنظام  ]NTSCأو [لنظام ( ]PALوف ًقا لنظام الفيديو بالتلفاز).

11

قم بتوصيل كبل  HDMIبالكاميرا.

22

قم بتوصيل كبل  HDMIبالتلفاز.

33

قم بتشغيل جهاز التلفاز وتحويل دخل الفيديو الخاص
بجهاز التلفاز لتحديد المنفذ المتصل.

z zأدخل كبل  HDMIفي طرف <>D
بالكاميرا.

z zقم بتوصيل كبل  HDMIبمنفذ  HDMI INالخاص
بجهاز التلفاز.

44
55اضغط على الزر <.>x
z zستظهر الصورة على شاشة التلفاز( .لن يتم عرض شيء
اضبط مفتاح تشغيل الكاميرا على <.>1

على شاشة الكاميرا).
z zسيتم عرض الصور تلقائيًا بدقة عالية تناسب جهاز
التلفاز المتصل.
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نويزفلت زاهج ىلع ليغشتلا

z zاضبط مستوى صوت الفيلم من خالل جهاز التلفاز .ال يمكن ضبط مستوى الصوت باستخدام الكاميرا.
z zقبل توصيل الكبل بين الكاميرا والتلفاز وفصله ،أوقف تشغيل الكاميرا وجهاز التلفاز.
z zوف ًقا لنوع جهاز التلفاز ،قد يتم قص جزء من الصورة المعروضة.
z zال تقم بتوصيل أي خرج جهاز آخر بطرف توصيل < >Dالخاص بالكاميرا .فقد يؤدي ذلك إلى
حدوث عطل.
z zقد ال تقوم بعض أجهزة التلفاز بعرض الصور الملتقطة بسبب عدم التوافق.
z zقد ال تعرض الصور مباشرة .لتجنب التأخير ،قم بتعيين [ :5تحليل  ]HDMIعلى [.)509=( ]1080p
z zال يتم دعم عمليات شاشة اللمس أثناء توصيل الكاميرا بجهاز تلفزيون.
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حماية الصور

يمكنك حماية الصور الثمينة من التعرض للمسح عن طريق الخطأ.

حماية صورة مفردة

11

حدد [ :3حماية الصور].

22

حدد [اختيار الصور].

33

اختر صورة.

z zاستخدم المفاتيح < >Y> <Zلتحديد الصورة
المراد حمايتها.

)(۱

44

قم بحماية الصورة.

z zاضغط < >0لحماية الصورة المحددة.
سيظهر رمز [ )1( ]Kفي أعلى الشاشة.
z zإللغاء حماية الصورة ،اضغط < >0مجدداً.
سيختفي رمز [.]K
z zلحماية صورة أخرى ،كرر الخطوتين  3و.4
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روصلا ةيامح

تحديد نطاق الصور المراد حمايتها
أثناء تصفح الصور في فهرس العرض ،يمكنك تحديد الصورتين األولى واألخيرة لتحديد نطاق لحماية جميع
الصور التي تم اختيارها بنفس الوقت.

11

حدد [اختيار المدى].

z zحدد [اختيار المدى] في [ :3حماية الصور].

22

قم بتحديد نطاق الصور.

z zحدد أول صورة (نقطة البداية).
z zوبعد ذلك ،حدد آخر صورة (نقطة النهاية).
z zستتم حماية الصور الموجودة في المدى المحدد،
وسيظهر الرمز [.]J
z zلتحديد صورة أخرى لحمايتها ،أعد تكرار الخطوة .2
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روصلا ةيامح

حماية جميع الصور الموجودة في مجلد أو على بطاقة
يمكنك حماية جميع الصور الموجودة في مجلد أو على بطاقة في الوقت نفسه.
عند اختيار [كل الصور في المجلد] أو [كل الصور على البطاقة]
في [ :3حماية الصور] ،ستتم حماية جميع الصور
الموجودة في المجلد أو على البطاقة.
إللغاء حماية الصور ،حدد [إلغاء حماية كل الصور في المجلد]
أو [إلغاء حماية كل الصور في البطاقة].
إذا تم ضبط ظروف البحث من خالل [ :3ضبط ظروف بحث الصورة] (= ،)363سيتم تغيير العرض
إلى [جميع الصور الموجودة] و[إلغاء حماية كل الصور].
إذا قمت بتحديد [جميع الصور الموجودة] ،سيتم حماية كل
الصور التي تم إيجادها.
إذا حددت [إلغاء حماية كل الصور] ،سيتم إلغاء حماية كل
الصور التي تم إيجادها.

z zإذا تمت تهيئة البطاقة (= ،)490فسيتم مسح الصور المحمية أيضًا.
z zبمجرد أن تقوم بحماية الصورة ،ال يمكن مسحها بواسطة وظيفة المسح الخاصة بالكاميرا .لمسح صورة محمية،
يجب ً
أول إلغاء الحماية.
z zفي حالة مسح جميع الصور (= ،)330ستبقى فقط الصور المحمية .يعد هذا مريحً ا عند الرغبة في مسح جميع
الصور غير الضرورية في آن واحد.
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تدوير الصور

يمكنك استخدام هذه الميزة لتدوير الصورة المعروضة في االتجاه المطلوب.

11

حدد [ :3تدوير صورة].

22

اختر صورة.

z zاستخدم المفاتيح < >Y> <Zلتحديد الصورة المراد
تدويرها.

33

قم بتدوير الصورة.

z zفي كل مرة يتم فيها الضغط على الزر < >0فسوف
تدور الصورة باتجاه عقارب الساعة كالتالي:
 ٩٠درجة ←  ٢٧٠درجة ←  ٠درجة.
z zلتدوير صورة أخرى ،كرر الخطوتين  2و.3

z zإذا قمت بتعيين [ :5تدوير تلقائي] على [تشغيل )489=( ]zDقبل التقاط اللقطات الرأسية ،فلن تحتاج
إلى تدوير الصورة بهذه الوظيفة.
z zإذا لم يتم عرض الصورة التي تم تدويرها في اتجاه التدوير أثناء تشغيلها ،فاضبط [ :5تدوير تلقائي] على
[تشغيل.]zD
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محو الصور

يمكنك إما تحديد الصور ومسحها الواحدة تلو األخرى أو مسحها كلها دفعة واحدة .لن يتم مسح الصور
المحمية (=.)323
z zبمجرد مسح الصورة ،ال يمكن استعادتها .تأكد أنك ال تحتاج إلى الصور قبل مسحها .لمنع مسح الصور الهامة
بالخطأ ،قم بحمايتها.

مسح صورة واحدة

11

حدد الصورة المطلوب مسحها.

z zاضغط على الزر <.>x
z zاستخدم المفاتيح < >Y> <Zلتحديد الصورة
المراد مسحها.

22

اضغط على الزر <.>L

33

قم بمسح الصور.

أفالم أو صور  JPEGأو RAW
z zحدد [محو].

صور RAW+JPEG

z zاختر عنصرً ا.
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روصلا وحم

ضع عالمة [ ]Xعلى الصور المراد مسحها دفعة واحدة
من خالل إضافة عالمة االختيار بالصور المراد مسحها ،يمكنك مسح عدة صور في آن معًا.

11

حدد [ :3محو الصور].

22

حدد [اختيار الصور ومحوها].

33

اختر صورة.

z zاستخدم المفاتيح < >Y> <Zلتحديد صورة لمسحها،
ثم اضغط <.>0
z zلتحديد صورة أخرى لمسحها ،أعد تكرار الخطوة .3

44

مسح الصور.

z zاضغط على الزر < ،>Mثم اضغط [موافق].
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روصلا وحم

تحديد نطاق الصور المراد مسحها
أثناء تصفح الصور في فهرس العرض ،يمكنك تحديد الصورتين األولى واألخيرة لتحديد نطاق لمسح جميع
الصور التي تم اختيارها بنفس الوقت.

11

حدد [اختيار المدى].

z zحدد [اختيار المدى] في [ :3محو الصور].

22

قم بتحديد نطاق الصور.

z zحدد أول صورة (نقطة البداية).
z zوبعد ذلك ،حدد آخر صورة (نقطة النهاية).

33
44مسح الصور.
z zحدد [موافق].

اضغط على الزر <.>M
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روصلا وحم

مسح جميع الصور الموجودة في مجلد أو على بطاقة
يمكنك مسح جميع الصور الموجودة في مجلد أو على بطاقة في الوقت نفسه.
عند تعيين [ :3محو الصور] على [كل الصور في المجلد]،
أو [كل الصور على البطاقة] ،سيتم مسح كل الصور الموجودة
في المجلد أو على البطاقة.

إذا تم ضبط ظروف البحث من خالل [ :3ضبط ظروف بحث الصورة] (= ،)363سيتم تغيير العرض
إلى [جميع الصور الموجودة].
إذا قمت بتحديد [جميع الصور الموجودة] ،سيتم مسح كل
الصور التي تم إيجادها.

z zلمسح كافة الصور ،بما في ذلك الصور المحمية ،قم بتهيئة البطاقة (=.)490
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طلب الطباعة

يتيح لك تنسيق أمر الطباعة الرقمي ( )DPOFطباعة الصور المسجلة في البطاقة وف ًقا لتعليمات الطباعة
الخاصة بك كتحديد الصورة وكمية الطباعة على سبيل المثال .يمكنك طباعة صور متعددة في رزمة واحدة
أو خلق أمر طباعة فوتوغرافي.
يمكنك ضبط نوع الطباعة ووضع التاريخ ووضع رقم الملف الخ .سيتم تطبيق إعدادات الطباعة على كل
الصور المطلوب طباعتها( .ال يمكن ضبط اإلعدادات لكل صورة على حدة).

ضبط خيار الطباعة

11

حدد [ :3أمر الطباعة].

22
33اضبط الخيارات حسب الرغبة.
z zاضبط [نوع الطباعة][ ،التاريخ] ،و[رقم الملف].
حدد [إعداد].

نوع الطباعة

 Kقياسي

طباعة صورة واحدة على ورقة واحدة.

 Lفهرس

طباعة صور مصغرة متعددة على صفحة واحدة.

K
L

التاريخ
رقم الملف

كالهما
تشغيل
إيقاف
تشغيل
إيقاف

طباعة الصور العادية والفهرس.
[تشغيل] طباعة التاريخ المسجل للصور الملتقطة.
[تشغيل] طباعة رقم الملف.
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ةعابطلا بلط

44

قم بإنهاء اإلعداد.

z zاضغط على الزر <.>M
z zتالياً .اختر [اختر صورة] أو [متعدد] لتخصيص الصور
المطلوب طباعتها.

z zإذا قمت بطباعة صورة باستخدام اإلعدادات [فهرس] ،أو [كالهما] (= ،)331قد ال تتم طباعة الفهرس مع
طابعات بعينها .في تلك الحالة ،قم بتغيير حجم الصورة (= ،)356ثم اطبع الفهرس.
z zقد ال تتم طباعة التاريخ ورقم الملف بالرغم من ضبط [التاريخ] ،و[رقم الملف] على [تشغيل] ،وذلك يتوقف
على إعدادات الطباعة بالطابعة.
z zفي عالمة تبويب مطبوعات [فهرس] ،ال يمكن ضبط [التاريخ] ،و[رقم الملف] على [تشغيل] في نفس الوقت.
z zعند الطباعة باستخدام ( DPOFتنسيق أمر الطباعة الرقمي) ،يجب استخدام البطاقة التي تم ضبط مواصفات
أمر الطباعة الخاصة بها .لن تتم الطباعة إذا قمت فقط باستخراج الصور من البطاقة وحاولت طباعتها.
z zقد يتعذر على بعض الطابعات المتوافقة مع معيار ( DPOFتنسيق أمر الطباعة الرقمي) ووحدات إنهاء الصور
الفوتوغرافية طباعة الصور بالطريقة التي حددتها .ارجع إلى دليل االرشادات الخاص بالطابعة أو تأكد باستخدام
وحدة إنهاء الصور الفوتوغرافية من التوافق عند التجهيز لطباعة الصور.
z zال تستخدم هذه الكاميرا لتهيئة إعدادات الطباعة للصور التي تم ضبط إعدادات  DPOFلها على كاميرا أخرى.
قد ال يعمل أمر الطباعة أو قد يتم استبداله .أيضًا ،وحسب نوع الصورة ،ربما ال يكون من الممكن تنفيذ أمر
الطباعة.
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ةعابطلا بلط

تحديد الصور المطلوب طباعتها
z zاختيار الصور
اختر وخصص الصور صورة بصورة.
اضغط زر < >Mلحفظ امر الطباعة على البطاقة.

z zقياسي/كالهما
)(۱

)(۲

اضغط الزر < >0لطباعة نسخة من الصورة
المعروضة .عن طريق الضغط على المفتاحين
< ،>W> <Xيمكنك ضبط عدد النسخ المطلوب
طباعتها حتى  99نسخة.

(((1الكمية
(((2إجمالي الصور المحددة

z zفهرس
)(۳) (٤

اضغط < >0إلضافة عالمة صح [ ]Xإلى المربع.
سيتم تضمين الصورة في طباعة الفهرس.

(((3عالمة صح
(((4رمز الفهرس

z zاختيار صور متعددة
حدد المدى

في [متعدد] ،حدد [اختيار المدى] .اختيار أول وآخر
صورة في النطاق يحدد كل الصور في النطاق بعالمة صح
[ ،]Xوسيتم طباعة نسخة واحدة من كل صورة.
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ةعابطلا بلط

كل الصور في مجلد

حدد [تحديد الكل في المجلد] وحدد المجلد .سيتم تضمين أمر طباعة لكل صورة من الصور.
إذا حددت [إلغاء الكل في المجلد] وقمت بتحديد المجلد ،سيتم إلغاء أمر الطباعة لجميع الصور
في المجلد.

كل الصور على البطاقة

إذا حددت [تحديد الكل على البطاقة] ،فسيتم تضمين أمر طباعة لكل صورة من الصور.
إذا حددت [إلغاء الكل على البطاقة] ،فسيتم تضمين أمر طباعة لكل صورة من البطاقة.

إذا تم ضبط ظروف البحث من خالل [ :3ضبط ظروف بحث الصورة] (= )363وقمت بتحديد [متعدد]،
فسيتم تغيير العرض إلى [تحديد كل الصور الموجودة] و[إلغاء كل الصور الموجودة].

كل الصور التي تم إيجادها

إذا قمت بتحديد [تحديد كل الصور الموجودة] ،فسيتم تخصيص نسخة واحدة من كل الصور
المرشحة بمحددات البحث للطباعة.
إذا حددت [إلغاء كل الصور الموجودة] ،فسيتم مسح أمر طباعة كل الصور التي تم إيجادها.

z zال يمكن تخصيص صور  RAWأو األفالم للطباعة .الحظ أن الصور بتنسيق  RAWواألفالم لن يتم تضمينها
في أمر الطباعة حتى إذا حددت جميع الصور من خالل [متعدد].
z zعند استخدام طابعة تدعم معيار  ،PictBridgeال تطبع أكثر من  400صورة ألمر الطباعة الواحد.
وإذا حددت أكثر من ذلك ،فقد ال تتم طباعة جميع الصور.
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إعداد ألبوم الصور

يمكنك تحديد ما يقارب  998صورة لطباعتها في دليل الصور .عند استخدام ( EOS Utilityبرنامج )EOS
لنقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر ،سيتم نقل الصور المحددة إلى المجلد المراد .هذه الوظيفة مفيدة لطلب كتب
الصور عبر شبكة اإلنترنت.

تحديد صورة واحدة تلو األخرى

11

حدد [ :3إعداد ألبوم الصور].

22

حدد [اختيار الصور].

33

حدد الصورة المراد تخصيصها.

z zاستخدم المفاتيح < >Y> <Zلتحديد صورة،
ثم اضغط <.>0
z zلتحديد صورة أخرى لتخصيصها في دليل صور،
أعد تكرار الخطوة .3
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روصلا موبلأ دادعإ

تحديد نطاق الصور لدليل الصور
أثناء النظر إلى الصور في عرض الفهرس ،يمكنك تحديد نطاق صور (نقطة البداية ونقطة النهاية)
لتخصيصها في دليل صور في نفس الوقت.

11

حدد [متعدد].

z zضمن [ :3إعداد ألبوم الصور] ،حدد [متعدد].

22

حدد [اختيار المدى].

33

قم بتحديد نطاق الصور.

z zحدد أول صورة (نقطة البداية).
z zوبعد ذلك ،حدد آخر صورة (نقطة النهاية).
z zسيتم إلحاق عالمة [ ]Xبجميع الصور الواقعة ضمن
نطاق الصورة األولى واألخيرة.
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روصلا موبلأ دادعإ

تخصيص جميع الصور الموجودة في مجلد أو على بطاقة
يمكنك تخصيص الصور الموجودة في مجلد أو على بطاقة في الوقت نفسه لوضعها في دليل صور.
ضمن [ :xإعداد ألبوم الصور] ،يمكنك تعيين [متعدد]
على [كل الصور في المجلد] أو [كل الصور على البطاقة]
لتحديد كل الصور الموجودة في المجلد أو على البطاقة
لوضعها في دليل صور.
إللغاء التحديد ،حدد [إلغاء الكل في المجلد] أو
[إلغاء الكل على البطاقة].
إذا تم ضبط ظروف البحث من خالل [ :3ضبط ظروف بحث الصورة] (= )363وقمت بتحديد
[متعدد] ،فسيتم تغيير العرض إلى [جميع الصور الموجودة] و[إلغاء كل الصور الموجودة].
إذا قمت بتحديد [جميع الصور الموجودة] ،سيتم تخصيص
كل الصور التي تم إيجادها عبر الترشيح بمحددات البحث،
لوضعها في دليل الصور.
إذا حددت [إلغاء كل الصور الموجودة] ،فسيتم مسح كل
الصور التي تم إيجادها.

z zال يمكن تخصيص صور  RAWأو األفالم لدليل الصور .الحظ أن الصور بتنسيق  RAWواألفالم لن يتم
تضمينها في دليل الصور حتى إذا حددت جميع الصور من خالل [متعدد].
z zال تقم باستخدام هذه الكاميرا لتهيئة إعدادات مجلد الصور التي تم ضبط إعداداتها على كاميرا أخرى.
قد يتم الكتابة على إعدادات دليل الصور.
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مرشحات إبداعية

يمكنك تطبيق معالجة المرشح التالية على إحدى الصور وحفظها كصورة منفصلة :أبيض/أسود محبب،
وتركيز بؤري سلس ،وتأثير عين سمكة ،وتأثير الفن الجميل ،وتأثير لوحة مائية ،وتأثير كاميرا بسيطة،
وتأثير مصغر.

11

حدد [ :3مرشحات إبداعية].

22

اختر صورة.

z zاستخدم المفتاحين < >Y> <Zلتحديد صور،
ثم اضغط <.>0
z zيمكنك تدوير القرص < >5لتحديد صورة باستخدام
عرض الفهرس.

33

حدد تأثير مرشح (=.)339

44

اضبط تأثير المرشح.

z zاضبط تأثير المرشح ،ثم اضغط على <.>0
z zللحصول على تأثير مصغر ،اضغط على المفاتيح
< >W> <X> <Y> <Zلتحريك اإلطار
األبيض الذي يشير إلى المنطقة التي تبدو واضحة،
ثم اضغط على <.>0
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55

قم بحفظ الصورة.

z zحدد [موافق].
z zتحقق من مجلد الوجهة ورقم ملف الصورة المعروض،
ثم اضغط [موافق].
z zلتطبيق معالجة المرشح على الصور األخرى،
كرر الخطوات .٥–٢

z zبالنسبة للصور الملتقطة في تصوير  ،RAW+JPEGيتم تطبيق معالجة المرشح على صورة ،RAW
ويتم حفظ الصور بتنسيق .JPEG
z zبالنسبة لصور  RAWالملتقطة بنسبة عرض إلى ارتفاع معينة ،يتم حفظ الصورة الناتجة بنسبة العرض إلى
االرتفاع هذه بعد معالجة المرشح.
z zلن تحتوي الصور التي تمت معالجتها باستخدام تأثير عين سمكة على بيانات مسح الغبار (= )174الملحقة.

خصائص المرشحات اإلبداعية
 Iz zأبيض/أسود محبب

يعرض الصور باللونين األبيض واألسود بحيث تبدو محببة .من خالل ضبط التباين ،يمكنك تغيير تأثير
األبيض واألسود.

 Gz zتركيز بؤري سلس

يعطي الصورة مظهرً ا سلسًا .من خالل ضبط التشويش ،يمكنك تغيير درجة السالسة.

 Xz zتأثير عين سمكة

يمنح تأثير عدسة عين السمكة .ستبدو الصورة بتشوه برميلي.
ووف ًقا لمستوى تأثير هذا المرشح ،تتغير المنطقة المقصوصة على امتداد أطراف الصورة .كما أنه بسبب
تكبير وسط الصورة من خالل تأثير هذا المرشح ،فإن الدقة الظاهرة في الوسط قد تقل بنا ًء على عدد
بكسالت التسجيل ،ومن ث ّم قم بتعيين تأثير هذا المرشح في الخطوة  ٤مع التحقق من الصورة الناتجة.
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 Jz zتأثير الفن الجميل

يجعل الصورة تبدو مثل لوحة زيتية وسيبدو الهدف ثالثي األبعاد بدرجة أكبر .من خالل ضبط التأثير،
يمكنك تغيير التباين والتشبع .يرجى مالحظة أنه قد ال يتم عرض أهداف مثل السماء أو الجدران البيضاء
بسالسة كما قد تبدو غير منتظمة أو تحتوي على ضجيج هائل.

 Kz zتأثير لوحة مائية

يجعل الصورة تبدو كلوحة مائية بألوان هادئة .من خالل ضبط التأثير ،يمكنك تغيير كثافة األلوان.
يرجى مالحظة أنه قد ال يتم عرض المشاهد الليلية أو المشاهد المظلمة بسالسة كما قد تبدو غير منتظمة
أو تحتوي على تشويش هائل.

 Hz zتأثير كاميرا بسيطة

يحوّ ل األلوان إلى األلوان الناتجة عن استخدام الكاميرات البسيطة كما يع ِّتم الزوايا األربعة في الصورة.
يمكن استخدام خيارات درجات األلوان لتغيير األلوان غير الحقيقية غير المرغوبة.

 cz zتأثير مصغر

ينشئ تأثير الديوراما .يمكنك تغيير أماكن وضوح الصورة .لتغيير اتجاه المنطقة الواضحة
(اإلطار األبيض) في الخطوة  ،٤اضغط على المفتاحين < >Y> <Zلالنتقال من الوضع األفقي
أو المفتاحين < >W> <Xلالنتقال من الوضع الرأسي (أو انقر فوق [ ]Tعلى الشاشة).
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معالجة صورة RAW

M

يمكنك معالجة الصور  1أو  Fبواسطة الكاميرا إلنشاء صور بتنسيق  .JPEGال تتأثر صور
 ،RAWلذا من الممكن تطبيق حاالت مختلفة إلنشاء ملفات .JPEG
يمكنك استخدام برنامج ( Digital Photo Professionalبرنامج  )EOSلمعالجة الصور .RAW

11

حدد [ :3معالجة صورة .]RAW

22

حدد عنصر ،ثم اختر الصور.

z zيمكنك تحديد عدة صور لمسحها دفعة واحدة.

حدد الصور

z zاستخدم المفاتيح < >Y> <Zلتحديد صورة لمعالجتها،
ثم اضغط <.>0
z zاضغط على الزر <.>M

حدد المدى

z zحدد أول صورة (نقطة البداية).
z zوبعد ذلك ،حدد آخر صورة (نقطة النهاية).
z zاضغط على الزر <.>M
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33

حدد محددات المعالجة المطلوبة.
استخدام إعدادات التصوير

z zتتم معالجة الصور باستخدام إعدادات الصور وقت
التقاطها.

تخصيص معالجة RAW

z zاستخدم المفاتيح <>W> <X> <Y> <Z
لتحديد عنصر.
z zأدر القرص < >6لتبديل اإلعداد.
z zاضغط < >0للوصول لشاشة إعدادات الوظيفة.
z zللرجوع إلى إعدادات الصورة في وقت التصوير،
اضغط على الزر <.>S

شاشة المقارنة

z zيمكنك التبديل بين الشاشات [بعد التغيير]،
و[إعدادات تصوير] عن طريق الضغط على
زر < ،>Bوإدارة القرص <.>5
z zتبدو العناصر في شاشة [بعد التغيير] التي تم تعديلها منذ
وقت اإللتقاط باللون البرتقالي.
z zاضغط على الزر <.>M

44

حفظ الصورة.

z zعند استخدام [تخصيص معالجة ،]RAW
اختر [( ]Wحفظ).
z zاقرأ الرسالة وحدد [موافق].
z zلمعالجة صور اخرى ،اختر [نعم] ،وكرر الخطوات
من .4–2

342

 ةروص ةجلاعماعم

55

حدد الصورة المراد عرضها.

z zحدد [الصورة األصلية] أو [الصورة المُعالجة].

العرض المكبر
يمكنك تكبير الصور المعروضة لإلعداد [تخصيص معالجة  ]RAWمن خالل تدوير القرص <.>5
يختلف التكبير بنا ًء على إعداد [جودة الصورة] .استخدم األزرار المتقاطعة < >Vلتمرير الصورة المكبرة
رأسيا ً وأفقياً.
إللغاء العرض المُكبّر ،قم بتدوير القرص < >5في االتجاه اآلخر.

الصور ذات نسب العرض إلى االرتفاع المحددة
يتم إنشاء صور  JPEGبنسب العرض إلى االرتفاع المحددة عند قيامك بمعالجة صور  RAWالملتقطة من
خالل اإلعداد [ :zنسبة عرض إلى ارتفاع صورة] (= )125المعيّن على خيار آخر بخالف [.]3:2
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خيارات معالجة الصور بتنسيق RAW
[z z

] ضبط السطوع

[z z

] توازن لون أبيض (=)155

[z z

] نمط الصورة (=)163

يمكنك تعديل سطوع الصورة إلى ما يصل إلى  ±1توقف بمعدل زيادات قدرها .3/1

يمكنك اختيار توازن اللون األبيض .إذا قمت بتحديد [ ،]Qيمكنك تحديد [تلقائي :أولوية الجو المحيط]
أو [تلقائي :أولوية لون أبيض] .إذا قمت بتحديد [ ،]Pيمكنك ضبط حرارة اللون.
يمكنك اختيار نمط الصورة .يمكنك ضبط درجة الوضوح والتباين وغيرها من المعلمات.

[z z

] مُحسن اإلضاءة التلقائي (=)149

[z z

] تخفيض تشويش سرعة  ISOالعالية (=)172

يمكنك ضبط ( Auto Lighting Optimizerمُحسن اإلضاءة التلقائي).

يمكنك ضبط تقليل التشويش لسرعة  ISOالعالية .إذا كان التأثير صعب تحقيقه ،فقم بتكبير الصورة
(=.)307

 ]73[z zجودة الصورة (=)122

يمكنك ضبط جودة الصورة عند إنشاء صور بصيغة .JPEG
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] مساحة األلوان (=)162

[z z

يمكنك تحديد  sRGBأو  .Adobe RGBنظرً ا ألن شاشة بالكاميرا غير متوافقة مع ،Adobe RGB
فلن تختلف الصورة كثيرً ا عند ضبط أي من خياري مساحة اللون.

] تصحيح انحراف العدسة

[z z
[

] تصحيح اإلضاءة الطرفية (=)129

[

] تصحيح التشويه (=)129

[

] محسن عدسة رقمية (=)130

الظاهرة التي تجعل زوايا الصور تبدو أغمق بسبب مواصفات العدسة يمكن تصحيحها.
في حالة تعيين [تمكين] ،سيتم عرض الصورة المصححة .إذا كان من الصعب تمييز التأثير،
فقم بتكبير الصورة (= )307وتحقق من الزوايا األربع .سيكون تصحيح اإلضاءة الطرفية
المطبق على الكاميرا أقل وضوحً ا من برنامج Digital Photo Professional
(برنامج  )EOSفي أقصى قدر للتصحيح .في حالة عدم ظهور تأثيرات التصحيح،
استخدم  Digital Photo Professionalلتطبيق تصحيح اإلضاءة الطرفية.
يمكن تصحيح تشوه الصورة الناتج عن مواصفات العدسة .في حالة تعيين [تمكين] ،سيتم عرض
الصورة المصححة .سوف يتم اقتطاع الحد الخارجي للصورة في الصورة التي تم تصحيحها.
نظرً ا ألن دقة الصورة قد تبدو أقل ،استخدم معلمة [الحدة] نمط الصورة إلجراء عمليات الضبط
عند الضرورة.

يمكنك تصحيح انحراف العدسة وانحراف الضوء وف ْقد الحدة الناتج عن مرشح الترددات المنخفضة
عن طريق تطبيق قيم التصميم البصري .قم بتكبير الصور (= )307للتحقق من تأثيرات تعيين
هذا الخيار على [تمكين] .من دون التكبير ،ال يتم عرض تأثير محسن العدسة الرقمية .يؤدي اختيار
[تمكين] إلى تصحيح االنحراف اللوني وانحراف الضوء ،إال أن هذه الخيارات غير معروضة.
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[

] تصحيح االنحراف اللوني (=)131

[

] تصحيح انحراف الضوء (=)131

يمكن تصحيح االنحراف اللوني (آثار اللون التي تظهر حول الهدف) بسبب مواصفات العدسة.
في حالة تعيين [تمكين] ،سيتم عرض الصورة المصححة .إذا كان التأثير صعب تحقيقه،
فقم بتكبير الصورة (=.)307
يمكن تصحيح انحراف الضوء الناجم عن فتحة العدسة والذي يؤدي إلى تقليل درجة وضوح
الصورة .في حالة تعيين [تمكين] ،سيتم عرض الصورة المصححة .إذا كان التأثير صعب تحقيقه،
فقم بتكبير الصورة (=.)307

z zمعالجة الصور بتنسيق  RAWلن تخلق النتائج نفسها كمعالجة الصور  RAWباستخدام Digital Photo
( Professionalبرنامج .)EOS
z zإذا استخدمت [ضبط السطوع] ،التشويش ،التردد وما إلى ذلك يمكن زيادته بتأثيرات التحسين.
z zعند تعيين [محسن عدسة رقمية] ،قد يتم تكثيف الضوضاء مع تأثيرات التصحيح .كذلك قد تبرز حواف
الصورة .اضبط دقة نمط الصورة أو اضبط [محسن عدسة رقمية] على [تعطيل] حسب الحاجة.
z zتختلف تأثيرات تصحيح انحراف العدسة باختالف العدسة وظروف التصوير .كذلك ،قد يكون من الصعب
الحصول على التأثير وف ًقا للعدسة المستخدمة وظروف التصوير وما إلى ذلك.
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يمكنك معالجة صور  RAWمن خالل تطبيق التأثيرات المفضلة بالنسبة لك وحفظها بتنسيق .JPEG

11

حدد [ :3مساعدة إبداعية].

22

اختر صورة.

z zاستخدم المفاتيح < >Y> <Zلتحديد صورة لمعالجتها،
ثم اضغط <.>0

33

حدد مستوى التأثير.

z zاستخدم المفاتيح < >Y> <Zلتحديد التأثير.

z zعن طريق تحديد [ضبط مسبق] والضغط على
< ،>0يمكنك اختيار [ ]VIVIDأو []SOFT
أو تأثيرات الضبط المسبق األخرى]AUTO1[ .
و[ ]AUTO2و[ ]AUTO3هي تأثيرات توصي بها
الكاميرا بنا ًء على ظروف الصورة.
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z zيمكنك ضبط التأثيرات مثل [سطوع] أو [التباين]
بالضغط على < >0ثم استخدام المفاتيح
<.>Y> <Z
z zاضغط على < >0عند االنتهاء من الضبط.

z zإلعادة تعيين التأثير ،اضغط على الزر <.>A
z zللتأكيد على التأثير ،اضغط على الزر <.>S

44

قم بحفظ الصورة.

z zحدد [موافق].

348

معالجة  RAWباستخدام تحكم سريع

M

يمكنك تحديد نوع معالجة صور  RAWالتي يتم تنفيذها من شاشة التحكم السريع.

11

حدد [ :3معالجة  RAWباستخدام تحكم سريع].

22

اختر عنصرً ا.

z zمساعدة إبداعية

معالجة  RAWالتي تطبق التأثير المفضل بالنسبة لك
(=.)347

z zمعالجة صورة RAW

معالجة  RAWوف ًقا للشروط التي تحددها (=.)341

349

تصحيح العين الحمراء

لتصحيح أجزاء الصورة المتأثرة بالعين الحمراء الناتجة عن ضوء الفالش تلقائيًا .يمكن حفظ الصورة
كملف منفصل.

11

حدد [ :3تصحيح العين الحمراء].

22

حدد صورة من خالل <.>Y> <Z

33

قم بحفظ الصورة.

z zبعد اختيار الصورة ،المس [ ]Eأو اضغط
على <.>0
z zيتم عرض اإلطارات البيضاء حول مناطق الصورة
المُصححة.

z zحدد [موافق].
z zيتم حفظ الصورة كملف منفصل.

z zقد ال يتم تصحيح بعض الصور بدقة.

350

إنشاء ألبوم

يمكنك إعادة ترتيب لقطات الفيديو أو حذفها أو إعادة تشغيلها في أحد األلبومات.

11

حدد [ :3إنشاء ألبوم].

22

حدد ألبومًا لتحريره.

z zاضغط < >0إلضافة عالمة صح [.]X
z zبعد التحديد ،اضغط على الزر <.>M

33

حدد [موافق].

44

حدد خيارً ا من ضمن خيارات التحرير.
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خيار
Tإعادة ترتيب لقطات
فيديو سريعة

الوصف
استخدم المفاتيح < >Y> <Zلتحديد لقطة فيديو سريعة لنقلها ،ثم اضغط <.>0
استخدم المفاتيح < >Y> <Zلنقلها ،ثم اضغط <.>0

استخدم المفاتيح < >Y> <Zلتحديد لقطة فيديو سريعة إلزالتها ،ثم اضغط <.>0
Lإزالة لقطة فيديو سريعة يتم تصنيف لقطات الفيديو المحددة بالشكل [ .]Lلمحو التحديد وإزالة [،]L
اضغط على < >0مرة أخرى.
7عرض لقطة فيديو
سريعة

استخدم المفاتيح < >Y> <Zلتحديد لقطة فيديو سريعة لتشغيلها ،ثم اضغط <.>0
استخدم المفاتيح < >W> <Xلضبط مستوى الصوت.

55

إنهاء التحرير.

66

قم بحفظ الصورة.

z zاضغط على الزر < >Mعند االنتهاء من التحرير.
z zحدد [( ]Wإنهاء التحرير).

z zللتحقق من التحرير ،حدد [استعراض].
z zلتشغيل ألبوم يحتوي على موسيقى خلفية ،استخدم
[موسيقى خلفية] لتحديد الموسيقى (=.)353
z zيؤدي تحديد [حفظ] إلى حفظ األلبوم المُعدّل كألبوم جديد.

z zيمكن تحرير ألبوم لقطات الفيديو مرة واحدة فقط.
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موبلأ ءاشنإ

تحديد موسيقى الخلفية
يمكن تشغيل األلبومات وشرائح العرض بموسيقى خلفية بمجرد نسخ الموسيقى إلى البطاقة ،وذلك باستخدام
( EOS Utilityبرنامج .)EOS

11

حدد [موسيقى خلفية].

22

حدد الموسيقى الخلفية.

33

االستماع إلى عينة.

z zاضبط [موسيقى خلفية] على [تشغيل].

z zاستخدم المفتاحين < >W> <Xلتحديد الموسيقى،
ثم اضغط على < .>0يمكنك تحديد مقاطع صوتية
متعددة في [عرض شرائح].
z zلالستماع إلى عينة ،اضغط على الزر <.>B
z zاستخدم المفاتيح < >W> <Xلضبط مستوى الصوت.
اضغط على < >Bمرة أخرى إليقاف التشغيل.
z zلحذف الموسيقى ،استخدم المفتاحين <>W> <X
لتحديدها ،ثم اضغط على الزر <.>S

z zللحصول على إرشادات حول نسخ الموسيقى الخلفية إلى البطاقات ،ارجع إلى دليل اإلرشادات .EOS Utility
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تهذيب

يمكنك اقتصاص صورة  JPEGوحفظها كصورة أخرى .يمكن اقتصاص صورة فقط بالصور بتنسيق
 .JPEGال يمكن اقتصاص الصور بتنسيق .RAW

11

حدد [ :xتهذيب].

22

اختر صورة.

z zاستخدم المفاتيح < >Y> <Zلتحديد الصورة لتهذيبها.

33

ضبط إطار االقتصاص.

z zاضغط على < >0لعرض إطار االقتصاص.
z zسيتم اقتصاص الصورة بشكل طفيف وف ًقا لظروف
تغيير الحجم.

z zتغيير حجم إطار االقتصاص

أدر القرص < >5لتغيير حجم إطار االقتصاص .كلما صغر حجم إطار االقتصاص كلما كبر حجم
الصورة التي تم اقتصاصها.

z zتغيير نسبة عرض إلى ارتفاع والتوجيه
أدر القرص < >5الختيار [

354

 .]eاضغط على < >0لتغيير نسبة األبعاد إلطار التهذيب.

بيذهت

z zتحريك إطار االقتصاص

اضغط على األزرار المتقاطعة < >Vلتحريك اإلطار رأسيا ً وأفقياً .قم بتحريك إطار االقتصاص حتى
يغطي مساحة الصورة المرادة.

z zتصحيح الميل

يمكنك تصحيح ميل الصورة بدرجة  .10±أدر القرص < >5الختيار [ ،]cثم اضغط على
< .>0أثناء التحقق من الميل باستخدام الشبكة المعروضة ،أدر القرص <( >5بمعدل زيادات
 0.1درجة) أو أنقر على اليسار أو اليمين (بمعدل زيادات  5.0درجة) في أعلى يسار الشاشة لتصحيح
الميل .بعد تصحيح الميل ،اضغط على <.>0

44

تحقق من مساحة الصورة المراد اقتصاصها.

55

حفظ الصورة.

z zأدر القرص < >5لتحديد [.]b
z zيمكنك رؤية الصورة التي تم اقتصاصها.

z zأدر القرص < >5لتحديد [.]W
z zاختر [موافق] لحفظ الصورة التي تم اقتصاصها.
z zتحقق من مجلد الوجهة ورقم ملف الصورة،
ثم اضغط [موافق].
z zالقتصاص صورة أخرى ،كرر الخطوات من  2إلى .5

z zقد يتغير موضع وحجم االقتصاص ،وذلك يتوقف على الزاوية الموضوعة لتصحيح الميل.
z zبمجرد اقتصاص الصورة ،ال يمكن اقتصاصها مرة أخرى ،او تغيير حجمها.
z zلن يتم إلحاق معلومات عرض نقطة  ،)370=( AFوبيانات مسح األتربة (= )174بالصورة التي تم
اقتصاصها.
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تغيير الحجم

يمكنك تغيير حجم صور بتنسيق  JPEGلجعل عدد وحدات البكسل أقل وحفظ الصورة كصورة جديدة.
يمكن تغيير حجم الصورة فقط التي تكون بتنسيق  ،4 ،3 JPEGو .aال يمكن تغيير حجم الصور
بتنسيق  JPEG bو.RAW

11

حدد [ :3تغيير الحجم].

22

اختر صورة.

z zاستخدم المفاتيح < >Y> <Zلتحديد الصورة
لتغيير حجمها.

33

اختر حجم الصورة المطلوب.

z zاضغط على < >0لعرض أحجام الصورة.
z zحدد حجم الصورة المطلوب (.)1

)(۱
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مجحلا رييغت

44

قم بحفظ الصورة.

z zاختر [موافق] لحفظ الصورة التي تغير حجمها.
z zتحقق من مجلد الوجهة ورقم ملف الصورة،
ثم اضغط [موافق].
z zلتغيير حجم صورة أخرى ،كرر الخطوات من  2إلى .4

z zللتفاصيل حول حجم الصور للصور التي تم تغيير حجمها ،انظر =.582
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تصنيف

يمكنك تصنيف الصور (الصور الثابتة واألفالم) باستخدام واحدة من خمس عالمات تصنيف
( .)p/o/n/m/lيطلق على هذه الوظيفة اسم تصنيف.
	*يمكنك ترتيب الصور من خالل تصنيفها.

تصنيف صورة واحدة

11

حدد [ :3تصنيف].

22

حدد [اختيار الصور].

33

حدد الصورة المراد تصنيفها.

44

تصنيف الصورة.

z zاستخدم المفاتيح < >Y> <Zلتحديد الصورة
لتصنيفها.

z zاضغط على < ،>0سيظهر إطار تمييز أزرق كما
هو موضح في الشاشة على جهة اليسار.
z zاستخدم المفاتيح < >W> <Xلتحديد عالمة تصنيف،
ثم اضغط على <.>0
z zعند إلحاق عالمة تصنيف بالصورة ،سيزيد الرقم
الموجود بجانب مجموعة التصنيفات بمقدار واحد.
z zلتصنيف صورة أخرى ،كرر الخطوتين  3و.4
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فينصت

التصنيف من خالل تحديد النطاق
أثناء تصفح الصور في فهرس العرض ،يمكنك تحديد الصورتين األولى واألخيرة لتحديد نطاق لتصنيف
جميع الصور التي تم اختيارها بنفس الوقت.

11

حدد [اختيار المدى].

z zحدد [اختيار المدى] في [ :3تصنيف].

22

قم بتحديد نطاق الصور.

z zحدد أول صورة (نقطة البداية).
z zوبعد ذلك ،حدد آخر صورة (نقطة النهاية).
z zسيتم إلحاق عالمة [ ]Xبجميع الصور الواقعة ضمن
نطاق الصورة األولى واألخيرة.

33
44تصنيف الصورة.
z zأدر القرص < >6لتحديد عالمة التصنيف،
اضغط على الزر <.>M

ثم حدد [موافق].
z zسيتم تصنيف جميع الصور الموجودة ضمن النطاق
(نفس التصنيف) في الوقت نفسه.
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فينصت

تصنيف جميع الصور الموجودة في مجلد أو على بطاقة
يمكنك تصنيف الصور الموجودة في مجلد أو على بطاقة في الوقت نفسه.
ضمن [ :3تصنيف] ،عند تحديد [كل الصور في المجلد]
أو [كل الصور على البطاقة] ،سيتم تصنيف كل الصور
الموجودة في المجلد أو على البطاقة.

أدر القرص < >6لتحديد التصنيف ،ثم حدد [موافق].
عندما ال تكون تقوم بتصنيف الصور أو إلغاء التصنيف،
حدد [.]OFF

إذا تم ضبط ظروف البحث من خالل [ :3ضبط ظروف بحث الصورة] (= ،)363سيتم تغيير العرض
إلى [جميع الصور الموجودة].
إذا قمت بتحديد [جميع الصور الموجودة] ،سيتم تصنيف كل
الصور التي تم إيجادها عبر الترشيح بمحددات البحث.

z zإذا كان هناك  1000صورة أو أكثر ذات تصنيف ،سيتم عرض [.]###
z zمن خالل [ :3ضبط ظروف بحث الصورة] و[ :3تخطي صورة مع ،]6/لن تتم ّكن إال من عرض
الصور المصنفة بتصنيف معيّن.
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عرض الشرائح

يمكنك تشغيل الصور الموجودة على البطاقة كعرض شرائح تلقائي.

11

خصص الصور المراد عرضها.

z zلتشغيل جميع الصور الموجودة على البطاقة،
انتقل إلى الخطوة .2
z zإذا كنت ترغب في تحديد الصور لتشغيلها في عرض
الشرائح ،قم بتصفية الصور باستخدام
[ :3ضبط ظروف بحث الصورة] (=.)363

22

حدد [ :3عرض شرائح].

33

قم بضبط التشغيل كما هو مطلوب.

z zحدد [إعداد].
z zقم بضبط [وقت العرض][ ،تكرار] (التشغيل المتكرر)،
[تأثير االنتقال] (تأثير عند تغيير الصور) ،للصور الثابتة.
z zلتشغيل موسيقى خلفية ،استخدم [موسيقى خلفية] لتحديد
الموسيقى (=.)353
z zبعد استكمال اإلعدادات ،اضغط على الزر <.>M
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حئارشلا ضرع

وقت العرض

التكرار

تأثير النقل

الموسيقى الخلفية

44

ابدأ عرض الشرائح.

z zحدد [بدء].
بعد عرض [جاري تحميل الصورة،]...
سيبدأ عرض الشرائح.

55

اخرج من عرض الشرائح.

z zللخروج من عرض الشرائح والعودة إلى شاشة الضبط،
اضغط على الزر <.>M

z zإليقاف عرض الشرائح مؤقتاً ،اضغط < .>0أثناء اإليقاف المؤقت ،سيتم عرض [ ]Gأعلى يسار الصورة.
انقر < >0مرة أخرى الستئناف عرض الشرائح.
z zأثناء التشغيل التلقائي للصور الثابتة ،يمكنك الضغط على الزر < >Bلتغيير تنسيق عرض الصور الثابتة
(=.)304
z zيمكن ضبط مستوى الصوت أثناء تشغيل الفيلم بالضغط على مفاتيح <.>W> <X
z zأثناء التشغيل أو اإليقاف المؤقت ،يمكنك الضغط على المفاتيح < >Y> <Zلعرض صورة أخرى.
z zأثناء التشغيل التلقائي ،لن تعمل وظيفة إيقاف التشغيل تلقائيًا.
z zقد تختلف مدة العرض وف ًقا للصورة.

362

ضبط ظروف بحث الصورة

يمكن عرض الصور التي تم تصفيتها وف ًقا لمحددات البحث .بعد ضبط محددات البحث ،يمكنك تشغيل
وعرض الصور التي تم إيجادها فقط.
الحظ بأنه يمكن فعل التالي للصور التي تم إيجادها :الحماية ،التصنيف ،الحذف ،عرض الشرائح وتطبيق
عمليات أخرى على الصور المرشحة.

11

حدد [ :3ضبط ظروف بحث الصورة].

22

اضبط محددات البحث.

z zاستخدم مفتاحي < >W> <Xلتحديد عنصر.
z zاستخدم المفاتيح < >Y> <Zلضبط اإلعداد.
يتم إلحاق عالمة [ )1( ]Xبالعنصر في الجهة اليسرى.
(يتم ضبطه كمحدد بحث).
z zإذا قمت بتحديد عنصر ما ثم قمت بالضغط على
الزر < ،>Bسيتم إزالة عالمة الصح [.]X
(يتم إلغاء محدد البحث).

)(۱
العنصر
9تصنيف

الوصف
سيتم عرض الصور المميزة بمحدد البحث (التصنيف).

dالتاريخ

سيتم عرض الصور التي تم التقاطها في تاريخ التصوير المحدد.

nالمجلد

لعرض الصور الموجودة في المجلد المحدد.

Jحماية

سيتم عرض الصور "المحمية" المحددة في محدد البحث.

fنوع الملف

سيتم عرض ملفات الصور من النوع المحدد.
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ةروصلا ثحب فورظ طبض

33

تطبيق محددات البحث.

44

عرض الصورة التي تم إيجادها.

z zاضغط < ،>0وقم بقراءة الرسالة الظاهرة.
z zحدد [موافق].
z zيتم تحديد ظرف البحث.

z zاضغط على الزر <.>3
z zسيتم فقط تشغيل الصور التي تطابق مجموعة المحددات
(التي تم تصفيتها).
z zعندما يتم تصفية الصور ،سيكون للشاشة إطار أصفر
خارجي (.)2

)(۲

مسح جميع محددات البحث
اعرض الشاشة في الخطوة  ،٢ثم اضغط على الزر < >Sإلزالة جميع عالمات الصح [.]X
اضغط < >0لمسح جميع محددات البحث.
z zفي حالة عدم مطابقة أي صورة لمحددات البحث ،زر [موافق] غير متاح في الشاشة في الخطوة .2
z zتؤدي عمليات الطاقة ،أو البطاقة ،أو تحرير الصور إلى مسح محددات البحث.
z zيمكنك تمديد وقت إيقاف التشغيل التلقائي أثناء عرض شاشة [ :3ضبط ظروف بحث الصورة].

364

استعراض القرص الرئيسي

باستخدام عرض الصورة الواحدة ،يمكنك تدوير القرص < >6للتنقل السريع لألمام أو للخلف بين الصور
وف ًقا ألسلوب التنقل المضبوط.

11

حدد [ :xتخطي صورة مع .]6

22

حدد طريقة التنقل.

z zمع [انتقال سريع للصور حسب الرقم المحدد] ،يمكنك تدوير القرص < >6لتحديد عدد الصور المراد االنتقال
السريع عبرها.
z zفي حال قمت بضبط [عرض بتصنيف الصور] ،أدر القرص < >6لتحديد التصنيف (= .)358إذا تصفحت
الصور المعلمة بـ  ،9فسيتم عرض جميع الصور المصنفة.
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يسيئرلا صرقلا ضارعتسا

33

استعراض الصور بواسطة التنقل السريع.

z zاضغط على الزر <.>x
z zفي عرض الصورة الواحدة ،أدر القرص <.>6
z zيمكنك استعراض الصور بالطريقة التي تم ضبطها.

)(۲

)(۱

(((1طريقة التنقل السريع
(((2موضع التشغيل

z zللبحث عن الصور بحسب تاريخ التصوير ،حدد [ :gتاريخ].
z zللبحث عن الصور بحسب المجلد ،حدد [ :hمجلد].
z zإذا كانت البطاقة تحتوي على أفالم وصور ثابتة ،فحدد [ :iأفالم] أو [ :jصور ثابتة] لتعرض أيًا منهما.
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عرض معلومات التشغيل

يمكنك تخصيص الشاشات والمعلومات المعروضة المصاحبة لها أثناء تشغيل الصور.

11

حدد [ :3عرض معلومات التشغيل].

22

قم بإضافة عالمة صح [ ]Xبجوار عدد الشاشات
المرغوب عرضه.

z zاستخدم المفاتيح < >W> <Xالختيار العدد.
z zاضغط < >0إلضافة عالمة صح [.]X
z zكرر هذه الخطوات إلضافة عالمة صح [ ]Xلرقم كل
شاشة مطلوب عرضها ،ثم اضغط [موافق].
z zيمكن الوصول لمعلوماتك المختارة بالضغط على
الزر < >Bأثناء التشغيل.

رسم توضيحي
يظهر الرسم التوضيحي للسطوع توزيع مستوى درجة
اإلضاءة ،ودرجة السطوع الكلية .يختص الرسم التوضيحي
أللوان  RGBبالتحقق من تشبع اللون ،والتدرج .يمكنك
تبديل الرسم التوضيحي المعروض عن طريق الضغط على
الزر < >Bأثناء عرض [ ]zفي أسفل يسار شاشة
[ :xعرض معلومات التشغيل].
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ليغشتلا تامولعم ضرع

z zعرض درجة [سطوع]
يعد شريط التردد الرسومي هذا بمثابة رسم بياني يوضح توزيع
مستوى سطوع الصورة .يشير المحور األفقي إلى مستوى
السطوع (أكثر إعتامًا على اليسار وأكثر سطوعًا على اليمين)،
فيما يشير المحور الرأسي إلى عدد وحدات البكسل الموجودة لكل
مستوى من مستويات السطوع .كلما زاد عدد وحدات البكسل جهة
اليسار ،أصبحت الصورة أكثر اعتامًا .وكلما زاد عدد وحدات
البكسل جهة اليمين ،كلما أصبحت الصورة أكثر سطوعًا.
سيتم فقدان تفاصيل الظل في حالة وجود عدد كبير ج ًدا من
وحدات البكسل على اليسار .كما سيتم فقدان تفاصيل التمييز في
حالة وجود عدد كبير ج ًدا من وحدات البكسل على اليمين.
ستتم إعادة إنتاج التدرجات اللونية بين الجهتين اليمنى واليسرى.
عبر فحص الصورة وشريط التردد الرسومي الخاص بسطوعها،
ويمكنك رؤية انحراف مستوى درجة اإلضاءة والتدرجات
اللونية الكلية.

عينة من شرائط التردد الرسومي

صورة قاتمة

سطوع عادي

سطوع الصورة

z zعرض []RGB

يعد شريط التردد الرسومي هذا بمثابة رسم بياني يوضح كيفية توزيع كل مستوى من مستويات سطوع
األلوان األساسية ( RGBأو األحمر ،األخضر واألزرق) .يشير المحور األفقي إلى مستوى السطوع
(أكثر إعتامًا على اليسار وأكثر سطوعًا على اليمين) ،فيما يشير المحور الرأسي إلى عدد وحدات
البكسل الموجودة لكل مستوى من مستويات سطوع األلوان .كلما زاد عدد وحدات البكسل جهة اليسار،
أصبحت الصورة أكثر اعتامًا وأقل وضوحً ا .وكلما زاد عدد وحدات البكسل جهة اليمين ،كلما أصبحت
الصورة أكثر سطوعًا وأكثر كثافة .سيتم فقدان معلومات اللون المعني في حالة وجود عدد كبير ج ًدا من
وحدات البكسل على اليسار .أما في حالة وجود عدد كبير ج ًدا من وحدات البكسل على اليمين،
فستكون األلوان متشبعة بدرجة زائدة دون تدرج .عبر فحص شريط التردد الرسومي الخاص بألوان
 RGBللصورة ،يمكنك االضطالع على حالة تدرج اللون وتشبعه ،كذلك على درجة انحراف توازن
اللون األبيض.

368

تنبيه بتمييز

يمكنك تحديد عرض وامض للتنبيهات البارزة المعروضة على شاشة التشغيل .للحصول على مزيد من
تفاصيل الصورة في المناطق ذات اإلضاءة الزائدة ،اضبط تعويض درجة اإلضاءة على قيمة سلبية وقم
بالتصوير مرة أخرى للحصول على نتيجة أفضل.

11

حدد [ :3تنبيه بتمييز].

22

حدد [تمكين].

369

عرض نقطة AF

يمكنك عرض نقاط التركيز البؤري التلقائي التي تم استخدامها للتركيز ،والتي سيتم توضيحها باللون األحمر
على شاشة التشغيل .إذا تم ضبط تحديد تلقائي على نقطة  ،AFفقد يتم عرض عدة نقاط .AF

11

حدد [ :3عرض نقطة .]AF

22

370

حدد [تمكين].

شبكة عرض

ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻋﺮض ﺷﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟظاهرة ﻓﻲ عرض الصورة المفردة ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻌﺮض.
هذه الوظيفة مالئمة للتحقق من اإلمالة الرأسية أو األفقية للصور ،وكذلك التشكيل.

11

حدد [ :3شبكة عرض].

22

اختر عنصرً ا.

371

عرض من آخر رؤية

يمكنك تخصيص صورة بعينها بحيث يتم عرضها كأول صورة عند بدء تشغيل الصور.

11

حدد [ :3عرض من آخر رؤية].

22

اختر عنصرً ا.

[z zتمكين] :يتم استئناف التشغيل من الصورة األخيرة
المعروضة (باستثناء في حالة االنتهاء الفوري من
التصوير).
[z zتعطيل] :يتم استئناف التشغيل من أحدث لقطة كلما تمت
إعادة تشغيل الكاميرا.

372

التكبير (تقريبي)

يمكنك ضبط التكبير األولي والموضع للعرض المكبر.

11

حدد [ :3تكبير (تقريبي)].

22

اختر عنصرً ا.

z zمرتان ،وأربع مرات ،و 8مرات ،و 10مرات (تكبير من المركز)
سيبدأ العرض المكبر عند مركز الصورة بالتكبير المحدد.

z zالحجم الفعلي (من النقطة المحددة)

سيتم عرض وحدات بكسل الصورة المسجلة بنسبة  ٪100تقريبًا .سيبدأ العرض المكبر عند مستوى
نقطة  AFالذي تم استخدامه لضبط البؤرة.

z zنفس النسق بالنسبة للتكبير األخير (من المركز)

سيكون التكبير هو مثل المرة األخيرة التي قمت فيها بإنهاء العرض المُكبّر باستخدام الزر <>M
أو < .>xسيبدأ العرض المكبر من مركز الصورة.
z zيبدأ العرض المُكبّر من وسط الصور الملتقطة باستخدام التركيز اليدوي أو من دون تركيز ،حتى إذا قمت بتحديد
[الحجم الحقيقي (من نقطة مختارة)].

373

374

ميزات االتصال الالسلكي
يصف هذا الفصل كيفية توصيل الكاميرا بهاتف ذكي السلكيًا عبر ® Bluetoothأو ®Wi-Fi
وإرسال الصور إلى األجهزة أو خدمات الويب ،وكيفية التحكم في الكاميرا من جهاز كمبيوتر
أو جهاز تحكم السلكي عن بُعد ،وعمليات التشغيل األخرى.
مهم
يرجى العلم أن  Canonال تتحمل مسؤولية الخسارة أو الضرر الناتج عن اإلعدادات
الخاطئة لالتصال الالسلكي عند استخدام الكاميرا .باإلضافة إلى ذلك ،ال تتحمل Canon
المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر آخر نتيجة الستخدام الكاميرا.
عند استخدام وظائف االتصال الالسلكي ،استخدم الحماية المناسبة على مسؤوليتك وحريتك
الخاصة .ال تتحمل  Canonالمسؤولية عن أي خسارة أو ضرر نتيجة الدخول غير
المرخص به أو خروق الحماية األخرى.

375

قوائم عالمة التبويب :عالمة التبويب السلكي
z zالسلكي 1

=377
=452
=453
=454
=455
=460

z zال يتوفر اتصال السلكي أثناء توصيل الكاميرا عبر كبل واجهة بجهاز كمبيوتر أو جهاز آخر.
z zال يمكن استخدام األجهزة األخرى ،مثل جهاز الكمبيوتر ،مع الكاميرا من خالل التوصيل بكبل واجهة،
وذلك أثناء اتصال الكاميرا باألجهزة عبر شبكة .Wi-Fi
z zال يمكن توصيل الكاميرا عبر  Wi-Fiإذا لم تكن هناك بطاقة في الكاميرا (باستثناء [ .)]Dوكذلك ،في []l
وخدمات الويب ،ال يمكن توصيل الكاميرا عبر  Wi-Fiإذا لم تكن هناك صور محفوظة على البطاقة.
z zسيتم إنهاء اتصال  Wi-Fiإذا تم ضبط مفتاح تشغيل الكاميرا على < ،>2أو فتح غطاء فتحة البطاقة/غطاء
حجرة البطارية.
z zمع وجود اتصال  ،Wi-Fiال تعمل خاصية إيقاف التشغيل التلقائي للكاميرا.

376

تحديد اتصال Wi-Fi/Bluetooth

11

حدد [ :kاتصال .]Wi-Fi/Bluetooth

22

حدد عنصر للكاميرا المراد االتصال بها.

 qتوصيل إلى هاتف ذكي (=)379

يمكنك التحكم في الكاميرا عن بُعد واستعراض الصور الموجودة على الكاميرا عبر اتصال  Wi-Fiباستخدام
التطبيق المُخصص  Camera Connectعلى الهواتف الذكية أو األجهزة اللوحية (يشار إليها مجتمعة
باسم "الهواتف الذكية" في هذا الدليل).

Dاالستخدام بواسطة برنامج  EOSأو غيره من البرامج المخصصة (=)408

قم بتوصيل الكاميرا بجهاز كمبيوتر عبر اتصال  Wi-Fiوشغل الكاميرا عن بعد باستخدام EOS Utility
(برنامج  .)EOSومن خالل التطبيق المخصص  ،Image Transfer Utility 2يمكن أيضًا إرسال
الصور الموجودة على الكاميرا إلى جهاز كمبيوتر تلقائيًا.

 lطباعة من طابعة )416=( Wi-Fi

قم بتوصيل الكاميرا بطابعة تدعم  LAN( PictBridgeالسلكي) عبر اتصال  Wi-Fiلطباعة الصور.

377

 لاصتا ديدحت Wi-لاصتا ديدحت

 Rالتحميل إلى خدمة اإلنترنت (=)426

شارك الصور مع األصدقاء والعائلة على مواقع التواصل االجتماعي أو عبر خدمة الصور على اإلنترنت
 CANON iMAGE GATEWAYالخاصة بعمالء  ،Canonوذلك بعد إكمالك لتسجيل العضوية
(المجاني).

 Kالتوصيل إلى جهاز تحكم السلكي عن بُعد (=)446

يمكن أيضًا توصيل هذه الكاميرا بوحدة تحكم السلكي عن بُعدُ ( BR-E1تباع منفصلة) عبر Bluetooth
للتصوير عن بُعد.

378

توصيل إلى هاتف ذكي

يمكنك القيام بما يلي بعد اقتران الكاميرا بهاتف ذكي يدعم تقنية  Bluetoothمنخفضة الطاقة
(يشار إليها فيما بعد باسم ".)"Bluetooth
z zإنشاء اتصال  Wi-Fiباستخدام الهاتف الذكي فقط (=.)381
z zإنشاء اتصال  Wi-Fiباستخدام الكاميرا حتى وهي قيد إيقاف التشغيل (=.)387
z zتمييز الصور بعالمات جغرافية باستخدام معلومات  GPSالتي يجمعها هاتفك الذكي (=.)455
z zالتحكم في الكاميرا عن بُعد باستخدام هاتف ذكي (=.)386
يمكنك القيام بما يلي بعد توصيل الكاميرا بهاتف ذكي عبر .Wi-Fi
z zاستعراض الصور وحفظها على الكاميرا من هاتف ذكي (=.)386
z zالتحكم في الكاميرا عن بُعد باستخدام هاتف ذكي (=.)386
z zإرسال الصور إلى الهواتف الذكية من الكاميرا (=.)395

تشغيل وظيفة  Bluetoothو Wi-Fiعلى هاتف ذكي
يتم تشغيل وظيفة  Bluetoothو Wi-Fiعلى هاتف ذكي من شاشة اإلعدادات .يرجى مالحظة أن االقتران
مع الكاميرا غير ممكن من شاشة إعدادات  Bluetoothعلى الهاتف الذكي.
z zإلنشاء اتصال  Wi-Fiباستخدام نقطة وصول ،انظر "اتصال  Wi-Fiعبر نقاط الوصول" (=.)441

379

يكذ فتاه ىلإ ليصوت

تثبيت  Camera Connectعلى هاتف ذكي
يجب تثبيت البرنامج المخصص ( Camera Connectمجاني) على الهاتف الذكي الذي يعمل بأي من
نظامي التشغيل  Androidأو .iOS
z zاستخدم أحدث إصدار من نظام تشغيل الهاتف الذكي.
z zيمكن تثبيت  Camera Connectمن  Google Playأو  .App Storeيمكن أيضًا الدخول على
 Google Playأو  App Storeباستخدام رموز  QRالتي تظهر عند اقتران الكاميرا أو توصيلها
بهاتف ذكي عبر .Wi-Fi
z zلمعرفة إصدارات أنظمة التشغيل التي يدعمها تطبيق  ،Camera Connectيرجى الرجوع إلى موقع تحميل
برنامج .Camera Connect
z zقد ال تتطابق نماذج الشاشات والتفاصيل األخرى في هذا الدليل مع عناصر واجهة المستخدم الفعلية بعد تحديثات
البرامج الثابتة للكاميرا أو تحديثات  Camera Connectأو  Androidأو .iOS

380

يكذ فتاه ىلإ ليصوت

االتصال بهاتف ذكي يتوافق مع  Bluetoothعبر Wi-Fi
الخطوات التي يلزم إجراؤها على الكاميرا ()1

11

حدد [ :kاتصال .]Wi-Fi/Bluetooth

22

حدد [qتوصيل إلى هاتف ذكي].

33

حدد [إضافة جهاز لالتصال به].

381

يكذ فتاه ىلإ ليصوت

44

اختر عنصرً ا.

z zإذا كان تطبيق  Camera Connectمثب ًتا بالفعل،
فحدد [ال تعرض].
z zإذا كان تطبيق  Camera Connectغير مثبت ،فحدد
[ ]Androidأو [ ،]iOSوامسح ضوئيًا رمز QR
الظاهر للدخول إلى  Google Playأو App Store
وتثبيت تطبيق .Camera Connect

55

حدد [االقتران عبر .]Bluetooth
z zيبدأ االقتران اآلن.

z zلالقتران بهاتف ذكي مختلف بعد االقتران بهاتف واحد في
البداية ،حدد [موافق] على الشاشة على الجانب األيسر.

382

يكذ فتاه ىلإ ليصوت

الخطوات التي يلزم إجراؤها على الهاتف الذكي ()1

66

قم بتشغيل التطبيق .Camera Connect

77

انقر فوق الكاميرا لالقتران.

z zإذا كنت تستخدم هات ّفا ذكيًا يعمل بنظام ،Android
فانتقل إلى الخطوة .9

88

المس [/Pairاقتران] (هواتف  iOSفقط).

الخطوات التي يلزم إجراؤها على الكاميرا ()٢

99

حدد [موافق].

383

يكذ فتاه ىلإ ليصوت

1 10

اضغط على <.>0

ً
متصلة بالهاتف
z zاكتمل االقتران اآلن وأصبحت الكاميرا
الذكي عبر .Bluetooth
يظهر رمز  Bluetoothعلى شاشة Camera
 Connectالرئيسية.

z zال يمكن توصيل الكاميرا بجهازين أو أكثر في الوقت نفسه باستخدام  .Bluetoothللتبديل إلى هاتف ذكي
مختلف التصال  ،Bluetoothانظر=.458
z zيستهلك اتصال  Bluetoothطاقة البطارية حتى بعد تمكين خاصية إيقاف التشغيل التلقائي للكاميرا.
ولذلك ،قد يصبح مستوى طاقة البطارية منخفضًا عند استخدام الكاميرا.

استكشاف أخطاء االقتران وإصالحها

z zسيساعد االحتفاظ بسجالت االقتران للكاميرات التي سبق إقرانها على هاتفك الذكي في تفادي االقتران مع هذه
الكاميرا .قبل محاولة إجراء االقتران ،امسح سجالت االقتران للكاميرات المقترنة ساب ًقا من شاشة إعدادات
 Bluetoothفي هاتفك الذكي.
z zمع وجود اتصال  ،Bluetoothيمكن تشغيل الكاميرا إلرسال الصور إلى هاتف ذكي (=.)395

384

يكذ فتاه ىلإ ليصوت

الخطوات التي يلزم إجراؤها على الهاتف الذكي ()٢

1 11

انقر فوق وظيفة من وظائف Camera
.Connect

z zفي هواتف  ،iOSانقر فوق [/Joinربط] عند ظهور
رسالة لتأكيد توصيل الكاميرا.
z zلمعرفة وظائف ،Camera Connect
انظر =.386
z zعند إنشاء اتصال  ،Wi-Fiتظهر شاشة الوظيفة المحددة.

z zيظهر [qتشغيل  ]Wi-Fiعلى الكاميرا.
z zيظهر رمز  Bluetoothورمز  Wi-Fiعلى شاشة
برنامج  Camera Connectالرئيسية.

اكتمل اآلن اتصال  Wi-Fiبهاتف ذكي متوافق مع .Bluetooth
z zلمعرفة كيفية إنهاء اتصال  ،Wi-Fiانظر "تشغيل وظيفة  Bluetoothو Wi-Fiعلى هاتف ذكي"
(=.)379
z zإنهاء اتصال  Wi-Fiسينقل الكاميرا إلى اتصال .Bluetooth
z zإلعادة اتصال  ،Wi-Fiقم بتشغيل  Camera Connectثم انقر فوق الوظيفة التي ستستخدمها.

385

يكذ فتاه ىلإ ليصوت

شاشة [qتشغيل ]Wi-Fi
فصل ،خروج
z zإلنهاء اتصال .Wi-Fi

تأكيد اإلعدادات.
z zيمكنك التحقق من اإلعدادات.

تفاصيل الخطأ
z zعند حدوث خطأ في اتصال  ،Wi-Fiيمكنك التحقق من تفاصيل الخطأ.

وظائف Camera Connect
( Images on cameraالصور الموجودة على الكاميرا)

z zيمكن استعراض الصور أو حذفها أو تصنيفها.
z zيمكن حفظ الصور على هاتف ذكي.

تصوير العرض المباشر عن بعد

z zيُمكن التصوير عن بعد أثناء عرض صورة حية على الهاتف الذكي.

( Auto transferاإلرسال التلقائي)

z zيسمح بضبط إعدادات الكاميرا والتطبيق إلرسال اللقطات إلى الهاتف الذكي تلقائيًا فور التقاطها
(=.)394

وحدة تحكم عن بُعد من خالل Bluetooth

z zيُمكن التحكم عن بعد في الكاميرا من هاتف ذكي مقترن عبر ( .Bluetoothهذه الوظيفة غير متاحة
عند االتصال عبر ).Wi-Fi
z zيتم إيقاف التشغيل التلقائي أثناء استخدام ميزة وحدة التحكم عن بُعد لوظيفة .Bluetooth

( Location informationمعلومات الموقع)
z zغير مدعوم في هذه الكاميرا.

( Camera settingsإعدادات الكاميرا)

z zيمكن تغيير إعدادات الكاميرا.

386

يكذ فتاه ىلإ ليصوت

الحفاظ على اتصال  Wi-Fiوالكاميرا مطفأة
حتى عند ضبط مفتاح تشغيل الكاميرا على < ،>2طالما تم إقرانه بهاتف ذكي عبر ،Bluetooth
يمكنك استخدام الهاتف الذكي لالتصال عبر .Wi-Fi

11

حدد [ :kإعدادات .]Bluetooth

22

اضبط [استمرار االتصال إذا توقف] على [تمكين].

z zمع ضبط مفتاح تشغيل الكاميرا على <،>2
انقر فوق [/Images on camera
الصور الموجودة بالكاميرا] في قائمة Camera
 Connectلبدء اتصال .Wi-Fi
z zفي هواتف  ،iOSانقر فوق [/Joinربط] عند ظهور
رسالة لتأكيد توصيل الكاميرا.
يتم إدراج الصور الموجودة على الكاميرا عند إنشاء
اتصال .Wi-Fi

387

يكذ فتاه ىلإ ليصوت

z zيمكنك استخدام  Camera Connectلحفظ الصور في الهاتف الذكي ،كما يمكنك حذف الصور
من الكاميرا.
z zإلنهاء اتصال .،Wi-Fiاضغط على [ ] على شاشة برنامج  Camera Connectالرئيسية
(=.)403
z zال يمكن استخدام هذه الوظيفة إذا أعيد تعيين إعدادات االتصال الالسلكي أو تم حذف معلومات اتصال
الهاتف الذكي.

إلغاء االقتران
إلغاء االقتران بهاتف ذكي على النحو التالي.

11

حدد [ :kاتصال .]Wi-Fi/Bluetooth

22

حدد [qتوصيل إلى هاتف ذكي].

z zإذا تم عرض المحفوظات (= ،)449فقم بتبديل الشاشة
بالمفتاحين <.>Y> <Z

33

388

حدد [تحرير/حذف الجهاز].

يكذ فتاه ىلإ ليصوت

44

حدد الهاتف الذكي إللغاء االقتران به.

55

حدد [حذف معلومات االتصال].

z zيتم تصنيف الهواتف الذكية المقترنة حاليًا بالكاميرا [.]s

66

حدد [موافق].

77

مسح معلومات الكاميرا من الهاتف الذكي.

z zفي قائمة إعدادات  Bluetoothللهاتف الذكي،
امسح معلومات الكاميرا المسجلة على الهاتف الذكي.

389

يكذ فتاه ىلإ ليصوت

اتصال  Wi-Fiبدون استخدام وظيفة Bluetooth
الخطوات التي يلزم إجراؤها على الكاميرا ()1

11

حدد [ :kاتصال .]Wi-Fi/Bluetooth

22

حدد [qتوصيل إلى هاتف ذكي].

z zإذا تم عرض المحفوظات (= ،)449فقم بتبديل الشاشة
بالمفتاحين <.>Y> <Z

33

حدد [إضافة جهاز لالتصال به].

44

اختر عنصرً ا.

z zإذا كان تطبيق  Camera Connectمثب ًتا بالفعل،
فحدد [ال تعرض].

390
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)(۱

55

حدد [االتصال عبر .]Wi-Fi

66

تحقق من ( SSIDاسم الشبكة) وكلمة المرور.

z zتحقق من معرف  )١( SSIDوكلمة المرور ()٢
الظاهرين على شاشة الكاميرا.
z zفي [إعدادات  ،]Wi-Fiإذا قمت بضبط [كلمة المرور]
على [ال شئ] ،فلن يتم عرض كلمة المرور وال طلبها
(=.)452

)(۲
z zبتحديد [تبديل الشبكة] في الخطوة  ،٦يمكن إنشاء اتصال  Wi-Fiعبر نقطة وصول (=.)441

391
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الخطوات التي يلزم إجراؤها على الهاتف الذكي
شاشة الهاتف الذكي (مثال)

77

قم بتشغيل الهاتف الذكي إلنشاء اتصال .Wi-Fi

88

قم بتشغيل التطبيق  Camera Connectوانقر
فوق الكاميرا لالتصال به عبر .Wi-Fi

z zقم بتنشيط وظيفة  Wi-Fiعلى الهاتف الذكي ،ثم انقر فوق
( SSIDاسم الشبكة) الذي تم التحقق منه في الخطوة .٦
z zبالنسبة لكلمة المرور ،أدخل كلمة المرور التي تم التحقق
منها في الخطوة .٦

الخطوات التي يلزم إجراؤها على الكاميرا ()٢

99

حدد [موافق].

z zلتحديد الصور التي يمكن عرضها ،اضغط الزر
< .>Bانظر الخطوة  5في = 405لتحديدها.

392
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z zسيتم عرض النافذة الرئيسية لتطبيق Camera
 Connectعلى الهاتف الذكي.
اكتمل اآلن اتصال  Wi-Fiبهاتف ذكي.
z zقم بتشغيل الكاميرا باستخدام Camera Connect
(=.)386

z zلمعرفة كيفية إنهاء اتصال  ،Wi-Fiانظر "تشغيل وظيفة  Bluetoothو Wi-Fiعلى هاتف ذكي"
(=.)379
z zإلعادة اتصال عبر  ،Wi-Fiانظر "قوائم عالمة التبويب :عالمة التبويب السلكي" (=.)376
z zيمكن إرسال الصور إلى أي هاتف ذكي ،عند االتصال بشبكة  ،Wi-Fiمن شاشة التحكم السريع في أثناء التشغيل
(=.)395

393
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نقل الصور تلقائيًا أثناء التصوير
يمكن إرسال لقطاتك تلقائيًا إلى هاتف ذكي .قبل اتباع هذه الخطوات ،تأكد من اتصال الكاميرا بالهاتف الذكي
عبر .Wi-Fi

11

حدد [ :kإعدادات .]Wi-Fi

394

22

اختر [إرسال إلى هاتف ذكي بعد التصوير].

33

في [إرسال تلقائي] ،اختر [تمكين].

44

اضبط [الحجم المرسل].

55

التقط الصورة.

يكذ فتاه ىلإ ليصوت

إرسال الصور إلى هاتف ذكي من الكاميرا
يمكنك استخدام الكاميرا إلرسال الصور إلى هاتف ذكي مقترن عبر ( Bluetoothأجهزة  Androidفقط)
أو متصل عبر .Wi-Fi

11

تشغيل الصور.

22

اضغط على الزر <.>Q

33

حدد [qإرسال صور إلى هاتف ذكي].

z zإذا أجريت هذه الخطوة في أثناء االتصال عبر
 ،Bluetoothفستظهر رسالة ،وينتقل االتصال إلى
اتصال .Wi-Fi

44

قم بتحديد خيارات اإلرسال وأرسل الصور.

395
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( )1إرسال الصور بشكل فردي

11

اختر صورة إلرسالها.

z zاستخدم المفتاحين < >Y> <Zلتحديد صور إلرسالهم،
ثم اضغط على <.>0
z zيمكنك إدارة القرص < >5بعكس اتجاه عقارب
الساعة لتحديد صورة من عرض الفهرس.

22

حدد [إرسال صور عرض].

z zفي [الحجم المرسل] ،يمكنك تحديد حجم إرسال الصورة.
z zعند إرسال أفالم ،يمكن تحديد جودة صور الفيلم المرسلة
في [الجودة المرسلة].

( )2إرسال عدة صور محددة

396

11

اضغط على <.>0

22

اختر [إرسال مختار].

يكذ فتاه ىلإ ليصوت

33

اختر صورً ا إلرسالها.

z zاستخدم المفتاحين < >Y> <Zلتحديد صور إلرسالهم،
ثم اضغط على <.>0

z zيمكنك إدارة القرص < >5بعكس اتجاه عقارب
الساعة لتحديد صورة من عرض الفهرس .للعودة إلى
عرض الصورة الواحدة ،أدر القرص < >5في اتجاه
عقارب الساعة.
z zبعد تحديد الصور المراد إرسالها ،اضغط على الزر
<.>M

44

اخرج من اختيار الصور.

55

حدد [الحجم المرسل].

z zحدد [موافق].

z zعلى الشاشة الظاهرة ،اختر حجم الصورة.

z zعند إرسال أفالم ،اختر جودة الصورة في
[الجودة المرسلة].

397
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66

( )3إرسال نطاق محدد من الصور

11

اختر [إرسال].

اضغط على <.>0

22

حدد [إرسال المدى].

33

قم بتحديد نطاق الصور.

z zحدد أول صورة (نقطة البداية).
z zحدد آخر صورة (نقطة النهاية).
z zإللغاء التحديد ،كرر هذه الخطوة.
z zيمكنك إدارة القرص < >5في أي اتجاه لتغيير عدد
الصور في عرض الفهرس.

398
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44
55اخرج من اختيار الصور.
z zحدد [موافق].
أكد النطاق.

z zاضغط على الزر <.>M

66

حدد [الحجم المرسل].

z zعلى الشاشة الظاهرة ،اختر حجم الصورة.

z zعند إرسال أفالم ،اختر جودة الصورة في
[الجودة المرسلة].

77

اختر [إرسال].

399
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( )4إرسال كل الصور الموجودة على البطاقة

11

اضغط على <.>0

22

حدد [إرسال كل البطاقة].

33

حدد [الحجم المرسل].

z zعلى الشاشة الظاهرة ،اختر حجم الصورة.

z zعند إرسال أفالم ،اختر جودة الصورة في
[الجودة المرسلة].

44

400

اختر [إرسال].

يكذ فتاه ىلإ ليصوت

( )5إرسال الصور التي تطابق محددات البحث

إرسال جميع الصور التي تطابق محددات البحث في [ضبط ظروف بحث الصورة] دفعة واحدة.
بالنسبة إلى [ضبط ظروف بحث الصورة] ،راجع "ضبط ظروف بحث الصورة" (=.)363

11

اضغط على <.>0

22

حدد [إرسال كل ما هو موجود].

33

حدد [الحجم المرسل].

z zعلى الشاشة الظاهرة ،اختر حجم الصورة.

z zعند إرسال أفالم ،اختر جودة الصورة في
[الجودة المرسلة].

44

اختر [إرسال].

401
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إنهاء إرسال الصور
إرسال الصور من الكاميرا عند اقترانها عبر ( Bluetoothأجهزة )Android
z zاضغط على الزر < >Mعلى شاشة
إرسال الصور.

z zاختر [موافق] على الشاشة الموجودة على اليمين إلنهاء
إرسال الصور واتصال .Wi-Fi

إرسال الصور من الكاميرا عبر اتصال Wi-Fi
z zاضغط على الزر < >Mعلى شاشة
إرسال الصور.
z zللحصول على إرشادات حول تعطيل االتصال ،Wi-Fi
انظر "إنهاء اتصاالت .)403=( "Wi-Fi

402
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z zفي أثناء عملية إرسال الصور ،ال يمكن التقاط صورة حتى مع الضغط على زر اإلغالق بالكاميرا.
z zيمكن إلغاء إرسال الصور بتحديد [إلغاء] في أثناء اإلرسال.
z zيمكنك تحديد حتى  ٩٩٩مل ًفا في آن واحد.
z zمع وجود اتصال  ،Wi-Fiيُنصح بتعطيل وظيفة توفير طاقة الهاتف الذكي.
z zعند تحديد تقليل الحجم للصور الثابتة فإن هذا التحديد يسري على جميع الصور الثابتة المرسلة في ذلك الوقت.
الحظ أنه ال يتم تقليل حجم  bالصور الثابتة.
z zعند تحديد ضغط األفالم فإن هذا التحديد يسري على جميع األفالم المرسلة في ذلك الوقت.
z zعندما تستخدم بطارية لتشغيل الكاميرا ،تأكد من أنها مشحونة بالكامل.

إنهاء اتصاالت Wi-Fi
قم بتنفيذ أحد اإلجراءين التاليين.

على شاشة ،Camera Connect
انقر فوق [ ].
على شاشة [qتشغيل ،]Wi-Fi
اختر [فصل ،خروج].

z zإذا كانت شاشة [ qتشغيل  ]Wi-Fiغير معروضة،
حدد [ :kاتصال .]Wi-Fi/Bluetooth
z zاختر [فصل ،خروج] ،ثم اختر [موافق] في مربع
حوار التأكيد.

403
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إعدادات لجعل الصور قابلة للعرض من الهواتف الذكية
يمكن تحديد الصور بعد إنهاء اتصال .Wi-Fi

11

حدد [ :kاتصال .]Wi-Fi/Bluetooth

22

حدد [qتوصيل إلى هاتف ذكي].

z zإذا تم عرض المحفوظات (= ،)449فقم بتبديل الشاشة
بالمفتاحين <.>Y> <Z

33

حدد [تحرير/حذف الجهاز].

44

اختر هات ًفا ذكيًا.

z zاختر اسم الهاتف الذكي الذي تريد عرض الصور عليه.

404

يكذ فتاه ىلإ ليصوت

55

حدد [صور عرض].

66

اختر عنصرً ا.

z zاختر [موافق] للدخول إلى شاشة اإلعداد.

[جميع الصور]

تصبح جميع الصور المخزنة على البطاقة قابلة للعرض.

[صور من أيام ماضية]
اختر الصور التي يمكن عرضها حسب تاريخ التصوير.
يمكن تحديد الصور التي تم التقاطها منذ تسعة أيام
بحد أقصى.
z zعند اختيار [صور ملتقطة في أيام ماضية]،
تصبح الصور الملتقطة حتى عدد األيام األقصى
قبل التاريخ الحالي قابلة للعرض .اضغط على
المفتاحين > <W> <Xلتحديد عدد األيام،
ثم اضغط على < >0لتأكيد التحديد.
z zمتى حددت [موافق] ،يتم تحديد الصور القابلة للعرض.
z zإذا كانت [صور عرض] مضبوطة على أي إعداد غير [جميع الصور] ،فال يمكن استخدام التصوير عن بُعد.

405
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[اختيار بالتصنيف]
اختر الصور التي يمكن عرضها بناء على إن كان التصنيف
ملح ًقا (أو غير ملحق) أو بناء على نوع التصنيف.
z zمتى اخترت نوع التصنيف ،يتم تحديد الصور القابلة
للعرض.

[نطاق رقم ملف] (اختيار المدى)

)(۲

406

)(۱

اختر الصورتين األولى واألخيرة من الصور المرتبة حسب
رقم الملف لتحديد الصور التي يمكن عرضها.
1.1اضغط على < >0لعرض شاشة اختيار الصور.
استخدم المفتاحين < >Y> <Zلتحديد الصورة.
يمكنك إدارة القرص < >5بعكس اتجاه عقارب
الساعة لتحديد صورة من عرض الفهرس.
2.2حدد صورة كما تم في نقطة البداية (.)1
3.3استخدم < >Zلتحديد صورة كما تم في نقطة
البداية (.)٢
4.4حدد [موافق].

يكذ فتاه ىلإ ليصوت

z zعند إنهاء اتصال  Wi-Fiفي أثناء تسجيل فيلم باستخدام التصوير عن بُعد ،قد يحدث ما يلي.
yyسيستمر تسجيل أي فيلم قيد التقدم في وضع تصوير األفالم.
yyسينتهي تسجيل أي فيلم قيد التقدم في وضع تصوير الصور الثابتة.
z zمع وجود اتصال  Wi-Fiبهاتف ذكي ،تصبح بعض الوظائف غير متاحة.
z zفي وضع التصوير عن بعد ،قد تصبح سرعة ضبط البؤرة تلقائيًا أبطأ.
z zبناء على حالة االتصال ،قد يتأخر عرض الصور أو توقيت تحرير الغالق.
z zعند حفظ الصور إلى هاتف ذكي ،ال يمكنك التقاط صورة حتى إذا ضغطت على زر اإلغالق بالكاميرا.
كما ال يمكن إطفاء شاشة الكاميرا.
z zمع وجود اتصال  ،Wi-Fiيُنصح بتعطيل وظيفة توفير طاقة الهاتف الذكي.

407

االتصال بالكمبيوتر عبر Wi-Fi

يوضح هذا القسم كيفية توصيل الكاميرا بالكمبيوتر عبر  Wi-Fiوتنفيذ عمليات الكاميرا باستخدام برنامج
 EOSأو غيره من البرامج المخصصة .قم بتثبيت أحدث إصدار من البرنامج على الكمبيوتر قبل إعداد
اتصال .Wi-Fi
لمعرفة تعليمات تشغيل الكمبيوتر ،يرجى االطالع على دليل مستخدم الكمبيوتر.

تشغيل الكاميرا باستخدام EOS Utility
باستخدام ( EOS Utilityبرنامج  ،)EOSيمكنك استيراد الصور من الكاميرا ،والتحكم في الكاميرا،
وتنفيذ عمليات أخرى.

الخطوات التي يلزم إجراؤها على الكاميرا ()١
حدد [ :kاتصال .]Wi-Fi/Bluetooth

11
22

حدد [Dتحكم عن بعد (.])EOS Utility

z zإذا تم عرض المحفوظات (= ،)449فقم بتبديل الشاشة
بالمفتاحين <.>Y> <Z

33

408

حدد [إضافة جهاز لالتصال به].

ربع رتويبمكلاب لاصتالاصتالا

44

)(۱

تحقق من ( SSIDاسم الشبكة) وكلمة المرور.

z zتحقق من معرف  )١( SSIDوكلمة المرور ()٢
الظاهرين على شاشة الكاميرا.
z zفي [إعدادات  ،]Wi-Fiإذا قمت بضبط [كلمة المرور]
على [ال شئ] ،فلن يتم عرض كلمة المرور وال طلبها.
للحصول على تفاصيل ،انظر =.452

)(۲

الخطوات التي يلزم إجراؤها على جهاز الكمبيوتر ()١

شاشة الكمبيوتر (مثال)

55

اختر معرف  ،SSIDقم أدخل كلمة المرور.

z zعلى شاشة إعدادات شبكة الكمبيوتر ،اختر SSID
المتحقق منه في الخطوة .٤
z zبالنسبة لكلمة المرور ،أدخل كلمة المرور التي تم التحقق
منها في الخطوة .٤

409
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الخطوات التي يلزم إجراؤها على الكاميرا ()٢

66

حدد [موافق].

z zتظهر الرسالة التالية .تمثل "******" آخر ستة أرقام من
عنوان  MACالخاص بالكاميرا المراد توصيلها.

الخطوات التي يلزم إجراؤها على جهاز الكمبيوتر ()٢

77
88في  ،EOS Utilityانقر فوق [Pairing over
/Wi-Fi/LANاالقتران عبر .]Wi-Fi/LAN
قم بتشغيل برنامج .EOS Utility

z zإذا ظهرت رسالة تتعلق بجدار الحماية،
اختر [/Yesنعم].

99

انقر فوق [/Connectتوصيل].

z zاختر الكاميرا المراد االتصال بها ،ثم انقر فوق
[/Connectتوصيل].

410
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الخطوات التي يلزم إجراؤها على الكاميرا ()٣

1 10

قم بإنشاء اتصال .Wi-Fi

z zحدد [موافق].

شاشة [Dتشغيل ]Wi-Fi
فصل ،خروج

z zإلنهاء اتصال .Wi-Fi

تأكيد اإلعدادات.

z zيمكنك التحقق من اإلعدادات.

تفاصيل الخطأ

z zعند حدوث خطأ في اتصال  ،Wi-Fiيمكنك التحقق من
تفاصيل الخطأ.

اكتمل اآلن اتصال  Wi-Fiبالكمبيوتر.

z zشغل الكاميرا باستخدام أداة  EOS Utilityعلى الكمبيوتر.
z zإلعادة اتصال عبر  ،Wi-Fiانظر "قوائم عالمة التبويب :عالمة التبويب السلكي" (=.)376

411

ربع رتويبمكلاب لاصتالاصتالا

z zعند إنهاء اتصال  Wi-Fiفي أثناء تسجيل فيلم باستخدام التصوير عن بُعد ،قد يحدث ما يلي.
yyسيستمر تسجيل أي فيلم قيد التقدم في وضع تصوير األفالم.
yyسينتهي تسجيل أي فيلم قيد التقدم في وضع تصوير الصور الثابتة.
z zعمليات التصوير باستخدام الكاميرا غير متاحة بعد استخدام  EOS Utilityلالنتقال من وضع تصوير الصور
الثابتة إلى وضع تصوير األفالم.
z zمع وجود اتصال  Wi-Fiببرنامج  ،EOS Utilityتصبح بعض الوظائف غير متاحة.
z zفي وضع التصوير عن بعد ،قد تصبح سرعة ضبط البؤرة تلقائيًا أبطأ.
z zبناء على حالة االتصال ،قد يتأخر عرض الصور أو توقيت تحرير الغالق.
z zفي وضع تصوير العرض المباشر عن بعد ،معدل إرسال الصور أبطأ مقارنة باالتصال عبر كبل الواجهة.
وعليه ،ال يمكن عرض األهداف المتحركة بسالسة.
z

z
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إرسال الصور من الكاميرا تلقائيًا
باستخدام البرنامج المخصص  ،Image Transfer Utility 2يمكن إرسال الصور الموجودة على
الكاميرا إلى جهاز كمبيوتر تلقائيًا.

الخطوات التي يلزم إجراؤها على جهاز الكمبيوتر ()1

11

قم بتوصيل الكمبيوتر ونقطة الوصول لتشغيل أداة
.Image Transfer Utility 2

z zتظهر شاشة إعداد االقتران عند اتباع اإلرشادات
المعروضة عند تشغيل Image Transfer Utility 2
للمرة األولى.

الخطوات التي يلزم إجراؤها على الكاميرا ()1

22

حدد [إرسال صور تلقائيًا للكمبيوتر].

33

في [إرسال تلقائي] ،اختر [تمكين].

z zحدد [ :kإعدادات .]Wi-Fi
z zحدد [إرسال صور تلقائيًا للكمبيوتر].
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44

حدد [موافق].

55

االتصال بنقطة اتصال عبر .Wi-Fi

66

اختر الكمبيوتر المراد إقران الكاميرا به.

z zأنشئ اتصال  Wi-Fiبين الكاميرا ونقطة الوصول
المتصلة بالكمبيوتر .للحصول على تعليمات االتصال،
راجع "اتصال  Wi-Fiعبر نقاط الوصول" (=.)441

الخطوات التي يلزم إجراؤها على جهاز الكمبيوتر ()٢

77

ابدأ اقتران الكاميرا والكمبيوتر.

z zاختر الكاميرا ،ثم انقر فوق [اقتران].

414
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الخطوات التي يلزم إجراؤها على الكاميرا ()٢

88

حدد [إرسال صور تلقائيًا للكمبيوتر].

99

حدد [خيارات إرسال الصورة].

1 10

اختر ما تريد إرساله.

z zحدد [ :kإعدادات .]Wi-Fi
z zحدد [إرسال صور تلقائيًا للكمبيوتر].

z zإذا اخترت [صور مختارة] في [نطاق اإلرسال]،
فحدد الصور التي تريد إرسالها على شاشة
[اختيار الصور إلرسالها].
z zبعد اكتمال اإلعدادات ،قم بإيقاف تشغيل الكاميرا.

يتم إرسال الصور من الكاميرا تلقائيًا إلى الكمبيوتر النشط عندما تشغل الكاميرا في حدود نطاق
نقطة الوصول.
z zفي حالة عدم بدء اإلرسال التلقائي للصور تلقائيًا ،حاول إعادة تشغيل الكاميرا.

415

االتصال بطابعة عبر Wi-Fi

يوضح هذا القسم كيفية طباعة الصور بتوصيل الكاميرا التي تدعم  LAN( PictBridgeالسلكي) مباشرة
بطابعة عبر  .Wi-Fiلمعرفة تعليمات تشغيل الطابعة ،يرجى االطالع على دليل مستخدم الطابعة.

11

حدد [ :kاتصال .]Wi-Fi/Bluetooth

22

حدد [lطباعة من طابعة .]Wi-Fi

z zإذا تم عرض المحفوظات (= ،)449فقم بتبديل الشاشة
بالمفتاحين <.>Y> <Z

33

416

حدد [إضافة جهاز لالتصال به].

ربع ةعباطب لاصتالاصتالا

)(۱

44

تحقق من ( SSIDاسم الشبكة) وكلمة المرور.

z zتحقق من معرف  )١( SSIDوكلمة المرور ()٢
الظاهرين على شاشة الكاميرا.
z zفي [إعدادات  ،]Wi-Fiإذا قمت بضبط [كلمة المرور]
على [ال شئ] ،فلن يتم عرض كلمة المرور وال طلبها
(=.)452

)(۲

55

قم بإعداد الطابعة.

66

حدد الطابعة.

z zفي قائمة إعدادات  Wi-Fiفي الطابعة المراد استخدامها،
اختر معرف  SSIDالذي تحققت منه.
z zبالنسبة لكلمة المرور ،أدخل كلمة المرور التي تم التحقق
منها في الخطوة .٤
z zفي قائمة الطابعات المكتشفة ،اختر الطابعة المراد
االتصال بها عبر .Wi-Fi
z zإذا لم تكن الطابعة المفضلة لك مدرجة،
فتحديد [بحث مرة أخرى] قد يمكن الكاميرا من
البحث عنها وعرضها.

z zإلنشاء اتصال  Wi-Fiباستخدام نقطة وصول ،انظر "اتصال  Wi-Fiعبر نقاط الوصول" (=.)441
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طباعة الصور
طباعة الصور بشكل فردي

11

حدد الصورة المراد طباعتها.

22

اختر [طباعة صورة].

33

قم بطباعة الصورة.

z zاستخدم المفتاحين < >Y> <Zلتحديد صور لطباعتها،
ثم اضغط على <.>0
z zيمكنك إدارة القرص < >5بعكس اتجاه عقارب
الساعة لتحديد صورة من عرض الفهرس.

z zلمعرفة خطوات إعدادات الطباعة ،انظر =.421
z zاختر [طباعة] ،ثم اختر [موافق] لبدء الطباعة.

418
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الطباعة وف ًقا لخيارات الصور المحددة

11

اضغط على <.>0

22

حدد [أمر الطباعة].

33

حدد خيارات الطباعة.

44

حدد [طباعة].

55

اضبط [إعدادات الورق] (=.)421

z zلمعرفة خطوات إعدادات الطباعة ،انظر "طلب الطباعة"
(=.)331
z zإذا اكتمل أمر الطباعة قبل إنشاء اتصال ،Wi-Fi
انتقل إلى الخطوة .٤

z zيمكن اختيار [طباعة] فقط عند اختيار صورة والطابعة
جاهزة للطباعة.

419
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66

قم بطباعة الصورة.

z zعند اختيار [موافق] ،تبدأ الطباعة.

z zال يتوفر التصوير عند التوصيل بطابعة عبر شبكة .Wi-Fi
z zال يمكن طباعة األفالم.
z zقبل الطباعة ،تأكد من ضبط حجم الورقة.
z zقد ال تدعم بعض الطابعات طباعة رقم الملف.
z zإذا تم تحديد [محاط بحدود] ،قد تطبع بعض الطابعات التاريخ على حد الصفحة.
z zبناء على الطابعة ،قد يظهر التاريخ خاف ًتا إذا تمت طباعته على خلفية ساطعة أو على حد الصفحة.
z zال يمكن طباعة صور  RAWبتحديد [أمر الطباعة] .عند الطباعة ،حدد [طباعة صورة] وقم بالطباعة.
z zعندما تستخدم بطارية لتشغيل الكاميرا ،تأكد من أنها مشحونة بالكامل.
z zبناء على حجم ملف الصورة وجودتها ،قد يستغرق بدء الطباعة بعد الوقت بعد تحديد [طباعة].
z zإليقاف الطباعة ،اضغط على < >0في أثناء عرض [إيقاف] ،ثم حدد [موافق].
z zعند الطباعة باستخدام [أمر الطباعة] ،إذا أوقفت الطباعة وتريد استئناف طباعة الصور المتبقية،
حدد [استئناف] .الحظ أنه لن يتم استئناف الطباعة إذا حدث أي مما يلي.
yyإذا غيرت أمر الطباعة أو حذفت أيًا من الصور الذي أمرت بطباعتها قبل استئناف الطباعة.
yyإذا كان الفهرس محددًا ،يمكنك تغيير إعدادات الورقة قبل استئناف الطباعة.
z zإذا حدثت مشكلة في أثناء الطباعة ،فانظر =.425

420
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إعدادات الطباعة
يختلف عرض الشاشة وخيارات اإلعدادات حسب كل طابعة .وقد تكون بعض اإلعدادات المحددة غير متاحة
أيضًا .للحصول على التفاصيل ،ارجع إلى دليل إرشادات الطابعة.

شاشة إعدادات الطباعة
)(۱
)(۲
)(۳
)(٤
)(٥
)(٦
)(۷

)(۸

(((1ضبط التاريخ أو رقم الملف للطباعة (=.)423
(((2لضبط مؤثرات الطباعة (=.)423
(((3اختر عدد النسخ المراد طباعتها (=.)423
(((4لضبط منطقة الطباعة (=.)424
(((5لضبط حجم الورقة ونوعها وتخطيطها (=.)422
(((6لالنتقال إلى شاشة اختيار الصورة.
(((7لبدء الطباعة.
(((8يظهر حجم الورقة ونوعها وتخطيطها الذي حددته.
	*بنا ًء على ميزات الطابعة ،قد تكون بعض اإلعدادات غير قابلة للتحديد.
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إعدادات الورق
z zحدد [إعدادات الورق].

[ ]Qإعداد حجم الورق
z zاختر حجم الورقة في الطابعة.

[ ]Yإعداد نوع الورق
z zاختر نوع الورقة في الطابعة.

[ ]Uإعداد تخطيط الورق
z zاختر تخطيط الورقة.

z zإذا كانت نسبة أبعاد الصورة مختلفة عن نسبة أبعاد ورقة الطباعة ،فقد يتم اقتصاص الصورة بدرجة كبيرة عند
طباعتها بدون حدود .قد يتم طباعة الصور ذات الجودة المنخفضة أيضًا.
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[ ]Iإعداد طباعة التاريخ/رقم الملف
z zاختر [.]I
z zاختر ما تريد طباعته.

[ ]Eإعدادات مؤثرات الطباعة (تحسين الصورة)
z zاختر [.]E
z zاختر مؤثرات الطباعة.

z zإذا طبعت معلومات تصوير على صورة ملتقطة بسرعة  ISOممتدة ( ،)Hفقد ال تتم طباعة سرعة ISO
الصحيحة.
z zاإلعداد [افتراضي] لمؤثرات الطباعة وغيره من الخيارات هي إعدادات افتراضية في الطابعة حسب ما تحدده
جهة تصنيع الطابعة .اطلع على دليل إرشادات الطابعة لمعرفة اإلعدادات المضبوطة على [افتراضي].

[ ]Rإعداد عدد النسخ
z zاختر [.]R
z zاختر عدد النسخ المراد طباعتها.
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اقتصاص الصورة
اضبط االقتصاص فورً ا قبل الطباعة .تغيير إعدادات الطباعة
بعد اقتصاص الصورة قد يتطلب منك اقتصاص الصورة
مرة أخرى.

11
22حدد حجم إطار االقتصاص والموضع ونسبة األبعاد.
z zستتم طباعة منطقة الصورة داخل إطار االقتصاص .يمكن تغيير شكل اإلطار (نسبة األبعاد) من
في شاشة إعدادات الطباعة ،اختر [تهذيب].

[إعدادات الورق].

تغيير حجم إطار االقتصاص

استخدم القرص < >5لتغيير حجم إطار االقتصاص.

تحريك إطار االقتصاص

استخدم مفاتيح األسهم < >Vلتحريك اإلطار عموديًا أو أفقيًا.

تبديل اتجاه إطار االقتصاص

الضغط على الزر < >Bيبدّل إطار االقتصاص بين االتجاهين الرأسي واألفقي.

33

اضغط على < >0للخروج من االقتصاص.

z zيمكنك التحقق من الصورة منطقة الصورة المقتصة على الجانب العلوي األيسر من شاشة إعدادات
الطباعة.
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z zبنا ًء على الطابعة ،قد ال تتم طباعة منطقة الصورة المقتصة حسبما حددته.
z zكلما كان إطار االقتصاص أصغر ،قلت دقة وضوح الصورة التي تطبع بها الصور.

التعامل مع أخطاء الطابعة
z zإذا لم يتم استئناف الطباعة بعد حل خطأ الطابعة (عدم وجود حبر ،أو ورق أو غير ذلك) واختيار [استمرار]،
فقم بتشغيل أزرار الطابعة .لمعرفة تفاصيل استئناف الطباعة ،ارجع إلى دليل إرشادات الطابعة.

رسائل الخطأ

z zإذا حدثت مشكلة في أثناء الطباعة ،فستظهر رسالة خطأ على شاشة الكاميرا .بعد إصالح المشكلة ،استأنف
الطباعة .لمعرفة تفاصيل كيفية إصالح مشاكل الطباعة ،ارجع إلى دليل إرشادات الطابعة.

خطأ الورق

z zتأكد من تحميل الورق تحميالً صحيحً ا.

خطأ الحبر

z zتحقق من مستوى الحبر في الطابعة وخزان مخلفات الحبر.

خطأ في الجهاز

z zتحقق من وجود أي مشكلة في الطابعة غير مشاكل الورق والحبر.

خطأ في الملف

z zال يمكن طباعة الصورة المحددة .ال يمكن طباعة الصور الملتقطة بكاميرا مختلفة أو الصور المحررة باستخدام
جهاز كمبيوتر.

425

إرسال الصور إلى خدمة ويب

يوضح هذا القسم كيفية استخدام خدمات الويب إلرسال الصور.

تسجيل خدمات الويب
استخدم هات ًفا ذكيًا أو جهاز كمبيوتر إلضافة خدمات الويب الخاصة بك إلى الكاميرا.
z zيلزم توفر هاتف ذكي أو كمبيوتر مزود بمتصفح واتصال إنترنت إلتمام إعدادات الكاميرا من أجل خدمة
 CANON iMAGE GATEWAYوخدمات الويب األخرى.
z zتفضل بزيادة موقع  CANON iMAGE GATEWAYاإللكتروني لمعرفة تفاصيل إعدادات
إصدارات المتصفحات (مثل  )Microsoft Internet Explorerالمطلوبة للدخول
على .CANON iMAGE GATEWAY
z zللحصول على معلومات حول البلدان والمناطق التي تتوفر بها خدمة ،CANON iMAGE GATEWAY
تفضل بزيارة موقع  Canonعلى الويب (.)http://www.canon.com/cig/
z zللتعرف على إرشادات  CANON iMAGE GATEWAYوتفاصيل اإلعدادات ،ارجع إلى معلومات
المساعدة المتعلقة بخدمة .CANON iMAGE GATEWAY
z zإذا كنت تنوي استخدام خدمات ويب غير خدمة  ،CANON iMAGE GATEWAYفعليك إنشاء
حساب في الخدمات التي تنوي استخدامها .لمزيد من التفاصيل ،راجع مواقع الويب لكل خدمة ويب
تريد تسجيلها.
z zيتم فرض رسوم االتصال بمزود الخدمة ورسوم االتصال للدخول إلى نقطة وصول مزود الخدمة
بشكل منفصل.
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تسجيل CANON iMAGE GATEWAY
قم بربط الكاميرا و CANON iMAGE GATEWAYعن طريق إضافة CANON iMAGE GATEWAY
كوجهة لخدمة الويب على الكاميرا.
سيتوجب عليك إدخال عنوان بريدك اإللكتروني المستخدم على الكمبيوتر أو الهاتف الذكي.

الخطوات التي يلزم إجراؤها على الكاميرا ()1

11

حدد [ :kاتصال .]Wi-Fi/Bluetooth

22

حدد [Rتحميل إلى خدمة الويب].

33

اختر [أوافق].

44

قم بإنشاء اتصال .Wi-Fi

z zاالتصال بنقطة اتصال عبر .Wi-Fi
انتقل إلى الخطوة  ٧في =.442

427
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55

أدخل عنوان بريدك اإللكتروني.

z zأدخل عنوان بريدك اإللكتروني ،ثم اضغط [موافق].

66

أدخل رقمًا مكو ًنا من أربعة أرقام.

z zأدخل رقمًا مكو ًنا من أربعة أرقام من اختيارك ،ثم اختر
[موافق].

77

حدد [موافق].

z zيتغير رمز [ ]Rإلى [

428

].

بيو ةمدخ ىلإ روصلا لاسرإ

الخطوات التي يلزم إجراؤها على الكمبيوتر أو الهاتف الذكي
قم بإعداد رابط ويب الكاميرا.

88

z zقم بالدخول الموجودة في رسالة اإلشعار.
z zاتبع اإلرشادات إلتمام اإلعدادات على صفحة إعدادات
رابط ويب الكاميرا.

الخطوات التي يلزم إجراؤها على الكاميرا ()٢

99

أضف CANON iMAGE GATEWAY
كوجهة.

z zحدد [ ].
تمت إضافة  CANON iMAGE GATEWAYاآلن.
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تسجيل خدمات الويب األخرى
الخطوات التي يلزم إجراؤها على الكمبيوتر أو الهاتف الذكي

11

قم بتهيئة خدمة الويب المطلوب استخدامها.

z zقم بزيارة موقع ويب CANON iMAGE GATEWAY
وادخل على صفحة إعدادات رابط ويب الكاميرا.
z zاتبع اإلرشادات الظاهرة على الشاشة إلكمال إعدادات
خدمة الويب التي تريد استخدامها.

الخطوات التي يلزم إجراؤها على الكاميرا

22

أضف خدمة الويب التي قمت بتهيئتها كوجهة.

z zحدد [ :kاتصال .]Wi-Fi/Bluetooth
z zحدد [ ].
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إرسال الصور
يمكنك مشاركة الصور مع عائلتك وأصدقائك من الكاميرا إلى خدمة الويب المسجلة على الكاميرا أو بإرسال
روابط ويب األلبوم على اإلنترنت.

االتصال بخدمات الويب عبر Wi-Fi

11

حدد [ :kاتصال .]Wi-Fi/Bluetooth

22

حدد خدمة الويب.

z zإذا تم عرض المحفوظات (= ،)449فقم بتبديل الشاشة
بالمفتاحين <.>Y> <Z
z zقد تظهر شاشة لتحديد وجهة ،بنا ًء على نوع وإعدادات
خدمة الويب (=.)444
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بيو ةمدخ ىلإ روصلا لاسرإ

إرسال الصور بشكل فردي

11

اختر صورة إلرسالها.

z zاستخدم المفتاحين < >Y> <Zلتحديد صور إلرسالهم،
ثم اضغط على <.>0
z zيمكنك إدارة القرص < >5بعكس اتجاه عقارب
الساعة لتحديد صورة من عرض الفهرس.

22

حدد [إرسال صور عرض].

z zفي [الحجم المرسل] ،يمكنك تحديد حجم إرسال الصورة.
z zعلى الشاشة التي تظهر بعد إرسال الملفات ،حدد [موافق]
إلنهاء اتصال .Wi-Fi

z zعند ظهور شاشة [بنود االستخدام] ،اقرأ الرسالة بعناية
ثم حدد [أوافق].
z zلتمرير الشاشة ،استخدم المفتاحين <.>W> <X

432

بيو ةمدخ ىلإ روصلا لاسرإ

إرسال عدة صور محددة

11

اضغط على <.>0

22

اختر [إرسال مختار].

33

اختر صورً ا إلرسالها.

z zاستخدم المفتاحين < >Y> <Zلتحديد صور إلرسالهم،
ثم اضغط على <.>0
z zيمكنك إدارة القرص < >5في عكس اتجاه عقارب
الساعة لالنتقال إلى وضع عرض ثالث صور لتحديد
الصور .للعودة إلى عرض الصورة الواحدة،
أدر القرص < >5في اتجاه عقارب الساعة.
z zبعد تحديد الصور المراد إرسالها ،اضغط على
الزر <.>M

433

بيو ةمدخ ىلإ روصلا لاسرإ

44

حدد [الحجم المرسل].

55

اختر [إرسال].

z zعند تحديد  YouTubeكوجهة ،ال يظهر
[الحجم المرسل].
z zعلى الشاشة الظاهرة ،اختر حجم الصورة.

z zعلى الشاشة التي تظهر بعد إرسال الملفات ،حدد [موافق]
إلنهاء اتصال .Wi-Fi

z zعند ظهور شاشة [بنود االستخدام] ،اقرأ الرسالة بعناية
ثم حدد [أوافق].
z zلتمرير الشاشة ،استخدم المفتاحين <.>W> <X
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بيو ةمدخ ىلإ روصلا لاسرإ

إرسال نطاق محدد من الصور
حدد نطاق الصور إلرسال جميع الصور ضمن النطاق دفعة واحدة.

11

اضغط على <.>0

22

حدد [إرسال المدى].

33

قم بتحديد نطاق الصور.

44

أكد النطاق.

z zحدد أول صورة (نقطة البداية).
z zحدد آخر صورة (نقطة النهاية).
سيتم تحديد الصور وستظهر [.]X
z zإللغاء التحديد ،كرر هذه الخطوة.
z zيمكنك إدارة القرص < >5لتغيير عدد الصور
المعروضة في عرض الفهرس.
z zاضغط على الزر <.>M
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بيو ةمدخ ىلإ روصلا لاسرإ

55

حدد [الحجم المرسل].

66

اختر [إرسال].

z zعلى الشاشة الظاهرة ،اختر حجم الصورة.

z zعلى الشاشة التي تظهر بعد إرسال الملفات ،حدد [موافق]
إلنهاء اتصال .Wi-Fi

z zعند ظهور شاشة [بنود االستخدام] ،اقرأ الرسالة بعناية
ثم حدد [أوافق].
z zلتمرير الشاشة ،استخدم المفتاحين <.>W> <X
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بيو ةمدخ ىلإ روصلا لاسرإ

إرسال كل الصور الموجودة على البطاقة

11

اضغط على <.>0

22

حدد [إرسال كل البطاقة].

33

حدد [الحجم المرسل].

44

اختر [إرسال].

z zعلى الشاشة الظاهرة ،اختر حجم الصورة.

z zعلى الشاشة التي تظهر بعد إرسال الملفات ،حدد [موافق]
إلنهاء اتصال .Wi-Fi

z zعند ظهور شاشة [بنود االستخدام] ،اقرأ الرسالة بعناية
ثم حدد [أوافق].
z zلتمرير الشاشة ،استخدم المفتاحين <.>W> <X

437

بيو ةمدخ ىلإ روصلا لاسرإ

إرسال الصور التي تطابق محددات البحث
إرسال جميع الصور التي تطابق محددات البحث في [ضبط ظروف بحث الصورة] دفعة واحدة.
بالنسبة إلى [ضبط ظروف بحث الصورة] ،راجع "ضبط ظروف بحث الصورة" (=.)363

11

اضغط على <.>0

22

حدد [إرسال كل ما هو موجود].

33

حدد [الحجم المرسل].

z zعلى الشاشة الظاهرة ،اختر حجم الصورة.
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بيو ةمدخ ىلإ روصلا لاسرإ

44

اختر [إرسال].

z zعلى الشاشة التي تظهر بعد إرسال الملفات ،حدد [موافق]
إلنهاء اتصال .Wi-Fi

z zعند ظهور شاشة [بنود االستخدام] ،اقرأ الرسالة بعناية
ثم حدد [أوافق].
z zلتمرير الشاشة ،استخدم المفتاحين <.>W> <X
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بيو ةمدخ ىلإ روصلا لاسرإ

z zفي أثناء اتصال  Wi-Fiبخدمة ويب ،ال يمكن التقاط صورة حتى مع الضغط على زر اإلغالق بالكاميرا.
z zعند إرسال صورة إلى خدمة ويب غير بوابة  ،CANON iMAGE GATEWAYقد ال تظهر رسالة خطأ
في اإلرسال حتى إذا لم يتم إرسال الصورة إلى خدمة الويب بنجاح .وإلمكانية التحقق من رسائل اإلرسال
على موقع ويب  ،CANON iMAGE GATEWAYتحقق من محتوى الخطأ ،ثم حاول إرساله الصورة
مرة أخرى.
z zبنا ًء على خدمة الويب ،سيتم تقييد نوع أو عدد الصور وطول مدة األفالم التي يمكن إرسالها.
z zقد ال يمكن إرسال صور محددة باستخدام [إرسال المدى] ،أو [إرسال كل البطاقة] ،أو [إرسال كل ما هو موجود].
z zعندما تقلل حجم الصورة ،سيتم تغيير حجم كل الصور المراد إرسالها .الحظ أنه ال يتم تقليل حجم األفالم أو b
الصور الثابتة.
z zيتم تمكين خيار [منخفض] فقط في الصور الثابتة الملتقطة بنفس إصدار الكاميرات المطابق لهذه الكاميرا .يتم
إرسال الصور الثابتة الملتقطة بإصدارات مختلفة دون تغيير حجمها.
z zعند الدخول على  ،CANON iMAGE GATEWAYيمكنك التحقق من تاريخ اإلرسال إلى خدمات الويب
التي أرسلت الصور إليها.
z zعندما تستخدم بطارية لتشغيل الكاميرا ،تأكد من أنها مشحونة بالكامل.

440

اتصال  Wi-Fiعبر نقاط الوصول

يوضح هذا القسم طريقة االنضمام إلى شبكة  Wi-Fiعبر نقاط الوصول المتوافقة ( WPSوضع .)PBC
ً
أول ،تحقق من موضع زر  WPSومدة الضغط عليه.
قد يتطلب إنشاء اتصال  Wi-Fiقرابة دقيقة واحدة.

11

حدد [ :kاتصال .]Wi-Fi/Bluetooth

22

اختر عنصرً ا.

33

حدد [إضافة جهاز لالتصال به].

z zإذا تم عرض المحفوظات (= ،)449فقم بتبديل الشاشة
بالمفتاحين <.>Y> <Z

z zعند تحديد [qتوصيل إلى هاتف ذكي] ،تظهر الشاشة
الموجودة على اليسار .إذا كان تطبيق Camera
 Connectمثب ًتا بالفعل ،فحدد [ال تعرض].
z zفي شاشة [توصيل إلى هاتف ذكي] المعروضة الح ًقا،
حدد [االتصال عبر .]Wi-Fi
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 لاصتالاصتا ربع  Wi-Fiلاصتا

44

حدد [تبديل الشبكة].

55

حدد [اتصال بواسطة .]WPS

z zتظهر عند تحديد [ ،]D[ ،]qأو [.]l

z zلمعرفة [وضع نقطة وصول الكاميرا] في الخطوة  ،٥انظر =.444

66

حدد [( WPSوضع .])PBC

z zحدد [موافق].

77

قم بتوصيل نقطة الوصول عبر .Wi-Fi

z zاضغط على زر  WPSالخاص بنقطة الوصول.
z zحدد [موافق].

442

 لاصتالاصتا ربع  Wi-Fiلاصتا

88

حدد [إعداد تلقائي].

99

حدد إعدادات وظيفة .Wi-Fi

z zحدد [موافق] للدخول على شاشة إعدادات
وظيفة .Wi-Fi
z zإذا حدث خطأ عند استخدام [إعداد تلقائي]،
فانظر =.444

[qتوصيل إلى هاتف ذكي]

على شاشة إعدادات  Wi-Fiللهاتف الذكي ،انقر فوق SSID
(اسم الشبكة) الظاهر على الكاميرا ،ثم أدخل كلمة مرور نقطة
الوصول للتوصيل.
انتقل إلى الخطوة  ٨في =.392

[Dتحكم عن بعد (])EOS Utility

انتقل إلى الخطوة  ٧أو الخطوة  ٨في =.410

[lطباعة من طابعة ]Wi-Fi
انتقل إلى الخطوة  ٦في =.417

تسجيل CANON iMAGE GATEWAY

انتقل إلى الخطوة  ٥في =.428

443

 لاصتالاصتا ربع  Wi-Fiلاصتا

إرسال إلى شاشة
قد تظهر شاشة لتحديد وجهة بناء على خدمة الويب.
لتسجيل الوجهات أو لتحديد اإلعدادات ،عليك استخدام الكمبيوتر .لمزيد من المعلومات ،اطلع على دليل
اإلرشادات .EOS Utility
z zقد تظهر شاشة [إرسال إلى].
z zحدد الوجهة من قائمة الوجهات المسجلة.
z zخطوات إنشاء اتصال وإرسال الصور مطابقة لخطوات
خدمات الويب األخرى.

وضع نقطة وصول الكاميرا
وضع نقطة وصول الكاميرا هو وضع اتصال لتوصيل
الكاميرا مباشرة بأي جهاز عبر شبكة .Wi-Fi
يظهر عند تحديد [ ،]qأو [ ،]Dأو [ ]lفي
[وظيفة .]Wi-Fi

إعداد عنوان  IPيدويًا
تختلف العناصر الظاهرة حسب وظيفة .Wi-Fi

11

حدد [إعداد يدوي].
z zحدد [موافق].
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 لاصتالاصتا ربع  Wi-Fiلاصتا

22

اختر عنصرً ا.

33

أدخل القيم المراد إدخالها.

z zحدد عنصرً ا للدخول إلى شاشة إدخال األرقام.
z zالستخدام البوابة ،حدد [تمكين] ،ثم حدد [عنوان].

z zأدر القرص < >6لتحريك وضع اإلدخال إلى المنطقة
العلوية واستخدم المفتاحين < >Y> <Zلتحديد الرقم.
اضغط على < >0إلدخال الرقم المحدد.
z zلضبط القيم المدخلة والعودة إلى شاشة الخطوة ،٢
حدد [موافق].

44

حدد [موافق].

z zبعد إكمال إعدادات العناصر الضرورية ،حدد [موافق].
z zإذا لم تكن متأك ًدا مما تريد إدخاله ،انظر "التحقق من
إعدادات الشبكة" (= ،)477أو اسأل مدير الشبكة أو
شخصًا آخر على دراية بالشبكة.

445

التوصيل بوحدة تحكم السلكي عن ُبعد

يمكن أيضًا توصيل هذه الكاميرا بوحدة تحكم السلكي عن بُعد ُ ( BR-E1تباع منفصلة) عبر Bluetooth
للتصوير عن بُعد (=.)223

11

حدد [ :kاتصال .]Wi-Fi/Bluetooth

22

حدد [Kاالتصال بتحكم عن بعد السلكي].

33

حدد [إضافة جهاز لالتصال به].

44

قم بإقران الجهازين.

z zعند ظهور شاشة [اقتران] اضغط مع االستمرار على
الزرين < >Wو< >Tفي وحدة  BR-E1في وقت واحد
ثوان على األقل.
لمدة ٣
ٍ
z zبعد ظهور رسالة تأكيد اقتران الكاميرا مع
وحدة  ،BR-E1اضغط على <.>0

446

عُب نع يكلسال مكحت ةدحوب ليصوتلا

55

قم بإعداد الكاميرا من أجل التصوير عن بُعد.

z zعند تصوير صور ثابتة ،حدد [ ]Qأو [ ]kكوضع
التشغيل (=.)135
z zعند تسجيل األفالم ،اضبط [ :zتحكم عن بعد] على
[تمكين].
z zللحصول على تعليمات بعد تحقيق االقتران ،ارجع إلى
دليل إرشادات وحدة .BR-E1

z zتستهلك اتصاالت  Bluetoothطاقة البطارية حتى بعد تمكين خاصية إيقاف التشغيل التلقائي للكاميرا.
z zعندما ال تستخدم وظيفة  ،Bluetoothيوصى بضبط [إعدادات  ]Bluetoothعلى [تعطيل] في الخطوة .١

447

عُب نع يكلسال مكحت ةدحوب ليصوتلا

إلغاء االقتران
قبل االقتران بوحدة  ،BR-E1امسح المعلومات الخاصة بأية وحدات تحكم عن بعد متصلة.

11

حدد [ :kاتصال .]Wi-Fi/Bluetooth

22

حدد [Kاالتصال بتحكم عن بعد السلكي].

33
44

حدد [حذف معلومات االتصال].

حدد [موافق].

448

إعادة االتصال عبر Wi-Fi

اتبع هذه الخطوات إلعادة االتصال باألجهزة أو خدمات الويب باستخدام إعدادات االتصال المسجلة.

11

حدد [ :kاتصال .]Wi-Fi/Bluetooth

22

اختر عنصرً ا.

z zحدد عنصرً ا لالتصال عبر  Wi-Fiمن التاريخ الظاهر.
إذا لم يظهر العنصر ،فاضغط على المفتاحين ><Y
> <Zلالنتقال بين الشاشات.
z zإذا كانت [تاريخ التوصيل] مضبوطة على [اخفاء]،
فلن تظهر المحفوظات (=.)452

33

تشغيل الجهاز الموصل.

[ ]qالهاتف الذكي

z zقم بتشغيل التطبيق .Camera Connect
z zإذا تم تغيير وجهة اتصال الهاتف الذكي ،فقم باستعادة اإلعداد لالتصال عبر  Wi-Fiبالكاميرا
أو نقطة الوصول ذاتها للكاميرا.
عند توصيل الكاميرا مباشرة بهاتف ذكي عبر  ،Wi-Fiتظهر " "_Canon0Aفي
نهاية معرف .SSID

449

ربع لاصتالا ةداعإةداعإ

[ ]Dالكمبيوتر

z zعلى الكمبيوتر ،شغل برنامج .EOS
z zإذا تم تغيير وجهة اتصال الكمبيوتر ،فقم باستعادة اإلعداد لالتصال عبر  Wi-Fiبالكاميرا أو نقطة
الوصول ذاتها للكاميرا.
عند توصيل الكاميرا مباشرة بجهاز كمبيوتر عبر  ،Wi-Fiتظهر " "_Canon0Aفي نهاية
معرف .SSID

[ ]lالطابعة

z zإذا تم تغيير وجهة اتصال الطابعة ،فقم باستعادة اإلعداد لالتصال عبر  Wi-Fiبالكاميرا أو نقطة
الوصول ذاتها للكاميرا.
عند توصيل الكاميرا مباشرة بطابعة عبر  ،Wi-Fiتظهر " "_Canon0Aفي نهاية
معرف .SSID

450

تسجيل إعدادات اتصال متعددة

يمكن تسجيل حتى  ١٠إعدادات اتصال لوظائف االتصال الالسلكي.

11

حدد [ :kاتصال .]Wi-Fi/Bluetooth

22

اختر عنصرً ا.

z zإذا تم عرض المحفوظات (= ،)449فقم بتبديل الشاشة
بالمفتاحين <.>Y> <Z
z zللحصول على تفاصيل حول [qتوصيل إلى هاتف ذكي]،
انظر "توصيل إلى هاتف ذكي" (=.)379
z zللحصول على تفاصيل حول [Dتحكم عن بعد
( ،])EOS Utilityانظر "االتصال بالكمبيوتر
عبر .)408=( "Wi-Fi
z zللحصول على تفاصيل حول [lطباعة من طابعة
 ،]Wi-Fiانظر "االتصال بطابعة عبر "Wi-Fi
(=.)416
z zعند إرسال صور إلى خدمة ويب ،انظر "إرسال الصور
إلى خدمة ويب" (=.)426

z zلحذف إعدادات االتصال ،انظر =.458

451

إعدادات Wi-Fi

11

حدد [ :kإعدادات .]Wi-Fi

22

اختر عنصرً ا.

Wi-Fiz z
إذا كان استخدام األجهزة اإللكترونية واألجهزة الالسلكية ممنوعًا ،كما الحال في الطائرات
والمستشفيات ،اضبط اإلعدادات على [تعطيل].
z zكلمة المرور
حدد [ال شئ] للسماح بإنشاء اتصال  Wi-Fiدون كلمة مرور (إال عند االتصال بنقطة وصول عبر .)Wi-Fi
z zتاريخ االتصال
يمكن تحديد إما [اظهار] أو [اخفاء] تاريخ األجهزة المتصلة عبر .Wi-Fi
z zاإلرسال التلقائي للصور إلى الكمبيوتر.
باستخدام البرنامج المخصص  ،Image Transfer Utility 2يمكن إرسال الصور الموجودة على
الكاميرا إلى جهاز كمبيوتر تلقائيًا (=.)413
z zإرسال إلى هاتف ذكي بعد التصوير
يمكن إرسال صورك تلقائيًا إلى هاتف ذكي (=.)394
z zعنوان MAC
يمكنك التحقق من عنوان  MACالخاص بالكاميرا.

452

إعدادات Bluetooth

11

حدد [ :kإعدادات .]Bluetooth

22

اختر عنصرً ا.

Bluetoothz z
إذا كنت ال تنوي استخدام وظيفة  ،Bluetoothفحدد [تعطيل].
z zتحقق من معلومات التوصيل
يُمكنك التحقق من االسم وحالة اتصال الجهازين المقترنين.
z zعنوان Bluetooth
يُمكنك التحقق من عنوان  Bluetoothالخاص بالكاميرا.
ً
متصل عند اإلطفاء
z zابق
يتم عرضه بعد اقتران الكاميرا بهاتف ذكي عبر .Bluetooth
يُتيح لك اختيار [تمكين] عرض الصور الموجودة على الكاميرا والتحكم بها بطرق أخرى عبر اتصال
 Wi-Fiحتى في حالة إيقاف تشغيل الكاميرا (=.)387

453

تغيير االسم المستعار

يمكنك تغيير االسم المستعار للكاميرا (المعروض على الهواتف الذكية والكاميرات األخرى) حسب الحاجة.

11

حدد [ :kاسم مستعار].

22

أدخل النص باستخدام لوحة المفاتيح االفتراضية
(=.)462

z zعندما تنتهي من إدخال الحروف ،اضغط على
الزر <.>M

454

تمييز الصور بعالمات جغرافية باستخدام معلومات  GPSمن
األجهزة األخرى

يمكنك تمييز الصور بعالمات جغرافية باستخدام هاتف ذكي ُم َم َّكن به اتصال .Bluetooth
أكمل هذه اإلعدادات بعد تثبيت تطبيق  Camera Connectالمخصص (= )380على الهاتف الذكي.

11

في الهاتف الذكي ،قم بتفعيل خدمات الموقع.

22

قم بإنشاء اتصال .Bluetooth

z zقم بتوصيل الكاميرا بالهاتف الذكي عبر Bluetooth
(=.)381

33

حدد [ :kإعدادات .]GPS

44

قم بتعيين [ GPSعبر هاتف] على [تمكين].

55

التقط الصورة.

z zبعد اكتمال هذه اإلعدادات ،ابدأ تشغيل
.Camera Connect

z zيتم إلحاق المعلومات الجغرافية بالصور من
الهاتف الذكي.

455

تامولعم مادختساب ةيفارغج تامالعب روصلا زييمتيمتالعب روصلا زييمت

عرض اتصال GPS
يمكنك التحقق من حالة الحصول على معلومات موقع الهاتف الذكي من خالل أيقونة اتصال  GPSفي
شاشات التقاط الصور الثابتة أو األفالم (= 583و= ،585على التوالي).
z zرمادي :خدمات الموقع معطلة
z zوميض :ال يمكن الحصول على معلومات الموقع
z zتشغيل :تم الحصول على معلومات الموقع

تمييز الصور بعالمات جغرافية أثناء التصوير
الصور التي تلتقطها أثناء ظهور رمز تشغيل  GPSيتم تمييزها بعالمات جغرافية.

معلومات تحديد الموقع الجغرافي
يمكنك التحقق من معلومات الموقع المضافة للقطاتك في شاشة معلومات التصوير (=.)367= ،304

)(۱
)(۲
)(۳
)(٤

456

(((1خط العرض
(((2خط الطول
(((3االرتفاع
(((4التوقيت العالمي المتفق عليه
()UTC

تامولعم مادختساب ةيفارغج تامالعب روصلا زييمتيمتالعب روصلا زييمت

z zيمكن للهاتف الذكي الحصول على معلومات الموقع فقط أثناء إقرانه بالكاميرا عبر .Bluetooth
z zال يتم الحصول على معلومات االتجاه.
z zقد ال تكون معلومات الموقع المكتسبة دقيقة ،اعتمادًا على ظروف السفر أو حالة الهاتف الذكي.
z zقد يستغرق األمر بعض الوقت للحصول على معلومات الموقع من الهاتف الذكي بعد تشغيل الكاميرا.
z zال يتم الحصول على معلومات الموقع بعد أي من العمليات التالية.
yyاالقتران بجهاز تحكم السلكي عن بُعد عبر Bluetooth
yyإيقاف بتشغيل الكاميرا
yyالخروج من Camera Connect
yyإيقاف تنشيط خدمات الموقع على الهاتف الذكي
z zال يتم الحصول على معلومات الموقع بعد أي من األوضاع التالية.
yyتوقف طاقة الكاميرا.
yyانتهاء اتصال Bluetooth
yyمستوى البطارية المتبقي للهاتف الذكي منخفض
z zإن التوقيت العالمي المتفق عليه ( )UTCمماثل بشكل أساسي لتوقيت غرينتش.
z zبالنسبة لألفالم ،تتم إضافة معلومات  GPSالتي تم الحصول عليها في البداية.

457

تغيير إعدادات االتصال أو حذفها

لتغيير أو حذف إعدادات االتصال ،قم بإنهاء اتصال ً Wi-Fi
أول.

11

حدد [ :kاتصال .]Wi-Fi/Bluetooth

22

اختر عنصرً ا.

33

حدد [تحرير/حذف الجهاز].

44

حدد الجهاز المراد تغيير أو حذف إعدادات اتصاله.

z zإذا تم عرض المحفوظات (= ،)449فقم بتبديل الشاشة
بالمفتاحين <.>Y> <Z

z zيمكنك تغيير اتصال  Bluetoothعن طريق تحديد
الهاتف الذكي المميز بالرمز [ ]sباللون الرمادي.
بعد عرض شاشة [توصيل إلى هاتف ذكي]،
حدد [االقتران عبر  ،]Bluetoothثم اضغط على
< >0في الشاشة التالية.

458

هفذح وأ لاصتالا تادادعإ رييغت

55

اختر عنصرً ا.

z zقم بتغيير أو حذف إعدادات االتصال الظاهرة
على الشاشة.

z zتغيير االسم المستعار للجهاز

يمكن تغيير االسم المستعار باستخدام لوحة المفاتيح االفتراضية (=.)462

z zالصور التي يمكن عرضها (=)404

تظهر عند تحديد [qتوصيل إلى هاتف ذكي] .تظهر اإلعدادات في أسفل الشاشة.

z zحذف معلومات االتصال

عند حذف معلومات االتصال لهاتف ذكي مقترن ،احذف أيضًا معلومات الكاميرا المسجلة على الهاتف
الذكي (=.)388
z zلخدمات الويب ،يرجى زيادة موقع  CANON iMAGE GATEWAYلحذف إعدادات االتصال.

459

مسح إعدادات االتصال الالسلكي وإعادتها لإلعدادات االفتراضية

يمكن إزالة جميع إعدادات االتصال الالسلكي .بحذف إعدادات االتصال الالسلكي ،يمكنك منع تعرض
معلومات اإلعدادات للكشف عند إعارة أو إعطاء الكاميرا لآلخرين.

11

حدد [ :kمسح اإلعدادات الالسلكية].

22

حدد [موافق].

z zإجراء [ :5إزالة كل إعدادات الكاميرا] ال يحذف معلومات إعداد االتصال الالسلكي.
z zإذا قمت باقتران الكاميرا بهاتف ذكي ،على شاشة إعدادات  Bluetoothللهاتف الذكي ،احذف معلومات اتصال
الكاميرا التي قمت باستعادة إعدادات االتصال الالسلكي االفتراضية ألجلها.

460

شاشة عرض المعلومات

يمكن التحقق من تفاصيل الخطأ وعنوان  MACالخاص بالكاميرا.

11

حدد [ :kاتصال .]Wi-Fi/Bluetooth

22

اضغط على الزر <.>B

z zستظهر شاشة [عرض معلومات].

z zإذا حدث خطأ ،فاضغط على < >0لعرض محتوى الخطأ.

461

عمليات تشغيل لوحة المفاتيح االفتراضية
)(۱

)(۲
)(۳
)(٤

)(۸
(((1مساحة اإلدخال ،إلدخال النص
(((2مفاتيح المؤشر ،للتحريك إلى مساحة اإلدخال
(((3الرقم الحالي للحروف/األرقام المتاحة
(((4لوحة المفاتيح

)(۷

)(٦

)(٥

(((5تبديل أوضاع اإلدخال
(((6مساحة
(((7حذف حرف في مساحة اإلدخال
(((8إنهاء إدخال النص

z zاستخدم القرصين < >5< >5أو مفاتيح األسهم < >Vللتحرك داخل  ٢و.٧-٤
z zاضغط < >0لتأكيد تبدل أوضاع اإلدخال.

462

االستجابة لرسائل األخطاء

عند حدوث خطأ ،قم بإظهار تفاصيل الخطأ باتباع إحدى الطرق التالية .ثم تخلص من سبب الخطأ باالطالع
على األمثلة الموضحة في هذا الفصل.
z zعلى شاشة [عرض معلومات] ،اضغط <.)461=( >0
z zحدد [تفاصيل الخطأ] على شاشة [تشغيل .]Wi-Fi
اضغط على صفحة رقم رمز الخطأ في الجدول التالي لالنتقال سريعًا إلى الصفحة المعنية.
)464=( 11

)464=( 12

)465=( 21

)466=( 22

)467=( 23

)468=( 61

)469=( 63

)469=( 64

)470=( 65

)470=( 66

)470=( 67

)471=( 68

)471=( 69

)471=( 91

)471=( 121

)472=( 125

)472=( 126

)472=( 127

)472=( 141

)472=( 142

)473=( 151

)473=( 152

z zعند حدوث خطأ ،يتم عرض ]** [Errعلى الجانب العلوي األيمن من شاشة [اتصال .]Wi-Fi/Bluetooth
تظهر عندما تكون طاقة الكاميرا مضبوطة على <.>2

463

طخألا لئاسرل ةباجتسالا

 :11لم يتم العثور على هدف التوصيل
z zفي حالة [ ،]qهل تطبيق  Camera Connectيعمل؟
ً
اتصال باستخدام تطبيق .)392=( Camera Connect
[أنشئ
z zفي حالة [ ،]Dهل برنامج  EOSيعمل؟
[قم بتشغيل برنامج  EOSوأعد إنشاء االتصال (=.)410
z zفي حالة [ ،]lهل الطابعة موصلة بالكهرباء؟
[قم بتشغيل الطابعة.
z zهل الكاميرا ونقطة الوصول مضبوطان على استخدام كلمة المرور والمصادقة ذاتها؟
[يحدث هذا الخطأ إذا كانت كلمات المرور ال تطابق طريقة المصادقة المستخدمة في التشفير
المستخدم في [نظام مفتوح].
اإلعداد حساس لحالة الحرف ،لذا تحقق من الحروف الكبيرة والصغيرة .تأكد من ضبط كلمة
المرور الصحيحة المناسبة للمصادقة على الكاميرا (=.)462

 :12لم يتم العثور على هدف التوصيل
z zهل الجهاز المستهدف أو نقطة الوصول موصل في وضع التشغيل؟
[شغل الجهاز المستهدف ونقطة الوصول ،ثم انتظر ً
قليل .إذا تعذر إنشاء االتصال ،اتبع خطوات
إنشاء اتصال مرة أخرى.

464

طخألا لئاسرل ةباجتسالا

 :21ال يوجد عنوان معين من قبل خادم DHCP
ما الذي يجب التحقق منه على الكاميرا
z zعلى الكاميرا ،عنوان  IPمضبوط على [إعداد تلقائي] .هل هذا هو اإلعداد الصحيح؟
[في حال عدم استخدام خادم  ،DHCPحدد اإلعدادات بعد ضبط عنوان  IPعلى [إعداد يدوي]
في الكاميرا (=.)444

ما يجب التحقق منه على خادم DHCP
z zهل خادم  DHCPمشغل؟
[قم بتشغيل خادم .DHCP
z zهل هناك ما يكفي من العناوين للتخصيص من خادم DHCP؟
[قم بزيادة عدد العناوين المخصصة من خادم .DHCP
[قم بحذف األجهزة المخصص لها عناوين في خادم  DHCPمن الشبكة لتقليل عدد العناوين
المستخدمة.
z zهل خادم  DHCPيعمل على نحو صحيح؟
[تحقق من إعدادات خادم  DHCPللتأكد من أنه يعمل على نحو صحيح في شكل خادم .DHCP
[إذا أمكن ،اطلب من مدير شبكة اإلنترنت أن يؤكد توفر خادم .DHCP

465

طخألا لئاسرل ةباجتسالا

 :22ال توجد استجابة من خادم DNS
ما الذي يجب التحقق منه على الكاميرا
z zعلى الكاميرا ،هل إعداد عنوان  IPالخاص بخادم  DNSيطابق عنوان الخادم الفعلي؟
[اضبط عنوان  IPعلى [إعداد يدوي] .ثم على الكاميرا ،اضبط عنوان  IPالذي يطابق عنوان
خادم  DNSالمستخدم (=.)477= ،444

ما يجب التحقق منه على خادم DNS
z zهل خادم  DNSمشغل؟
[قم بتشغيل خادم .DNS
z zهل إعدادات خادم  DNSالخاصة بعناوين  IPواألسماء المخصصة لها صحيحة؟
[على خادم  ،DNSتأكد من أن عناوين  IPوأسماءها المخصصة مدخلة على نحو صحيح.
z zهل خادم  DNSيعمل على نحو صحيح؟
[تحقق من إعدادات خادم  DNSللتأكد من أنه يعمل على نحو صحيح في شكل خادم .DNS
[إذا أمكن ،اطلب من مدير شبكة اإلنترنت أن يؤكد توفر خادم .DNS

ما الذي يجب التحقق على الشبكة بوجه عام
z zهل الشبكة التي تحاول االتصال بها عبر  Wi-Fiتحتوي على موجّ ه أو جهاز مشابه يعمل كبوابة؟
[إن أمكن ،اطلب من مدير الشبكة الحصول على عنوان البوابة وأدخله في الكاميرا (=.)477= ،444
[تأكد من إدخال إعداد عنوان البوابة على نحو صحيح في جميع أجهزة الشبكة بما فيها الكاميرا.

466

طخألا لئاسرل ةباجتسالا

 :23يوجد جهاز بنفس عنوان  IPعلى الشبكة المحددة
ما الذي يجب التحقق منه على الكاميرا
z zهل الكاميرا وجهاز آخر متصل عبر  Wi-Fiبالشبكة نفسها مخصص لهما عنوان  IPنفسه؟
[قم بتغيير عنوان  IPالمخصص للكاميرا لتجنب استخدام العنوان ذاته المستخدم في جهاز آخر على
الشبكة .أو قم بتغيير عنوان  IPالخاص بالجهاز الذي يستخدم عنوا ًنا مطاب ًقا.
ً
مضبوطا على [إعداد يدوي] في بيئات شبكة تستخدم خادم
[إذا كان عنوان  IPالخاص بالكاميرا
 ،DHCPفقم بتغيير اإلعداد إلى [إعداد تلقائي] (=.)443
االستجابة لرسائل األخطاء 23–21
z zتحقق أيضًا من النقاط التالية عند االستجابة لألخطاء المرقمة .23–21
z zهل الكاميرا ونقطة الوصول مضبوطان على استخدام كلمة المرور والمصادقة ذاتها؟
yyيحدث هذا الخطأ إذا كانت كلمات المرور ال تطابق طريقة المصادقة المستخدمة في التشفير المستخدم في
[نظام مفتوح] .اإلعداد حساس لحالة الحرف ،لذا تحقق من الحروف الكبيرة والصغيرة .تأكد من ضبط كلمة
المرور الصحيحة المناسبة للمصادقة على الكاميرا (=.)462

467

طخألا لئاسرل ةباجتسالا

 :61لم يتم العثور على شبكة  LANالالسلكية  SSIDالمحددة
z zهل توجد عقبات تحجب خط الرؤية بين الكاميرا وهوائي نقطة الوصول؟
[حرك هوائي نقطة الوصول إلى موضع واضح مرئي من نقطة عرض الكاميرا (=.)474

ما الذي يجب التحقق منه على الكاميرا
z zهل معرف  SSIDالمخصص للكاميرا يطابق المعرف الموجود في نقطة الوصول؟
[تحقق من معرف  SSIDفي نقطة الوصول ،ثم اضبط نفس معرف  SSIDعلى الكاميرا.

ما يجب التحقق منه في نقطة الوصول
z zهل نقطة الوصول مشغلة؟
[قم بتشغيل نقطة الوصول.
z zإذا كانت التصفية حسب عنوان  MACمفعلة ،فهل عنوان  MACالخاص بالكاميرا المستخدم مسجل
في نقطة الوصول؟
[قم بتسجيل عنوان  MACالخاص بالكاميرا المستخدم في نقطة الوصول .يمكن التحقق من عنوان
 MACفي شاشة [عرض معلومات] (=.)461

468

طخألا لئاسرل ةباجتسالا

 :63أخفقت مصادقة  LANالسلكي
z zهل الكاميرا ونقطة الوصول مضبوطان على استخدام طريقة المصادقة ذاتها؟
[تدعم الكاميرا طرق المصادقة التالية[ :نظام مفتوح] و[مفتاح مشترك]،
و].[WPA/WPA2-PSK
z zهل الكاميرا ونقطة الوصول مضبوطان على استخدام كلمة المرور والمصادقة ذاتها؟
[اإلعداد حساس لحالة الحرف ،لذا تحقق من الحروف الكبيرة والصغيرة .تأكد من ضبط كلمة
المرور الصحيحة المناسبة للمصادقة على الكاميرا.
z zإذا كانت التصفية حسب عنوان  MACمفعلة ،فهل عنوان  MACالخاص بالكاميرا المستخدم مسجل
في نقطة الوصول؟
[قم بتسجيل عنوان  MACالخاص بالكاميرا المستخدم في نقطة الوصول .يمكن التحقق من عنوان
 MACفي شاشة [عرض معلومات] (=.)461

 :64ال يمكن االتصال إلى طرف  LANالسلكي
z zهل الكاميرا ونقطة الوصول مضبوطان على استخدام طريقة التشفير ذاتها؟
[تدعم الكاميرا طرق التشفير التالية ،WEP :و ،TKIPو.AES
z zإذا كانت التصفية حسب عنوان  MACمفعلة ،فهل عنوان  MACالخاص بالكاميرا المستخدم مسجل
في نقطة الوصول؟
[قم بتسجيل عنوان  MACالخاص بالكاميرا المستخدم في نقطة الوصول .يمكن التحقق من
عنوان  MACفي شاشة [عرض معلومات] (=.)461

469

طخألا لئاسرل ةباجتسالا

 :65فقد اتصال  LANالسلكي
z zهل توجد عقبات تحجب خط الرؤية بين الكاميرا وهوائي نقطة الوصول؟
[حرك هوائي نقطة الوصول إلى موضع واضح مرئي من نقطة عرض الكاميرا (=.)474
z zتم فقدان اتصال  Wi-Fiلسبب ما ،وال يمكن استعادة االتصال.
[فيما يلي األسباب المحتملة :الدخول المفرط على نقطة الوصول من جهاز آخر ،أو الموجات
الناتجة عن استخدام فرن مايكروويف أو جهاز مشابه في الجوار (يتداخل مع إشارة IEEE
( 802.11b/g/nنطاق  2.4جيجا هرتز)) ،أو تأثير المطر أو الرطوبة العالية (=.)474

 :66كلمة مرور  LANالسلكي غير صحيحة
z zهل الكاميرا ونقطة الوصول مضبوطان على استخدام كلمة المرور والمصادقة ذاتها؟
[اإلعداد حساس لحالة الحرف ،لذا تحقق من الحروف الكبيرة والصغيرة .تأكد من ضبط كلمة
المرور الصحيحة المناسبة للمصادقة على الكاميرا.

 :67أسلوب تشفير  LANالسلكي غير صحيح
z zهل الكاميرا ونقطة الوصول مضبوطان على استخدام طريقة التشفير ذاتها؟
[تدعم الكاميرا طرق التشفير التالية ،WEP :و ،TKIPو.AES
z zإذا كانت التصفية حسب عنوان  MACمفعلة ،فهل عنوان  MACالخاص بالكاميرا المستخدم مسجل
في نقطة الوصول؟
[قم بتسجيل عنوان  MACالخاص بالكاميرا المستخدم في نقطة الوصول .يمكن التحقق من عنوان
 MACفي شاشة [عرض معلومات] (=.)461
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طخألا لئاسرل ةباجتسالا

:68ال يمكن االتصال إلى طرف  LANالسلكي .حاول من البداية.
z zهل قمت بالضغط مع االستمرار على زر ( WPSإعداد  Wi-Fiالمحمي) للمدة المحددة من الوقت؟
[اضغط مع االستمرار على زر  WPSللمدة الزمنية المحددة في دليل إرشادات نقطة الوصول.
z zهل تحاول إنشاء اتصال بالقرب من نقطة وصول؟
[حاول إنشاء اتصال عندما يكون الجهازان في نطاق واحد.

:69وجدت أطراف  LANالسلكية متعددة .ال يمكن االتصال .حاول من البداية.
z zاالتصال في تقدم بواسطة نقطة وصول أخرى في وضع االتصال بالزر االنضغاطي (وضع )PBC
من ( WPSإعداد  Wi-Fiالمحمي).
[انتظر بعض الوقت قبل محاولة إنشاء اتصال.

 :91خطأ آخر
z zحدث خطأ غير أرقام رموز الخطأ من  11إلى .69
[أطفئ الكاميرا ثم شغلها.

 :121ال توجد مساحة كافية على خادم
z zال توجد مساحة خالية كافية على خادم الويب المستهدف.
[احذف كل الصور غير الضرورية على خادم الويب ،وتحقق من المساحة الخالية على الخادم،
ثم حاول إرسال البيانات مرة أخرى.
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طخألا لئاسرل ةباجتسالا

 :125راجع إعدادات الشبكة
z zهل الشبكة متصلة؟
[تحقق من حالة اتصال الشبكة.

 :126ال يمكن التوصيل إلى الخادم
z zبوابة  CANON iMAGE GATEWAYقيد للصيانة أو الحمل عليها زائد مؤق ًتا.
[حاول االتصال بخدمة الويب مرة أخرى.

 :127حدث خطأ
z zحدث خطأ غير أرقام رموز الخطأ من  121إلى  126أثناء توصيل الكاميرا بخدمة الويب.
[حاول إنشاء اتصال  Wi-Fiبخدمة الويب.

 :141الطابعة مشغولة .حاول االتصال مرة أخرى.
z zهل الطابعة تنفذ عملية طباعة؟
[حاول مرة أخرى إنشاء اتصال  Wi-Fiبالطابعة بعد االنتهاء من عملية الطباعة.
z zهل هناك كاميرا أخرى موصلة بالطابعة عبر Wi-Fi؟
[حاول مرة أخرى إنشاء اتصال  Wi-Fiبالطابعة بعد إنهاء اتصال  Wi-Fiبالكاميرا األخرى.

:142ال يمكن الحصول على معلومات الطابعة .أعد التوصيل للمحاولة مرة أخرى
z zهل الطابعة مشغلة؟
[حاول إنشاء اتصال  Wi-Fiبعد تشغيل الطابعة.
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طخألا لئاسرل ةباجتسالا

:151تم إلغاء النقل
z zانقطع إرسال الصور التلقائي إلى الكمبيوتر لسبب ما.
[الستئناف إرسال الصور التلقائي ،اضبط مفتاح تشغيل الكاميرا على <،>2
ثم اضبطه على <.>1

 :152تم ضبط حماية الكتابة على البطاقة على قفل
z zهل مفتاح حماية الكتابة على البطاقة مضبوط على وضع القفل؟
[حرك مفتاح الحماية من الكتابة على البطاقة على وضع الكتابة.
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مالحظات وظيفة االتصال الالسلكي

إذا قل معدل اإلرسال ،فقد تم فقدان االتصال ،أو حدثت مشاكل عند استخدام وظائف االتصال الالسلكي،
حاول اتباع اإلجراءات التصحيحية.

المسافة بين الكاميرا والهاتف الذكي
إذا كانت الكاميرا بعيدة للغاية عن الهاتف الذكي ،قد يتعذر إنشاء اتصال  Wi-Fiحتى وإن كان االتصال
عبر  Bluetoothممك ًنا .وفي تلك الحالة ،ضع الكاميرا والهاتف الذكي في نطاق واحد ،ثم أنشئ
اتصال .Wi-Fi

مكان تثبيت هوائي نقطة الوصول
z zعند االستخدام في الداخل ،ثبت الجهاز في الغرفة التي تستخدم فيها الكاميرا.
z zثبت الجهاز في مكان ال يقف فيه الناس أو األشخاص بين الجهاز والكاميرا.

األجهزة اإللكترونية القريبة
إذا قل معدل إرسال  Wi-Fiبسبب تأثير األجهزة اإللكترونية التالية ،توقف عن استخدامها أو انتقل بعي ًدا عن
تلك األجهزة إلنشاء اتصال اإلرسال.
z zاتصاالت الكاميرا باستخدام  Wi-Fiعبر  IEEE 802.11b/g/nباستخدام موجات السلكية في نطاق
 2.4جيجا هرتز .لهذا السبب ،سينخفض معدل إرسال  Wi-Fiإذا كانت هناك أجهزة Bluetooth
أو أفران مايكروويف ،أو هواتف السلكية أو ميكروفونات أو هواتف ذكية أو كاميرات أخرى أو أجهزة
مشابهة تعمل على نفس نطاق التردد في الجوار.
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ساللا لاصتالا ةفيظو تاظحالم

تنبيهات استخدام عدة كاميرات
z zعند توصيل عدة كاميرات بنقطة وصول واحدة عبر  ،Wi-Fiتأكد من أن عناوين  IPالمخصصة
للكاميرات مختلفة.
z zعند توصيل عدة كاميرات بنقطة وصول واحدة عبر  ،Wi-Fiينخفض معدل اإلرسال.
z zعند وجود عدة نقاط وصول ( IEEE 802.11b/g/nنطاق  2.4جيجا هرتز) ،اترك مسافة خمس
قنوات بين كل قناة  Wi-Fiلتقليل تداخل الموجات الالسلكية .على سبيل المثال ،استخدم القنوات  ،١و٦
و ١١أو القناتين  ٢و ،٧أو القناتين  ٣و.٨

استخدام وحدة تحكم السلكي عن بُعد BR-E1
z zال يمكن استخدام  BR-E1أثناء اقتران الكاميرا والهاتف الذكي عبر  .Bluetoothقم بتغيير اتصال
الكاميرا بجهاز تحكم السلكي عن بُعد في [Kاالتصال بتحكم عن بعد السلكي] ضمن
[ :kاتصال .]Wi-Fi/Bluetooth
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الحماية

في حالة عدم ضبط إعدادات الحماية بشكل سليم ،قد تحدث المشاكل التالية.

z zمراقبة اإلرسال

قد تراقب األطراف الخارجية ذات المقاصد الضارة عمليات إرسال شبكة  Wi-Fiوتحاول الحصول
على البيانات التي تقوم بإرسالها.

z zالوصول غير المسموح به للشبكة

قد تحصل األطراف الخارجية ذات األهداف الضارة على وصول غير مسموح به إلى الشبكة التي
تستخدمها لتسرق المعلومات أو تعدلها أو تدمرها .عالو ًة على ذلك ،قد تكون ضحية أنواع أخرى من
الوصول غير المسموح به كانتحال الشخصية (حيث ينتحل شخص ما إحدى الهويات للوصول إلى
معلومات غير مسموح بها) أو هجوم نقطة االنطالق (حيث يحصل شخص ما على وصول غير مسموح
به إلى شبكتك كنقطة انطالق لتغطية مساراته عند التسلسل إلى األنظمة األخرى).

يُنصح باستخدام األجهزة والوظائف في تحقيق الحماية القصوى لشبكة اإلنترنت ،لمنع حدوث هذا النوع
من المشاكل.
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التحقق من إعدادات الشبكة
z zنظام Windows

افتح [/Command Promptموجه األوامر] في نظام  ،Windowsثم اكتب ipconfig/all
واضغط مفتاح <.>Enter
باإلضافة إلى عنوان  IPالمخصص للكمبيوتر ،يظهر قناع الشبكة الفرعية والبوابة ومعلومات خادم
 DNSأيضًا.

z zنظام Mac OS

في نظام  ،Mac OS Xافتح تطبيق [/Terminalموجه أوامر] ،وأدخل  ifconfig -aواضغط على
مفتاح < .>Returnعنوان  IPالمخصص لجهاز الكمبيوتر مشار إليه في عنصر [ ]en0بجوار
[ ،]inetفي تنسيق "***."***.***.***.
	*للمعلومات عن تطبيق [/Terminalموجه أوامر] ،اطلع على مساعدة نظام التشغيل .Mac OS X

لتجنب استخدام نفس عنوان  IPفي الكمبيوتر واألجهزة األخرى الموجودة على الشبكة ،قم بتغيير الرقم
أقصى اليمين عند إعداد عنوان  IPالمخصص للكاميرا في العمليات الموضحة في =.444
مثال192.168.1.10 :
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حالة االتصال الالسلكي

يمكن التحقق من حالة االتصال الالسلكي على الشاشة.
)(۲

)(۱
)(۳

)(۲
(((1وظيفة شبكة Wi-Fi
(((2وظيفة Bluetooth
(((3قوة اإلشارة الالسلكية
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)(۱
)(۳

لساللا لاصتالا ةلاح

حالة االتصال

الشاشة
وظيفة شبكة Wi-Fi

 :Wi-Fiتعطيل

غير متصل

قوة اإلشارة الالسلكية
إيقاف

 :Wi-Fiتمكين

جار االتصال
ٍ

(وميض)

إرسال البيانات

()fg

خطأ في االتصال

(وميض)

متصل

مؤشر وظيفة Bluetooth
وظيفة Bluetooth
[تمكين]
[تعطيل]

حالة االتصال

الشاشة

 Bluetoothمتصل

s

 Bluetoothغير متصل

s

 Bluetoothغير متصل

غير ظاهر

z zتتم اإلشارة إلى حالة " Bluetoothغير متصل" عند االتصال بأجهزة الكمبيوتر أو الطابعات أو خدمات الويب
عبر .Wi-Fi
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480

اإلعداد
يصف هذا الفصل عملية ضبط البؤرة تلقائياً ،ويعرض قائمة اإلعدادات في عالمة تبويب
([ )]5اإلعداد.
z zتشير األيقونة  Mعلى يمين عنوان الصفحة إلى أن الوظيفة متاحة فقط في الوضع
< ،>tأو < ،>dأو < ،>sأو < ،>fأو <.>a
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قوائم عالمة التبويب :اإلعداد
z zاإلعداد 1

=484
=486
=489
=490
=492
=493

z zاإلعداد 2

=494
=495
=496
=497
=500
=502
=503

z zاإلعداد 3

=507
=508
=509
=510
=511
=501
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دعإلا :بيوبتلا ةمالع مئاوق

z zاإلعداد 4

=512
=515
=515
=516
=517
=518

z zاإلعداد 5

=519
=520
=521
=523
=523
=523

483

اختيار مجلد

يمكنك إنشاء المجلدات وتحديدها بحرية مطلقة لحفظ الصور الملتقطة بها.

إنشاء مجلد

11

حدد [ :5اختيار مجلد].

22

اختر [إنشاء مجلد].

33

حدد [موافق].

484

دلجم رايتخا

تحديد مجلد
)(۱

)(۲

z zأثناء عرض شاشة تحديد المجلد ،حدد مجل ًدا.
z zتم تحديد المجلد الذي سيتم حفظ الصور الملتقطة به.
(((1عدد الصور بالمجلد
(((2أقل رقم ملف
(((3اسم المجلد
(((4أعلى رقم الملف

)(٤

)(۳

المجلدات
z zيمكن للمجلد أن يحتوي على عدد من الصور يصل إلى  9،999صورة (رقم الملف .)9999–0001
في حالة امتالء أحد المجلدات ،يتم إنشاء مجلد جديد برقم مجلد أكبر برقم واحد تلقائيًا .كذلك ،إذا تم إجراء إعادة
الضبط اليدوي (= ،)488فسيتم إنشاء مجلد جديد تلقائيًا .يمكن إنشاء المجلدات التي يتم ترقيمها من
 100وحتى .999

إنشاء المجلدات باستخدام كمبيوتر
z zأثناء فتح البطاقة على الشاشة ،أنشئ مجلدًا باسم " ."DCIMافتح المجلد  DCIMوأنشئ عدد المجلدات الالزم
لحفظ وتنظيم صورك .يجب أن يتبع اسم المجلد التنسيق " ."100ABC_Dوتكون األرقام الثالثة األولى رقم
المجدل ،من  100إلى  .999ويمكن أن تتألف األحرف الخمسة األخيرة من الحروف الكبيرة والصغيرة من
األلف إلى الياء ،واألرقام والشرطة السفلية "_" .ولكن ال يمكن استخدام المسافة .والحظ كذلك أنه ال يمكن
مشاركة اثنين من أسماء المجلد لنفس رقم المجلد المكون من ثالثة أرقام (على سبيل المثال"100ABC_D" ،
و" ،)"100W_XYZحتى في حالة اختالف الحروف الخمسة األخيرة في كل اسم.
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ترقيم الملف

يتم حفظ الصور الملتقطة في مجلد ،ويُخصص لها
رقم الملف من  0001حتى  .9999يمكنك القيام
بتغيير كيفية ترقيم ملفات الصور.

(مثال) IMG_0001.JPG

11

حدد [ :5ترقيم الملف].

22

ضبط العنصر.

رقم الملف

z zحدد [ترقيم].
z zحدد [مستمر] أو [تعديل تلقائي].

z zإذا رغبت بإعادة ضبط ترقيم الملفات ،فحدد
[ضبط يدوي] (=.)488
z zحدد [موافق] إلنشاء مجلد جديد ،وسيبدأ رقم الملف
من .0001

z zإذا كان رقم الملف في المجلد  999يصل إلى  ،9999فلن تكون عملية التصوير ممكنة حتى وإن كانت هناك
مساحة متاحة في البطاقة .ستعرض الشاشة رسالة تخبرك باستبدال البطاقة .قم باستبدالها ببطاقة أخرى.
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فلملا ميقرت

مستمر
عندما ترغب في مواصلة تسلسل ترقيم الملفات بالتسلسل حتى بعد استبدال البطاقة أو إنشاء
مجلد جديد.
حتى بعد استبدال البطاقة أو إنشاء مجلد جديد ،تستمر عملية ترقيم الملفات بتسلسل يصل إلى .9999
ويعد هذا األمر مالئمًا عندما ترغب في حفظ الصور التي تم ترقيمها بأي رقم من  0001إلى  9999على
عدة بطاقات أو عدة مجلدات داخل مجلد واحد بالكمبيوتر الشخصي.
إذا كانت البطاقة البديلة أو المجلد الموجود يحتوي بالفعل على صور مسجلة مسب ًقا ،فقد يستمر ترقيم الملفات
للصور الجديدة بد ًدا من ترقيم الملفات الخاص بالصور الموجودة بالبطاقة أو المجلد .وإذا كنت ترغب في
ً
حديثا في كل مرة.
استخدام الترقيم المستمر للملفات ،فيوصى باستخدام بطاقة تمت تهيئتها
ترقيم الملف بعد استبدال البطاقة
البطاقة 2

البطاقة 1

0052

0051

ترقيم الملف بعد إنشاء مجلد
البطاقة 1
101
0052

100
0051

)(۱

(((1رقم الملف التسلسلي التالي
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فلملا ميقرت

إعادة ضبط تلقائية
عندما ترغب في إعادة تشغيل ترقيم الملفات من  0001في كل مرة يتم استبدال البطاقة
أو إنشاء مجلد جديد.

ً
حديثا.
عند استبدال البطاقة أو إنشاء مجلد ،تتم إعادة تشغيل ترقيم الملفات من  0001للصور التي تم حفظها
ويعد هذا مالئمًا إذا كنت ترغب في تنظيم الصور حسب البطاقات أو المجلدات.
إذا كانت البطاقة البديلة أو المجلد الموجود يحتوي بالفعل على صور مسجلة مسب ًقا ،فقد يستمر ترقيم الملفات
للصور الجديدة بد ًدا من ترقيم الملفات الخاص بالصور الموجودة بالبطاقة أو المجلد .إذا كنت ترغب في حفظ
ً
حديثا في كل مرة.
الصور بترقيم ملفات يبدأ من  ،0001فاستخدم بطاقة تمت تهيئتها
ترقيم الملف بعد استبدال البطاقة
البطاقة 2

البطاقة 1

0001

0051

ترقيم الملف بعد إنشاء مجلد
البطاقة 1
101
0001

100
0051

)(۱

(((1تتم إعادة ضبط ترقيم الملفات

إعادة ضبط يدوية
عندما تريد إعادة بدء ترقيم الملفات على  0001يدويًا أو للبدء من رقم الملف  0001في
مجلد جديد.
عند إعادة ضبط ترقيم الملفات يدويًا ،يتم إنشاء مجلد جديد تلقائيًا ويبدأ ترقيم ملفات الصور المحفوظة في
ذلك المجلد من .0001
ويكون ذلك مفي ًدا ،على سبيل المثال ،إذا كنت ترغب في استخدام مجلدات مختلفة للصور التي تم التقاطها
باألمس وتلك التي تم التقاطها اليوم.
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تدوير تلقائي
يمكنك تغيير إعدادات تدوير الصورة التي تسوي الصور التي تم إلتقاطها في
وضع رأسي عند مشاهدتها.

11

حدد [ :5تدوير تلقائي].

22

اختر عنصرً ا.

z zشغلzD

تدور الصور تلقائيًا أثناء التشغيل على الكاميرا وأجهزة الكمبيوتر.

z zتشغيلD

تدور الصور تلقائيًا أثناء التشغيل على أجهزة الكمبيوتر.

z zإيقاف
z zخالل تشغيل الصور ،لن يتم تدوير الصور التي تم التقاطها أثناء ضبط التدوير التلقائي على [إيقاف]،
حتى إذا ضبطت بعد ذلك التدوير التلقائي على [تشغيل].
z zفي حالة التقاط صورة أثناء توجيه الكاميرا ألعلى أو ألسفل ،قد ال يتم إجراء التدوير تلقائيًا إلى االتجاه الصحيح
للعرض بشكل صحيح.
z zإذا لم يتم تدوير الصور تلقائيًا على الكمبيوتر ،فحاول استخدام برنامج .EOS

489

تهيئة البطاقة

إذا كانت البطاقة جديدة أو تم محو ما عليها من بيانات من قبل (تهيئتها) بواسطة كاميرا أخرى أو كمبيوتر،
فقم بتهيئة البطاقة باستخدام هذه الكاميرا.
z zعند تهيئة البطاقة ،سيتم مسح جميع الصور والبيانات الموجودة عليها .حتى الصور المحمية سيتم مسحها،
لذا تأكد من عدم وجود أي شيء ترغب في االحتفاظ به على البطاقة .إذا لزم األمر ،فانقل الصور والبيانات إلى
كمبيوتر ،أو ما إلى ذلك ،قبل تهيئة البطاقة.

11

حدد [ :5تهيئة البطاقة].

22

تهيئة البطاقة.

z zحدد [موافق].

z zإلجراء تهيئة منخفضة المستوى ،اضغط على
الزر < >Bإلضافة عالمة اختيار < >Xإلى
[تهيئة مستوى منخفض] ،ثم حدد [موافق].

z zقد تكون سعة البطاقة المعروضة على شاشة تهيئة البطاقة أقل من السعة المشار إليها على البطاقة.
z zيحتوي هذا الجهاز على تقنية  exFATالمرخصة من شركة  Microsoftمدمجة به.

490

ةقاطبلا ةئيهت

قم بتهيئة البطاقة في الحاالت التالية:
z zكانت البطاقة جديدة.
z zتمت تهيئة البطاقة بواسطة كاميرا أخرى أو كمبيوتر.
z zكانت البطاقة ممتلئة بالصور أو البيانات.
z zتم عرض أحد األخطاء المتعلقة بالبطاقة (=.)575

التهيئة المنخفضة المستوى

z zقم بإجراء التهيئة المنخفضة المستوى عندما تبدو سرعة التسجيل أو القراءة الخاصة بالبطاقة بطيئة أو
إذا كنت ترغب في مسح كل البيانات الموجودة على البطاقة تمامًا.
z zنظرً ا ألن التهيئة منخفضة المستوى ستؤدي إلى تهيئة جميع القطاعات التي يمكنك التسجيل عليها في
البطاقة ،فقد تستغرق عملية التهيئة هذه فترة أطول من التهيئة العادية.
z zيمكنك إيقاف التهيئة منخفضة المستوى بتحديد [إلغاء] .وحتى في هذه الحالة ،سيتم إنهاء التهيئة العادية
ويمكنك استخدام البطاقة على النحو المعتاد.

تنسيقات ملف البطاقة

z zسيتم تهيئة بطاقات  SD/SDHCبنظام  .FAT32بينما سيتم تهيئة بطاقات  SDXCبواسطة نظام
.exFAT
z zعند تسجيل فيلم بواسطة بطاقة تم تهيئتها باستخدام  ،exFATسيتم تسجيل الفيلم في ملف فردي ً
(بدل
من تقسيمه إلى ملفات متعددة) حتى إذا فاق حجمه  4جيجابايت( .سيزيد حجم الملف عن  4جيجابايت).
z zقد يتعذر استخدام بطاقات  SDXCالتي تم تهيئتها بهذه الكاميرا على الكاميرات األخرى .الحظ أيضًا أنه قد
ال يتم التعرف على البطاقات التي تم تهيئتها بنظام الملفات  exFATبواسطة بعض أنظمة تشغيل الكمبيوتر أو
برامج قراءة البطاقات.
z zال يؤدي تهيئة البيانات أو محوها على البطاقة إلى محو البيانات تمامًا .كن واعيًا بذلك عند بيع البطاقة أو التخلص
منها .عند التخلص من بطاقات الذاكرة ،احرص على اتخاذ الخطوات الالزمة لحماية المعلومات الشخصية،
إذا لزم األمر ،مثل تحطيم البطاقات فعليًا.

491

دليل الوضع

يمكن عرض وصف مختصر ألوضاع التصوير عند التبديل بينها.

11

حدد [ :5دليل الوضع].

22

حدد [تمكين].

33

قم بتدوير قرص األوضاع.

z zيتم عرض وصف مختصر لوضع التصوير المحدد.
z zلعرض المزيد من التفاصيل ،اضغط على المفتاح <.>X

z zلمحو دليل الوضع ،اضغط < .>0في وضع
< >8أو < >Uأو < ،>kيتم عرض شاشة
اختيار وضع التصوير.

492

دليل المزايا

يمكن عرض وصف مختصر للوظائف والعناصر عند استخدام إعداد التحكم السريع.

11

حدد [ :5دليل المزايا].

22

حدد [تمكين].

z zلمسح وصف ،انقر عليه أو تابع تنفيذ العمليات.

493

الوضع االقتصادي

يمكنك الحفاظ على طاقة البطارية أثناء عرض شاشة التصوير .في حالة عدم استخدام الكاميرا،
يتم خفت إضاءة الشاشة لتوفير استهالك البطارية.

11

حدد [ :5الوضع االقتصادي].

22

حدد [تشغيل].

z zإذا لم تكن الكاميرا قيد االستخدام ،فإن الشاشة تقطع
ثوان تقريبًا.
ثانيتين ثم تتوقف عن التشغيل في ١٠
ٍ
z zلتنشيط الشاشة واالستعداد للتصوير عندما تكون الشاشة
مقفلة ،اضغط على زر اإلغالق جزئيًا.

494

توفير الطاقة

يمكنك تعديل التوقيت الذي يتوقف فيه تشغيل الشاشة والكاميرا تلقائيًا ([إيقاف العرض] ،و[إيقاف تلقائي]).

11

حدد [ :5توفير الطاقة].

22

اختر عنصرً ا.

z zحتى عند ضبط [إيقاف تلقائي] على [تعطيل] ،سيتم إغالق الشاشة بعد الوقت المحدد في [إيقاف العرض].
[z zإيقاف العرض] و[إيقاف تلقائي] كخيارين غير متاحين عند تعيين الوضع االقتصادي على [تشغيل].
z zتتم إضافة [إيقاف محدد المنظر] عند استخدام محدد المنظر اإللكتروني االختياري ،ويمكنك ضبط التوقيت
المستخدم إليقافه.

495

سطوع الشاشة

يمكن ضبط سطوع الشاشة .عند استخدام محدد المنظر اإللكتروني ،يمكن ضبط سطوع الشاشة والمنظر
اإللكتروني بشكل منفصل.

11

حدد [ :5سطوع العرض].

22

قم بالضبط.

z zبالرجوع إلى الشريط الرمادي ،استخدم مفاتيح
> <Y> <Zلضبط درجة السطوع،
ثم اضغط على <.>0

z zللتحقق من درجة إضاءة الصورة ،يوصى بالرجوع إلي الرسم البياني (=.)367

496

التاريخ/الوقت/المنطقة

عند تشغيل الكاميرا للمرة األولى أو في حالة إعادة ضبط التاريخ/الوقت/المنطقة ،ستظهر شاشة إعداد
التاريخ/الوقت/المنطقة .اتبع الخطوات الموضحة أدناه ،مع التأكد من إعداد المنطقة الزمنية أوال.
عن طريق ضبط المنطقة الزمنية ً
أول ،يمكنك ببساطة أن تضبط هذه اإلعدادات عند الحاجة في المستقبل،
وسيتم تحديث التاريخ/الوقت لمطابقتها.
نظرً ا ألنه سيتم إلحاق الصور الملتقطة بمعلومات تاريخ ووقت التصوير ،تأكد من ضبط التاريخ /الوقت.

11

حدد [ :5التاريخ/الوقت/المنطقة].

22

قم بتعيين المنطقة الزمنية.

z zاستخدم مفتاحي < >Y> <Zلتحديد
[المنطقة الزمنية].

z zاضغط على <.>0

z zاستخدم المفاتيح < >W> <Xلتحديد المنطقة الزمنية،
ثم اضغط على <.>0
z zإذا لم تكن المنطقة الزمنية مدرجة ،فاضغط على زر
> ،<Mثم قم بتعيين الفرق في UTC
في [اختالف الوقت].

497

ةقطنملا/تقولا/خيراتلا

z zاستخدم مفاتيح < >Y> <Zلتحديد معلمة
(/–/+ساعة/دقيقة) لإلعداد [اختالف الوقت]،
ثم اضغط <.>0
z zاستخدم مفاتيح < >W> <Xلضبطه ،ثم اضغط <.>0
z zبعد إدخال المنطقة الزمنية أو فارق الوقت،
استخدم مفاتيح < >Y> <Zلتحديد [موافق]،
ثم اضغط على <.>0

33

تعيين الوقت والتاريخ.

44

ضبط التوقيت الصيفي.

55

قم بإنهاء اإلعداد.

z zاستخدم المفاتيح < >Y> <Zلتحديد عنصر،
ثم اضغط <.>0
z zاستخدم مفاتيح < >W> <Xلضبطه ،ثم اضغط <.>0

z zاضبطه إذا لزم األمر.
z zاستخدم المفاتيح < >Y> <Zالختيار [،]Y
ثم اضغط <.>0
z zاستخدم المفاتيح < >W> <Xالختيار [،]Z
ثم اضغط <.>0
z zعند ضبط التوقيت الصيفي على [ ،]Zيتم تقديم الوقت
الذي تم ضبطه في الخطوة  3بمقدار ساعة واحدة.
أما في حالة ضبطه بمقدار [ ،]Yسيتم إلغاء التوقيت
الصيفي وتأخير الوقت بمقدار ساعة واحدة.
z zاستخدم مفاتيح < >Y> <Zلتحديد [موافق].

498

ةقطنملا/تقولا/خيراتلا

z zقد يتم إعادة ضبط إعدادات التاريخ/الوقت/المنطقة عند تخزين الكاميرا من دون بطارية ،وعندما تصبح البطارية
مستهلكة بالكامل ،أو عند تعرضها للصقيع لفترات طويلة .في حالة حدوث ذلك ،اضبط التاريخ/الوقت/المنطقة
مرة أخرى.
z zبعد تغيير [المنطقة/اختالف الوقت] ،تحقق من ضبط التاريخ/الوقت الصحيحين.
z zيمكنك تمديد وقت إيقاف التشغيل التلقائي أثناء عرض شاشة [ :5التاريخ/الوقت/المنطقة].

499

اللغة

11

حدد [ :5اللغة.]K

22

500

حدد اللغة المطلوبة.

مفتاح تبديل أوضاع التركيز ()AF/MF

يمكنك تمكين التبديل أو تعطيله بين التركيز اليدوي والتركيز التلقائي باستخدام مفتاح تبديل أوضاع التركيز
للعدسات  EF-Mالمرفقة.

11

حدد [ :5مفتاح

22

(.])AF/MF

اختر عنصرً ا.

z zتمكين
ينطبق مفتاح تبديل أوضاع التركيز بدالً من قائمة
إعدادات [ :zوضع تركيز بؤري].
z zتعطيل
تنطبق إعدادات قائمة [ :zوضع تركيز بؤري] بدالً من
مفتاح تبديل أوضاع التركيز ،الذي تم تعطيله.

501

نظام الفيديو

قم بضبط نظام الفيديو الخاص بأي جهاز تلفزيون يُستخدم للعرض .تحدد هذه اإلعدادات معدالت اإلطارات
المتاحة عند تسجيل األفالم.

11

حدد [ :5نظام الفيديو].

22

اختر عنصرً ا.

z zلنظام NTSC
للمناطق التي يكون تنسيق التلفاز فيها هو NTSC
(أمريكا الشمالية واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك
وما إلى ذلك).
z zلنظام PAL
للمناطق التي يكون تنسيق التلفاز فيها هو PAL
(أوروبا ،روسيا ،الصين ،وأستراليا وما إلى ذلك).

502

تنظيف المستشعر

تعمل ميزة تنظيف مستشعر الكاميرا على تنظيف الجزء األمامي من مستشعر الصورة.

تنشيط تنظيف المستشعر فورً ا

11

حدد [ :5تنظيف المستشعر].

22

حدد [تنظيف اآلن.]f

z zحدد [موافق] في مربع حوار التأكيد.

503

رعشتسملا فيظنت

ضبط التنظيف التلقائي

11

حدد [تنظيف تلقائي.]f

22

اختر عنصرً ا.

z zاستخدم المفاتيح < >Y> <Zلتحديد عنصر،
ثم اضغط <.>0

مستو.
z zللحصول على أفضل النتائج ،قم بتنظيف الكاميرا بينما توجد في وضع رأسي على منضدة أو أي سطح
ٍ
z zحتى إذا كررت عملية تنظيف المستشعر ،فلن تتحسن النتيجة كثيرً ا .الحظ أن الخيار [تنظيف اآلن]f
قد ال يتوفر بعد التنظيف مباشرة.
z zقد تظهر في الصور الملتقطة أو على شاشة التصوير نقاط من الضوء ،باللون األبيض ،أو األحمر ،أو األزرق،
وذلك إذا تأثر المستشعر باألشعة ،أو العوامل المشابهة .عبر الضغط على [تنظيف اآلن ،]fقد يتم ضغط
ظهورها (=.)503

504

رعشتسملا فيظنت

التنظيف اليدوي للمستشعر
يمكن إزالة الغبار الذي يتعذر إزالته بواسطة مستشعر التنظيف التلقائي بواسطة منفاخ ،أو أداة مشابهة.
مستشعر الصورة حساس للغاية .إذا كان المستشعر بحاجة إلى التنظيف المباشر ،فيوصى بالقيام بذلك عن
طريق مركز خدمة .Canon

11

اضبط مفتاح التشغيل على <.>2

22

افصل العدسة ،ونظف المستشعر.

33

قم بإنهاء التنظيف.

z zإرفاق العدسة أو غطاء الجسم.

505

رعشتسملا فيظنت

z zأثناء تنظيف المستشعر ،ال تضبط مفتاح التشغيل مطل ًقا على < .>1سيؤدي ذلك إلى تحريك الغالق،
مما قد يؤدي إلى تلف مستشعر الصورة أو ستائر الغالق.
z zإن سطح مستشعر الصورة رقيق للغاية .قم بتنظيف المستشعر بحذر.
z zاستخدم منفاخ هواء دون توصيله بأية فرشاة تنظيف .فقد تخدش فرشاة التنظيف المستشعر.
z zال ُتدخل طرف منفاخ الهواء داخل الكاميرا خلف حامل العدسة .قد يضر ذلك ستائر الغالق.
z zال تستخدم مطل ًقا الهواء المضغوط أو الغاز في تنظيف المستشعر .قد تؤدي قوة نفخ الهواء إلى اتالف المستشعر
أو قد يتجمد رذاذ الغاز على المستشعر.
z zفي حال عدم إزالة األوساخ بواسطة منفاخ الهواء ،فيوصى بإجراء عملية تنظيف المستشعر عن طريق مركز
خدمة .Canon

506

تحكم باللمس

11

حدد [ :5تحكم باللمس].

22

اختر عنصرً ا.

z zاإلعداد [قياسي] هو اإلعداد العادي.
ً
تفاعل للمس
z zاإلعداد [حساس] يستجيب بطريقة أكثر
مقارنة باإلعداد [قياسي].
z zلتعطيل عمليات شاشة اللمس ،حدد [تعطيل].

احتياطات خاصة بعمليات تشغيل شاشة اللمس

z zال تستخدم أدوات حادة مثل أظافر األصابع أو أقالم الحبر الجافة في لمس الشاشة.
z zال تستخدم األصابع المبتلة إلجراء عمليات تشغيل شاشة اللمس .إذا كانت هناك أية رطوبة على الشاشة أو إذا
كانت أصابعك مبتلة ،فقد ال تستجيب شاشة اللمس أو قد يحدث سوء تشغيل .في تلك الحالة ،أوقف تشغيل الكاميرا
وامسح الشاشة بقطعة قماش.
z zال تلصق أية أغطية واقية متوفرة باألسواق أو ملصقات بالشاشة .فقد يؤدي ذلك إلى بطء االستجابة لعملية اللمس.
z zإذا قمت بإجراء عملية تشغيل اللمس عند ضبط اإلعداد [حساس] ،فقد تكون االستجابة للمس أبطأ.

507

صفير

يمكنك منع الصافرة من إصدار الصوت عند ضبط البؤرة ،أو بالنسبة للعمليات األخرى.

11

حدد [ :5صفير].

22

اختر عنصرً ا.
اللمس

تكون الصافرة في وضع الصمت فقط في عمليات اللمس.

تعطيل

ستتعطل الصافرة أثناء تواجد األهداف في بؤرة المشهد،
وعندما تستخدم المؤقت الذاتي في التصوير،
وعندما تستخدم عمليات شاشة اللمس.

508

تحليل HDMI

اضبط دقة خرج الصورة عند توصيل الكاميرا بجهاز تلفاز أو جهاز تسجيل خارجي بواسطة كبل .HDMI

11

حدد [ :5تحليل .]HDMI

22

اختر عنصرً ا.
تلقائي

سيتم عرض الصور تلقائيًا بدقة عالية تناسب جهاز التلفاز
المتصل.

1080p

الخرج بدقة  .1080pقم بتحديد هذا الخيار إذا كنت
تفضل تجنب مشكالت العرض أو التأخير عندما تبدل
الكاميرا الدقة.

509

خرج HDMI HDR

يمكنك عرض صور  RAWبدقة  HDRمن خالل توصيل الكاميرا بجهاز تلفزيون يدعم .HDR

11

حدد [ :5خرج .]HDMI HDR

22

حدد [تشغيل].

z zال تتاح عمليات الصورة مثل معالجة  RAWأثناء عرض .HDR
z zتأكد من إعداد جهاز تلفزيون  HDRمن أجل دخل  .HDRلمزيد من التفاصيل حول كيفية تبديل المدخالت في
جهاز التلفزيون ،راجع دليل جهاز التلفزيون.
z zاعتمادًا على جهاز التلفزيون المستخدَ م ،قد ال تبدو الصور كما هو متوقع.
z zقد ال يتم عرض بعض تأثيرات الصور والمعلومات على جهاز تلفزيون .HDR
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وظيفة زر اإلغالق لألفالم

يمكنك ضبط الوظائف التي يتم تنفيذها عبر الضغط على زر اإلغالق حتى المنتصف أو بالكامل أثناء
تسجيل األفالم.

11

حدد [ :5وظيفة زر غالق لألفالم].

22

اختر عنصرً ا.

z zضغط منتصف مسافة

حدد الوظيفة التي يتم تنفيذها بالضغط على زر
اإلغالق جزئيًا.

z zضغط بالكامل

يعرض هذا العنصر عند تعيين قرص األوضاع
على <.>k
حدد الوظيفة التي يتم تنفيذها بالضغط على زر
اإلغالق كليًا.

عند ضبط [ضغط بالكامل] على [بدء/إيقاف تسجيل فيلم] ،يمكنك بدء/إيقاف تصوير أفالم ليس فقط عن
طريق زر تصوير الفيلم ،ولكن كذلك عن طريق الضغط على زر اإلغالق بالكامل ،أو استخدام المفتاح
البعيد ( RS-60E3يباع بشكل منفصل.)223= ،
z zﺣﺘﻰ إذا ﻗﻤﺖ بضبط [ضغط بالكامل] ﻋﻠﻰ [بدون وظيفة] ،فستقوم الكاميرا ببدء تسجيل أفالم الفاصل الزمني
أو إنهائه ،إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر اإلغالق ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد الكاميرا ألﻓﻼم الفاصل الزمني.
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عرض معلومات االلتقاط

يمكنك تخصيص التفاصيل وشاشات المعلومات المعروضة على الكاميرا عند التصوير.

حدد [ :5عرض معلومات االلتقاط].

تخصيص المعلومات على الشاشة

11

حدد [إعدادات معلومات الشاشة].

22

اختيار الشاشات.

z zاستخدم المفاتيح < >W> <Xالختيار شاشات
المعلومات التي سيتم عرضها على الكاميرا.
z zللمعلومات التي ال ترغب في عرضها،
اضغط على زر < >0إلزالة [.]X
z zإللغاء التحرير ،اضغط على الزر <.>B
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اقتلالا تامولعم ضرع

33

تحرير الشاشة.

z zاستخدم المفاتيح < >W> <Xالختيار شاشات
المعلومات التي سيتم عرضها على الشاشة.
z zللعناصر التي ال ترغب في عرضها،
اضغط على زر < >0إلزالة [.]X
z zحدد [موافق] لتسجيل اإلعداد.

تكوين شاشة محدد منظر إلكتروني اختياري
z zفي الخطوة  ،١حدد [ :5معلومات  /VFإعدادات التبديل].
z zفي [ :5عرض عمودي في  ،]VFيمكنك تحديد كيفية عرض المعلومات عند التقاط الصور الثابتة رأسيًا.

عرض الشبكة

11

حدد [عرض الشبكة].

22

اختر عنصرً ا.
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إعداد الرسم التوضيحي

11

حدد [رسم بياني].

22

اختر عنصرً ا.

z zحدد [سطوع] أو [ ]RGBوحجم العرض
([كبير] أو [صغير]) للمحتوى.
z zاضغط على زر < >Mلتأكيد اإلعدادات.

مسح اإلعدادات

11
22

حدد [إعادة ضبط].

حدد [موافق].
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أداء العرض

يمكنك تحديد العرض السلس أو عرض توفير الطاقة في تصوير الصور الثابتة.

11

حدد [ :5أداء العرض].

22

اختر عنصرً ا.

تنسيق عرض محدد المنظر

عند استخدام محدد المنظر اإللكتروني االختياري ،يمكنك تحديد تنسيق عرض محدد المنظر.

11

حدد [ :5تنسيق عرض .]VF

22

اختر عنصرً ا.

z zاستخدم مفتاحي < >W> <Xلتحديد عنصر.
z zاضغط على < >0لتعيينه.
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إعدادات العرض

عند استخدام محدد المنظر اإللكتروني االختياري ،يمكنك تحديد وضع العرض لشاشات التصوير.

11

حدد [ :5إعدادات العرض].

22

اختر عنصرً ا.

z zتلقائي

تستخدم الشاشة بشكل أساسي للعرض ،لكن يمكنك التبديل
لمحدد المنظر عندما تنظر من خالله.

z zيدوي

33

يمكنك تقييد العرض إما للشاشة أو محدد المنظر.

اختر عرض الشاشة أو محدد المنظر.

z zاضغط على < >0لتعيينه.
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عكس العرض

يمكن عرض صورة معكوسة عند التصوير مع تدوير الشاشة نحو الهدف (باتجاه مقدمة الكاميرا).

11

حدد [ :5عكس العرض].

22

حدد [تشغيل].

z zحدد [إيقاف] إذا كنت تفضل عدم عكس العرض عندما
يتم تدوير الشاشة باتجاه المقدمة.
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ميزات المساعدة

عند عرض [zمساعدة] أسفل قائمة ،يمكنك عرض وصف حول الخاصية عن طريق الضغط على زر
< .>Bاضغط عليه مجد ًدا للخروج من عرض المساعدة .لتمرير الشاشة عد ظهور شريط التمرير ()1
على اليمين ،اضغط على المفاتيح < >W> <Xأو أدر القرص <.>5

z zمثال :z[ :تخفيض تشويش سرعة  ISOعالية]
<>B
[

)(۱

حجم نص عرض المساعدة
يمكنك تغيير حجم نص شاشة المساعدة.

11

حدد [ :5حجم نص المساعدة].

22
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اختر عنصرً ا.

أوضاع تصوير مخصصة ()C2/C1

M

يمكنك تسجيل إعدادات الكاميرا الحالية ،مثل التصوير ،والقائمة ،وإعدادات الوظيفة المخصصة ،مثل
أوضاع التصوير المخصصة.

11

حدد [ :5وضع تصوير مخصص (.])C2 ،C1

22

حدد [تسجيل اإلعدادات].

33

سجل العناصر المطلوبة.

z zفي شاشة [تسجيل اإلعدادات] ،حدد
[وضع تصوير مخصص،]C* :
ثم اضغط على <.>0
z zحدد [موافق] في شاشة [وضع تصوير مخصص.]C* :
تم تسجيل إعدادات الكاميرا الحالية في وضع التصوير
المخصص *.C

التحديث التلقائي لإلعدادات المسجلة
إذا غيرت إعداد أثناء التصوير في وضع التصوير المخصص ،يمكن أن يتم التحديث التلقائي للوضع
بإعدادات جديدة (تحديث تلقائي) .لتمكين التحديث التلقائي ،اضبط [ضبط تحديث تلقائي] على [تمكين]
في الخطوة .٢

إلغاء أوضاع التصوير المخصصة
إذا اخترت [إزالة اإلعدادات] في الخطوة  ،2يمكن أن تعود إعدادات الوضع الذي تتبعه هذه اإلعدادات إلى
اإلعدادات االفتراضية بدون تسجيل أوضاع تصوير مخصصة.
z zيمكنك تغيير إعدادات التصوير والقائمة في أوضاع التصوير المخصصة.
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إعادة ضبط الكاميرا

M

يمكنك استعادة إعدادات الكاميرا االفتراضية في األوضاع < >tو< >dو< >sو<>f
و< >aو<.>k

11

حدد [ :5إعادة ضبط الكاميرا].

22

حدد [إعدادات أساسية].

z zلمسح اإلعدادات األخرى ،حدد [إعدادات أخرى]،
ثم حدد عنصرً ا.

33

حدد [موافق].

z zيتم إعادة ضبط كل من وظائف خاصة ( )C.Fnوإعدادات الوظائف المخصصة أيضًا باستخدام "مسح إعدادات
الوظائف المخصصة" (=.)542
z zال تتم استعادة اإلعدادات األساسية مثل [اللغة ]Kو[التاريخ/الوقت/المنطقة] إلى اإلعدادات االفتراضية.
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معلومات حقوق الطبع

M

عند ضبط معلومات حقوق النشر ،سيتم إرفاقها بالصورة كمعلومات .Exif

11

حدد [ :5معلومات حقوق الطبع].

22

اختر عنصرً ا.

33

أدخل النص.

z zاستخدم المفاتيح المتقاطعة < >Vأو أدر القرص
< >5لتحديد حرف ،ثم اضغط < >0إلدراجه.
z zعن طريق تحديد [ ] ،يمكنك تغيير وضع اإلدخال.
z zلحذف الحرف السابق ،حدد [ ] ،ثم اضغط على <.>0

44

قم بإنهاء اإلعداد.

z zاضغط على الزر < ،>Mثم اضغط [موافق].
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عبطلا قوقح تامولعم

التحقق من معلومات حقوق النشر
عند تحديد [عرض معلومات حقوق الطبع] في الخطوة ،2
يمكنك التحقق من [المؤلف] ومعلومات [حقوق الطبع] التي
قمت بإدخالها.

حذف معلومات حقوق النشر
عند تحديد [حذف معلومات حقوق الطبع] في الخطوة  ،2يمكنك حذف [المؤلف] ومعلومات [حقوق الطبع].
z zإذا كانت المعلومات المدخلة ل "المؤلف" أو "حقوق النشر" طويلة ،فقد ال يتم عرضها بالكامل عند تحديد
[عرض معلومات حقوق الطبع].
z zيمكنك أيضًا ضبط أو التحقق من معلومات حقوق النشر بواسطة ( EOS Utilityبرنامج .)EOS
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معلومات أخرى

z zرابط كتيب اإلرشادات/البرنامج

لتنزيل أدلة اإلرشادات ،حدد [ :5رابط كتيب اإلرشادات/البرنامج] وامسح كود  QRالموجود باستخدام
هاتف ذكي.
يمكنك أيضًا استخدام جهاز كمبيوتر للوصول إلى موقع الويب على  URLالمعروض وتنزيل البرنامج.

z zعرض شعار الشهادةM

حدد [ :5عرض شعار الشهادة] لعرض بعض شعارات شهادات الكاميرا .يمكن العثور على شعارات
الشهادات األخرى في دليل التعليمات هذا ،أو على جسم الكاميرا ،أو على عبوة الكاميرا.

z zبرامج ثابتةM

حدد [ :5برامج ثابتة] لتحديث البرنامج الثابت للكاميرا أو العدسات الحالية.
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الوظائف المخصصة  /قائمتي
يمكنك تخصيص وظائف الكاميرا المتعددة وتغيير وظائف األزرار واألقراص لتالئم
تفضيالتك .يمكنك كذلك القيام بإضافة عناصر للقوائم ،ووظائف مخصصة ،والتي تضبطها
بشكل متكرر في عالمات تبويب قائمتي.
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قوائم عالمة التبويب :التخصيص
=528
=532
=534
=542
=542
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إعدادات الوظائف المخصصة

)(۱

M

11

حدد [:C.Fn Iتعريض ضوئي]:C.Fn II[ ،تركيز
تلقائي] أو [:C.Fn IIIتشغيل/أخرى].

22

حدد رقم الوظيفة المخصصة.

33

قم بتغيير اإلعدادات حسب الرغبة.

z zاستخدم المفتاحين < >Y> <Zالختيار رقم الوظيفة
المخصصة ( )1لإلعداد.

z zاستخدم األزرار < >W> <Xالختيار إعداد (العدد).
z zإلعداد وظيفة مخصصة أخرى ،كرر الخطوتين .3-2

z zفي أسفل الشاشة ،يتم اإلشارة إلى إعدادات الوظيفة
المخصصة الحالية أسفل أرقام الوظائف المخصصة
المعنية.
z zيتم عرض أي إعدادات تقوم بتغييرها من القيم االفتراضية
باللون األزرق.

44

قم بإنهاء اإلعداد.

z zاضغط على الزر <.>M
ُ z zتعرض الشاشة في الخطوة  1مرة أخرى.
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عناصر إعدادات الوظائف المخصصة

M

بمكنك تخصيص ميزات الكاميرا في عالمة التبويب [ ]8لتناسب تفضيالت التصوير خاصتك.

 :C.Fn Iتعريض ضوئي
 :C.Fn I-1زيادات مستوى درجة اإلضاءة
لضبط الزيادات بمقدار  2/1نقطة توقف لسرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة وتعويض درجة اإلضاءة
ومضاهاة شدة اإلضاءة تلقائيًا وتعويض درجة تعريض الفالش وما إلى ذلك.
 3/1 :0z zنقطة توقف
 2/1 :1z zنقطة توقف
z zعند ضبط [-1/2إيقاف] ،ستظهر الشاشة كما هو موضح أدناه.

 :C.Fn I-2زيادات إعدادات سرعة ISO
يمكنك تغيير زيادات إعداد سرعة  ISOيدويًا إلى توقف كامل.
 3/1 :0z zنقطة توقف
 :1z zنقطة توقف واحدة
z zحتى إذا تم ضبط [1-إيقاف] ،فسيتم ضبط سرعة  ISOتلقائيًا على زيادات توقف قدرها  3/1عند ضبط ISO
تلقائيًا.
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ةصصخملا فئاظولا تادادعإ رصانع

 :C.Fn I-3اإللغاء التلقائي لمضاهاة شدة اإلضاءة
يمكن تحديد إلغاء  AEBومضاهاة توازن اللون األبيض عندما يكون مفتاح الطاقة على <.>2
 :0z zتمكين
 :1z zتعطيل

 :C.Fn I-4تعاقب التدرج
يمكن تغيير مضاهاة شدة اإلضاءة تلقا ًئيا ( )AEBومضاهاة توازن اللون األبيض.
+ ،– ،0 :0z z
+ ،0 ،– :1z z
– ،0 ،+ :2z z
AEB

تدرج توازن األبيض
اتجاه األزرق/الكهرماني

اتجاه األرجواني/األخضر

 : 0درجة اإلضاءة القياسية

 : 0توازن اللون األبيض القياسي

 : 0توازن اللون األبيض القياسي

–  :درجة إضاءة منخفضة

–  :انحراف األزرق

–  :انحراف األرجواني

 : +درجة إضاءة مرتفعة

 : +انحراف الكهرماني

 : +انحراف األخضر
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ةصصخملا فئاظولا تادادعإ رصانع

 :C.Fn I-5عدد لقطات التدرج
يمكن تغيير كل من عدد اللقطات التي تم تصويرها باستخدام  AEBومضاهاة توازن اللون األبيض.
عندما يتم ضبط [تعاقب التدرج] على [ ،]0, –, +فسيتم التقاط لقطات المضاهاة كما هو موضح في
الجدول أدناه.
 3 :0z zلقطات
 :1z zلقطتين
 5 :2z zلقطات
 7 :3z zلقطات
(-1توقف/خطوات زيادات)
اللقطة األولى
 3 :3لقطات
 :2لقطتين

قياسي ()0
قياسي ()0

اللقطة الثانية اللقطة الثالثة
11±

اللقطة
الرابعة

اللقطة
الخامسة

اللقطة
السادسة

اللقطة
السابعة

1+

 5 :5لقطات

قياسي ()0

2-

1-

1+

2+

 7 :7لقطات

قياسي ()0

3-

2-

1-

1+

2+

3+

z zفي حالة ضبط [لقطتان] ،يمكنك تحديد الجانب  +أو – عند إعداد نطاق مضاهاة شدة اإلضاءة تلقائيًا .عند ضبط
تدرج توازن اللون األبيض ،سيتم ضبط اللقطة الثانية باتجاه إما اتجاه اللون األرجواني/األخضر أو اتجاه اللون
األزرق/الكهرماني.
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 :C.Fn I-6تغيير األمان
إذا تغير سطوع الهدف مع عدم القدرة على الحصول على درجة اإلضاءة القياسية في نطاق اإلضاءة
التلقائية ،فستقوم الكاميرا تلقائيًا بتغيير اإلعدادات اليدوية المحددة للحصول على درجة اإلضاءة القياسية.
عند الضبط على [سرعة الغالق/الفتحة] ستسري هذه اإلعدادات على الوضعين < >sو<.>f
عند التعيين على [سرعة  ،]ISOستسري هذه اإلعدادات على األوضاع < ،>dو< ،>sو<.>f
 :0z zتعطيل
 :1z zسرعة الغالق/الفتحة
 :2z zسرعة ISO
z zفي قائمة [z :zإعدادات سرعة  ،]ISOحتى إذا تم تغيير [نطاق سرعة  ]ISOأو [أدنى سرعة غالق] عن
اإلعداد االفتراضي ،فسيلغي التغيير اآلمن هذه اإلعدادات إذا لم يتم الوصول إلى اإلضاءة التلقائية.
z zسيتم تحديد أدنى حد من سرعة  ISOوالسرعة القصوى للتغيير اآلمن باستخدام سرعة  ISOبواسطة إعداد
[نطاق تلقائي] (= .)146لكن إذا تجاوزت سرعة  ISOالمحددة يدويًا [نطاق تلقائي] ،فسي ّفعل التغيير اآلمن
سرعة  ISOالمحددة ً
يدويا.
z zسيتم تفعيل التغيير اآلمن حسب الحاجة حتى إذا تم استخدام الفالش.

 :C.Fn I-7وضع قياس قفل  AEبعد التركيز البؤري
لكل وضع من أوضاع القياس ،يمكن تحديد إما قفل
التعرض الضوئي (قفل  )AEبمجرد أن يكون الهدف
في مجال البؤرة وضبط البؤرة تلقائيًا بلقطة واحدة أو ال.
سيتم قفل درجة تعريض اإلضاءة أثناء الضغط باستمرار
على زر اإلغالق جزئيًا.
حدد أوضاع القياس بالنسبة إلى قفل  AEثم أضف عالمة
االختيار [ .]Xحدد [موافق] لتسجيل اإلعداد.
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 :C.Fn IIتركيز تلقائي
 :C.Fn II-1تحديد طرق ضبط البؤرة تلقائيًا
يمكنك الحد من أوضاع منطقة ضبط البؤرة تلقائيًا القابلة
للتحديد لتناسب تفضيالت التصوير خاصتك.
لتفاصيل طرق ضبط البؤرة تلقائيًا ،انظر =.200=–198
ضع عالمة االختيار [ ]Xعلى طرق ضبط  AFإلتاحة
استخدامها .حدد [موافق] لتسجيل اإلعداد.

z zال يمكن إزالة عالمة [ ]Xمن [ AFنقطة واحدة].

 :C.Fn II-2نقطة  AFالمرتبطة باالتجاه
يمكنك تخصيص نقاط ضبط البؤرة تلقائيًا أو إطارات منطقة ضبط البؤرة تلقائيًا على مواضع مختلفة،
بنا ًء على وضع التصوير أفقيا ً أو رأسياً.
 :0z zمماثل لكال الوضعين األفقي/الرأسي.
يستخدم نفس وضع نقطة تحديد منطقة ضبط البؤرة تلقائيًا وإطارات منطقة ضبط البؤرة تلقائيًا مع
التصوير األفقي والرأسي.
 :1z zنقاط  AFمنفصلة :النقطة فقط
يمكنك ضبط نقطة ( AFأو اإلطار) بشكل منفصل لكل اتجاه من اتجاهات الكاميرا ( .1األفقي،
 .2الرأسي مع توجيه مقبض الكاميرا نحو األعلى .3 ،رأسي مع توجيه مقبض الكاميرا نحو األسفل).
مفيد عند التبديل إلى نقاط  ،AFأو إطارات منطقة ضبط البؤرة تلقائيًا في المواضع األخرى تلقائيًا بنا ًء
على اتجاه الكاميرا.
يتم االحتفاظ بنقاط  ،AFأو إطارات منطقة ضبط البؤرة والمخصصة لكل اتجاه من اتجاهات الكاميرا الثالثة.
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 :C.Fn II-3نقطة  Servo AFأولية من أجل c
يمكنك ضبط نقطة  AFاألولية لـ  Servo AFعند ضبط طريقة التركيز البؤري التلقائي على [ +uتتبع].
 :0z zتلقائي
نقطة  AFاألولية لضبط البؤرة تلقائيا ً باستخدام وضع  Servoلـ [ +uتتبع] مضبوطة تلقائيا ً لتناسب
ظروف التصوير.
 :1z zضبط نقطة  AFاألولية من أجل c
يبدأ  Servo AFمن نقطة  AFالمضبوطة يدويا ً عند ضبط تشغيل ضبط البؤرة تلقائيًا
على [ ،]Servo AFوعند ضبط البؤرة تلقائيًا على [ +uتتبع].
 :2z zضبط نقطة  AFمن أجل
إذا قمت بالتغيير من [ AFنقطة] أو [ AFنقطة واحدة] على [ +uتتبع] ،فسيبدأ ضبط البؤرة تلقائيًا
باستخدام وضع  Servoمن نقطة  AFالمضبوطة يدويًا قبل التغيير .من المفيد بدء ضبط البؤرة تلقائيًا
باستخدام وضع  Servoمن نقطة  AFالمحددة قبل التبديل إلى [ +uتتبع].
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 :C.Fn IIIتشغيل/أخرى
 :C.Fn III-1اتجاه القرص أثناء Tv/Av
يمكن عكس اتجاه تدوير القرص عند ضبط سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة.
في وضع التصوير < ،>aفإنه سيتم عكس اتجاه تدوير القرصين < >6و< .>5في أوضاع
التصوير األخرى ،سيتم عكس اتجاه تدوير القرص < >6فقط .يطابق اتجاه القرص < >5في الوضع
< >aاالتجاه لضبط تعويض التعريض الضوئي في األوضاع < ،>dو< ،>sو<.>f
 :0z zعادي
 :1z zاتجاه معاكس
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 :C.Fn III-2تخصيص األزرار
يمكن تخصيص الوظائف التي يتكرر استخدامها لألزرار ،مثل < >Vأو <.>B
يمكن تعيين الوظائف المختلفة ،سواء تلك المستخدمة في التقاط الصور الثابتة أو في تسجيل األفالم،
إلى نفس الزر.

11

تحديد جزء من الشريط.

22

حدد وظيفة لتخصيصها.

z zاضغط على < >0لتعيينه.

535

ةصصخملا فئاظولا تادادعإ رصانع

الوظائف المتاحة لألزرار
الوظيفة

L

القياس وبدء ضبط البؤرة تلقائيًا

k

إيقاف ضبط البؤرة تلقائيًا
الضبط التلقائي للبؤرة ()AF

اختيار نقطة AF

k

k

k

k

اختيار نقطة مباشرة لنقطة AF
ضبط نقطة  AFإلى المركز

k

ضبط البؤرة تلقائيًا للقطة واحدةzضبط البؤرة تلقائيًا
1
باستخدام وضع *Servo

k

k

١

k

k

k

k

k

k

k

k

قفل AE

k

k

قفل ( AEتعطيل مؤقت)

k

k

k

k

طرق تركيز بؤري تلقائي*
لمس  AFوسحبه

ضبط البؤرة تلقائيًا الكتشاف العين*

1

تحديد الحواف

قفل ( AEأثناء الضغط على الزر)
قفل /AEقفل *FE
تعريض ضوئي

O
g

تعويض التعريض الضوئي

k

سرعة ISO

k

بدء القياس*

١

k
k

k

وضع القياس*

١

k

k

k

k

k

k

k

k

تسجيل فيلم

k

k

إعداد ضبط البؤرة تلقائيًا باستخدام وضع  Servoلألفالم

k

k

إعدادات وظائف الفالش*

1

انطالق الفالش*

١

قفل *FE

1

األفالم

k

k

k

1

536

k

k

ةصصخملا فئاظولا تادادعإ رصانع

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k
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k

k

k

k

k

k

k
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الوظيفة

L

الضغط على األزرار مباشرة

إعدادات وظائف القرص
زر معاينة عمق المجال*

1

إعادة ضبط العنصر المحدد في وضع *Fv

1

إعادة ضبط  Tv/Av/ /ISOفي وضع *Fv

1

Q

k

k

k

k

k

k

شاشة التحكم السريع

k

k

التكبير/التصغير

k

k

عرض القائمة
جودة الصورة*

1

نسبة العرض إلى االرتفاع للصور الثابتة*

١

وضع التشغيل*

١

مُحسن اإلضاءة التلقائي
نمط الصورة

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

إيقاف العرض

k

k

الوضع االقتصادي

k

k

اتصال Wi-Fi/Bluetooth

k

k

ال يوجد وظيفة (معطلة)

k

k

اإلغالق باللمس*

١

القائمة

وضع تتابع *RAW

١

اختيار مجلد
إنشاء مجلد*

١

تكثيف سطوع الشاشة (مؤق ًتا)

***1ال يمكن تخصيصها كوظيفة متاحة عند تسجيل األفالم.
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k

k
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k
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k
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k
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k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k
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 :C.Fn III-3تخصيص أقراص
يمكن تعيين الوظائف المستخدمة باستمرار إلى أقراص مثل < ،>5أو < ،>6أو <.>5

11

تحديد جزء من الشريط.

22

حدد وظيفة لتخصيصها.

z zاضغط على < >0لتعيينه.

الوظائف المتاحة لألقراص
الوظيفة

6

5

إعداد سرعة الغالق في وضع M

k

k

إعداد فتحة العدسة في وضع M

k

k

تغيير قيمة فتحة العدسة

k

تغيير سرعة الغالق

k

تعيين سرعة ISO

k

تعويض التعريض الضوئي

k

ال يوجد وظيفة (معطلة)
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k

k
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 :C.Fn III-4تحرير الغالق بدون عدسة
يمكن تحديد ما إذا كان من الممكن التقاط الصور الثابتة أو األفالم بدون تركيب عدسة للكاميرا.
 :0z zتعطيل
 :1z zتمكين

 :C.Fn III-5تراجع العدسة عند إيقاف التشغيل
يتم إرفاق إعدادات تراجع العدسة للعدسات  EFأو  EF-S STMالتي تعمل بالتروس (مثل EF 40mm
 )f/2.8 STMبالكاميرا .يمكنك تحديد ما إذا كنت تريد سحب العدسات قيد االستخدام تلقائيًا عند إيقاف
تشغيل الكاميرا.
 :0z zتمكين
 :1z zتعطيل
z zال يتم تنشيط تراجع العدسة عن طريق إيقاف التشغيل التلقائي (باستثناء العدسات .)EF-M
z zقبل فصل العدسة ،تأكد من أنه تم سحبها.
z zعند الضبط [:0تمكين] ،يتم تنفيذ هذه الوظيفة بغض النظر عن إعدادات مفتاح تبديل أوضاع التركيز الخاصة
بالعدسة (ضبط البؤرة تلقائيًا أو ضبط البؤرة يدويًا).

541

مسح إعدادات الوظائف المخصصة

z zمسح جميع إعدادات الوظائف المخصصة

من خالل تحديد [ :8إزالة كل الوظائف الخاصة ( ،])C.Fnيمكن مسح جميع إعدادات الوظائف
المخصصة باستثناء إعدادات كل من [تخصيص أزرار] و[تخصيص أقراص].

z zمسح إعدادات كل من [تخصيص أزرار] و[تخصيص أقراص]

من خالل تحديد [ :8إزالة إعدادات مخصصة] ،يمكن مسح إعدادات كل من [تخصيص أزرار]
و[تخصيص أقراص].

542

قوائم عالمة التبويب :قائمتي
=544
=547
=547
=548

543

تسجيل قائمتي

M

ضمن عالمة تبويب ( My Menuقائمتي) ،يمكنك تسجيل عناصر القائمة ووظائف مخصصة التي تقوم
بتغيير إعداداتها بشكل متكرر.

إنشاء عالمة تبويب قائمتي وإضافتها

11

حدد [إضافة عالمة تبويب قائمتي].

22

حدد [موافق].

z zيمكنك إنشاء ما يصل إلى خمسة قوائم عبر تكرار
الخطوتين  1و.2

تسجيل عناصر القائمة ضمن عالمة (عالمات) تبويب قائمتي

11

حدد [ :9تكوين].

544

يتمئاق ليجست

22

حدد [اختيار بنود لتسجيلها].

33

سجل العناصر المطلوبة.

z zحدد الخيار المراد ضبطه ،ثم اضغط على <.>0
z zحدد [موافق] في مربع حوار التأكيد.
z zيمكنك تسجيل ما يصل إلى ست عناصر.
z zلتدوير الشاشة في الخطوة  ،2اضغط على الزر <.>M

إعدادات عالمة تبويب قائمتي
يمكنك فرز العناصر المسجلة في قائمتي ،وإعادة تسمية
أو حذف القائمة.

z zفرز العناصر المسجلة

يمكنك تغيير ترتيب العناصر المسجلة في قائمتي .حدد [تصنيف بنود مسجلة] ،وحدد العنصر الذي
تريد تغيير ترتيبه ثم اضغط على < .>0مع الوضع [ ]zالمعروض ،اضغط على مفتاحي
> <W> <Xلتحريك العناصر ،ثم اضغط على <.>0

z zحذف العناصر المحددة/حذف جميع العناصر ضمن عالمة التبويب

يمكنك حذف أي من العناصر المسجلة .يحذف [حذف بنود مختارة] عنصر واحد في كل مرة،
ويحذف [حذف كل البنود على عالمة تبويب] جميع العناصر المسجلة تحت عالمة التبويب.

545

يتمئاق ليجست

z zحذف عالمة التبويب

يمكنك حذف عالمة تبويب قائمتي الحالية .حدد [حذف عالمة تبويب] لحذف عالمة التبويب
[*.]MY MENU

z zأعد تسمية عالمة التبويب

يمكنك إعادة تسمية عالمة تبويب قائمتي من خالل [*.]MY MENU

11
22أدخل النص.
z zحدد [ ] لحذف أي حروف غير ضرورية.
حدد [إعادة تسمية عالمة تبويب].

z zاستخدم المفاتيح المتقاطعة < >Vأو أدر القرص
< >5لتحديد حرف ،ثم اضغط <.>0
z zعن طريق تحديد [ ] ،يمكنك تغيير وضع اإلدخال.

33

تأكيد اإلدخال.

z zاضغط على الزر < ،>Mثم اضغط [موافق].

546

يتمئاق ليجست

حذف جميع عالمات تبويب قائمتي/حذف جميع العناصر
يمكنك حذف جميع عالمات تبويب قائمتي التي تم إنشاؤها
أو عناصر قائمتي المسجلة ضمنها.

z zحذف كل عالمات تبويب قائمتي

يمكنك حذف جميع عالمات تبويب قائمتي التي تم إنشاؤها .عند تحديد [حذف كل عالمات تبويب قائمتي]،
يتم حذف كل عالمات التبويب من [ ]MY MENU1إلى [ ]MY MENU5وتعود عالمة التبويب
[ ]9إلى حالتها االفتراضية.

z zحذف كل البنود

يمكنك حذف جميع العناصر المسجلة تحت عالمات التبويب [ ]MY MENU1إلى [.]MY MENU5
تبقى عالمة التبويب (عالمات) .عند تحديد [حذف كل البنود] ،سيتم حذف كل العناصر المسجلة تحت
كل عالمات التبويب التي تم إنشاؤها.
z zإذ قمت بتنفيذ [حذف عالمة تبويب] أو [حذف كل عالمات تبويب قائمتي] ،فسيتم أيضًا حذف جميع عالمات
التبويب التي تمت تسميتها باستخدام وظيفة [إعادة تسمية عالمة تبويب].
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يتمئاق ليجست

إعدادات عرض القائمة
يمكنك تحديد [عرض القائمة] لضبط شاشة القائمة التي تظهر
بمجرد الضغط على الزر <.>M

z zعرض عادي

يعرض شاشة القائمة المعروضة أخيرً ا.

z zعرض من عالمة تبويب قائمتي

يتم عرضها مع عالمة تبويب [ ]9المختارة.

z zعرض عالمة تبويب قائمتي فقط

يتم عرض عالمة تبويب [ ]9فقط( .لن يتم عرض عالمات تبويب [ ،]zو[ ،]3و[،]k
و[ ،]5و[).]8

548

المرجع
يوضح هذا الفصل معلومات مرجعية عن خصائص الكاميرا.

549

البرامج
تنزيل برنامج  EOSوغيره من البرامج المخصصة
احرص دائمًا على تثبيت أحدث إصدار من البرنامج.
قم بتحديث أي إصدارات سابقة تم تثبيتها من خالل استبدالها بأحدث إصدار.
z zال تقم بتوصيل الكاميرا بكمبيوتر قبل تثبيت البرنامج .لن يتم تثبيت البرنامج بشكل صحيح.
z zال يمكن تثبيت هذا البرنامج مالم يتم توصيل جهاز الكمبيوتر باإلنترنت.
z zال تعرض اإلصدارات األقدم من هذا البرنامج الصور الملتقطة بهذه الكاميرا بصورة صحيحة .كما ال يمكن
معالجة الصور بتنسيق  RAWباستخدام هذه الكاميرا.

11

قم بتنزيل البرنامج.

z zاتصل باإلنترنت من حاسبك ،وزر موقع  Canonاإللكتروني التالي.
www.canon.com/icpd

z zأدخل الرقم التسلسلي الموجود خلف الشاشة ،ثم قم بتنزيل البرنامج.
z zفك ضغط البرنامج على حاسبك.

بالنسبة لنظام تشغيل Windows

قم بالنقر على ملف التثبيت المعروض لتبدأ عملية التثبيت.

بالنسبة لنظام تشغيل Macintosh

سيُنشئ ملف  ،dmgوسيُعرض .اتبع الخطوات أدناه لبدء ملف التثبيت.
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جماربلا

( )1انقر نقرً ا مزدوجً ا على ملف .dmg
[[ستظهر على سطح المكتب رمز القرص وملف التثبيت.
إذا لم يظهر ملف التثبيت ،قم بالنقر المزدوج على رمز القرص لعرضه.
( )2انقر نقرً ا مزدوجً ا على ملف التثبيت.
[[سيبدأ ملف التثبيت.

22

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتثبيت البرنامج.

تنزيل برنامج أدلة التعليمات

يمكن تنزيل أدلة تعليمات البرنامج (ملفات  )PDFمن موقع  Canonاإللكتروني على حاسبك.

z zموقع تنزيل دليل إرشادات البرامج
www.canon.com/icpd

z zلعرض أدلة التعليمات (ملفات  ،)PDFيلزم وجود برنامج عرض  Adobe PDFمثل
( Adobe Acrobat Reader DCيوصى باإلصدار األحدث).
z zيمكن تنزيل  Adobe Acrobat Reader DCمجا ًنا من اإلنترنت.
z zقم بالنقر المزدوج فوق دليل التعليمات الذي تم تنزيله (ملف  )PDFلفتحه.
z zلمعرفة المزيد عن كيفية استخدام برنامج عرض  ،PDFارجع إلى قسم المساعدة في البرنامج أو ما يماثله.
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استيراد الصور إلى كمبيوتر

يمكنك استخدام برنامج  EOSالستيراد الصور من الكاميرا إلى كمبيوتر .هناك ثالث طرق لفعل ذلك.

االتصال بجهاز كمبيوتر من خالل كبل واجهة

11
22قم بتوصيل الكاميرا بجهاز الكمبيوتر من خالل كبل
الواجهة ( IFC-100Uيُباع بشكل منفصل؛ الجانب
ثبت البرنامج (=.)550

الطرفي لجهاز الكمبيوتر USB :من النوع .)C

z zأدخل قابس السلك في نهاية  Digitalالطرفية للكاميرا.
z zقم بتوصيل قابس السلك في طرف  USBالموجود بجهاز
الكمبيوتر.
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استخدم  EOS Utilityالستيراد الصور.

z zارجع إلى دليل اإلرشادات .EOS Utility

z zعند إنشاء اتصال بشبكة  ،Wi-Fiيتعذر على الكاميرا االتصال بجهاز الكمبيوتر حتى إذا كانا متصلين
بكبل واجهة.

552

رتويبمك ىلإ روصلا داريتسا

قارئ البطاقات
يمكنك استخدام قارئ بطاقات الستيراد الصور إلى جهاز كمبيوتر.

11
22أدخل البطاقة في قارئ البطاقة.
ثبت البرنامج (=.)550
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استخدم Digital Photo Professional
الستيراد الصور.

z zارجع إلى دليل اإلرشادات Digital Photo
.Professional

z zعند تنزيل صور من الكاميرا إلى جهاز كمبيوتر باستخدام قارئ بطاقات دون استخدام برنامج ،EOS
قم بنسخ مجلد  DCIMالموجود على البطاقة إلى الكمبيوتر.

االتصال بالكمبيوتر عبر Wi-Fi
يمكنك توصيل الكاميرا بجهاز الكمبيوتر عبر شبكة  Wi-Fiواستيراد الصور إلى جهاز الكمبيوتر (=.)408
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الشحن بالبقاء داخل الكاميرا

باستخدام محول الطاقة  USBطراز ( PD-E1يُباع بشكل منفصل) ،يمكنك شحن حزمة البطارية
 LP-E17دون الحاجة إلزالتها من الكاميرا .ستتوقف عملية الشحن إذا قمت بتشغيل الكاميرا.

11

قم بتوصيل شاحن الطاقة .USB

z zاضبط مفتاح تشغيل الطاقة بالكاميرا على <،>2
وأدخل مأخذ الطاقة  USBبالكامل في الطرف الرقمي
للكاميرا.

۲

۱

22

صِ ل سلك الطاقة.

z zقم بتوصيل سلك الطاقة بشاحن الطاقة  USBوأدخل
النهاية األخرى في مأخذ التيار الكهربائي.
z zستبدأ عملية الشحن ،وسيضيء مصباح الوصول ()۱
باللون البرتقالي.
z zعند انتهاء الشحن ،سينطفئ مصباح الوصول .افصل سلك
الطاقة ،وافصل شاحن الطاقة  USBمن الكاميرا.

)(۱
z zلحماية البطاريات والمحافظة عليها في أفضل حالة ،ال تقم بشحنها باستمرار ألكثر من  24ساعة.
z zفي حالة حدوث مشكالت بالشحن ،سيومض مصباح الوصول باللون البرتقالي وستوقف دائرة الحماية عملية
الشحن .في هذه الحالة ،افصل سلك الطاقة ،أعد توصيل البطارية ،وانتظر عدة دقائق قبل توصيل الشاحن مرة
أخرى بالكهرباء .إذا استمرت المشكلة ،اتصل بالوكيل الذي تتعامل معه ،أو أقرب مركز خدمة
تابع لـ .Canon
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ةيلزنملا ةقاطلا ذفنمب قلعتملا قحلملا

z zإذا لم يضئ مصباح الوصول ،فحاول فصل محول طاقة  USBوتوصيله مرة أخرى.
z zيختلف وقت الشحن المطلوب والمقدار الذي يتم احتسابه حسب درجة الحرارة المحيطة والسعة المتبقية.
z zألسباب تتعلق بالسالمة ،ستستغرق عملية إعادة الشحن في درجات الحرارة المنخفضة (من  ۰إلى  ۱۰درجات
مئوية) وق ًتا أطول.
z zال يتم شحن البطاريات عند توصيل الكاميرا عبر شبكة  Wi-Fiأو عندما يكون غطاء فتحة البطاقة/غطاء حجرة
البطارية مفتوحً ا.

الملحق المتعلق بمنفذ الطاقة المنزلية

يمكنك تشغيل الكاميرا من خالل منفذ طاقة منزلية باستخدام وصلة التيار المباشر  DR-E17ومحول
الطاقة المدمج ( CA-PS700يُباع كل منهما بشكل منفصل) .للحصول على إرشادات حول كيفية التثبيت
واالستخدام ،راجع دليلي اإلرشادات المتعلقين بوصلة  DR-E17والمحول .CA-PS700
z zال تستخدم محول  ACآخر بخالف محول الطاقة المدمج .CA-PS700
z zأثناء وجود مفتاح تشغيل الكاميرا قيد التشغيل ،ال تقم بتوصيل أو فصل سلك الطاقة أو الموصل أو ال تفصل
وصلة التيار المباشر.
z zبعد استخدام الكاميرا ،افصل قابس الطاقة عن منفذ الطاقة.
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دليل استكشاف األخطاء وإصالحها

في حالة حدوث مشكلة بالكاميرا ،راجع دليل استكشاف األخطاء وإصالحها أوالً .إذا لم تجد حل
المشكلة في دليل استكشاف األخطاء وإصالحها ،اتصل بالوكيل الذي تتعامل معه ،أو أقرب مركز
خدمة تابع لـ .Canon

المشكالت الخاصة بالطاقة الكهربائية
ال يمكن شحن البطاريات بالشاحن.
z zال تستخدم أي حزم للبطاريات بخالف حزمة البطارية األصلية  LP-E17من .Canon

يومض مصباح الشاحن عند السرعة العالية.
z zفي حالة ( )۱وجود مشكلة بشاحن البطارية أو البطارية ذاتها أو ( )۲فشل االتصال بالبطارية
(عند استخدام بطاريات ليست من إنتاج  ،)Canonستتوقف دائرة الحمایة عن الشحن،
وسيومض مصباح الشحن باللون البرتقالي .في الحالة رقم ( ،)1افصل قابس شاحن البطارية من
مأخذ التيار الكهربي .افصل البطارية من الشاحن ،وأعد توصيلها مجد ًدا .انتظر عدة دقائق،
ثم أعد توصيل قابس الطاقة في مأخذ الطاقة .إذا استمرت المشكلة ،اتصل بالوكيل الذي تتعامل معه،
أو أقرب مركز خدمة تابع لـ .Canon

مصباح الشاحن ال يومض.
z zفي حالة ارتفاع درجة الحرارة الداخلية للبطارية المرفقة بالشاحن ،لن يقوم الشاحن بشحن البطارية
العتبارات السالمة (ينطفئ المصباح) .إثناء الشحن ،إذا ارتفعت درجة حرارة البطارية ألي سبب،
سيتوقف الشحن تلقائيا ً (يومض المصباح) .عندما تنخفض درجة حرارة البطارية ،سيُستأنف الشحن تلقائياً.
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ال يمكن شحن البطاريات بشاحن الطاقة ( USBيباع بشكل منفصل).
z zال يتم شحن البطاريات ومفتاح تشغيل الكاميرا على <.>1
z zسيتسبب تشغيل الكاميرا في إيقاف عملية الشحن الجارية.

يومض مصباح الوصول خالل الشحن مع شاحن الطاقة .USB
z zفي حالة مشكالت الشحن ،يومض مصباح الوصول باللون األخضر ،وستوقف دائرة الحماية عملية
الشحن .في هذه الحالة ،افصل سلك الطاقة ،أعد توصيل البطارية ،وانتظر عدة دقائق قبل توصيل
الشاحن مرة أخرى بالكهرباء .إذا استمرت المشكلة ،اتصل بالوكيل الذي تتعامل معه ،أو أقرب مركز
خدمة تابع لـ .Canon

مصباح الوصول ال يومض خالل الشحن مع شاحن الطاقة .USB
z zجرب فصل شاحن الطاقة  ،USBوأعد توصيله مجدداً.

ال تنشط الكاميرا حتى عند وضع مفتاح التشغيل على <.>1
z zتأكد من أن غطاء فتحة البطارية/غطاء حجرة البطارية مغلق (=.)42
z zتأكد من أن البطارية مثبتة جي ًدا في الكاميرا (=.)42
z zيلزم شحن البطارية (=.)40

ما زال مصباح الوصول يضيء أو يومض رغم أن مفتاح التشغيل على <.>2
z zإذا توقف إمداد الطاقة الكهربائية أثناء تسجيل صورة على بطاقة ،سيظل مصباح الوصول مضاءً،
أو سيظل يومض لبضعة ثوان .عندما ينتهي تسجيل الصورة ،سيتوقف التشغيل تلقائيًا.
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ظهور العبارة [هل هذه البطارية/تلك البطاريات تعرض شعار Canon؟].
z zال تستخدم أي حزم للبطاريات بخالف حزمة البطارية األصلية  LP-E17من .Canon
z zأزل البطارية ،وركبها مجد ًدا (=.)42
z zفي حالة كانت مناطق التالمس الكهربية متسخة ،استخدم قطعة قماش ناعمة لتنظيفها.

يفرغ شحن البطارية سريعاً.
z zاستخدم بطارية مكتملة الشحن (=.)40
z zقد يتدهور أداء البطارية .إذا كان أداء البطارية ضعي ًفا ،فاستخدم بطارية جديدة بدالً منها.
z zسيقل عدد اللقطات الممكنة في أي من العمليات التالية:
اضغط على زر اإلغالق جزئيًا لفترة طويلة.
تنشيط ضبط البؤرة تلقائيا كثيرً ا بدون التقاط صورة.
استخدم ( Image Stabilizerمثبت الصور) بالعدسة.
استخدم وظيفة ( Wi-Fi/Bluetoothاالتصال الالسلكي).

الكاميرا تغلق من تلقاء نفسها.
z zميزة إيقاف التشغيل التلقائي قيد التفعيل .إللغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي،
اضبط [إيقاف قدرة تلقائي] في قائمة [ :5توفير الطاقة] على وضع [تعطيل] (=.)495
z zوحتى عند ضبط [إيقاف قدرة تلقائي] على وضع [تعطيل] ،ستظل الشاشة في وضع إيقاف التشغيل
بعد ترك الكاميرا في وضع الخمول طوال المدة المحددة في [إيقاف العرض] ،لكن الكاميرا ستظل
في وضع التشغيل.
z zاضبط [ :5الوضع االقتصادي] على وضع [ايقاف].
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المشكالت المتعلقة بالتصوير
ال يمكن تركيب العدسات.
z zلتركيب عدسات  EFأو  ،EF-Sستحتاج إلى محول الحامل .ال يمكن استخدام الكاميرا مع عدسات .RF

ال يمكن تصوير أو تسجيل صور.
z zتأكد من أن البطاقة مثبتة جي ًدا (=.)42
z zحرك مفتاح الحماية من الكتابة على البطاقة إلعدادات الكتابة/المسح (=.)42
z zإذا كانت البطاقة ممتلئة ،فاستبدلها ،أو احذف الصور غير الضرورية لتوفير مساحة تخزين
(=.)327= ،42
z zال يمكن التصوير عندما تتحول نقطة  AFإلى اللون البرتقالي ،عندما تحاول الضبط .اضغط على
زر اإلغالق جزئيًا إلعادة التوجيه مجد ًدا ،أو الضبط يدويًا (=.)218= ،58

ال يمكن استخدام البطاقة.
z zإذا ظهرت رسالة خطأ البطاقة ،فانظر = 45أو =.575

تظهر رسالة خطأ عند إدخال البطاقة في كاميرا أخرى.
z zحيث أن بطاقات  SDXCمُهيأة بنظام ملفات  ،exFATإذا هيأت بطاقة بهذه الكاميرا ،ثم أدخلتها في
كاميرا أخرى ،قد تظهر رسالة خطأ ،وقد ال تتمكن من استخدام البطاقة.

559

حالصإو ءاطخألا فاشكتسا ليلد

الصور خارج نطاق الضبط أو مشوشة.
z zقم بالتبديل إلى وضع التركيز .)52= ،7=( AF
z zاضغط على زر اإلغالق بلطف لمنع اهتزاز الكاميرا (=.)58
z zعند استخدام عدسة مزودة بميزة ( Image Stabilizerمثبت الصور) ،اضبط مفتاح IS
(تثبيت الصورة) على <.>1
z zفي حالة انخفاض اإلضاءة المحيطة ،قد تنخفض سرعة الغالق .الستخدام سرعة غالق أسرع
(= ،)106قم بضبط سرعة  ISOأعلى (= ،)143أو استخدم الفالش (=،)283
أو استخدم حامالً ثالثي القوائم.
z zانظر "تقليل الصور المشوشة" في صفحة =.73

ال أتمكن من الضبط ،وإعادة تركيب اللقطة.
z zاضبط تشغيل ضبط البؤرة تلقائيا على ضبط البؤرة تلقائيا لقطة واحدة .ال يمكن التصوير أثناء قفل ميزة
التركيز عند استخدام وضع .)74=( Servo AF

سرعة التصوير المستمر منخفضة.
z zقد تكون سرعة التصوير المتواصل للتصوير المتواصل عالي السرعة أقل ،وذلك يتوقف على ظروف
مثل :مستوى شحن البطارية ،ودرجة الحرارة ،وانخفاض الوميض ،وسرعة الغالق ،وفتحة العدسة،
وظروف الهدف ،واإلضاءة ،وتشغيل ضبط البؤرة تلقائيًا ،ونوع العدسات ،واستخدام الفالش ،وإعدادات
التصوير (=.)134
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الحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف أقل في حالة التصوير المستمر.
z zإذا كنت تصور هد ًفا ذا تفاصيل دقيقة ،مثل ملعب من الحشيش األخضر ،فسيكون حجم الملف كبيرً ا،
وقد يقل الحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف مقارنة بالمذكور في =.577

حتى بعد أن غيرت البطاقة ،لم يتغير الحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف المعروض
للتصوير المستمر.
z zلم يتغير الحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف المعروض حتى بعد أن بدلت البطاقات،
وكذلك بعد استخدام بطاقة ذات سرعة عالية .الحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف المبين
في الجدول في صفحة = 577محسوب على أساس بطاقة اختبار خاصة بـ ( .Canonكلما ارتفعت
سرعة الكتابة على البطاقة ،كلما ارتفع الحد األقصى الفعلي لعدد اللقطات المستمرة دون توقف ).لهذا
السبب ،قد يختلف الحد األقصى المعروض لعدد اللقطات المستمرة دون توقف عن الحد األقصى الفعلي
لعدد اللقطات المستمرة دون توقف.

حتى إذا ضبطت تقليل تعويض درجة اإلضاءة ،تخرج الصورة ساطعة.
z zاضبط [ :zمُحسّ ن اإلضاءة التلقائي] على وضع [تعطيل] (= .)149عند الضبط على [منخفض]،
أو [قياسي] ،أو [عالي] ،حتى إذا قللت تعويض درجة اإلضاءة ،أو تعويض تعريض فالش،
تخرج الصورة ساطعة.

ال يمكنني ضبط تعويض درجة اإلضاءة عند اختيار التعرض اليدوي و ISO( ISO Autoتلقائي).
z zانظر = 111لضبط تعويض درجة اإلضاءة.

561

حالصإو ءاطخألا فاشكتسا ليلد

ال تظهر كل خيارات تصحيح انحراف العدسة.
z zعلى الرغم من عدم ظهور كل من [تصحيح انحراف لوني] و[تصحيح انحراف الضوء] عند ضبط
[محسن عدسة رقمية] على [تمكين] ،فكلتا الوظيفتين يتم استخدامها عند التقاط الصور كما لو تم
الضبط على [تمكين].
z zأثناء تسجيل األفالم ،لن يظهر الخياران [محسن عدسة رقمية] و[تصحيح انحراف الضوء].

يقلل استخدام الفالش في الوضع < >fأو < >dمن سرعة الغالق.
z zفي قائمة [ :zالتحكم في الفالش] ،اضبط قيمة [تزامن بطئ] على [ 1/200-1/60ثانية تلقائي]
أو [ 1/200ثانية (ثابت)] (=.)291

الفالش ال يضيء.
z zتأكد من تركيب أي وحدة من وحدات فالش  Speedliteالخارجية في الكاميرا بإحكام.
z zقد يتم تعطيل إمكانية التصوير باستخدام الفالش مؤق ًتا من أجل حماية رأس الفالش إذا تم استخدام الفالش
الداخلي بشكل متكرر على مدار فترة زمنية قصيرة.

الفالش يضيء دوما ً بأقصى خرج.
z zدومًا ما تضيء وحدات الفالش بخالف  EL/EX series Speedlitesالمستخدمة في وضع الفالش
التلقائي بأقصى خرج لها (=.)300
z zعند ضبط إعداد الوظيفة المخصصة للفالش في [وضع قياس الفالش] على وضع
[قياس الفالش ( ]TTLفالش تلقائي) ،سيضيء الفالش دومًا بأقصى خرج له (=.)298

ال يمكن ضبط تعويض تعريض فالش.
ً
مضبوطا بالفعل مع فالش  ،Speedliteفال يمكن ضبط تعويض
z zإذا كان تعويض تعريض الفالش
تعريض الفالش مع الكاميرا .في حالة إلغاء تعويض تعريض الفالش الخاص بوحدة فالش Speedlite
الخارجية (بضبطه بدرجة  ،)0يمكن ضبط تعويض تعريض الفالش عن طريق الكاميرا.
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يتغير مستوى التعريض المحدد عند التصوير في وضع  ISOالتلقائي باستخدام الفالش.
z zعند التعرض لخطورة ارتفاع مستوى التعريض الضوئي في عملية التصوير الفوتوغرافي بالفالش،
يتم ضبط سرعة الغالق وسرعة  ISOمن أجل تقليل فرص فقدان التفاصيل الظاهرة في األجزاء
الساطعة والتصوير بالمستوى القياسي المطلوب للتعريض الضوئي .وخالل تصوير لقطات بالفالش
مع بعض العدسات ،قد ال تتوافق سرعات الغالق وسرعات  ISOالمعروضة عند الضغط على زر
اإلغالق جزئيًا مع اإلعدادات الفعلية المستخدمة .وبالتالي ،قد يؤدي ذلك إلى تغير مستوى سطوع
الخلفيات الظاهرة خارج نطاق الفالش.
z zلتجنب التصوير بسرعات غالق وسرعات  ISOمختلفة عن السرعات المعروضة عند الضغط على
زر اإلغالق جزئيًا في وضع < >dأو < >sأو < >fأو < >aأو < ،>tقم بالتصوير
باستخدام سرعة  ISOمضبوطة يدويًا.

التصوير باستخدام وحدة التحكم عن بُعد غير ممكن.
z zعند التقاط الصور الثابتة باستخدام وحدة تحكم السلكي عن بُعد ،اضبط وضع التشغيل على []Q
أو [ .)135=( ]kعند تسجيل األفالم ،اضبط [ :zتحكم عن بعد] على [تمكين] (=.)276
z zتحقق من موضع مفتاح وقت تحرير التحكم عن بعد.
z zإذا كنت تستخدم وحدة التحكم الالسلكي عن بُعد  ،BR-E1فانظر =.446= ،223
z zالستخدام وحدة تحكم عن بُعد في أثناء تصوير فيلم بفاصل زمني ،انظر =.260

سيظهر رمز  sأبيض ،أو  Eأحمر خالل التصوير.
z zيشير إلى ارتفاع درجة الحرارة الداخلية بالكاميرا .قد تسوء جودة الصور الثابتة عند ظهور الرمز
[ ]sباللون األبيض .في حالة ظهور الرمز [ ]Eباللون األحمر ،فإن هذا يشير إلى أن التصوير على
وشك التوقف تلقائيا ً (=.)224
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ظهور الرمز  Eباللون األحمر في أثناء تصوير األفالم.
z zيشير إلى ارتفاع درجة الحرارة الداخلية بالكاميرا .في حالة ظهور الرمز [ ]Eباللون األحمر،
فإن هذا يشير إلى أن تسجيل الفيلم على وشك التوقف تلقائيًا (=.)280

توقف تسجيل الفيلم من تلقاء نفسه.
z zإذا كانت سرعة الكتابة على البطاقة منخفضة ،فقد يتوقف تصوير األفالم تلقائيًا .بالنسبة للبطاقات التي
يمكن تسجيل األفالم عليها ،انظر = .579للتعرف على سرعة البطاقة ،راجع الموقع اإللكتروني
للشركة المصنعة للبطاقة ،وما إلى ذلك من مصادر.
z zإذا استغرق تسجيل أحد األفالم  29دقيقة و 59ثانية فسيتوقف تسجيل الفيلم تلقائيًا.

ال يمكن ضبط سرعة  ISOعند تسجيل األفالم.
z zفي أوضاع التصوير بخالف [ ،]Mيتم ضبط سرعة  ISOتلقائياً .في الوضع [ ،]Mيمكنك ضبط
سرعة  ISOيدويًا (=.)581= ،277

ال يمكن ضبط سرعة  ISO 100أو اختيار تمديد سرعة  ISOفي أثناء تسجيل األفالم.
z zعند ضبط [ :zأولوية درجة لون ساطع] على وضع [تمكين] ،ستمثل  ISO 200أدنى قيمة لسرعة .ISO
z zعند ضبط [ :zأولوية درجة لون ساطع] على وضع [تمكين] ،لن تتاح القيمة ( Hسرعة  ISOالممتدة).
z zعند ضبط [ :zأولوية درجة لون ساطع] على وضع [تعطيل] ،ستتمكن من ضبط القيم
 ISO 100/125/160أو القيمة ( Hسرعة  ISOالممتدة).

564

حالصإو ءاطخألا فاشكتسا ليلد

يتم عرض الرمز [.]F
z zقد يتم عرض الرمز [ ]Fبعد تكرار عملية تسجيل األفالم وف ًقا لإلعدادات اآلتية أو في حالة االستمرار
في تشغيل الكاميرا في وضع االستعداد لتسجيل األفالم خالل فترات زمنية ممتدة.
تسجيل أفالم بجودة 4K
عال
تسجيل أفالم بمعدل إطارات ٍ
تسجيل األفالم أثناء االتصال عبر شبكة Wi-Fi
z zسيتوقف تشغيل الكاميرا تلقائيًا خالل  ۳دقائق تقريبًا إذا استمررت في التسجيل أثناء عرض الرمز [.]F
كما قد يتوقف أيضًا تشغيل الكاميرا تلقائيًا أثناء وجودها في وضع االستعداد لتسجيل األفالم عند عرض
الرمز [.]F
z zقم بإيقاف تشغيل الكاميرا عند عرض الرمز [ ]Fوانتظر حتى تبرد الكاميرا.

يتغير التعريض في أثناء تسجيل األفالم.
z zإذا غيرت سرعة الغالق أو فتحة العدسة في أثناء تصوير األفالم ،فقد يتم تسجيل التغيرات في التعريض.
z zمن الموصى به أن تقوم بتصوير أفالم تجربة قليلة إذا كنت تنوي استخدام التكبير/التصغير أثناء تسجيل
األفالم .قد يتسبب التكبير/التصغير أثناء تسجيل األفالم في تغيرات في التعريض أو أصوات العدسات
التي يتم تسجيلها ،أو مستوى صوت غير متكافئ ،أو ضياع الضبط.

ظهور تموج في الصورة ،أو خطوط أفقية أثناء تصوير األفالم.
z zقد ينتج التموج ،أوالخطوط األفقية (الشوشرة) ،أو التعريضات غير المنتظمة عن التسجيل في ظروف
إضاءة الفلورسنت أو إضاءة  ،LEDأو مصادر الضوء األخرى أثناء تصوير األفالم .كذلك ،قد يتم
تسجيل التغيرات في التعريض (اإلضاءة) أو درجة اللون .في وضع [ ،]Mفإن تقليل سرعة الغالق،
قد يحد من المشكلة .قد تظهر حدة المشكلة أثناء تصوير فيلم بفاصل زمني.
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تبدو األهداف مشوهة أثناء تصوير الفيلم.
z zغذا قمت بتحريك الكاميرا يمينا ً ويساراً (تحريك اللقطة األفقي) ،أو كنت تصور هدف متحرك،
قد تبدو الصورة مشوهة .قد تظهر حدة المشكلة أثناء تصوير فيلم بفاصل زمني.

ال يمكنني التقاط صور ثابتة أثناء تصوير األفالم.
z zال يمكن التقاط صور ثابتة أثناء تصوير األفالم .قبل التقاط الصور الثابتة ،قم بإيقاف تصوير الفيلم،
ثم اختر وضع التصوير للصور الثابتة.
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المشكالت مع ميزات االتصال الالسلكي
يتعذر االقتران بهاتف ذكي.
z zاستخدم هات ًفا ذكيًا متواف ًقا مع مواصفات  Bluetoothاإلصدار رقم  4.1أو ما بعده.
z zقم بتشغيل وظيفة  Bluetoothعلى الهاتف الذكي من شاشة اإلعدادات.
z zاالقتران مع الكاميرا غير ممكن من شاشة إعدادات  Bluetoothعلى الهاتف الذكي .يجب تثبيت
البرنامج المخصص ( Camera Connectمجاني) على الهاتف الذكي (=.)380
z zال يمكن اقتران الهاتف الذكي الذي كان مقترنا ً بالفعل مع الكاميرا مسبقا ً إذا ظل تسجيل الكاميرا في
الهاتف الذكي .في هذه الحالة ،قم بمحو تسجيل الكاميرا في إعدادات  Bluetoothعلى الهاتف الذكي،
وحاول االقتران من جديد (=.)388

ال يمكن ضبط وظيفة شبكة .Wi-Fi
z zإذا كانت الكاميرا متصلة بجهاز كمبيوتر أو جهاز آخر باستخدام كبل واجهة ،ال يمكن ضبط وظائف
شبكة  .Wi-Fiافصل كبل الواجهة قبل ضبط أي وظائف (=.)376

ال يمكن استخدام الجهاز المتصل بكبل الواجهة.
z zال يمكن استخدام األجهزة األخرى ،مثل جهاز الكمبيوتر ،مع الكاميرا من خالل التوصيل بكبل واجهة،
وذلك أثناء اتصال الكاميرا باألجهزة عبر شبكة  .Wi-Fiقم بإنهاء االتصال بشبكة  Wi-Fiقبل توصيل
كبل الواجهة.

ال يمكن إجراء عمليات مثل التصوير ،والتشغيل.
z zقد ال يمكن إجراء عمليات مثل التصوير والتشغيل أثناء إنشاء اتصال بشبكة .Wi-Fi
قم بإنهاء االتصال بشبكة  ،Wi-Fiثم ابدأ في إجراء العملية.
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ال يمكن إعادة االتصال بهاتف ذكي.
z zحتى في حالة التوافق بين نفس الكاميرا والهاتف الذكي ،إذا قمت بتغيير اإلعدادات ،أو قمت باختيار
إعدادات مختلفة ،قد ال يتم إنشاء إعادة االتصال حتى بعد اختيار  SSIDنفسها .في هذه الحالة،
احذف إعدادات توصيل الكاميرا من إعدادات شبكة  Wi-Fiالموجودة على الهاتف الذكي،
ثم أنشئ اتصاالً من جديد.
z zقد ال يتم إنشاء االتصال في حال كان تطبيق  Camera Connectقيد التشغيل عند إعادة تهيئة
إعدادات االتصال .في هذه الحالة ،أوقف تشغيل برنامج  Camera Connectلدقيقة ثم أعد تشغيله
مرة أخرى.

مشكالت التشغيل
عمليات شاشة اللمس غير ممكنة.
z zتأكد من ضبط [ :5تحكم باللمس] على [قياسي] أو [حساس] (=.)507

ال يعمل زرار أو قرص الكاميرا على النحو المتوقع.
z zلتسجيل األفالم ،تحقق من اإلعداد [ :5وظيفة زر غالق لألفالم] (=.)511
z zتحقق من اإلعدادين [ :C.Fn III-2 :8تخصيص أزرار] و[ :C.Fn III-3 :8تخصيص أقراص]
(=.)540= ،535
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مشكالت العرض
تظهر شاشة القائمة عالمات تبويب وعناصر أقل.
z zفي وضع المنطقة األساسية ،ال تظهر بعض عالمات التبويب والعناصر .تختلف عالمات التبويب
والعناصر في شاشة القائمة بالنسبة للصور الثابتة واألفالم.

يبدأ العرض حيث تظهر [ ]9قائمتي أو عالمة التبويب [ ]9بمفردها.
[z zعرض القائمة] [ ]9مضبوطة على [عرض من عالمة تبويب قائمتي] أو [عرض عالمة تبويب
قائمتي فقط] .ضبط [عرض عادي] (=.)548

الحرف األول في اسم الملف هو شرطة منخفضة ("_").
z zاضبط [ :zمساحة األلوان] على [ .]sRGBفي حالة ضبط [ ،]Adobe RGBسيكون الحرف
األول شرطة منخفضة (=.)162

يبدأ اسم الملف ب "_."MVI
z zهذا ملف لفيلم.

ال يبدأ ترقيم الملف من .0001
z zإذا كانت البطاقة تحتوي على صور مسجلة بالفعل ،فقد ال تبدأ أرقام الصور من .)486=( 0001
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تاريخ ووقت التصوير المعروضان ليسا صحيحين.
z zتأكد من صحة ضبط الوقت والتاريخ (=.)497
z zتحقق من المنطقة الزمنية ،والتوقيت الصيفي (=.)497

ال يظهر على الصورة الملتقطة الوقت والتاريخ.
z zال يظهر على الصورة الملتقطة وقت وتاريخ إلتقاطها .يتم تسجيل الوقت والتاريخ في بيانات الصورة
كمعلومات عن عملية التصوير .عند الطباعة ،يمكنك طباعة تاريخ ووقت الطباعة في الصورة،
باستخدام التاريخ والوقت المسجل في معلومات التصوير (=.)331

سيتم عرض [.]###
z zإذا تجاوز عدد الصور المسجلة في البطاقة العدد الذي تتمكن الكاميرا من عرضه ،سيظهر [.]###

ال تعرض الشاشة صورة واضحة.
z zفي حالة اتساخ الشاشة ،استخدم قطعة قماش ناعمة لتنظيفها.
z zقد يبدو عرض الشاشة بطي ًئا في درجات الحرارة المنخفضة أو قد يظهر باللون األسود في درجات
الحرارة العالية .وتعود الشاشة إلى الوضع الطبيعي في درجة حرارة الغرفة.
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مشكالت التشغيل
بعض الصور تومض باللون األسود.
 :3[z zتنبيه بتمييز] مضبوط على وضع [تمكين] (=.)369

يظهر مربع أحمر على الصورة.
 :3[z zعرض نقطة  ]AFمضبوط على وضع [تمكين] (=.)370

أثناء تشغيل الصورة ،ال يتم عرض نقطة .AF
z zال يتم عرض نقاط ضبط البؤرة تلقائيا عند تشغيل األنواع التالية من الصور:
الصور الملتقطة في األوضاع <.>FG :8
الصور الملتقطة أثناء تطبيق تخفيض ضوضاء اللقطات المتعددة.
الصور المهذبة.
الصور التي تم التقاطها أثناء ضبط [محاذاة صورة ذاتيا] على [تمكين] في HDR shooting
(التصوير بالنطاق الديناميكي العالي).

ال يمكن مسح الصور.
z zإذا كانت الصورة محمية ،فال يمكن حذف (=.)323

ال يمكن تشغيل الصور الثابتة أو األفالم.
z zقد ال تعرض الكاميرا الصور التي تم التقاطها بكاميرا أخرى.
z zال تشغل الكاميرا األفالم التي تم تعديلها على الكمبيوتر.

فقط يمكن تشغيل بعض الصور القليلة.
z zتم ترشيح الصور للتشغيل باستخدام [ :3ضبط ظروف بحث الصورة] (= .)363امسح محددات
بحث الصورة.
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يمكن سماع صوت التشغيل ،وأصوات ميكانيكية أثناء تشغيل الفيلم.
z zسيتم تسجيل صوت التشغيل في أثناء تصوير األفالم ،وذلك إذا شغلت أقراص الكاميرا أو العدسات
خالل التصوير .يُوصى باستخدام الميكروفون االستيريو التوجيهي ( DM-E1يباع بشكل منفصل)
(=.)249

يتجمد الفيلم للحظة.
z zإذا حدث تغير حاد في مستوى التعريض خالل التصوير باستخدام اإلضاءة التلقائية ،فسيتوقف تصوير
الفيلم للحظة حتى تستقر اإلضاءة .في هذه الحالة ،قم بالتصوير في وضع [.)234=( ]M

ال تظهر أي صورة على شاشة التلفاز.
z zتأكد من ضبط [ :5نظام الفيديو] على [لنظام  ]NTSCأو [لنظام  ]PALبشكل صحيح في نظام
الفيديو بجهاز التلفزيون لديك (=.)502
z zتأكد من أن قابس كبل  HDMIمثبت بالكامل في مأخذه (=.)321

هناك عدة ملفات فيديو لتصوير فيلم واحد.
z zإذا وصل حجم الملف إلى  4جيجابايت ،فسيُنشأ ملف فيديو جديد تلقائيًا (= .)246ومع ذلك،
إذا كنت تستخدم بطاقة  SDXCمهيأة باستخدام الكاميرا ،يمكنك تسجيل الفيلم في ملف واحد فقط حتى
إذا تجاوزت مساحته  4جيجا بايت.
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ال يتعرف قارئ بطاقات الخاص بي على بطاقة الذاكرة.
z zبنا ًء على نوع قارئ البطاقات المستخدم ،ونظام التشغيل في الكمبيوتر ،قد ال يتم التعرف بشكل صحيح
على بطاقات  .SDXCفي هذه الحالة ،قم بتوصيل الكاميرا الخاصة بك بالكمبيوتر عبر كبل الواجهة،
ثم قم باستيراد الصور إلى الكمبيوتر باستخدام ( EOS Utilityبرنامج .)EOS

ال يمكن تعديل حجم الصورة.
z zباستخدام هذه الكاميرا ،ال يمكنك تعديل حجم الصور بامتداد  JPEG bو.)356=( RAW

ال يمكن اقتصاص الصورة.
z zباستخدام هذه الكاميرا ،ال يمكنك اقتصاص الصور بامتداد .)354=( RAW

تظهر في الصورة نقاط من الضوء.
z zقد تظهر في الصور الملتقطة أو على شاشة التصوير نقاط من الضوء ،باللون األبيض ،أو األحمر،
أو األزرق ،وذلك إذا تأثر المستشعر باألشعة ،أو العوامل المشابهة .يمكن تقليل ظهورها عن طريق
إجراء [تنظيف اآلن ]fفي قائمة [ :5تنظيف المستشعر] (=.)503
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مشكالت تنظيف المستشعر
يصدر الغالق صوتا ً عند تنظيف المستشعر.
z zفي قائمة [ :5تنظيف المستشعر] ،عندما تحدد [تنظيف اآلن ،]fسيصدر الغالق صو ًتا ميكانيكيًا
خالل عملية التنظيف ،لكن لن يتم تسجيل صورة على البطاقة (=.)503= ،174

التنظيف التلقائي للمستشعر ال يعمل.
z zفي حالة إدارة مفتاح التشغيل على وضعي < >1و< >2بشكل متكرر خالل فترة زمنية قصيرة،
قد ال يتم عرض الرمز [.)47=( ]f

مشكالت توصيل الكمبيوتر
ال يمكن استيراد الصور إلى جهاز كمبيوتر.
z zثبت ( EOS Utilityبرنامج  )EOSعلى الكمبيوتر (=.)550
z zإذا كانت الكاميرا متصلة بالفعل عبر شبكة  ،Wi-Fiال يمكن توصيلها بأي جهاز كمبيوتر متصل
باستخدام كبل واجهة.

التوصيل بين الكاميرا المتصلة والكمبيوتر غير ناجح.
z zعند استخدام تطبيق ( EOS Utilityبرنامج  ،)EOSاضبط [ :zفيلم فاصل زمني] على [تعطيل]
(=.)250
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رموز الخطأ
)(۱

إذا كان هناك مشكلة مع الكاميرا ،فستظهر رسالة خطأ.
اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة .إذا استمرت المشكلة،
فدوِّ ن رمز الخطأ ( )Err xxواتصل بأحد مراكز الخدمة
من .Canon
(((1رقم الخطأ
(((2السبب ومقاييس العدادات
)(۲
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بيانات األداء

التقاط الصور الثابتة

z zعدد اللقطات الممكنة

 ۳۰٥لقطات تقريبًا (في درجة حرارة الغرفة البالغة  ۲۳درجة مئوية)
•بنا ًء على استخدام الشاشة والشحن الكامل لحزمة البطارية  ،LP-E17وباتباع معايير اختبار CIPA
(.)Camera & Imaging Products Association

z zنطاق  ISOالتلقائي
وضع التصوير
t/d/s/f/a

سرعة ISO
بال فالش
*ISO 100-25600

مع الفالش
*ISO 100-1600

	*يعتمد نطاق سرعة  ISOالفعلي على ضبط [الحد األدنى] و[الحد األقصى] مع [نطاق تلقائي].
•في أوضاع المنطقة األساسية ،يتم تعيين سرعة  ISOتلقائيًا.
•في التعريض الضوئي الطويل ،يتم ضبط القيمة تلقائيًا على .ISO 400
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z zدليل إعدادات جودة الصورة

جودة الصورة

وحدات البكسل
المسجلة

(تقريبًا)
حجم الملف
(ميجا بايت)

اللقطات الممكنة

الحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة
دون توقف
قياسي

سرعة عالية

11.1

2720

54

54

5.6

5380

54

54

5.8

5190

54

54

3.0

9860

54

54

3.6

8390

54

54

2.0

14600

54

54

1.6

18390

54

54

JPEG
73
83
74
84
7a
8a

 ۳۲مليو ًنا
 ۱٥مليو ًنا
 8.1مليون
 3.8مليون

b
RAW
1

 ۳۲مليو ًنا

35.6

850

23

23

F

 ۳۲مليو ًنا

20.4

1490

34

36

1
73
F
73

RAW+JPEG
 ۳۲مليو ًنا
 ۳۲مليو ًنا

11.1+35.6

650

23

23

 ۳۲مليو ًنا
 ۳۲مليو ًنا

11.1+20.4

960

34

36

•يعتمد عدد اللقطات الممكنة على معايير اختبار  ،Canonوبطاقة  ۳۲جيجا بايت.
•يتم قياس الحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف في ظروف مطابقة لمعايير  Canonاالختبارية وباستخدام
بطاقة  SDمطابقة لها (القيمة القياسية ۳۲ :جيجا بايت/السرعة العالية :بطاقة  UHS-IIبسعة  ۳۲جيجا بايت ،مضبوطة
على [ ]oالتصوير المتواصل عالي السرعة ،نسبة العرض إلى االرتفاع  ،ISO 100 ،۳:۲نمط الصورة القياسي).
•يختلف حجم الصورة وعدد اللقطات الممكنة والحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف باختالف الهدف والعالمة
التجارية للبطاقة ونسبة العرض إلى االرتفاع وسرعة  ISOونمط الصورة والوظائف المخصصة وإعدادات أخرى.
z zحتى إذا كنت تستخدم بطاقة  SDعالية السرعة ،فلن يتغير الحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف.
سيتم تطبيق الحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف في الجدول بدالً من ذلك.
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z zعدد وحدات البكسل في نسب عرض إلى ارتفاع محددة
(عدد وحدات البكسل تقريبًا)
جودة الصورة

3:2

4:3

F/1
1
a

 ۳۲٫۳( 6960×4640ميجا بكسل)
 ۳۲٫۳( 6960×4640ميجا بكسل)
 15.4( 4800×3200ميجا بكسل)

 ۳۲٫۳( 6960×4640ميجا بكسل)
 28٫6( 6960×4640ميجا بكسل)
 13٫6( 4256×3200ميجا بكسل)

a

 8.1( 3472×2320ميجا بكسل)

 7٫1( 3072×2320ميجا بكسل)

b

 3.8( 2400×1600ميجا بكسل)

 3٫4( 2112×1600ميجا بكسل)

جودة الصورة

16:9

1:1

F/1
1
a
a
b

 ۳۲٫۳( 6960×4640ميجا بكسل)
 27٫2( 6960×3904ميجا بكسل)
 12٫9( 4800×2688ميجا بكسل)
 6٫8( 3472×1952ميجا بكسل)
 3٫2( 2400×1344ميجا بكسل)

 ۳۲٫۳( 6960×4640ميجا بكسل)
 21٫5( 4640×4640ميجا بكسل)
 10٫2( 3200×3200ميجا بكسل)
 5٫4( 2320×2320ميجا بكسل)
 2٫6( 1600×1600ميجا بكسل)

z zقد تختلف قليالً مساحة الصورة المعروضة مع نسبة العرض إلى االرتفاع المميزة بعالمة النجمة "*" عن مساحة
الصورة الفعلية .تحقق من الصور الملتقطة على شاشة  LCDأثناء التصوير.
z zستختلف نسبة العرض إلى االرتفاع الفعلية للصور في األحجام التي تحمل عالمة النجمة "*" عن نسبة العرض
إلى االرتفاع المشار إليها.
z zللحصول على تفاصيل حول أحجام ملفات  ،JPEGراجع القيم الواردة في = .577في ظروف التصوير المطابقة،
ستصبح أحجام الملفات أصغر مما كانت عليه مسب ًقا عند ضبط [ :zنسبة عرض إلى ارتفاع الصور الثابتة]
على قيمة [.]3:2
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تسجيل فيلم
z zالبطاقات التي يمكن أن تسجل أفالمًا عليها
حجم تسجيل الفيلم
H

L

w

بطاقة SD

65

X

 UHS ،UHS-Iبفئة السرعة  ۳أو أعلى

23

X

 UHS ،UHS-Iبفئة السرعة  ۳أو أعلى

87

X

 SDفئة سرعة  10أو أعلى

65
فيلم HDR

X

65

V

87

X

 SDفئة سرعة  4أو أعلى

•عند تعطيل [ k ISرقمي].
•يشير هذا الجدول إلى سرعات الكتابة والقراءة على البطاقة والمطلوبة لتسجيل األفالم (متطلبات األداء الخاصة بالبطاقة).
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z zإجمالي وقت تسجيل الفيلم وحجم الملف لكل دقيقة
حجم تسجيل الفيلم
H

L

(تقريبًا)

مجموع الفترة الزمنية الممكنة للتسجيل على البطاقة
 8جيجا بايت

 32جيجا بايت

 128جيجا بايت

65

X

 8دقائق

 35دقيقة

ساعتان و 21دقيقة

23

X

 8دقائق

 35دقيقة

ساعتان و 22دقيقة

87

X

 17دقيقة

ساعة واحدة
و 10دقائق

X 65
فيلم HDR

 35دقيقة

ساعتان و 20دقيقة

V 65

ساعة واحدة
و 26دقيقة

 5ساعات
و 47دقيقة

 40دقيقة

ساعتان و 42دقيقة

 4ساعات
و 43دقيقة
 9ساعات
و 23دقيقة
 23ساعة
و 11دقيقة
 10ساعات
و 49دقيقة

87 w

X

حجم الملف
 860ميجا بايت
 /دقيقة
 858ميجابايت
 /دقيقة
 431ميجا بايت
 /دقيقة
 216ميجا بايت
 /دقيقة
 87ميجا بايت
 /دقيقة
 187ميجا بايت
 /دقيقة

•عند تعطيل [ k ISرقمي].
z zقد يؤدي ارتفاع درجة الحرارة الداخلية بالكاميرا إلى توقف تسجيل الفيلم قبل الوقت اإلجمالي للتسجيل الموضح
في الجدول (=.)280

z zمجموعة الفترة الزمنية الممكنة لتسجيل األفالم

 ۸۰دقيقة تقريبًا (في درجة حرارة الغرفة البالغة  ۲۳درجة مئوية)

•باستخدام حزمة البطارية  LP-E17المشحونة بالكامل.
•من خالل ضبط [حجم تسجيل الفيلم] في قائمة [ :zجودة تسجيل الفيلم] على القيمة )NTSC( L6X
أو  ،)PAL( L5Xومن خالل ضبط [ ]Movie Servo AF :zعلى وضع [تمكين].
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سرعة  ISOفي تسجيل األفالم
في وضع []k

z zسيتم ضبط سرعة  ISOتلقائيًا على ما يتراوح بين .ISO 100 −12800
z zفي قائمة [k :zإعدادات سرعة  ،]ISOسيتم تمديد الحد األقصى لنطاق اإلعداد التلقائي لسرعة
 ISOإلى ( Hمكافئ لسرعة  )ISO 25600إذا ضبطت [أقصى للتلقائي] على القيمة [)]H(25600
(=.)277

في وضع []M

z zعند ضبط سرعة  ISOعلى [ ،]AUTOسيتم ضبط السرعة تلقائيا ً ضمن نطاق .ISO 100-12800
z zعند ضبط  ISOتلقائي ،في قائمة [k :zإعدادات سرعة  ،]ISOسيتم تمديد الحد األقصى لنطاق
اإلعداد التلقائي لسرعة  ISOإلى ( Hمكافئ لسرعة  )ISO 25600إذا ضبطت [أقصى للتلقائي]
على القيمة [).)277=( ]H(25600
z zيمكن ضبط سرعة  ISOيدويًا ضمن نطاق  .ISO 100–12800يرجى مالحظة أنه في قائمة
[k :zإعدادات سرعة  ،]ISOسيتم تمديد الحد األقصى في نطاق اإلعداد اليدوي لسرعة ISO
إلى ( Hمكافئ لسرعة  )ISO 25600إذا ضبطت [نطاق سرعة  ]ISOعلى القيمة [)]H(25600
(=.)277
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تشغيل الصور
z zخيارات تعديل الحجم بجودة الصورة األصلية
جودة الصورة األصلية
*3

إعدادات تعديل الحجم المتاحة
1

a

b

k

k

k

k

k

4

k

a

z zحجم الصور المعاد تعديل حجمها
جودة الصورة

(عدد وحدات البكسل تقريبًا)

3:2

4:3

4

 ۱٥٫٤( 4800×3200ميجا بكسل)

 ٦٫۱٥( 4256×3200ميجا بكسل)

a

 ۸٫۱( 3472×2320ميجا بكسل)

 ۱٫٧( 3072×2320ميجا بكسل)

b

 ۳٫۸( 2400×1600ميجا بكسل)

 ٤٫۳( 2112×1600ميجا بكسل)

جودة الصورة

16:9

1:1

4

 ۱۲٫۹( 4800×2688ميجا بكسل)

 ۱۰٫۲( 3200×3200ميجا بكسل)

a

 ۸٫٦( 3472×1952ميجا بكسل)

 ٥٫٤( 2320×2320ميجا بكسل)

b

 ۳٫۲( 2400×1344ميجا بكسل)

 ٦٫۲( 1600×1600ميجا بكسل)

z zستختلف نسبة العرض إلى االرتفاع الفعلية للصور في األحجام التي تحمل عالمة النجمة "*" عن نسبة العرض
إلى االرتفاع المشار إليها.
z zقد يتم اقتصاص الصورة قليالً اعتماداً على ظروف تغيير الحجم.
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عرض المعلومات
شاشة التقاط الصور الثابتة
في كل مرة تقوم فيها بالضغط على الزر < >Bيتغير عرض المعلومات.
z zلن يظهر على الشاشة سوى اإلعدادات المطبقة حاليا ً فحسب.
)(۱۳
)(۱٤
)(۱٥
)(۱٦
)(۱۷
)(۱۸
)(۱۹
)(۲۰
)(۲۱
)(۲۲
)(۲۳
)(۲٤
)(۲٥
)(۲٦
)(۲۷
(((1مدة تسجيل الفيلم المتاحة
(((2الحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف
(((3اللقطات الممكنة/الثانية حتى لقطات الموقت الذاتي
(((4تدرج التركيز البؤري/HDR/تخفيض ضوضاء
اللقطات المتعددة/مؤقت التعريض الضوئي الطويل/
مؤقت الفترة الفاصلة/التصوير في وضع تتابع RAW
(((5نمط التصوير/رمز المشهد
(((6طرق تركيز بؤري تلقائي
(((7عملية تركيز بؤري تلقائي
(((8وضع القياس
(((9جودة الصورة
((1(1حجم تسجيل الفيلم
((1(1نسبة عرض إلى ارتفاع صورة ثابتة
((1(1نقطة ( AFنقطة ضبط البؤرة تلقائيا واحدة)
((1(1مستوى شحن البطارية

)(۱
)(۲
)(۳
)(٤
)(٥
)(٦
)(۷
)(۸
)(۹
)(۱۰
)(۱۱
)(۱۲

((1(1عدد اللقطات المتبقية لتدرج التركيز البؤري/
مؤقت الفترة الفاصلة
((1(1تحذير درجة الحرارة
((1(1مستوى إلكتروني
((1(1رسم توضيحي
((1(1بـ INFO.
((1(1التصوير المضاد لالهتزاز
((2(2توازن األبيض/تصحيح توازن األبيض
((2(2نمط الصورة
((2(2مُحسن اإلضاءة التلقائي
((2(2مرشحات إبداعية
((2(2إنشاء مجلد
((2(2زر التكبير
((2(2محاكاة التعريض الضوئي
((2(2وضع الحصول على إشارات نظام تحديد
المواقع GPS
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)(۲۸
)(۲۹
)(۳۰
)(۳۱
)(۳۲
)(۳۳

)(۳۸
)(۳۹
)(٤۰
)(٤۱
)(٤۲

)(۳٤

)(٤۳

)(۳٥
)(۳٦
)(۳۷

)(٤٤
((2(2مؤشر 1
((2(2استعداد الفالش/قفل /FEالمزامنة عالية السرعة
((3(3إلكتروني
((3(3وضع التشغيل
((3(3اإلغالق باللمس
((3(3قفل AE
((3(3سرعة الغالق
((3(3قيمة ضبط العدسة

((3(3تعويض تعريض فالش
((3(3مؤشر مستوى درجة اإلضاءة
((3(3وظيفة شبكة Wi-Fi
((3(3قوة إشارة شبكة Wi-Fi
((4(4وظيفة Bluetooth
((4(4سرعة ISO
((4(4أولوية درجة لون ساطع
((4(4تعويض التعريض الضوئي
(AEB/FEB(4(4

z zيمكنك ضبط ما يتم عرضه عند الضغط على زر <.)512=( >B
z zال يتم عرض المستوى اإللكتروني عند ضبط طريقة التركيز البؤري التلقائي على [ +uتتبع] أو توصيل
الكاميرا بجهاز التلفزيون عبر .HDMI
z zقد يتم عرض الرموز األخرى مؤق ًتا بعد ضبط اإلعدادات.
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شاشة تسجيل الفيلم
في كل مرة تقوم فيها بالضغط على الزر < >Bيتغير عرض المعلومات.
z zلن يظهر على الشاشة سوى اإلعدادات المطبقة حاليا ً فحسب.
)(۱۰
)(۱۱
)(۱۲
)(۱۳
)(۱٤
)(۱٥
)(۱٦
)(۱۷
)(۱۸
)(۱۹
)(۲۰
)(۲۱

(((1مستوى إلكتروني
(((2مستوى شحن البطارية
(((3مدة تسجيل الفيلم المتاحة/الفترة الزمنية
المتبقية للتسجيل
(((4رمز وضع تصوير األفالم/فيلم بفاصل
زمني/المشهد
(((5طرق تركيز بؤري تلقائي
(((6حجم تسجيل الفيلم
(( IS(7رقمي للفيلم
(((8مستوى صوت التسجيل (يدوي)
((Movie Servo AF(9
((1(1تحذير درجة الحرارة

)(۱
)(۲
)(۳
)(٤
)(٥
)(٦
)(۷
)(۸
)(۹

((1(1نقطة ( AFنقطة ضبط البؤرة تلقائيا واحدة)
((1(1حظر تسجيل األفالم
((1(1المدرج التكراري (لدرجة اإلضاءة اليدوية)
((1(1زر التحكم السريع
((1(1توازن األبيض/تصحيح توازن األبيض
((1(1نمط الصورة
((1(1مُحسن اإلضاءة التلقائي
((1(1مرشحات إبداعية
((1(1لقطات فيديو سريعة
((2(2وضع الحصول على إشارات نظام تحديد المواقع GPS
((2(2زر التكبير
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)(۲۷

)(۲۸
)(۲۹
)(۳۰
)(۳۱

)(۲۲
)(۲۳
)(۲٤
)(۲٥
)(۲٦

)(۳۲
)(۳۳
)(۳٤
((2(2مؤشر مستوى صوت التسجيل
(يدوي)
((2(2قفل AE
((2(2سرعة الغالق
((2(2قيمة ضبط العدسة
((2(2مؤشر مستوى درجة اإلضاءة
((2(2تسجيل الفيلم جاري

((2(2تحديد AF/MF
((2(2قوة إشارة شبكة Wi-Fi
((3(3وظيفة Bluetooth
((3(3سرعة ISO
((3(3أولوية درجة لون ساطع
((3(3وظيفة شبكة Wi-Fi
((3(3تعويض التعريض الضوئي

z zيمكنك ضبط ما يتم عرضه عند الضغط على زر <.)512=( >B
z zال يتم عرض المستوى اإللكتروني عند ضبط طريقة التركيز البؤري التلقائي على [+uتتبع] أو توصيل
الكاميرا بجهاز التلفزيون عبر .HDMI
z zال يمكن عرض المستوى اإللكتروني أو خطوط الشبكة أو الرسم التوضيحي أثناء تصوير األفالم( .سوف تختفي
الشاشة عند بدء تسجيل فيلم).
z zعندما يبدأ تسجيل الفيلم ،سيتغير وقت التصوير المتبقي في الفيلم إلى الوقت المنقضي.
z zقد يتم عرض الرموز األخرى مؤق ًتا بعد ضبط اإلعدادات.
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رموز المشاهد
في وضع التصوير < ،>Aتكتشف الكاميرا نوع المشهد وتضبط كل شيء تلقائيًا ليالئم المشهد.
تتم اإلشارة لنوع المشهد الذي تم اكتشافه في أعلى يسار الشاشة.
الموضوع

ليست صورة شخصية

صورة شخصية
أثناء الحركة*

1

الخلفية

مشهد طبيعي/
خارجي

أثناء
1
الحركة*

تقريب*

۲

السطوع

لون الخلفية

رمادي

إضاءة خلفية
يشمل السماء الزرقاء

األزرق
الخفيف

إضاءة خلفية
ضوء الشمس

*

*

٣

٣

برتقالي

ضوء الكشاف
داكن

األزرق الغامق

مع حامل ثالثي
١
القوائم*

**

٥ ٤

*

٣

**

٥ ٤

*

٣

***1ال يظهر في أثناء تسجيل األفالم.
***2يظهر عند تركيب عدسات بها معلومات عن المسافة .بأنبوب تمديد أو عدسات تقريب ،قد ال يتطابق الرمز المعروض
مع المشهد الفعلي.
***3سيتم عرض رمز المشهد الذي تم اختياره من المشاهد القابلة لالكتشاف.
***4يتم عرضه عندما تنطبق كل الشروط التالية:
مشهد التصوير مظلم ،المشهد ليلي ،والكاميرا مركبة على حامل ثالثي القوائم.
***5يظهر أثناء استخدام أي عدسات أدناه:
	• EF400mm f/2.8L IS II USM
• EF300mm f/2.8L IS II USM
	• EF600mm f/4L IS II USM
• EF500mm f/4L IS II USM
• عدسات ( Image Stabilizerمثبت الصور) التي تم طرحها في  2012وما بعدها.
* :٥*+٤إذا تمت تلبية الشروط المذكورة في * ٤و* ،٥فستقل سرعة الغالق.
z zبالنسبة لبعض المشاهد أو ظروف التصوير ،قد ال يتطابق الرمز المعروض مع المشهد الفعلي.
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شاشة تشغيل الفيلم
z zعرض المعلومات األساسية للصور الثابتة
)(۸
)(۹
)(۱۰
)(۱۱
)(۱۲

)(۱
)(۲
)(۳
)(٤

)(۱۳
)(۱٤
)(۱٥

)(٥
)(٦
)(۷

(((1وظيفة شبكة Wi-Fi
(((2قوة إشارة شبكة Wi-Fi
(((3مستوى شحن البطارية
(((4تشغيل عدد/الرقم اإلجمالي للصور/
عدد الصور التي تم العثور عليها
(((5سرعة الغالق
(((6قيمة ضبط العدسة
(((7مقدار تعويض درجة اإلضاءة
(((8وظيفة Bluetooth

(((9تم إرسالها بالفعل إلى كمبيوتر/
هاتف ذكي.
((1(1تصنيف
((1(1حماية الصورة
((1(1رقم المجلد – رقم الملف
((1(1جودة الصورة/الصورة
المعدلة/االقتصاص
((1(1أولوية درجة لون ساطع
((1(1سرعة ISO

z zإذا تم التقاط الصورة بواسطة كاميرا أخرى ،فقد ال يتم عرض معلومات تصوير معينة.
z zقد يتعذر تشغيل الصور الملتقطة بهذه الكاميرا على الكاميرات األخرى.
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z zعرض المعلومات التفصيلية للصور الثابتة
)(۸
)(۹
)(۱۰
)(۱۱
)(۱۲
)(۱۳
)(۱٤
)(۱٥
)(۱٦
(((1قيمة ضبط العدسة
(((2سرعة اإلغالق
(((3نمط التصوير
(((4توازن لون أبيض
(((5مُحسن اإلضاءة التلقائي
(((6تصحيح توازن اللون األبيض
(((7إعدادات نمط الصورة
(((8مقدار تعويض درجة اإلضاءة
(((9تاريخ ووقت التصوير

)(۱
)(۲

)(۳
)(٤
)(٥
)(٦
)(۷
((1(1رسم توضيحي (اإلضاءة)RGB/
((1(1سرعة ISO
((1(1أولوية درجة لون ساطع
((1(1تعويض تعريض فالش/التصوير االرتدادي/
تصوير /HDRتخفيض ضوضاء
لقطات متعددة
((1(1وضع القياس
((1(1حجم الملف
((1(1جودة الصورة/الصورة المعدلة/االقتصاص

	*عند التصوير بجودة الصورة  ،RAW+JPEGسيظهر حجم ملف صورة .RAW
	*تشير الخطوط إلى مساحة الصورة التي سوف تعرض للصور الملتقطة على أساس نسبة العرض إلى االرتفاع التي تم
اختيارها (= ،)125ومع ضبط  RAWأو  RAW+JPEGلجودة الصورة.
	*خالل التصوير الفوتوغرافي بالفالش ودون استخدام تعويض تعريض الفالش ،سيتم عرض الرمز [.]0
	*سيتم عرض الرمز [ ] مع لقطات الصور باستخدام التصوير الفوتوغرافي االرتدادي بالفالش.
	*سيتم عرض رمز للتأثير (= ،)177وقيمة ضبط النطاق الديناميكي للقطات الصور التي تم التقاطها في وضع التصوير .HDR
	*سيتم عرض الرمز [ ]Mمع الصور الملتقطة باستخدام وضع تخفيض ضوضاء اللقطات المتعددة.
	*سيتم عرض الرمز [ ]uمع الصور التي تم إنشاؤها من عملية معالجة الصور بتنسيق  RAWأو تم استخراجها من
الصور الملتقطة في وضع تتابع  RAWأو تم تغيير حجمها أو اقتصاصها أو حفظها باستخدام المساعدة اإلبداعية.
	*سيتم عرض الرمز [ ]Nمع الصور التي تم اقتصاصها ثم حفظها.
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z zعرض المعلومات التفصيلية لألفالم
)(۱

)(۲

)(٦

)(۳
)(٤
)(٥

)(۷
)(۸
(((1تشغيل األفالم
(((2وضع تسجيل األفالم/فيلم بفاصل زمني/
لقطة فيديو
(((3حجم الصورة
(((4معدل اإلطار

(((5طريقة الضغط
(( IS(6رقمي للفيلم
(((7زمن التسجيل
(((8تنسيق تسجيل األفالم

	*سيتم عرض الرمز [ ]Gمع الصور الثابتة الملتقطة كلقطات تجريبية لألفالم ذات الفواصل الزمنية.
z zأثناء تشغيل الفيلم ،سيتم عرض "* "* ،لـ [دقة] و[مستوى] من [الحدة] ضمن [نمط الصورة].
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العالمات التجارية

 Adobez zهي عالمة تجارية لشركة .Adobe Systems Incorporated
z zإن  Microsoftو Windowsهما عالمتان تجاريتان أو عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة
 Microsoft Corporationفي الواليات المتحدة و/أو البلدان األخرى.
z zويعد  Macintoshو Mac OSعالمتان تجاريتان لشركة  .Apple Inc.المسجلة في الواليات المتحدة
والبلدان األخرى.
z zيعد شعار  SDXCعالمة تجارية خاصة بشركة .SD-3C, LLC
z zيعد االسم  HDMIوشعار  HDMIو High-Definition Multimedia Interfaceعالمات تجارية
أو عالمات تجارية مسجلة لشركة .HDMI Licensing LLC
z zشعار  Wi-Fi CERTIFIEDوعالمة  Wi-Fi Protected Setupهما عالمتان تجاريتان لشركة .Wi-Fi Alliance
z zتشير  WPSالمستخدمة على شاشات إعدادات الكاميرا وفي هذا الدليل على إعداد .Wi-Fi Protected Setup
ُ z zتعد عالمة كلمة ® Bluetoothوالشعارات عالمات تجارية مسجلة تمتلكها شركة Bluetooth SIG, Inc.
ويعد استخدام شركة  Canon Inc.أليٍ من هذه العالمات بموجب ترخيص .وتعد العالمات التجارية واألسماء
التجارية األخرى مل ًكا للشركات المالكة لها.
z zكما أن كافة العالمات التجارية األخرى خاصة بالشركات المالكة لها.
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MPEG-4 حول ترخيص

“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and
may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4
compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial
purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use
for MPEG-4 standard.”
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES
IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE
VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“ AVC VIDEO’’) AND/
OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS
GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL
INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM

.* يتم عرض اإلشعار باللغة اإلنجليزية كما هو مطلوب

البرمجيات الخارجية

.يشمل هذا المنتج برمجيات خارجية
● AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights
reserved.

LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed
without the payment of fees or royalties provided that:
1. source code distributions include the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products built using this
software without specific written permission.

DISCLAIMER
This software is provided ‘as is’ with no explicit or implied warranties in respect of its
properties, including, but not limited to, correctness and/or fitness for purpose.
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● CMSIS Core header files
Copyright (C) 2009-2015 ARM Limited.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.
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● KSDK Peripheral Drivers, Flash / NVM, KSDK H/W Abstraction Layer
(HAL)
(c) Copyright 2010-2015 Freescale Semiconductor, Inc.
ALL RIGHTS RESERVED.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the <organization> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
<COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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يوصى باستخدام ملحقات  Canonاألصلية.

هذا المنتج مصمم لتحقيق أفضل أداء عند استخدامه مع ملحقات  Canonاألصلية .لذلك ،يوصى بشدة
باستخدام هذا المنتج مع الملحقات األصلية.
وال تتحمل  Canonأية مسئولية قانونية عن أي تلف يحدث لهذا المنتج و/أو األحداث العرضية ،مثل سوء
االستخدام ،أو نشوب حريق ،وما إلى ذلك ،تنتج عن حدوث خلل وظيفي ألية ملحقات بخالف ملحقات
 Canonاألصلية (مثل حدوث تسرب للبطارية و/أو انفجارها) .يرجى مالحظة أن اإلصالحات الناتجة عن
عطل الملحقات غير األصلية لن يشملها الضمان الخاص باإلصالحات ،على الرغم من أنه يجوز لك طلب
هذه اإلصالحات على أساس سداد مقابل مادي.
z zحزمة بطارية  LP-E17مخصصة لمنتجات  Canonفقط .إن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣﻊ ﺷﺎﺣﻦ ﺑﻄﺎرﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻓﻖ
أو ﻣﻨﺘﺞ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻋﻄﻞ أو ﺣﻮادث ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺮﻛﺔ  Canonالمسئولية عنها.
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الفهرس
أرقام
[]4K( 3840×2160فيلم) 241 :
 4Kالتقاط اإلطار 315 :

ا
أبيض/أسود محبب 339 ،98 :
أسماء األجزاء 34 :
ألبوم لقطات الفيديو 351 ،261 :
ألعاب رياضية 84 :
أولوية األبيض ( AWB) 157 ،155 :
أولوية الجو المحيط (157 ،155 : )AWB
أولوية درجة اللون 150 :
أولوية درجة لون ساطع 150 :
إرشادات السالمة 28 :
إطار ضبط البؤرة تلقائيًا للمنطقة 206 ،84 :
إعادة ضبط تلقائية 488 :
إعادة ضبط يدوية 488 :
إعداد ألبوم الصور 335 :
إعدادات العرض 516 :
إنشاء المجلدات أو تحديدها 484 :
إيقاف التشغيل التلقائي 495 :
إيقاف العرض 495 :
استخراج الصور الثابتة 319 :
استعراض الصور (عرض التنقل السريع) 365 :
استكشاف األخطاء وإصالحها 556 :
استيراد الصور إلى كمبيوتر 552 :
األفالم 227 :
البطاقات التي يمكن أن تسجل أفالمًا عليها 579 :
التحرير 317 ،313 :
التشغيل 309 :
التقاط إطار 315 :
المخفف 249 :
المستوى اآللي لألفالم 270 :
تحرير المشاهد األولى واألخيرة 313 :
تسجيل التعريض التلقائي 232 :
تسجيل التعريض اليدوي 234 :
تسجيل الصوت/مستوى تسجيل الصوت 248 :
239 : H
تسجيل فيلم  DR
حجم الملف 580 ،246 :
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حجم تسجيل الفيلم 241 :
حساسية تتبع  Servo AFللفيلم 273 :
خرج 509 ،278 : HDMI
زمن التسجيل 580 ،247 :
سرعة 274 : Movie Servo AF
طريقة الضغط 243 :
عرض الشبكة 513 :
عرض المعلومات 585 :
غالق آلي بطيء 279 :
فيلم فاصل زمني 250 :
قفل 233 : AE
لقطات فيديو سريعة 261 :
مرشح للهواء 248 :
معدل اإلطار 243 :
ملخص األفالم 317 ،222 :
ميكروفون 249 ،233 :
ميكروفون خارجي 249 :
وضع  Servo AFلألفالم 274 ،273 ،271 :
 ISرقمي للفيلم 268 :
اإلعدادات االفتراضية
إعدادات وظيفة الفالش 299 :
االتصال الالسلكي 460 :
الوظائف المخصصة 542 :
تخصيص العمليات 542 :
قائمتي 547 :
اإلغالق باللمس 184 :
االتصال الالسلكي 375 :
البرامج الثابتة 523 :
البرنامج 550 :
دليل اإلرشادات 551 :
البطارية ← الطاقة
البطاقات 42 ،33 ،11 :
استكشاف األخطاء وإصالحها 559 ،45 :
التهيئة 490 ،45 :
التهيئة المنخفضة المستوى 490 :
حماية الكتابة 42 :
التاريخ/الوقت 497 :
التباين 167 ،149 :
التبديل اآلمن 531 :

سرهفلا

التحكم السريع 67 :
التدرج
تدرج توازن األبيض 161 :
مضاهاة البؤرة 180 :
( AEBتدرج التعريض الضوئي التلقائي) 141 :
( FEBتدرج تعريض الفالش) 298 :
التركيز اآللي ← AF
التشغيل 301 :
التصنيف 358 :
التصوير المستمر 133 :
التصوير المستمر عالي السرعة 133 :
التصوير المستمر منخفض السرعة 133 :
التصوير المضاد لالهتزاز 193 :
التصوير المنفرد 133 :
التعريض الضوئي التلقائي ألولوية الغالق 106 :
التعريض الضوئي التلقائي ألولوية الفتحة 108 :
التعريض الضوئي التلقائي لألولوية المرنة 112 :
التعريض الضوئي التلقائي للبرنامج 104 :
تحويل البرامج 105 :
التعطل 556 :
التقاط إطار 315 :
التقريب 87 :
التنبيهات المقصوصة 369 :
التنبيه بتمييز 369 :
التهيئة 490 ،45 :
التوقيت الصيفي 498 :
التوقيت العالمي المتفق عليه (457 : )UTC
الحد األقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف ،124 :
577
الحدة 167 :
الرباط 38 :
الرموز 9 :
الزر 60 ،34 : M-Fn
السحب 66 :
الشاحن 40 ،38 :
الشاشة 46 ،32 :
السطوع 496 :
ضبط الزاوية 46 :
الشحن 554 ،40 :
الصفير (الصافرة) 508 :

الصفير عند اللمس 508 :
الصور
إعادة ضبط تلقائية 488 :
إعادة ضبط يدوية 488 :
استيراد (إلى كمبيوتر) 552 :
التشغيل 301 :
التصنيف 358 :
التنبيه بتمييز 369 :
الدوران التلقائي 489 :
الدوران اليدوي 326 :
المسح 327 :
ترقيم الملف 486 :
ترقيم الملفات المستمر 487 :
تكبير الصور 307 :
حماية الصور 323 :
رسم بياني 367 :
ظروف البحث 363 :
عرض التنقل السريع (استعراض الصور) 365 :
عرض الفهرس 308 :
عرض نقطة 370 : AF
معلومات التصوير 589 ،305 :
الضغط الجزئي 511 ،58 :
الضغط بالكامل 511 ،58 :
الطاقة 47 :
إيقاف التشغيل التلقائي 495 :
الشحن 554 ،40 :
الطاقة المنزلية 555 :
اللقطات الممكنة 576 :
مستوى شحن البطارية 48 :
الطاقة المنزلية 555 :
الطباعة
أمر الطباعة 331 :
إعداد ألبوم الصور 335 :
الطعام 88 :
العدسة 51 ،49 :
تحرير القفل 53 ،50 :
تصحيح اإلضاءة الطرفية 345 ،129 :
تصحيح االنحراف البصري 345 ،276 ،128 :
تصحيح االنحراف اللوني 346 ،131 :
تصحيح التشويه 345 ،129 :
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تصحيح انحراف الضوء 346 ،131 :
محسن عدسة رقمية 345 ،130 :
مفتاح تبديل أوضاع التركيز 219 ،52 :
العرض المنخفض 308 :
الفالش ()Speedlite
الفالش اليدوي 295 ،292 :
الوظائف المخصصة 298 :
تحكم فالش (إعدادات الوظيفة) 289 :
تزامن الغالق (أول/ثاني ستار) 297 ،293 :
تزامن بطيء 291 :
تعويض درجة إضاءة الفالش 293 :
تقليل العين الحمراء 290 :
سرعة التزامن 300 :
فالش داخلي 284 :
قفل 287 : FE
السلكي 296 :
نطاق فعال 284 :
وحدات الفالش الخارجية 300 :
( FEBتدرج تعريض الفالش) 298 :
القرص الرئيسي 59 ،34 :
القياس التقديري 151 :
الكاميرا
اإلمساك بالكاميرا 57 :
عدم الوضوح الهتزاز الكاميرا 191 ،136 :
مسح اإلعدادات 520 :
اللغة 500 :
اللقطات الممكنة 576 :
المؤقت الذاتي 135 :
المخفف 249 :
المساعدة 518 :
حجم النص 518 :
المساعدة اإلبداعية 76 :
المستوى اإللكتروني 584 ،583 :
المفتاح البعيد 223 :
الملحقات 3 :
المنطقة األساسية 36 :
المنطقة اإلبداعية 37 :
المنطقة الزمنية 497 :
الموسيقى الخلفية 353 ،312 ،311 :
النقر المزدوج 306 :
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الوضع االقتصادي 494 :
الوظائف المخصصة 525 :
اهتزاز الكاميرا 73 ،58 :

ب
بؤرة تلقائية
وضع  Servo AFلألفالم 274 ،273 ،271 :
196 : SERVO
بحث الصور 363 :
بشرة ناعمة 82 :
بطاقات الذاكرة ← البطاقات
بطاقات  ← SD/SDHC/SDXCالبطاقات
بني (لون أحادي) 168 :
بيانات إزالة الغبار 174 :

ت
تأثير التدريج (لون أحادي) 168 :
تأثير الفن الجميل 340 :
تأثير المرشح (لون أحادي) 168 :
تأثير عين سمكة 339 ،98 :
تأثير كاميرا بسيطة 340 ،98 :
تأثير لوحة مائية 340 ،98 :
تأثير مصغر 340 ،101 ،99 :
تحديد حواف 220 : MF
تحذير درجة الحرارة 280 ،224 :
تحريك لقطة أفقي 85 :
تخصيص األزرار 536 :
تخفيض ضوضاء لقطات متعددة 172 :
تدوير الصور 489 ،326 :
تدوير تلقائي 489 :
ترقيم الملفات المستمر 487 :
تركيب 269 : IS
تركيز بؤري ← AF
تركيز بؤري سلس 339 ،98 :
تركيز يدوي 218 :
تزامن أول ستار 297 :
تزامن الغالق 297 ،293 :
تزامن ثاني ستار 297 ،293 :
تسجيل الصوت/مستوى تسجيل الصوت 248 :
تسجيل فيلم  DR
239 : H

سرهفلا

تشبع اللون 167 :
تشغيل اللمس 507 ،306 ،66 :
تصحيح اإلضاءة الطرفية 345 ،129 :
تصحيح اإلمالة 355 :
تصحيح االنحراف اللوني 346 ،131 :
تصحيح التشويه 345 ،129 :
تصحيح العين الحمراء 350 :
تصحيح انحراف الضوء 346 ،131 :
176 : H
تصوير  DR
تعريض يدوي 234 ،110 :
تعويض التعريض الضوئي 140 :
تعويض التعريض الضوئي في الوضع  Mمع
 ISOالتلقائي 111 :
تعويض درجة إضاءة الفالش 293 ،286 :
تغيير الحجم 356 :
تقليل التشويش
حاالت التعريض الضوئي الطويل (للمصباح) 171 :
سرعة  ISOعالية 172 :
تقليل العين الحمراء 290 :
تقليل تشويش التعريض الطويل لإلضاءة 171 :
تقليل تشويش سرعة  ISOالعالية 172 :
تكبير 373 :
تكبير الصور 307 ،218 ،205 :
تنظيف المستشعر 503 :
تهذيب الصور 354 :
تهيئة البطاقة لالستخدام األول 490 ،45 :
توازن اللون األبيض (155 : )WB
أولوية الجو المحيط 157 ،155 :
أولوية لون أبيض 155 :
إعداد درجة حرارة اللون 159 :
التدرج 161 :
التصحيح 160 :
تلقائي 157 :
خاص 158 :
توازن لون أبيض خاص 158 :
توفير الطاقة 495 :

ج
جودة الصورة 577 ،122 :

ح
حاالت التعريض الضوئي الطويل (للمصباح) 190 :
حجم الملف 580 ،577 ،246 :
حساسية ← سرعة ISO
حساسية التتبع 273 :
حماية الصور 323 :

خ
خرج 278 : HDMI

د
درجة إضاءة المصباح 190 :
مؤقت تعريض طويل 191 :
درجة اللون 167 ،88 :
درجة حرارة اللون 159 :
دقيق (جودة الصورة) 122 :
دليل المزايا 493 :
دليل وضع التصوير 492 :

ر
رسائل الخطأ 575 :
رسم بياني 514 ،367 :
رموز المشاهد 587 ،75 :

ز
زر اإلغالق 511 ،58 :
زر بدء ضبط البؤرة تلقائيًا 59 :
زر NFO61 : I
زمن التسجيل الممكن (فيلم) 580 :
زمن مراجعة الصورة 127 :
زيادات مستوى التعريض 528 :

س
سرعة 277 ،143 : ISO
الحد األدنى من سرعة الغالق في وضع  ISOالتلقائي
(الصور الثابتة) 147 :
نطاق تلقائي (الصور الثابتة) 146 :
نطاق سرعة SO277 ،145 : I
نطاق  ISOالتلقائي 576 ،146 :
سرعة  ISOالممتدة 581 ،277 ،145 ،143 :
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ش
شاشة جهاز تلفزيون 321 :
شعار الشهادة 523 :

ص
صغير (جودة الصورة) 122 :
صورة شخصية 81 :
صورة شخصية ليال 89 :
صور ذاتية 80 :

ض
ضبط البؤرة تلقائيًا
إطار ضبط البؤرة تلقائيًا للمنطقة 206 ،84 :
إعادة التركيب 74 :
اختيار نقطة 203 : AF
الشعاع المساعد لضبط البؤرة تلقائيا ً 215 ،197 :
الصفير (الصافرة) 508 :
532 : A
تحديد طرق  F
تركيز يدوي 218 :
سرعة 274 : AF
طرق تركيز بؤري تلقائي 198 :
عملية تركيز بؤري تلقائي 195 :
لمس  AFوسحبه 212 :
نقطة  AFالمرتبطة باالتجاه 532 :
 AFتحديد العين 209 :
 AFمستمر 211 :
 MFإلكتروني للعدسة 214 :

ط
طرف ( USBالرقمي) 552 :
طرق تحرير الغالق 186 :

ع
عادي (جودة الصورة) 122 :
عدد البكسل 577 ،122 :
عرض التخطي 365 :
عرض الشبكة 513 ،371 :
عرض الشرائح 361 :
عرض الصورة المفردة 304 :
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عرض الفهرس 308 :
عرض المعلومات األساسية 588 :
عرض معلومات االلتقاط 512 :
عرض معلومات التصوير 583 :
عرض نقطة 370 : AF

ف
فالش
تعويض درجة إضاءة الفالش 293 ،286 :
فالش داخلي 284 :
فالش  Speedliteخارجي ← فالش ()Speedlite
فني إيحائي 99 : HDR
فني قياسي 99 : HDR
فني مزخرف 99 : HDR
فيلم تأثير مصغر 266 :
فيلم فاصل زمني 250 :

ق
قائمة 62 :
إجراء اإلعداد 63 :
إعدادات الوظيفة 482 :
التشغيل 302 :
التقاط الصور الثابتة 117 :
الوظائف المخصصة 526 :
تسجيل األفالم 228 :
عناصر القائمة الباهتة 65 :
قائمتي 543 :
وظائف االتصال الالسلكي 376 :
قائمتي 544 :
قاعدة التوصيل 300 ،35 :
قرص األوضاع 36 :
قرص تحكم سريع 59 ،34 :
قفل ضبط البؤرة 74 :
قفل 531 ،233 ،217 : AE
قفل 287 : FE
قياس جزئي 151 :
قياس نقطة 151 :

سرهفلا

ك
كبير (جودة الصورة) 122 :

ل
لقطات فيديو سريعة 261 :
لون أحادي 168 ،164 :

م
مؤشر مستوى درجة اإلضاءة 586 ،584 :
مؤقت القياس 153 :
مؤقت فترة فاصلة 187 :
متطلبات البطاقة 579 ،244 :
متوسط (جودة الصورة) 122 :
محاكاة التعريض الضوئي 154 :
محدد المنظر
تنسيق العرض 515 :
مُحسن اإلضاءة التلقائي 149 :
محسن عدسة رقمية 345 ،130 :
محول الطاقة المدمج 555 :
مراجعة عمق المجال 109 :
مرشحات إبداعية 338 ،96 :
مرشح للهواء 248 :
مساحة األلوان 345 ،162 :
مساعدة إبداعية 347 :
مستوى آلي 270 :
مستوى الصوت (تشغيل األفالم) 312 ،311 :
مسح اإلعدادات 520 :
عرض معلومات االلتقاط 514 :
وضع التصوير المخصص 519 :
مسح الصور 327 :
مشهد ليلي محمول يدويًا 90 :
مصباح الوصول 43 :
مضاهاة البؤرة 180 :
معالجة صورة 341 : RAW
معدل اإلطار 502 ،243 :
معدل القياس النصفي الموزون 151 :
معلومات الموقع الجغرافي 455 :

معلومات حقوق الطبع 521 :
مفتاح تبديل أوضاع التركيز ،218 ،52 ،35 ،7 :
501 ،221
ملحق اسم الملف 243 ،122 :
ملخص األفالم 317 ،222 :
ملف تعريف CC162 : I
منطقة 203 ،199 : AF
منظر ذاتي ذكي 70 :
منظر طبيعي 83 :
موازنة الصورة 216 :
ميكروفون 249 ،233 :
ميكروفون خارجي 249 :

ن
نسبة األبعاد ← نسبة األبعاد للصور الثابتة
نسبة األبعاد للصور الثابتة 578 ،125 :
نطاق ديناميكي عالي ← تصوير HDR
نظام الفيديو 502 :
نقطة  AFالمرتبطة باالتجاه 532 :
نمط الصورة 169 ،166 ،163 :
نمط الوميض 295 ،292 :
نهاية  Digitalالطرفية 552 :

و
وجه+تتبع 201 ،198 :
300 : C
وحدات فالش ليست من إنتاج  anon
وحدة التحكم عن بُعد 223 :
وحدة التحكم عن بُعد الطرفية 223 :
وصلة التيار المباشر 555 :
وضع التشغيل 133 :
وضع التصوير
( Avالتعريض الضوئي التلقائي ألولوية الفتحة) 108 :
<( >A+منظر ذاتي ذكي) 70 :
[( ]C1]/[C2التصوير المخصص) 519 :
( Fvالتعريض الضوئي التلقائي لألولوية المرنة ) 112 :
( Mتعريض يدوي) 110 :
( Pالتعريض الضوئي التلقائي للبرنامج) 104 :
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( Tvالتعريض الضوئي التلقائي ألولوية الغالق) 106 :
مرشحات إبداعية 96 :
أبيض/أسود محبب 98 :
تأثير عين سمكة 98 :
تأثير كاميرا بسيطة 98 :
تأثير لوحة مائية 98 :
تأثير مصغر 99 :
تركيز بؤري سلس 98 :
فني إيحائي 99 : HDR
فني قياسي 99 : HDR
فني مزخرف 99 : HDR
وضع خاص صامت (78 : )SCN
ألعاب رياضية 84 :
التقريب 87 :
الطعام 88 :
بشرة ناعمة 82 :
تحريك لقطة أفقي 85 :
صورة شخصية 81 :
صورة شخصية ليال 89 :
صور ذاتية 80 :
مشهد ليلي محمول يدويًا 90 :
منظر طبيعي 83 :
91 : H
وضع تحكم إضاءة خلفية  DR
وضع التصوير المخصص 519 :
وضع القياس 151 :
وضع تتابع 137 : RAW
91 : H
وضع تحكم إضاءة خلفية  DR
وضع خاص صامت (78 : )SCN
وظائف زر اإلغالق 511 :
453 ،446 ،379 : B
وظيفة  luetooth
العنوان 453 :
توصيل 381 :
375 : W
وظيفة شبكة  i-Fi
380 : Android
386 ،380 : Camera Connect

602

426 : CANON iMAGE GATEWAY
408 : EOS Utility
413 : 2 Image Transfer Utility
380 : iOS
416 : PictBridge
417 ،409 ،391 : SSID
( WPSإعداد  Wi-Fiمحمي) 441 :
أمر الطباعة 421 :
إرسال الصور التي تطابق محددات البحث ،401 :
438
إرسال كل الصور الموجودة على البطاقة ،400 :
437
إرسال مختار 433 ،396 :
إعادة التوصيل 449 :
إعدادات 452 : Wi-Fi
إعدادات الشبكة 477 :
اسم مستعار 459 :
اإلقران 382 :
التشغيل عن بُعد 386 :
الشبكة 417 ،409 ،391 :
الصور التي يمكن عرضها 404 :
الطباعة 418 ،416 :
تاريخ التوصيل 452 ،449 :
تبديل الشبكة 442 :
تعديل معلومات الجهاز 458 ،404 :
تغيير حجم صورة 434 ،399 ،394 :
شاشة عرض المعلومات 461 :
عرض الصور 386 :
عنوان 444 : IP
عنوان  AC
461 : M
كلمة المرور 452 :
لوحة المفاتيح االفتراضية 462 :
مسح إعدادات االتصال الالسلكي 460 :
مسح معلومات االتصال 459 :
مالحظات 474 :
وضع نقطة وصول الكاميرا 444 :
وظيفة متعددة 60 ،34 :
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A

J

162 : Adobe RGB
( AEBتدرج التعريض الضوئي التلقائي) 141 :
 AFتحديد العين 209 :
 AFلقطة واحدة 196 :
 AFنقطة 203 ،198 :
 AFنقطة واحدة 203 ،198 :
250 : ALL-I
<( >A+منظر ذاتي ذكي) 70 :
( Avالتعريض الضوئي التلقائي ألولوية الفتحة) 108 :

577 : JPEG

B
124 : BUSY

C
<( >C1>/<C2التصوير المخصص) 519 :

D
( DPOFتنسيق ترتيب الطباعة الرقمي) 331 :

E
( Errرموز الخطأ) 575 :
491 ،246 : exFAT

F
491 ،246 : FAT32
( FEBتدرج تعريض الفالش) 298 :
[( 1920×1080 ]FHDأفالم) 241 :
( Fvالتعريض الضوئي التلقائي لألولوية المرنة ) 112 :

M
 MFإلكتروني للعدسة 214 :
( MFتركيز يدوي) 218 :
243 : MP4
( Mتعريض يدوي) 110 :

N
502 ،243 : NTSC

P
502 ،243 : PAL
( Pالتعريض الضوئي التلقائي للبرنامج) 104 :

Q
[( ]Qالتحكم السريع) 67 :

R
123 : RAW
577 ،122 : RAW+JPEG

S
<( >SCNوضع منظر خاص) 78 ،36 :
Servo AF
نقطة  AFأولية 533 :
196 : )Servo AF( SERVO
162 : sRGB

G

T

455 : GPS

( Tvالتعريض الضوئي التلقائي ألولوية الغالق) 106 :

H

U

[1280×720 ]HD (فيلم) 241 :
509 ،321 ،278 : HDMI
510 : HDMI HDR

11 : UHS-II/UHS-I

I
243 : IPB

W
( WBتوازن اللون األبيض) 155 :
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