دليل مستخدم الكامريا
• تأكد من قراءة هذا الدليل ،بما في ذلك قسم "احتياطات السالمة"
قبل استخدام الكاميرا.
• قم بتخزين هذا الدليل بشكل آمن؛ لتتمكن من استخدامه في المستقبل.

العــربية

التحقق من حمتويات العبوة

تحقق من وجود العناصر التالية في عبوة الكامير
وإذا لم تجد أيًا منها ،فاتصل بالموزع الذي قمت بشراء الكاميرا منه.

الكاميرا

حزمة البطارية NB-7L
(مزودة بغطاء نهاية طرفية)
َّ

شاحن البطارية
CB-2LZ/CB-2LZE

كبل الواجهة
IFC-400PCU

كبل الصوت والصورة  AVالستريو
AVC-DC400ST

رباط العنق
NS-DC9

دليل بدء التشغيل

قرص DIGITAL
CAMERA Solution Disk

برنامج الضمان اإلقليمي من
Canon

استخدام األدلة

راجع ً
أيضا األدلة الموجودة على قرص .DIGITAL CAMERA Manuals Disk
• دليل مستخدم الكاميرا (هذا الدليل)
بمجرد معرفة األساسيات بإتقان ،استخدم ميزات الكاميرا المتعددة اللتقاط
صور أكثر روعة.
• دليل الطباعة الشخصي
اقرأ هذا الدليل عندما تريد توصيل الكاميرا بطابعة (تباع منفصلة)
والقيام بالطباعة.
• دليل البرامج
اقرأ هذا الدليل عندما تريد استخدام البرامج المضمنة.
• ال توجد بطاقة ذاكرة مرفقة.
• يجب توفير برنامج  Adobe Readerلعرض األدلة الموضوعة بتنسيق  .PDFيمكن تثبيت
برنامج  Microsoft Word/WordViewerلعرض األدلة الموضوعة بتنسيق Word
(مطلوب فقط لألدلة الموضوعة للشرق األوسط).



اقرأ ما يلي أوال ً
اللقطات التجريبية وإخالء المسئولية
التقط بعض اللقطات التجريبية المبدئية وقم بعرضها؛ للتأكد أنه قد تم تسجيل الصور بطريقة صحيحة.
والرجاء مالحظة أن شركة  Canon Inc.والشركات التابعة لها ومؤسساتها الفرعية وموزعيها
ليسوا مسئولين عن أية أضرار تبعية تنتج عن أي خلل وظيفي للكاميرا أو الملحقات  -بما في ذلك
بطاقات الذاكرة  -والتي تؤدي إلى فشل تسجيل صورة أو فشل تسجيلها بطريقة قابلة للقراءة على
الجهاز.

تحذير من انتهاك حقوق النشر
الصور المسجلة بواسطة هذه الكاميرا معدة لالستخدام الشخصي .ال تقم بتسجيل صور تنتهك قوانين
حقوق النشر دون إذن مسبق من مالك حق النشر .والرجاء العلم أنه في حاالت محددة ،قد ينتهك نسخ
صور من أعمال أو عروض أو ملكيات تجارية  -باستخدام كاميرا أو أي جهاز آخر  -حقوق النشر أو
ً
حقوقا قانونية أخرى ،حتى في حالة التقاط الصورة بهدف االستخدام الشخصي.

قيود الضمان
للحصول على معلومات حول الضمان الخاص بالكاميرا ،الرجاء الرجوع إلى برنامج الضمان
اإلقليمي من  Canonالمرفق مع الكاميرا.
للحصول على جهات اتصال دعم عمالء  ،Canonالرجاء االطالع على برنامج الضمان اإلقليمي
من .Canon

شاشة ( LCDالشاشة)
• تم إنتاج شاشة  LCDباستخدام تقنيات تصنيع فائقة الدقة .وتبلغ نسبة وحدات البكسل العاملة أكثر
من  %99.99حسب المواصفات ،ولكن قد تظهر وحدات بكسل غير العاملة أحيا ًنا كنقاط فاتحة أو
داكنة .ال يعد ذلك ً
خلال وظيفيًا ،وال يؤثر على الصور المسجلة.
َّ
• قد تتوفر شاشة  LCDمغلفة بغالف رقيق من البالستيك لحمايتها ضد الخدش أثناء الشحن .وإذا
كان األمر كذلك ،فقم بإزالة الغالف قبل استخدام الكاميرا.

درجة حرارة هيكل الكاميرا
الرجاء الحرص عند تشغيل الكاميرا لفترة زمنية طويلة؛ حيث قد ترتفع درجة حرارة هيكل الكاميرا.
وليس ذلك ً
خلال وظيفيًا.
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احتياطات السالمة
• قبل استخدام هذا المنتج ،الرجاء التأكد من قراءة احتياطات السالمة الموضحة أدناه .وتأكد دائمًا من استخدام المنتج
بطريقة صحيحة.
• إن الهدف من احتياطات السالمة المُشار إليها في الصفحات التالية هو منع تعرضك واآلخرين لإلصابة ،أو حدوث تلف
بالجهاز.
ً
• تأكد ً
منفصال وتستخدمه.
أيضا من مراجعة األدلة المضمنة مع أي جهاز ملحق يباع

تحذير

يُشير هذا الرمز إلى إمكانية التعرض إلصابات خطيرة أو الوفاة.

• ال تقم بتشغيل الفالش في مسافة قريبة من أعين األشخاص.
قد يؤدي التعرض للضوء الشديد الصادر عن الفالش إلى اإلضرار بالبصر .وبشكل خاص ،عليك االبتعاد حتى
مسافة متر واحد على األقل بعي ًدا عن الصغار عند استخدام الفالش.
• قم بتخزين هذا الجهاز بعي ًدا عن متناول األطفال والصغار.
الرباط :قد يؤدي وضع الرباط حول رقبة الطفل إلى اختناقه.
• استخدم مصادر الطاقة الموصى بها فقط.
• ال تحاول تفكيك المنتج أو تبديله أو تعريضه للحرارة.
• تجنب إسقاط المنتج أو تعريضه لصدمات قوية.
• لتجنب التعرض لإلصابة ،ال تلمس األجزاء الداخلية للمنتج في حالة سقوطه أو تلفه.
• توقف عن استخدام المنتج على الفور عند صدور دخان أو رائحة غريبة أو كان يعمل بطريقة غير طبيعية.
• ال تستخدم مذيبات عضوية مثل الكحول أو البنزين أو التنر لتنظيف الجهاز.
• ال تسمح بمالمسة المنتج للماء (مثل مياه البحر) أو أية سوائل أخرى.
• ال تسمح بدخول السوائل أو األجسام الغريبة في الكاميرا.
قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق.
في حالة احتكاك سوائل أو أجسام غريبة باألجزاء الداخلية للكاميرا ،قم بإيقاف تشغيل الكاميرا على الفور وإخراج
البطارية.
وفي حالة حدوث بلل لشاحن البطارية ،قم بفصله عن مأخذ الطاقة واستشر موزع الكاميرا أو أقرب مكاتب
 Canonلمساعدة دعم العمالء.
• ال تستخدم مكتشف المشهد الخاص بالكاميرا في حالة وجود مصادر إضاءة قوية (مثل ضوء الشمس في
يوم ساطع).
قد يضر ذلك ببصرك.
• ال تقم بتشغيل القرص المضغوط المرفق/األقراص المضغوطة المرفقة في أي مشغل أقراص مضغوطة ال يدعم
أقراص البيانات المضغوطة.
قد يؤدي تشغيل القرص المضغوط/األقراص المضغوطة في مشغل أقراص مضغوطة صوتية (مشغل موسيقى) إلى
تلف السماعات .كما أن االستماع إلى األصوات المرتفعة الصادرة عن تشغيل قرص مضغوط في مشغل أقراص
مضغوطة يدعم الموسيقى باستخدام سماعات األذن قد يؤدي إلى فقد السمع.



احتياطات السالمة
• استخدم البطارية الموصى بها فقط.
• ال تضع البطارية بالقرب من لهب مباشر وال تضعها فيه.
• قم بفصل سلك التيار الكهربائي بصفة دورية ومسح أية أتربة أو اتساخ يتجمع على القابس وعلى الجزء
الخارجي من مأخذ الطاقة والمنطقة المحيطة.
• ال تتعامل مع سلك التيار الكهربائي بيدين مبتلتين.
َّ
المقدرة لمأخذ التيار الكهربائي أو الملحقات السلكية .وال تستخدمه
• ال تستخدم الجهاز بطريقة تتجاوز السعة
في حالة تلف سلك الطاقة أو القابس ،أو في حالة عدم إدخاله في مأخذ التيار الكهربائي تمامًا.
• ال تسمح باحتكاك األجسام المتسخة أو المعدنية (مثل المشابك أو المفاتيح) باألطراف أو القابس.
قد تنفجر البطارية أو يحدث تسرب بها ،مما يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق .قد يؤدي ذلك إلى حدوث
إصابات أو تلف بالبيئة المحيطة .وفي حالة حدوث تسرب بالبطارية ومالمسة حمض البطارية للعين أو الفم أو الجلد
أو المالبس ،قم بغسلها بماء غزير على الفور.

تنبيه

يُشير هذا الرمز إلى إمكانية التعرض لإلصابة.

• احرص على عدم ارتطام الكاميرا أو تعريضها لصدمات أو اهتزازات قوية عند تعليقها بواسطة الرباط.
• احرص على عدم ارتطام العدسة أو الضغط عليها بقوة.
فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة أو تلف الكاميرا.
• عند استخدام الفالش ،احرص على عدم تغطيته بأصابعك أو مالبسك.
فقد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو تلف الفالش.
• تجنب استخدام المنتج أو وضعه أو تخزينه في األماكن التالية.
 األماكن المعرضة ألشعة الشمس القوية. األماكن المعرضة لدرجات حرارة أعلى من  ٤٠درجة مئوية. -المناطق الرطبة أو المتسخة.

قد تسبب هذه المناطق حدوث تسرب للبطارية أو ارتفاع درجة حرارتها أو انفجارها ،مما يؤدي إلى حدوث صدمة
كهربائية أو حريق أو حروق أو أية إصابات أخرى.
قد تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تشوه الكاميرا أو مواد تغليف شاحن البطارية.
• قد يتسبب عرض تأثيرات االنتقال لعرض الشرائح لفترات طويلة في حدوث انزعاج.
• عند استخدام العدسات االختيارية التي يتم بيعها بشكل منفصل ،احرص على تركيبها بإحكام.
في حالة تفكك العدسة وسقوطها ،فقد تنكسر ،وقد تؤدي قطع الزجاج إلى حدوث جروح.
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احتياطات السالمة

تنبيه

يُشير هذا الرمز إلى إمكانية تلف الجهاز.

• ال توجه الكاميرا نحو مصادر إضاءة ساطعة (الشمس ...إلخ.).
فقد يؤدي ذلك إلى تلف مستشعر الصور.
• عند استخدام الكاميرا على شاطئ أو في أي موقع معرض للرياح ،احرص على عدم السماح بوصول األتربة
أو الرمال إلى الكاميرا.
فقد يؤدي ذلك إلى حدوث قصور في أداء الكاميرا.
• في االستخدام العادي ،قد يصدر الفالش كميات قليلة من الدخان.
وهذا ناتج عن الكثافة العالية لغبار توهج الفالش والمواد الغريبة الملتصقة بمقدمة الفالش .فالرجاء استخدام قطعة
قماش قطنية لمسح األتربة أو الغبار أو أية مواد غريبة من الفالش لمنع ارتفاع الحرارة وتلف الفالش.
• قم بإزالة البطارية وتخزينها عند عدم استخدام الكاميرا.
في حالة ترك البطارية داخل الكاميرا ،قد يحدث تلف بسبب التسرب.
• قبل التخلص من البطارية ،قم بتغطية األطراف بشريط أو أية مواد عازلة أخرى.
حيث قد يؤدي احتكاكها بمواد معدنية أخرى موجودة إلى حدوث حريق أو انفجار.
• قم بفصل شاحن البطارية عن مأخذ الطاقة بعد اكتمال الشحن أو عند عدم استخدامه.
• ال تضع أي شيء ،مثل المالبس على مقدمة شاحن البطارية أثناء الشحن.
فقد يؤدي ترك الكاميرا متصلة لفترة زمنية طويلة إلى ارتفاع درجة حرارتها وتشوهها مما يؤدي إلى حدوث حريق.
• ال تضع البطارية بالقرب من الحيوانات األليفة.
فقد يؤدي قضم الحيوانات للبطارية إلى حدوث تسرب للبطارية أو ارتفاع درجة حرارتها أو حدوث انفجار مما ينتج
عنه حدوث حريق أو تلف.
• عند حمل الكاميرا في حقيبة ،أغلق الشاشة مع جعل وجهها للداخل لضمان عدم مالمسة األشياء الصلبة
للشاشة.
• ال تربط الملحقات بالرباط.
فقد يؤدي ذلك إلى حدوث قصور في أداء الشاشة أو تلفها.
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االصطالحات املستخدمة يف هذا الدليل
• يتم استخدام الرموز في النص لتمثيل أزرار الكاميرا وقرص التحكم.
• تظهر اللغة التي يتم عرضها على الشاشة داخل [ ] (أقواس مربعة).
• يتم تمثيل أزرار االتجاهات وقرص التحكم والزر  FUNC./SETوالقرص األمامي بالرموز
التالية.
الزر FUNC./SET
الزر يمين
الزر أسفل

الزر أعلى
الزر يسار
قرص التحكم

 Ûالقرص األمامي

•
•
•
•
•
•
•

 :أشياء يجب توخي الحذر معها
 :نصائح الستكشاف األخطاء وإصالحها
 :تلميحات للحصول على أقصى استفادة من الكاميرا
 :معلومات إضافية
(صفحة  :)xxصفحات مرجعية (حيث يشير " "xxإلى رقم الصفحة)
يفترض هذا الدليل ضبط جميع الوظائف على إعداداتها االفتراضية.
ً
إجماال
تتم اإلشارة إلى األنواع المختلفة لبطاقات الذاكرة التي يمكن استخدامها في هذه الكاميرا
بمصطلح بطاقات الذاكرة في هذا الدليل.
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1

بدء التشغيل

يشرح هذا الفصل تجهيزات ما قبل التصوير وكيفية التصوير في النمط  ،Aثم كيفية
عرض الصور التي تم التقاطها ومسحها .ويشرح الجزء التالي من هذا الفصل كيفية
تصوير األفالم وعرضها ونقل الصور إلى جهاز كمبيوتر.
توصيل الرباط/حمل الكاميرا

• قم بتوصيل الرباط المرفق وضعه حول رقبتك لمنع سقوط الكاميرا أثناء االستخدام.
• قم بإحكام يديك مقابل جسدك أثناء حمل الكاميرا بإحكام من جانبيها .تأكد من أن أصابعك ال تعوق
الفالش.

١

٣
٢
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شحن البطارية

استخدم الشاحن المرفق لشحن البطارية .تأكد من شحن البطارية ،حيث لم يتم شحنها وقت الشراء.

							

قم بفك الغطاء.
قم بتركيب البطارية.

١

 lقم بمحاذاة عالمتي  oالموجودتين على البطارية
والشاحن ،ثم أدخل البطارية بإزاحتها في ( )
وألسفل ( ).

٢

قم بشحن البطارية.

٢

 lخاص بشاحن طراز  :CB-2LZقم بسحب القابس
( ) ،ثم قم بتوصيل الشاحن بمأخذ طاقة ( ).
 lخاص بشاحن طراز  :CB-2LZEقم بتوصيل سلك
الطاقة بالشاحن ،ثم قم بتوصيل الطرف اآلخر بمأخذ
طاقة.
 يضيء مصباح الشحن باللون البرتقالي ،ويبدأ الشحن.
 سيضيء مصباح الشحن باللون األخضر عند انتهاء
عملية الشحن .تستغرق مدة الشحن ساعتين و 20دقيقة
تقريبًا.

١
CB-2LZ

CB-2LZE

قم بإخراج البطارية.

١

 lقم بفصل شاحن البطارية من مأخذ الطاقة ،ثم أخرج
البطارية بإزاحتها في ( ) وألعلى ( ).

٢

لحماية البطارية وإطالة عمرها ،ال تقم بشحنها لمدة تزيد عن  ٢٤ساعة متواصلة.

عدد اللقطات التي يمكن التقاطها تقريبًا
عدد اللقطات

تشغيل شاشة LCD

370

إيقاف تشغيل شاشة LCD

1،000

مدة التشغيل (بالساعة)

7

• يعتمد عدد اللقطات التي يمكن التقاطها على معيار القياس الخاص بـ Camera & Imaging Products
).Association (CIPA
• قد يقل عدد اللقطات التي يمكن التقاطها عن العدد المذكور أعاله في بعض ظروف التصوير.
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بطاقات الذاكرة المتوافقة (تباع منفصلة)

مؤشر شحن البطارية

سيظهر رمز أو رسالة على الشاشة لإلشارة إلى حالة شحن البطارية.
الملخص

العرض
الشحن ٍ
كاف.
مستنفد ً
كاف.
قليال ،ولكنه ٍ

(وميض باللون األحمر) مستنفد تقريبًا .قم بشحن البطارية.
استنُفِد .قم بإعادة شحن البطارية.
"قم بتغيير حزمة البطارية".

استخدام البطارية والشاحن بفعالية
• قم بشحن البطارية في اليوم الذي سيتم استخدامها فيه أو في اليوم السابق الستخدامها.
تستمر البطاريات المشحونة في التفريغ بشكل طبيعي حتى في حالة عدم استخدامها.
قم بتركيب الغطاء ببطارية مشحونة حتى
تظهر العالمة .o
•

كيفية تخزين البطارية لفترات طويلة:
قم بتفريغ البطارية وإخراجها من الكاميرا .قم بتركيب الغطاء الطرفي وتخزين البطارية .قد يؤدي تخزين
البطارية لفترات زمنية طويلة (ما يقرب من عام) دون تفريغها إلى تقليل عمرها أو يؤثر على أدائها.
كما يمكن استخدام شاحن البطارية عندما تكون في الخارج.
يمكن استخدام الشاحن في المناطق التي يوجد بها تيار متردد يتراوح جهده الكهربي من  ٢٤٠ - ١٠٠فولت
متوفرا باألسواق .ال تستخدم
( ٦٠/٥٠هرتز) .في حالة عدم مالئمة القابس للمأخذ ،استخدم محول توصيل
ً
المحوالت الكهربائية عند السفر للخارج؛ ألنها ستؤدي إلى حدوث تلف.
قد يحدث انتفاخ بالبطارية.
وهذا يعتبر من الخصائص العادية للبطارية وال يشير إلى وجود مشكلة .ومع ذلك ،إذا انتفخت البطارية
إلى الحد الذي يصعب معه تركيبها في الكاميرا ،فالرجاء االتصال بأحد مكاتب  Canonلمساعدة دعم
العمالء.
في حالة استنفاد البطارية بشكل سريع حتى بعد الشحن ،يدل ذلك على انتهاء عمر البطارية.
قم بشراء بطارية جديدة.

•
•
•

بطاقات الذاكرة  2( SDجيجا بايت وأقل)*
بطاقات الذاكرة ( SDHCأكبر من  2جيجا بايت ،وحتى  32جيجا بايت)*
بطاقات الذاكرة ( SDXCأكبر من  32جيجا بايت)*
• بطاقات الذاكرة MMCplus
بطاقات MultiMediaCards
• بطاقات Eye-Fi
بطاقات الذاكرة HC MMCplus

•

•

•

•
•

بطاقات الذاكرة املتوافقة (تباع منفصلة)
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تركيب البطارية وبطاقة الذاكرة
* تتوافق بطاقة الذاكرة هذه مع معايير  .SDقد ال تعمل بعض البطاقات بشكل مناسب بنا ًء على نوع البطاقة
المُستخدَمة.

بنا ًء على إصدار نظام التشغيل الخاص بجهاز الكمبيوتر ،قد ال يتم التعرف على بطاقات الذاكرة
 SDXCعند استخدام أحد أجهزة قراءة البطاقات المتاحة في األسواق .فتحقق لتتأكد من دعم
نظام التشغيل لهذه الوظيفة ً
مسبقا.

معلومات حول بطاقات Eye-Fi

ال نضمن دعم هذا المنتج لوظائف بطاقة ( Eye-Fiبما في ذلك النقل الالسلكي) .وفي حالة وجود أية
مشكلة تتعلق ببطاقة  ،Eye-Fiفالرجاء مراجعة الجهة المصنِّعة للبطاقة.
والحظ ً
أيضا أنه يجب الحصول على موافقة الستخدام بطاقات  Eye-Fiفي العديد من البلدان أو
المناطق .وال يُسمح باستخدام البطاقة بدون الحصول على موافقة .وإذا لم يكن من الواضح ما إذا كان
قد تمت الموافقة على استخدام البطاقة في المنطقة ،فالرجاء مراجعة الجهة المصنِّعة للبطاقة.

تركيب البطارية وبطاقة الذاكرة

قم بتركيب البطارية المرفقة وبطاقة ذاكرة (تباع منفصلة).

							

تحقق من لسان الحماية من الكتابة الخاص
بالبطاقة.

 lإذا كانت بطاقة الذاكرة تحتوي على لسان حماية من
الكتابة عليها ،فلن تتمكن من تسجيل صور إذا كان
اللسان في وضع القفل .قم بتحريك اللسان ألعلى حتى
تسمع صوت نقرة

٢

افتح الغطاء.

 lقم بإزاحة الغطاء ( ) وافتحه ( ).

١

قم بتركيب البطارية.

 lقم بتركيب البطارية كما هو موضح حتى يتم قفلها في
مكانها مع إصدار صوت نقرة.
 lتأكد من تركيب البطارية في االتجاه الصحيح ،وإال فلن
يتم قفلها في مكانها بشكل صحيح.
النهايات الطرفية
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تركيب البطارية وبطاقة الذاكرة

قم بتركيب بطاقة الذاكرة.

 lقم بتركيب بطاقة الذاكرة كما هو موضح حتى يتم قفلها
في مكانها مع إصدار صوت نقرة.
 lتأكد من توجيه بطاقة الذاكرة بشكل صحيح .فقد يؤدي
تركيب بطاقة الذاكرة في االتجاه غير الصحيح إلى تلف
الكاميرا.

الملصق

أغلق الغطاء.

١

 lأغلق الغطاء ( ) ،ثم اضغط عليه ألسفل أثناء تحريكه
حتى يستقر في مكانه ( ).

٢

ماذا يعني ظهور [بطاقة الذاكرة مقفلة] على الشاشة؟
تحتوي بطاقات الذاكرة  SDو SDHCو SDXCوبطاقات  Eye-Fiعلى لسان حماية من الكتابة عليها.
إذا كان هذا اللسان في وضع القفل ،فستظهر الرسالة [بطاقة الذاكرة مقفلة] على الشاشة ولن تتمكن من
التقاط صور أو مسحها.

إخراج البطارية وبطاقة الذاكرة

		 قم بإخراج البطارية.

 lافتح الغطاء ثم اضغط على قفل البطارية باتجاه السهم.
 سوف تبرز البطارية ألعلى.

		 قم بإخراج بطاقة الذاكرة.

 lادفع بطاقة الذاكرة إلى الداخل حتى تسمع صوت نقرة،
ثم حررها ببطء.
 سوف تبرز بطاقة الذاكرة ألعلى.

عدد اللقطات التي يمكن التقاطها تقريبًا لكل بطاقة ذاكرة
بطاقة الذاكرة
عدد اللقطات

 4جيجا بايت
1471

 16جيجا بايت
6026

• تعتمد القيم على اإلعدادات االفتراضية.
• يختلف عدد اللقطات التي يمكن التقاطها ً
وفقا إلعدادات الكاميرا والهدف المطلوب التقاطه وبطاقة الذاكرة
المستخدمة.
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ضبط موضع الشاشة

هل يمكنك مراجعة عدد اللقطات التي يمكن التقاطها؟
يمكنك مراجعة عدد اللقطات التي يمكن التقاطها عندما تكون الكاميرا في نمط التصوير (صفحة .)24
عدد اللقطات التي
يمكن التقاطها

ضبط موضع الشاشة
٢

		

١
٣

افتح الشاشة.

 lافتح الشاشة ( ) ،ثم قم بإدارتها لألمام بزاوية
 180درجة ( ).
 lأغلق الشاشة ( ).

ضبط موضع الشاشة
 180درجة تقريبًا
 90درجة تقريبًا

• يمكنك ضبط زاوية الشاشة واتجاهها كما تريد لتالئم ظروف
التصوير.
• لحماية الشاشة ،حافظ عليها مغلقة دائمًا عند عدم استخدام الكاميرا.

 177درجة
تقريبًا

في وضع التصوير ،إذا كانت الشاشة مفتوحة وتمت إدارتها نحو العدسة ،فسيتم قلب الصورة
من اليسار إلى اليمين (صورة معكوسة) .إللغاء وظيفة العرض العكسي ،اضغط على الزر
 nواختر عالمة التبويب  ،4ثم اختر [عرض عكسي] واضغط على الزرين rq
الختيار [إيقاف].
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تعيني الوقت والتاريخ

ونظرا ألن التواريخ واألوقات
ستظهر شاشة إعدادات الوقت/التاريخ عند تشغيل الكاميرا ألول مرة.
ً
التي يتم تسجيلها على الصور تعتمد على هذه اإلعدادات ،فتأكد من ضبطها.

							

قم بتشغيل الكاميرا.

 lاضغط على الزر .ON/OFF
 ستظهر شاشة الوقت/التاريخ.

قم بضبط الوقت والتاريخ.

 lاضغط على الزرين  rqالختيار أحد الخيارات.
 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íلتعيين
قيمة.

أكمل اإلعداد.

 lاضغط على الزر .m
 بمجرد ضبط الوقت والتاريخ ،سيتم إغالق شاشة
الوقت/التاريخ.
 lسيتم إيقاف تشغيل الكاميرا عند الضغط على الزر
.ON/OFF

ظهور شاشة الوقت/التاريخ مرة أخرى
قم بضبط الوقت والتاريخ الصحيحين .إذا لم تقم بضبط الوقت والتاريخ ،فستظهر شاشة الوقت/التاريخ في
كل مرة تقوم فيها بتشغيل الكاميرا.

إعدادات التوقيت الصيفي
في الخطوة  ٢والضغط على الزرين  poأو إدارة قرص  íواختيار
إذا قمت باختيار
ضبط الوقت على التوقيت الصيفي (إضافة ساعة واحدة).

 ،فسيتم
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تعيين الوقت والتاريخ

تغيري الوقت والتاريخ

يمكنك تغيير إعدادات الوقت والتاريخ الحالية.

							

قم بعرض القوائم.

 lاضغط على الزر .n

اختر [الوقت/التاريخ] في عالمة التبويب .3

 lاضغط على الزرين  rqالختيار عالمة التبويب .3
 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
[الوقت/التاريخ] ،ثم اضغط على الزر .m

قم بتغيير الوقت والتاريخ.

 lاتبع الخطوتين  ٢و ٣الواردتين في صفحة  19لتعديل
الضبط.
 lسيتم إغالق القائمة عند الضغط على الزر .n

بطارية الوقت/التاريخ
• تحتوي الكاميرا على بطارية الوقت/التاريخ مدمجة (بطارية احتياطية) تسمح باالحتفاظ بإعدادات الوقت/
التاريخ لمدة ثالثة أسابيع تقريبًا بعد إزالة حزمة البطارية.
ً
منفصال ،صفحة  ،)37يمكن شحن بطارية
• بتركيب بطارية مشحونة أو توصيل طاقم محول ( ACيباع
الوقت/التاريخ في  4ساعات تقريبًا حتى في حالة عدم تشغيل الكاميرا.

• في حالة استنفاد بطارية الوقت/التاريخ ،ستظهر القائمة [الوقت/التاريخ] عند تشغيل الكاميرا .اتبع
الخطوات الواردة في صفحة  19لضبط الوقت والتاريخ.
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تعيني لغة العرض
يمكنك تغيير اللغة التي يتم عرضها على الشاشة.

							

قم بالدخول إلى نمط التشغيل.

 lاضغط على الزر .1

قم بعرض شاشة اإلعدادات.

 lاضغط مع االستمرار على الزر  ،mثم اضغط على
الزر  nعلى الفور.

قم بتعيين لغة العرض.

 lاضغط على األزرار  rqpoأو أدر قرص í
الختيار لغة ،ثم اضغط على الزر .m

 بمجرد تعيين لغة العرض ،سيتم إغالق شاشة اإلعدادات.

ماذا يعني ظهور الساعة عند الضغط على الزر m؟
ستظهر الساعة إذا مر وقت أكثر من الالزم بين الضغط على الزر  mوالزر  nفي الخطوة .٢
في حالة ظهور الساعة ،اضغط على الزر  mإلزالة الساعة وتكرار الخطوة .٢
يمكنك ً
أيضا تغيير لغة العرض بالضغط على الزر  nواختيار عالمة التبويب  ،3ثم
اختيار عنصر القائمة [اللغة].
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تهيئة بطاقات الذاكرة

قبل استخدام بطاقة ذاكرة جديدة أو بطاقة ذاكرة سبقت تهيئتها في أجهزة أخرى ،يجب عليك تهيئة
البطاقة باستخدام هذه الكاميرا.
ونظرا لعدم
سيتم مسح جميع البيانات المحفوظة على بطاقة الذاكرة عند تهيئتها (بدء استخدامها).
ً
إمكانية استرداد البيانات الممسوحةَّ ،
فتوخ الحذر الكافي قبل تهيئة بطاقة الذاكرة.
قبل تهيئة بطاقة ( Eye-Fiصفحة  ،)188تأكد من تثبيت البرنامج المُضمن بالبطاقة على جهاز
كمبيوتر.

							

قم بعرض القائمة.

 lاضغط على الزر .n

اختر [تهيئة].

 lاضغط على الزرين  rqالختيار عالمة التبويب .3
 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
[تهيئة] ،ثم اضغط على الزر .m

اختر [موافق].

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
[موافق] ،ثم اضغط على الزر .m

قم بتهيئة بطاقة الذاكرة.

 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
[موافق] ،ثم اضغط على الزر .m
 ستتم تهيئة بطاقة الذاكرة.

أكمل التهيئة.

 بعد انتهاء التهيئة ،ستظهر الرسالة [اكتملت تهيئة بطاقة
الذاكرة] على الشاشة.
 lاضغط على الزر .m
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الضغط على زر اإلغالق

تعمل تهيئة بطاقة الذاكرة أو مسح البيانات الموجودة بها فقط على تغيير معلومات إدارة الملفات
حذرا عند نقل ملكية بطاقة ذاكرة أو
الموجودة بالبطاقة وال تضمن مسح محتوياتها تمامًا .كن ً
التخلص منها .وعند التخلص من بطاقة ذاكرة ،اتخذ االحتياطات الضرورية ،مثل تحطيم البطاقة
فعليًا لمنع تسرب المعلومات الشخصية.
قد تكون السعة اإلجمالية لبطاقة الذاكرة المعروضة على شاشة التهيئة أقل من المُشار إليها على
بطاقة الذاكرة.

الضغط على زر اإلغالق

اللتقاط صور في بؤرة التركيز ،تأكد من الضغط ً
أوال على زر اإلغالق برفق (جزئيًا) للتركيز ،ثم
اضغط عليه بالكامل لاللتقاط.

							

اضغط على الزر جزئيًا (اضغط برفق للتركيز).

 lاضغط برفق حتى تُصدر الكاميرا صوت تنبيه مرتين
وتظهر إطارات  AFفي مكان تركيز الكاميرا.

اضغط على الزر بالكامل (اضغط على الزر
بالكامل لاللتقاط).

 تقوم الكاميرا بتشغيل صوت الغالق وتصوير اللقطة.
نظرا ألنه يتم تصوير اللقطة أثناء تشغيل صوت الغالق،
ً l
فاحرص على عدم تحريك الكاميرا.

هل يتغير طول صوت الغالق؟
نظرا الختالف الوقت المطلوب للتصوير باختالف المشهد المراد التقاطه ،فقد يتغير طول صوت الغالق.
• ً
• في حالة تحرك الكاميرا أو الهدف أثناء تشغيل صوت الغالق ،قد تكون الصورة المسجلة مشوشة.
في حالة التصوير دون الضغط على زر الغالق جزئيًا ،فقد ال تكون الصورة في بؤرة التركيز.
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التقاط الصور ()Smart Auto

نظرا ألنه يمكن للكاميرا تحديد الهدف وظروف التصوير ،يمكنك تركها لتقوم تلقائيًا بتحديد أفضل
ً
اإلعدادات للمشهد ،وما عليك إال التصوير .ويمكن للكاميرا ً
أيضا التقاط األوجه والتركيز عليها،
وتعيين اللون والسطوع على المستويات المثلى.

							

قم بتشغيل الكاميرا.

 lاضغط على الزر .ON/OFF
 ستظهر شاشة البدء.

اختر النمط .A

 lقم بتعيين قرص األوضاع على .A
 lعند توجيه الكاميرا نحو الهدف ،ستُصدر الكاميرا
ضوضا ًء خفيفة أثناء تحديد المشهد.
 سيظهر الرمز الخاص بالمشهد المحدد في الجانب األيمن
العلوي من الشاشة.
 ستركز الكاميرا على األوجه التي تم التقاطها وستعرض
إطارات حولها.

قم بتركيب اللقطة.

نطاق التركيز (تقريبًا)
شريط التكبير/التصغير

 lيؤدي تحريك ذراع التكبير/التصغير باتجاه ( iلقطة
مقربة) إلى تكبير الهدف ،مما يجعله يظهر بشكل أكبر.
يؤدي تحريك الذراع باتجاه ( jزاوية واسعة) إلى
تصغير الهدف مما يجعله يظهر بشكل أصغر( .يعرض
شريط التكبير/التصغير موضع التكبير/التصغير الذي
يظهر على الشاشة).

قم بالتركيز.

 lاضغط على زر اإلغالق جزئيًا للتركيز.
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التقاط الصور ()Smart Auto

 عند تركيز الكاميرا ،ستُصدر صوت تنبيه مرتين
وستظهر إطارات  AFفي موضع تركيز الكاميرا.
ستظهر عدة إطارات من إطارات  AFعند تركيز
الكاميرا على أكثر من نقطة واحدة.

إيطارAF

قم بالتصوير.

 lاضغط على زر اإلغالق بالكامل.
 ستقوم الكاميرا بتشغيل صوت الغالق ثم التصوير .سيتم
تشغيل الفالش تلقائيًا في حاالت اإلضاءة الخافتة.
 ستظهر الصورة على الشاشة لمدة ثانيتين تقريبًا.
 lيمكنك التقاط صورة ثانية بالضغط على زر اإلغالق
مر ًة أخرى ،حتى أثناء عرض صورة.

ماذا أفعل عند...
• عدم ظهور ألوان الصور وسطوعها كما هو متوقع؟
فجرب
قد ال يطابق رمز المشهد (صفحة  )198الذي يظهر على الشاشة المشهد الحقيقي .إذا حدث ذلكِّ ،
التصوير في النمط ( Gصفحة .)76
• إيقاف تشغيل الشاشة حتى عند تشغيل الكاميرا؟
اضغط على الزر  lلتشغيل الشاشة.
• ظهور إطارات بيضاء ورمادية عند توجيه الكاميرا نحو هدف؟
عند التقاط أوجه ،يظهر إطار أبيض حول وجه الهدف األساسي ،بينما تظهر إطارات رمادية على األوجه
األخرى الملتقطة .ستتبع اإلطارات األهداف في نطاق معين (صفحة .)92
ومع ذلك إذا تحركت األهداف األساسية ،فستختفي اإلطارات الرمادية ،وسيبقى اإلطار األبيض فقط.
• ظهور إطار أزرق عند الضغط على زر اإلغالق جزئيًا؟
يظهر إطار أزرق عند التقاط هدف متحرك ،وسيتم ضبط التركيز ودرجة اإلضاءة باستمرار
(بؤرة تلقائية).
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التقاط الصور ()Smart Auto

• ماذا يحدث عند ظهور وميض الرمز ؟
قم بتثبيت الكاميرا على حامل ثالثي القوائم حتى ال تتحرك الكاميرا وال تكون الصورة واضحة.
• عدم تشغيل الكاميرا ألية أصوات؟
يؤدي الضغط على الزر  lأثناء تشغيل الكاميرا إلى إيقاف تشغيل جميع األصوات باستثناء
أصوات التحذير .لتشغيل األصوات ،اضغط على الزر  nالختيار [صامت] في عالمة التبويب
 ،3ثم اضغط على الزرين  rqالختيار [إيقاف].
• ظهور الصورة داكنة حتى في حالة تشغيل الفالش أثناء التصوير؟
الهدف بعيد للغاية بحيث يصعب وصول الفالش إليه .يتراوح نطاق الفالش الفعال بين  50سم –  7.0م
تقريبًا عند أقصى حد التساع الزاوية ( )jو 50سم –  4.0م تقريبًا عند أقصى حد للقطة المقربة
(.)i
• إصدار الكاميرا صوت تنبيه مرة واحدة عند الضغط على زر اإلغالق جزئيًا؟
قد يكون الهدف قريب ج ًدا .قم بتحريك ذراع التكبير/التصغير باتجاه  jمع استمرار الضغط عليه
حتى تتوقف العدسة عن التحرك .ستكون الكاميرا عند إعداد أقصى حد التساع الزاوية ،وستتمكن من
التركيز على األهداف الموجودة في نطاق  1سم أو أكثر بعي ًدا عن نهاية العدسة .قم بتحريك ذراع
التكبير/التصغير باتجاه  iمع استمرار الضغط عليه حتى تتوقف العدسة عن التحرك .ستكون الكاميرا
عند إعداد أقصى حد للقطة المقربة ،وستتمكن من التركيز على األهداف الموجودة في نطاق  30سم أو
أكثر بعي ًدا عن نهاية العدسة.
• إضاءة المصباح عند الضغط على زر اإلغالق جزئيًا؟
لتقليل العين الحمراء والمساعدة على التركيز ،قد يضيء المصباح عند التصوير في مناطق معتمة.
• وميض الرمز  hعند محاولة التصوير؟
جاري شحن الفالش .يمكنك التصوير عند انتهاء إعادة الشحن.

ماذا يعني ظهور رمز في الجانب األيمن العلوي من الشاشة؟
سيظهر الرمز الخاص بالمشهد المحدد في الجانب األيمن العلوي من الشاشة .للحصول على تفاصيل حول
الرموز التي تظهر ،راجع "رموز المشاهد" (صفحة .)198

اختيار الهدف المطلوب التركيز عليه (تتبع )AF
على الهدف الذي تريد
 ،قم بتوجيه الكاميرا بحيث يكون
وعرض
بعد الضغط على الزر
التركيز عليه .اضغط مع االستمرار على زر اإلغالق جزئيًا لعرض إطار أزرق في مكان التركيز ،وستتم
المحافظة على درجة اإلضاءة (بؤرة تلقائية).
اضغط على زر اإلغالق بالكامل للتصوير.
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عرض الصور

يمكنك عرض الصور التي تم التقاطها على الشاشة.

							

قم بالدخول إلى نمط التشغيل.

 lاضغط على الزر .1
 ستظهر آخر صورة قمت بالتقاطها.

اختر صورة.

 lيؤدي الضغط على الزر  qأو إدارة قرص  íعكس
اتجاه عقارب الساعة إلى تدوير الصور بعكس ترتيب
التقاطها ،من األحدث إلى األقدم.
 lيؤدي الضغط على الزر  rأو إدارة قرص  íباتجاه
عقارب الساعة إلى تدوير الصور بترتيب التقاطها ،من
األقدم إلى األحدث.
 lتتغير الصور بسرعة أكبر في حالة استمرار الضغط
على الزرين  ،rqولكنها ستظهر رديئة.
 lستتراجع العدسة بعد مرور دقيقة واحدة تقريبًا.
 lيؤدي الضغط على الزر  1مر ًة أخرى أثناء تراجع
العدسة إلى إيقاف الطاقة.

التبديل إلى نمط التصوير
يؤدي الضغط على زر اإلغالق جزئيًا أثناء وجود الكاميرا في نمط التشغيل إلى تحويل الكاميرا إلى نمط
التصوير.
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مسح الصور

يمكنك اختيار صور ومسحها بمعدل صورة في كل مرة .والرجاء العلم أنه ال يمكن استعادة الصور
التي يتم مسحها .فعليك توخي الحذر الكافي قبل مسح صورة.

							

قم بالدخول إلى نمط التشغيل.

 lاضغط على الزر .1
 ستظهر آخر صورة قمت بالتقاطها.

اختر صورة ليتم مسحها.

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íلعرض
صورة تريد مسحها.

قم بمسح الصورة.

 lاضغط على الزر .a
 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
[امسح] ،ثم اضغط على الزر .m
 سيتم مسح الصورة المعروضة.
 lلإلنهاء ً
بدال من المسح ،اضغط على الزرين  rqأو أدر
قرص  íالختيار [إلغاء] ،ثم اضغط على الزر .m

تصوير أفالم
يمكن أن تقوم الكاميرا بتحديد جميع اإلعدادات تلقائيًا؛ لتتمكن من تصوير أفالم بمجرد الضغط على
زر اإلغالق .وسيتم تسجيل الصوت بصيغة استريو.

							

قم بالدخول إلى النمط .E

 lقم بتعيين قرص األوضاع على .E
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تصوير أفالم

الوقت المتبقي		

قم بتركيب اللقطة.

 lيؤدي تحريك ذراع التكبير/التصغير باتجاه  iإلى
تكبير الهدف ،مما يجعله يظهر بشكل أكبر .ويؤدي
تحريك الذراع باتجاه  jإلى تصغير الهدف ،مما يجعله
يظهر بشكل أصغر.

قم بالتركيز.

 lاضغط على زر اإلغالق جزئيًا للتركيز.
 ستصدر الكاميرا صوت تنبيه مرتين عند التركيز.

قم بالتصوير.

 lاضغط على زر اإلغالق بالكامل.

الوقت المنقضي

] والوقت

 سيبدأ التسجيل ،وسيظهر كل من [Rec
المنقضي على الشاشة.
 lبمجرد بدء التصوير ،قم بإبعاد إصبعك عن زر اإلغالق.
 lفي حالة تغيير تركيب اللقطة أثناء التصوير ،سيظل
التركيز كما هو ،ولكن سيتم ضبط السطوع ودرجة
اللون تلقائيًا.
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عرض األفالم

 lال تلمس الميكروفون أثناء التصوير.
 lال تضغط على أية أزرار بخالف زر اإلغالق أثناء
التصوير .وسيتم تسجيل الصوت الصادر عن األزرار
في الفيلم.

الميكروفون

قم بإيقاف التصوير.

 lاضغط على زر اإلغالق بالكامل مر ًة أخرى.
 ستصدر الكاميرا صوت تنبيه مر ًة واحدة وسيتوقف
تصوير الفيلم.
 سيتم تسجيل الفيلم على بطاقة الذاكرة.
 سيتوقف التصوير تلقائيًا عند امتالء بطاقة الذاكرة.

تكبير الهدف أثناء التصوير
يؤدي الضغط على ذراع التكبير/التصغير باتجاه  iإلى تكبير الهدف .ومع ذلك ،سيتم تسجيل أصوات
ً
مشوشا.
التشغيل ،وقد يظهر الفيلم

َّ
المقدرة
أوقات التصوير
بطاقة الذاكرة

 4جيجا بايت

 16جيجا بايت

مدة التصوير

ثوان
 25دقيقة وٍ 8

ساعة واحدة و 42دقيقة و 57ثانية

• تعتمد أوقات التصوير على اإلعدادات االفتراضية.
• سيتوقف التسجيل تلقائيًا عندما يصل حجم ملف المقطع إلى  4جيجا بايت أو عندما يصل وقت التسجيل إلى
 29دقيقة و 59ثانية تقريبًا.
• قد يتوقف التسجيل حتى إذا لم يتم الوصول إلى الحد األقصى لطول المقطع في بعض بطاقات الذاكرة .يُوصى
باستخدام بطاقات الذاكرة  SD Speed Class 4أو أعلى.

عرض األفالم
يمكنك عرض األفالم التي قمت بتصويرها على الشاشة.

							

قم بالدخول إلى نمط التشغيل.

 lاضغط على الزر .1
 ستظهر آخر صورة قمت بالتقاطها.
على األفالم.
 يظهر الرمز
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اختر فيلمًا.

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
فيلم ،ثم اضغط على الزر .m
 ستظهر لوحة التحكم في الفيلم.

قم بتشغيل الفيلم.

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
(تشغيل) ،ثم اضغط على الزر .m
 سيتم تشغيل الفيلم.
 lإذا قمت بالضغط على الزر  ،mيمكنك إيقاف التشغيل
ً
مؤقتا أو استئنافه.
 lاضغط على الزرين  poلضبط مستوى الصوت.
بعد انتهاء الفيلم.
 سيظهر الرمز

ماذا تفعل إذا لم تستطع تشغيل األفالم على جهاز كمبيوتر؟
• قم بتثبيت البرامج المضمنة (صفحة .)33
• عند مشاهدة فيلم على جهاز كمبيوتر ،قد تسقط اإلطارات وقد ال يتم تشغيله بسالسة ،وقد يتوقف الصوت
فجأة ً
وفقا إلمكانيات جهاز الكمبيوتر.
• في حالة استخدامك للبرنامج المزوِّد لنسخ الفيلم مرة أخرى إلى بطاقة الذاكرة ،يمكنك تشغيل الفيلم مرة
محسن ،يمكنك ً
أيضا توصيل الكاميرا بجهاز
أخرى بسالسة باستخدام الكاميرا .ولتشغيل الفيلم بشكل َّ
تلفزيون.
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يمكنك استخدام البرامج المضمنة لنقل الصور التي قمت بالتقاطها باستخدام الكاميرا إلى جهاز
كمبيوتر لعرضها .إذا كنت تستخدم بالفعل برنامج مضمن مع إحدى كاميرات  Canonالرقمية
المدمجة األخرى ،فقم بتثبيت البرنامج من القرص المضغوط المضمن ،الستبدال عملية التثبيت
الحالية.

متطلبات النظام
Windows
نظام التشغيل

طراز جهاز الكمبيوتر
وحدة المعالجة
المركزية ()CPU
ذاكرة الوصول
العشوائي ()RAM

الواجهة

المساحة الخالية
المتاحة على القرص
الصلب

Windows 7
 Windows Vista Service Pack 1وService Pack 2
Windows XP Service Pack 3
يجب أن يكون نظام التشغيل المذكور أعاله ً
مثبتا ًَ
مسبقا على أجهزة كمبيوتر مزوَّدة بمنافذ  USBمدمجة.
معالج  Pentium 1.3 GHzأو أعلى (للصور الثابتة) و Core 2 Duo 1.66 GHzأو أعلى
(لألفالم)
نظام التشغيل ( Windows 7بسرعة  64بت) 2 :جيجا بايت أو أكثر
نظام التشغيل ( Windows 7بسرعة  32بت) ونظام التشغيل Windows Vista
(بسرعة  64بت و 32بت)،
نظام التشغيل  1 :Windows XPجيجا بايت أو أكثر
USB
 200 :ZoomBrowser EXميجا بايت أو أكثر
 150 :CameraWindowميجا بايت أو أكثر*
 200 :Digital Photo Professionalميجا بايت أو أكثر
 40 :PhotoStitchميجا بايت أو أكثر

العرض
 768 × 1،024بكسل أو أعلى
* بالنسبة لنظام التشغيل  ،Windows XPيجب تثبيت  Microsoft .NET Framework 3.0أو إصدار أحدث
(بحد أقصى  500ميجا بايت) .قد تستغرق عملية التثبيت بعض الوقتً ،
وفقا إلمكانيات جهاز الكمبيوتر.

Macintosh
نظام التشغيل
طراز جهاز الكمبيوتر
وحدة المعالجة
المركزية ()CPU
ذاكرة الوصول
العشوائي ()RAM

)Mac OS X (v10.4 – v10.6
يجب أن يكون نظام التشغيل المذكور أعاله ً
مثبتا ًَ
مسبقا على أجهزة كمبيوتر مزوَّدة بمنافذ  USBمدمجة.
معالج  PowerPC G4/G5أو معالج ( Intelللصور الثابتة) أو Core 2 Duo 1.66 GHz
أو أعلى (لألفالم)
 1جيجا بايت أو أكثر

الواجهة
المساحة الخالية
المتاحة على القرص
الصلب

USB
 250 :ImageBrowserميجا بايت أو أكثر
 150 :CameraWindowميجا بايت أو أكثر
 200 :Digital Photo Professionalميجا بايت أو أكثر
 50 :PhotoStitchميجا بايت أو أكثر
 768 × 1،024بكسل أو أعلى

العرض
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التجهيزات

يتم استخدام نظام التشغيل  Windows Vistaو) Mac OS X (v10.5في هذه التوضيحات:

							

قم بتثبيت البرامج.

Windows

ضع القرص المضغوط في محرك األقراص المضغوطة
بجهاز الكمبيوتر.

 lضع القرص المضغوط المزوَّد (قرص DIGITAL
( )CAMERA Solution Diskصفحة  )2في
محرك األقراص المضغوطة بجهاز الكمبيوتر.

ابدأ التثبيت.

 lانقر فوق [/Easy Installationتثبيت سهل] واتبع
اإلرشادات التي تظهر على الشاشة لمتابعة عملية التثبيت.
 lفي حالة ظهور النافذة [/User Account Control
التحكم في الحساب بواسطة المستخدمين] ،اتبع
اإلرشادات التي تظهر على الشاشة للمتابعة.

عند انتهاء عملية التثبيت ،انقر فوق
[/Restartإعادة تشغيل] أو [/Finishإنهاء].
أخرج القرص المضغوط.

 lأخرج القرص المضغوط عند ظهور شاشة سطح المكتب.

Macintosh
ضع القرص المضغوط في محرك األقراص المضغوطة
بجهاز الكمبيوتر.

 lضع القرص المضغوط المزوَّد (قرص DIGITAL
( )CAMERA Solution Diskصفحة  )2في
محرك األقراص المضغوطة بجهاز الكمبيوتر.

ابدأ التثبيت.

على القرص المضغوط.
مزدوجا فوق الرمز
نقرا
 lانقر ً
ً
 lانقر فوق [/Installتثبيت] واتبع اإلرشادات التي تظهر
على الشاشة لمتابعة عملية التثبيت.
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قم بتوصيل الكاميرا بجهاز الكمبيوتر.

 lقم بإيقاف تشغيل الكاميرا.
 lافتح الغطاء ،ثم أدخل القابس الصغير من كبل الواجهة
المضمن (صفحة  )2بإحكام في النهاية الطرفية للكاميرا
في االتجاه الموضح.
 lأدخل القابس الكبير من كبل الواجهة في جهاز
الكمبيوتر .للحصول على تفاصيل حول التوصيل ،راجع
دليل المستخدم المزوَّد مع جهاز الكمبيوتر.

قم بتشغيل الكاميرا.

 lاضغط على الزر  1لتشغيل الكاميرا.

افتح .CameraWindow
Windows

 lانقر فوق [Downloads Images From Canon
/Camera using Canon CameraWindow
تنزيل صور من كاميرا  Canonباستخدام Canon
.]CameraWindow
 سيظهر .CameraWindow
 lفي حالة عدم ظهور  ،CameraWindowانقر
فوق القائمة [/Startابدأ] ثم اختر [/All Programs
كافة البرامج] ،يليها [ ]Canon Utilitiesثم
[ ]CameraWindowثم [.]CameraWindow

Macintosh

 سيظهر  CameraWindowعند إنشاء اتصال بين
الكاميرا وجهاز الكمبيوتر.
 lفي حالة عدم ظهور  ،CameraWindowانقر فوق
الرمز  CameraWindowالموجود على Dock
(الشريط الذي يظهر أسفل سطح المكتب).
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بالنسبة لنظام التشغيل  ،Windows 7اتبع الخطوات التالية لعرض .CameraWindow
الموجود على شريط المهام.
انقر فوق الرمز
لتعديل البرنامج.
من الشاشة التي تظهر ،انقر فوق االرتباط
اختر [Downloads Images From Canon Camera using Canon
/CameraWindowتنزيل صور من كاميرا  Canonباستخدام Canon
 ،]CameraWindowثم انقر فوق [/OKموافق].
مزدوجا فوق .
نقرا
انقر ً
ً

نقل الصور وعرضها
 lانقر فوق [/Import Images from Camera
استيراد صور من الكاميرا] ،ثم انقر فوق [Import
/Untransferred Imagesاستيراد صور لم يتم
نقلها].
 سيتم نقل جميع الصور التي لم يتم نقلها من قبل إلى جهاز
الكمبيوتر .وسيتم فرز الصور التي تم نقلها حسب التاريخ
وحفظها في مجلدات منفصلة داخل مجلد الصور.
 lعند ظهور الرسالة [/.Image import complete
اكتمل استيراد الصور ،].انقر فوق [/OKموافق] ،ثم
انقر فوق [ ]Xإلغالق .CameraWindow
 lقم بإيقاف تشغيل الكاميرا ،وافصل الكبل.
 lللحصول على تفاصيل حول كيفية عرض الصور
باستخدام جهاز كمبيوتر ،راجع دليل البرامج.
يمكنك نقل صور حتى بدون استخدام وظيفة نقل الصور المتوفرة في البرنامج المضمن بمجرد
توصيل الكاميرا بجهاز كمبيوتر .ومع ذلك ،توجد القيود التالية.
• قد تكون هناك عدة دقائق فيما بين توصيل الكاميرا بجهاز الكمبيوتر وحتى تتمكن من نقل
الصور.
• قد يتم نقل الصور الملتقطة باالتجاه الرأسي في اتجاه أفقي.
• قد ال يتم نقل صور  RAWأو صور  JPEGالمسجلة كصور  RAWفي الوقت ذاته.
• قد يتم فقد إعدادات الحماية الخاصة بالصور عند نقلها إلى جهاز كمبيوتر.
• قد تحدث مشاكل في نقل الصور أو معلومات الصور بشكل صحيحً ،
وفقا إلصدار نظام
التشغيل المُستخدَم أو حجم الملف أو البرامج المُستخدَمة.
• قد ال تتوفر بعض الوظائف الموجودة في البرنامج المضمن ،مثل تحرير األفالم ونقل الصور
إلى الكاميرا.
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امللحقات
مرفقة بالكاميرا
حزمة البطارية  NB-7Lمزودة بغطاء نهاية طرفية*

شاحن البطارية *CB-2LZ/CB-2LZE

قرص DIGITAL CAMERA
Solution Disk
رباط العنق NS-DC9

كبل الصوت والصورة  AVالستريو *AVC-DC400ST
كبل الواجهة *IFC-400PCU

*متوفر ً
أيضا للشراء بشكل
منفصل.

قارئ بطاقة USB

بطاقة الذاكرة

Windows/Macintosh
طابعات  Canonالمتوافقة مع
معيار PictBridge

جهاز تلفزيون

جهاز تلفزيون عالي الدقة

كبل HTC-100 HDMI

استخدام الملحقات في الخارج
يمكن استخدام شاحن البطارية وطاقم محول  ACفي مناطق بها تيار متردد يتراوح جهده الكهربي من
 240 -100فولت ( 60/50هرتز).
متوفرا باألسواق .ال تستخدم المحوالت
في حالة عدم مالئمة القابس للمأخذ ،استخدم محول توصيل
ً
الكهربائية عند السفر للخارج؛ ألنها ستؤدي إلى حدوث تلف.
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ملحقات تباع منفصلة
تباع ملحقات الكاميرا التالية منفصلة .وهناك بعض الملحقات التي ال يتم بيعها في بعض المناطق ،أو
لم تعد متوفرة.

							

شاحن البطارية CB-2LZ/CB-2LZE
 lمهايئ لشحن حزمة البطارية .NB-7L
حزمة البطارية NB-7L
 lبطارية أيون ليثيوم قابلة إلعادة الشحن.

طاقم محول ACK-DC50 AC
 lيتيح لك هذا الطاقم تشغيل الكاميرا باستخدام الطاقة
الكهربائية المنزلية .ويوصى به لتزويد الكاميرا بالطاقة
لفترة زمنية طويلة أو عند التوصيل بجهاز كمبيوتر
أو طابعة .وال يمكن استخدامه لشحن بطارية الكاميرا
الموجودة داخل الكاميرا.
High-Power Flash HF-DC1
 lيمكن استخدام هذا الفالش الذي يتم تركيبه خارجيًا
اللتقاط أهداف فوتوغرافية بعيدة ج ًدا بحيث يصعُب على
الفالش المدمج إضاءتها.
Speedlite 220EX/270EX/430EX II/580EX II
 lعبارة عن فالش على شكل حذاء يتم تركيبه لتوفير
اتساع زاوية للتصوير الفوتوغرافي بالفالش.
 lيمكن ً
أيضا استخدام Speedlite 430EX
و.580EX

تنبيه
خطر االنفجار في حالة استبدال البطارية بنوع غير مناسب.
التخلص من البطاريات المستعملة ً
وفقا للوائح المحلية.
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قوس تركيب فالش Speedlite SB-E2
 lيمنع ظهور الظالل غير الطبيعية على جانبي األهداف
أثناء التصوير من موضع أفقي ،ويكون مفي ًدا لتصوير
صور شخصية .كما يتم تزويد Off Camera Shoe
 Cord OC-E3مع قوس التركيب هذا.
Speedlite Transmitter ST-E2
 lيسمح بالتحكم الالسلكي في وحدات فالش Speedlite
التابعة (البعيدة) (باستثناء Speedlite 220EX
و.)270EX
Macro Twin Lite MT-24EX
Macro Ring Lite MR-14EX
 lعبارة عن فالش  macroيتم تركيبه خارجيًا لتوفير
نطاق أوسع للتصوير الفوتوغرافي بواسطة .macro
تحتاج إلى كل من مهايئ عدسة التحويل LA-DC58K
و Off Shoe Camera Cord OC-E3وقوس
التركيب ( BKT-DC1تباع جميعًا منفصلة) لتوصيل
وحدات الفالش هذه بالكاميرا.

Off Camera Shoe Cord OC-E3
 lيُستخدم لتوصيل فالش  Macro Ring Liteأو
 Macro Twin Liteبالكاميرا.
قوس التركيب BKT-DC1
 lيُستخدم لتوصيل فالش  Macro Ring Liteأو
 Macro Twin Liteبالكاميرا.
الحقيبة الناعمة ،الفئة SC-DC65
 lتعمل هذه الحقيبة على حماية الكاميرا من األتربة
والخدوش .فتعامل معها بعناية فقد يتغير لون مواد
الحقيبة المصنوعة من الجلد.
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الحقيبة المقاومة للماء WP-DC34
 lاستخدم هذا الحقيبة اللتقاط لقطات تحت الماء على
مترا ،أو التصوير تحت األمطار
أعماق تصل إلى ً 40
أو على الشاطئ أو على المنحدرات الجليدية.
 lاستخدم الطرق التالية لتشغيل  íو Ûعند تركيب
الكاميرا في الحقيبة.
  :íاضغط على الزرين  rqأثناء الضغط مع.
االستمرار على الزر
  :Ûاضغط على الزرين  poأثناء الضغط مع.
االستمرار على الزر
ال يمكن استخدام مكتشف المشهد لاللتقاط .تأكد من قراءة
دليل المستخدم المضمن مع الحقيبة.
مقبض حمل الحقيبة المقاومة للماء WW-DC1
 lعند استخدام الحقيبة المقاومة للماء اللتقاط صور تحت
الماء ،تمنع مقابض الحمل طفو الحقيبة.
كبل HTC-100 HDMI
 lاستخدم هذا الكبل لتوصيل الكاميرا بنهاية ™HDMI
الطرفية بجهاز تلفزيون عالي الوضوح.
محول تقريبي TC-DC58D
 lعبارة عن عدسة تعمل على زيادة الطول البؤري بعامل
يصل إلى  1.4xتقريبًا عند توصيلها بالكاميرا.
مهايئ عدسة التحويل LA-DC58K
 lمطلوب لتوصيل محول تقريبي أو فالش Macro
 Ring Liteأو  Macro Twin Liteبالكاميرا.
طاقم ملحقات الحلقات RAK-DC2
 lعبارة عن مجموعة من حلقات العدسة بثالثة ألوان
مختلفة.
المفتاح البعيد RS60-E3
 lيتيح لك الضغط على زر اإلغالق جزئيًا أو بالكامل دون
لمس الكاميرا.
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مهايئ المرشح FA-DC58B
 lيجب توفير هذا المهايئ لتوصيل مرشح  85مم.
مرشح العدسات من ( Canonبقطر  58مم)
 lيعمل على حماية العدسة ويتيح لك التصوير باستخدام
تأثيرات مختلفة.

SELPHY series

طابعات  Canonالمتوافقة مع معيار PictBridge
 lمن خالل توصيل الكاميرا بإحدى طابعات Canon
المتوافقة مع معيار  ،PictBridgeيمكنك طباعة
الصور دون الحاجة الستخدام جهاز كمبيوتر.
للحصول على مزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة أقرب
موزع  Canonلديك.

طابعات Inkjet
يوصى باستخدام ملحقات  Canonاألصلية.
هذا المنتج مصمم لتحقيق أداء ممتاز عند استخدامه مع ملحقات  Canonاألصلية .وال تتحمل  Canonأية
مسئولية قانونية عن أي تلف يحدث لهذا المنتج و/أو األحداث العرضية ،مثل نشوب حريق ...إلخ ،تنتج عن حدوث
خلل وظيفي ألية ملحقات بخالف ملحقات  Canonاألصلية (مثل حدوث تسرب لحزمة البطارية و/أو انفجارها).
والرجاء مالحظة أن هذا الضمان ال ينطبق على عمليات اإلصالح الناتجة عن حدوث خلل وظيفي بسبب استخدام
ملحقات بخالف ملحقات  Canonاألصلية ،ولكنه يحق لك طلب إجراء عمليات اإلصالح هذه مقابل دفع مصاريف
الصيانة.
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2

تعلم املزيد

يشرح هذا الفصل أجزاء الكاميرا وما يظهر على الشاشة ،باإلضافة إلى إرشادات
التشغيل األساسية.
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دليل املكونات

١٠ ١١ ١٢ ٥ ١٣ ١٤

٩

٧ ٨

٤ ٥ ٦
١
٢

١٧

١٦

١٥

القرص األمامي (صفحة )171
المصباح (صفحة ،70 ،69 ،68 ،57
)168 ،167
العدسة
ذراع التكبير/التصغير
التصوير( i :لقطة مقربة) ( j /زاوية
واسعة) (صفحة )58 ،29 ،24
التشغيل( k :تكبير) ( g /فهرس)
(صفحة )131 ،126
فتحة تركيب الرباط (صفحة )13
زر اإلغالق (صفحة )23
قرص األوضاع

٣

الميكروفون (صفحة )30
قاعدة التوصيل (صفحة )180
مصباح تعويض درجة اإلضاءة
قرص تعويض درجة اإلضاءة
الفالش (صفحة )103 ،77 ،56 ،25
السماعة
زر تحرير الحلقة
مقبس الحامل ثالثي القوائم
غطاء بطاقة الذاكرة  /البطارية (صفحة )16
غطاء نهاية مقرنة التيار المباشر الطرفية
(صفحة )176

قرص األوضاع
استخدم قرص األوضاع لتغيير نمط التصوير.
النمط ،M ،Av ،Tv ،P
C2 ،C1
اختر اإلعدادات بنفسك اللتقاط
أنواع مختلفة من الصور (صفحة
.)112 ،106 ،105 ،104 ،76
نمط األفالم
لتصوير أفالم (صفحة ،28
.)117
نمط مشهد خاص
يمكنك التصوير باستخدام أفضل اإلعدادات للمشهد
(صفحة  )62أو إضافة تأثيرات ولقطات مختلفة
(صفحة .)64
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النمط Auto
يمكنك ترك األمر للكاميرا
لتحديد اإلعدادات لتصوير تلقائي كامل
(صفحة .)24
نمط إضاءة منخفضة
يتيح لك التصوير في األماكن منخفضة
اإلضاءة مع تقليل اهتزاز الكاميرا وعدم
وضوح الهدف (صفحة .)61
نمط لقطة سريعة
استخدم مكتشف المشهد للتصوير دون فقد
فرصة التقاط أية صور (صفحة .)66

دليل المكونات

١٠ ١١ ١٢

٥ ٦ ٧ ٨ ٩
١

٢١
٢٢
٢٣

١٨
١٩
٢٠

٢
٣
٤

١٣
١٤
١٥
١٦
١٧

(اختصار) (صفحة ( c / )172طباعة
الزر
مباشرة) (صفحة )153
(قياس الضوء) ( d /التخطي)
الزر
(صفحة )127 ،100
(محدد اإلطار ( )AFصفحة / )93
الزر
( aمسح صورة مفردة) (صفحة )28
الشاشة (شاشة ( )LCDصفحة ،44 ،18
)199 ،196
قرص ضبط الديوبتر (صفحة )89
مكتشف المشهد (صفحة )89 ،66
المؤشرات (صفحة )46
الزر ( 1تشغيل) (صفحة )125 ،27
مصباح سرعة ( -صفحة )82
قرص سرعة ( -صفحة )82
الزر  / ON/OFFمصباح الطاقة (صفحة )46

الزر ( áقفل ( AEصفحة / )121 ،101
قفل ( FEصفحة ))102
نهاية  HDMIالطرفية (صفحة )134
النهاية الطرفية البعيدة
نهاية ( A/V OUTخرج الصوت/الصورة) /
نهاية  DIGITALالطرفية (صفحة ،34
)152 ،133
الزر ( nصفحة )48
الزر ( lالعرض) (صفحة )44
الزر ( fتركيز يدوي) (صفحة o / )98
الزر ( )Macro( eصفحة q / )77
قرص التحكم
الزر ( mصفحة )46
الزر ( hالفالش) (صفحة r / )103 ،77 ،56
الزر ( Qالموقت الذاتي) (صفحة p / )56

قرص التحكم
تسمح لك إدارة قرص التحكم بإجراء عمليات مثل
اختيار عناصر أو التبديل بين الصور .وباستثناء بعض
العمليات ،يمكن إجراء نفس العمليات باستخدام األزرار
.rqpo
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ما ُيعرض على الشاشة

تبديل العرض

يمكنك تغيير العرض باستخدام الزر  .lللحصول على تفاصيل حول المعلومات التي تظهر
على الشاشة ،راجع صفحة .196

التصوير

إيقاف

العرض 1

العرض 2

تشغيل

عرض مراجعة التركيز
(صفحة )130

عرض المعلومات
التفصيلية

عرض معلومات
مبسطة

عرض بدون معلومات

كما يمكنك ً
أيضا تبديل العرض بالضغط على الزر  lأثناء عرض الصورة مباشر ًة بعد
التصوير .ومع ذلك ،سيكون عرض المعلومات المبسطة غير متاح .يمكنك تغيير العرض الذي
يظهر ً
أوال بالضغط على الزر  ،nثم اختيار [مراجعة معلومات] في عالمة التبويب 4
(صفحة .)169

ما يُعرض على الشاشة في الظروف المعتمة أثناء التصوير
يتم تفتيح العرض تلقائيًا عند التصوير في ظروف إضاءة معتمة ،مما يسمح لك بمراجعة تركيب
الصورة (وظيفة العرض الليلي) .ومع ذلك ،قد يختلف سطوع الصورة على الشاشة عن سطوع
الصورة الفعلية المسجلة .فقد يظهر تشويش على الشاشة ،وقد تبدو حركة الهدف غير مستوية على
الشاشة إلى حد ما .وليس لذلك تأثير على الصورة المسجلة.
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ما يُعرض على الشاشة

تحذير التعرض إلضاءة مرتفعة أثناء التشغيل

المعرضة إلضاءة مرتفعة من
في "عرض المعلومات التفصيلية" (صفحة  ،)199تومض المناطق
َّ
الصورة على الشاشة.

رسم توضيحي أثناء التشغيل
عال
ٍ

منخفض
ساطعة

رسم توضيحي RGB

رسم توضيحي RGB

داكنة

 lيسمى الرسم البياني الذي يظهر في "عرض المعلومات
التفصيلية" (صفحة  )199باسم الرسم التوضيحي.
يعرض لك الرسم التوضيحي توزيع السطوع في
الصورة أفقيًا ،ويعرض مقدار السطوع رأسيًا .وعندما
يقترب الرسم البياني من الجانب األيمن ،تبدو الصورة
ساطعة ،بينما تبدو داكنة عند اقترابه من الجانب األيسر؛
وبهذه الطريقة يمكنك تحديد درجة اإلضاءة.
 lيمكن عرض الرسم التوضيحي ً
أيضا أثناء التصوير
(صفحة .)196
 lإذا قمت بالضغط على الزر  oفي "عرض المعلومات
التفصيلية" ،فسيظهر لك الرسم التوضيحي .RGB
يعرض الرسم التوضيحي  RGBتوزيع ظالل األحمر
واألزرق واألخضر في صورة ما .يتم عرض ظالل كل
لون بصورة أفقية ،ويتم عرض كميات كل ظل بصورة
رأسية .وبهذه الطريقة ،يمكنك الحكم على مستوى توازن
ألوان صورة.
 lاضغط على الزر  oمرة أخرى ،الستعادة "عرض
المعلومات التفصيلية".
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املؤشرات

ستضيء المؤشرات الموجودة على الجزء الخلفي للكاميرا أو تومضً ،
وفقا لحالة الكاميرا.
اللون

المؤشر
العلوي

أخضر

برتقالية
المؤشر
السفلي

أصفر

مصباح
الطاقة

أخضر

الحالة
مضيء
وامض
مضيء
وامض
مضيء
وامض
مضيء
وامض

حالة التشغيل
الكاميرا في وضع االستعداد (صفحة  / )24إيقاف العرض
(صفحة )164
جاري تسجيل صورة  /قراءة بيانات  /نقل بيانات
(صفحة )25
اكتمل اإلعداد للتصوير (تشغيل الفالش) (صفحة )24
تحذير اهتزاز الكاميرا (صفحة )56
( eصفحة  ،)77التركيز اليدوي (صفحة  ،)98قفل AF
(صفحة )97
تحذير االقتراب (صفحة  / )26يتعذر التركيز (صفحة )191
تشغيل
البطارية مستنفدة (صفحة )15

عندما يومض المؤشر باللون األخضر ،يشير ذلك إلى أنه جاري تسجيل البيانات إلى/قراءتها
من بطاقة الذاكرة أو جاري نقل معلومات مختلفة .ال تقم بإيقاف الطاقة أو غطاء فتحة بطاقة
الذاكرة/البطارية أو هز الكاميرا أو تحريكها .فقد تؤدي هذه اإلجراءات إلى تلف بيانات
الصورة ،أو تتسبب في قصور أداء الكاميرا أو بطاقة الذاكرة.

قائمة  – FUNC.عمليات التشغيل األساسية

يمكنك تعيين الوظائف األكثر استخدامًا باستخدام القائمة  .Âتختلف عناصر القائمة وخياراتها
بنا ًء على نمط التصوير (صفحة .)201 – 200

								

اختر نمط تصوير.

 lقم بتعيين قرص األوضاع على نمط التصوير المطلوب.

قم بعرض القائمة .Â

 lاضغط على الزر .m

46

قائمة  – FUNC.عمليات التشغيل األساسية

اختر عنصر قائمة.

 lاضغط على الزرين  poالختيار عنصر قائمة.
 تظهر الخيارات المتاحة لعنصر القائمة على الجزء
السفلي للشاشة.

الخيارات المتاحة
عناصر القائمة

اختر أحد الخيارات.

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار أحد
الخيارات.
 lيمكنك ً
أيضا اختيار إعدادات بالضغط على الزر l
.
للخيارات التي تعرض

أكمل اإلعداد.

 lاضغط على الزر .m
 ستظهر شاشة التصوير مرة أخرى وسيتم عرض
اإلعداد الذي قمت باختياره على الشاشة.
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 – MENUعمليات التشغيل األساسية

يمكن تعيين وظائف مختلفة من القوائم .ويتم ترتيب عناصر القائمة ضمن عالمات تبويب،
مثل التصوير ( )4والتشغيل ( .)1تختلف الخيارات بنا ًء على نمط التصوير ونمط التشغيل
(صفحة .)205 – 202

							

قم بعرض القائمة.

 lاضغط على الزر .n

اختر أحد العناصر.

 lاضغط على الزرين  rqأو قم بتحريك ذراع التكبير/
التصغير إلى اليسار أو اليمين الختيار عالمة تبويب.

اختر أحد العناصر.

 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
أحد العناصر.
 lتتطلب منك بعض العناصر الضغط على الزر  mأو
الزر  rلعرض قائمة فرعية يمكنك تغيير اإلعداد من
خاللها.

اختر أحد الخيارات.

 lاضغط على الزرين  rqالختيار أحد الخيارات.

أكمل اإلعداد.

 lاضغط على الزر  nالستعادة الشاشة العادية.
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تغيري إعدادات الصوت

يمكنك كتم أصوات الكاميرا أو ضبط مستوى الصوت.

كتم األصوات

قم بعرض القائمة.

 lاضغط على الزر .n

اختر [صامت].

 lاضغط على الزرين  rqالختيار عالمة التبويب .3
 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
[صامت] ،ثم اضغط على الزرين  rqالختيار
[تشغيل].
 lاضغط على الزر  nالستعادة الشاشة العادية.

يمكنك ً
أيضا كتم أصوات الكاميرا بالضغط مع االستمرار على الزر  lوتشغيل الطاقة.

ضبط مستوى الصوت
قم بعرض القائمة.

 lاضغط على الزر .n

اختر [مستوى الصوت].

 lاضغط على الزرين  rqالختيار عالمة التبويب .3
 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
[مستوى الصوت] ،ثم اضغط على الزر .m

قم بتغيير مستوى الصوت.

 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
أحد العناصر ،ثم اضغط على الزرين  rqلضبط
مستوى الصوت.
 lاضغط على الزر  nمرتين الستعادة الشاشة
العادية.
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تغيري سطوع الشاشة

يمكن تغيير سطوع الشاشة بطريقتين.

استخدام القائمة

قم بعرض القائمة.

 lاضغط على الزر .n

اختر [سطوع شاشة العرض].

 lاضغط على الزرين  rqالختيار عالمة التبويب .3
 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
[سطوع شاشة العرض].

قم بتغيير السطوع.

 lاضغط على الزرين  rqلتغيير السطوع.
 lاضغط على الزر  nمرتين الستعادة الشاشة
العادية.

استخدام الزر l
 lاضغط على الزر  lألكثر من ثانية.
 يزداد سطوع الشاشة إلى الحد األقصى ،بغض النظر
عن اإلعداد الذي تم تعيينه في عالمة التبويب .3
 lسيؤدي الضغط على الزر  lمرة أخرى ألكثر من
ثانية إلى عودة سطوع الشاشة إلى الدرجة األصلية.
• عند تشغيل الكاميرا في المرة التالية ،سيكون سطوع الشاشة باإلعداد الذي تم اختياره في عالمة
التبويب .3
• عندما تقوم بضبط السطوع على اإلعداد األعلى في عالمة التبويب  ،3ال يمكنك تغيير السطوع
باستخدام الزر .l
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استعادة إعدادات الكامريا االفرتاضية

عندما تقوم بتغيير إعداد بطريق الخطأ ،يمكنك استعادة إعدادات الكاميرا االفتراضية.

							

قم بعرض القائمة.

 lاضغط على الزر .n

اختر [إعادة ضبط الكل].

 lاضغط على الزرين  rqالختيار عالمة التبويب .3
 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
[إعادة ضبط الكل] ،ثم اضغط على الزر .m

قم بإعادة ضبط اإلعدادات.

 اضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
[موافق] ،ثم اضغط على الزر .m
 ستتم استعادة إعدادات الكاميرا االفتراضية.

هل توجد وظائف ال يمكن إعادة ضبطها؟
• [الوقت/التاريخ] (صفحة  )20الموجود في عالمة التبويب  3و[اللغة] (صفحة  )21و[نظام الفيديو]
(صفحة  )133و[المنطقة الزمنية] (صفحة  )164والصورة التي تم تسجيلها في [صورة البدء]
(صفحة .)161
• البيانات المحفوظة لتوازن األبيض المخصص (صفحة .)85
• األلوان التي تم اختيارها في تركيز اللون (صفحة  )113أو تبديل اللون (صفحة .)114
• اتجاه التصوير الذي تم اختياره في نمط مساعد الدمج (صفحة .)116
• نمط المشهد الذي تم اختياره في ( Kصفحة .)62
• تعويض درجة اإلضاءة والقيم التي تم تعيينها باستخدام قرص تعويض درجة اإلضاءة وقرص سرعة
 (صفحة .)82 ،76• نمط األفالم (صفحة )118
• إعدادات المعايرة للمستويات اإللكترونية (صفحة )108
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املسح املنخفض لبطاقة الذاكرة

قم بإجراء مسح منخفض عند ظهور [خطأ في بطاقة الذاكرة] أو عندما ال تعمل الكاميرا بشكل مناسب
ونظرا لعدم إمكانية استرداد
أو عند االعتقاد بأن سرعة التسجيل/القراءة لبطاقة الذاكرة قد انخفضت.
ً
البيانات الممسوحةَّ ،
فتوخ الحذر الكافي قبل تهيئة بطاقة الذاكرة.

							

قم بعرض القائمة.

 lاضغط على الزر .n

اختر [تهيئة].

 lاضغط على الزرين  rqالختيار عالمة التبويب .3
 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
[تهيئة] ،ثم اضغط على الزر .m

اختر [مسح منخفض].

 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
[مسح منخفض] ،ثم اضغط على الزرين  rqلعرض .
 lبعد الضغط على الزرين  ،poاضغط على الزرين
 rqأو أدر قرص  íالختيار [موافق] ،ثم اضغط على
الزر .m

ابدأ في إجراء المسح المنخفض.

 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
[موافق] ،ثم اضغط على الزر .m
 يبدأ المسح المنخفض.
 عند انتهاء المسح المنخفض ،سيظهر [اكتملت تهيئة
بطاقة الذاكرة].

أكمل المسح المنخفض.

 lاضغط على الزر .m
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وظيفة توفير الطاقة (إغالق تلقائي)

• قد يستغرق المسح المنخفض ً
وقتا أطول من التهيئة القياسية (صفحة )22؛ حيث يتم مسح جميع
البيانات المسجلة.
• يمكنك إيقاف عملية مسح منخفض لبطاقة ذاكرة عن طريق اختيار [إيقاف] .عند إيقاف المسح
المنخفض ،سيتم مسح البيانات ولكن يمكن استخدام بطاقة الذاكرة بال مشاكل.

وظيفة توفري الطاقة (إغالق تلقائي)

لتوفير طاقة البطارية ،يتم إيقاف تشغيل الشاشة وإغالق الكاميرا تلقائيًا عندما ال يتم تشغيلها لوقت
محدد.

توفير الطاقة أثناء التصوير
ستتوقف الشاشة بعد دقيقة تقريبًا من آخر تشغيل للكاميرا .وبعد حوالي دقيقتين إضافيتين ،ستتراجع
العدسة وستتوقف الطاقة .عندما يتم إيقاف الشاشة ولم تتراجع العدسة بعد ،يؤدي الضغط على زر
اإلغالق جزئيًا (صفحة  )23إلى تشغيل الشاشة ويمكن متابعة التصوير.

توفير الطاقة أثناء التشغيل
ستتوقف الطاقة بعد  5دقائق تقريبًا من آخر تشغيل للكاميرا.
• يمكنك إيقاف وظيفة توفير الطاقة (صفحة .)163
• يمكنك ضبط الوقت قبل إيقاف الشاشة (صفحة .)164
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وظائف الساعة

يمكنك ضبط الوقت الحالي.

							

 lاضغط مع االستمرار على الزر .m
 يظهر الوقت الحالي.
 lإذا كنت تحمل الكاميرا بشكل رأسي أثناء استخدام وظيفة
الساعة ،فسيتم تغيير العرض إلى العرض الرأسي.
اضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íلتغيير لون
العرض.
 lاضغط على الزر  mمر ًة أخرى إللغاء عرض الساعة.
عندما تكون الكاميرا في وضع إيقاف التشغيل ،اضغط مع االستمرار على الزر  ،mثم اضغط
على الزر  ON/OFFلعرض الساعة.
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3

التصوير باستخدام وظائف التصوير
املستخدمة بكثرة
يشرح هذا الفصل كيفية التصوير في الظروف المختلفة ،باإلضافة إلى كيفية استخدام
الوظائف الشائعة ،مثل الموقت الذاتي وإيقاف الفالش.

• يفترض هذا الفصل أنه قد تم تعيين الكاميرا على النمط  Aلألقسام من "إيقاف الفالش"
(صفحة  )56وحتى "استخدام الموقت الذاتي" (صفحة  .)56عند التصوير في نمط بخالف
 ،Aراجع الوظائف المتاحة في هذا النمط (صفحة .)203 - 200
• تفترض األقسام من "التصوير في ظروف إضاءة منخفضة (إضاءة منخفضة)" (صفحة )61
وحتى "التقاط لقطات تبدو كنموذج مصغر (تأثير منمنمات)" (صفحة  )74أنه قد تم اختيار النمط
المناظر.
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إيقاف الفالش
يمكنك التصوير مع إيقاف الفالش.

							

اضغط على الزر .r

اختر !.

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
! ،ثم اضغط على الزر .m
 بمجرد التعيين ،سيظهر ! على الشاشة.
 lلتشغيل الفالش مر ًة أخرى ،اتبع الخطوات الواردة أعاله
إلعادة اإلعداد إلى .

ماذا يحدث عند وميض المؤشر باللون البرتقالي وظهور وميض الرمز

؟

عند الضغط على زر اإلغالق جزئيًا في ظروف اإلضاءة المنخفضة حيث يكون من المحتمل اهتزاز
ً
وامضا على الشاشة .قم بتثبيت الكاميرا على
الكاميرا ،سيومض المؤشر باللون البرتقالي وسيظهر رمز
حامل ثالثي القوائم لمنع تحركها.

استخدام املوقت الذايت
يمكن استخدام الموقت الذاتي لتصوير صورة مجموعة تشمل المصور نفسه .يمكنك تعيين التأخير من
وقت الضغط على زر اإلغالق حتى التقاط الصورة (من  0إلى  30ثانية) وعدد اللقطات (من  1إلى
 10لقطات).

							

اضغط على الزر .p
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استخدام الموقت الذاتي

اختر .Q

 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
 .Qأدر قرص  Ûعلى الفور الختيار وقت تأخير،
ثم اضغط على الزرين  rqالختيار عدد اللقطات ،ثم
اضغط على الزر .m
 بمجرد التعيين ،سيظهر  Qعلى الشاشة.

قم بالتصوير.

 lاضغط على زر اإلغالق جزئيًا للتركيز على الهدف ،ثم
اضغط عليه بالكامل.
 عندما يبدأ الموقت الذاتي ،يومض المصباح ويتم تشغيل
صوت الموقت الذاتي.
 lإللغاء التصوير باستخدام الموقت بعد بدء العد التنازلي،
اضغط على الزر .p
في الخطوة .٢
 lالستعادة اإلعداد األصلي ،اختر

ماذا يحدث إذا تم تعيين عدد اللقطات على لقطتين أو أكثر؟
• يتم تعيين إعدادات درجة اإلضاءة وتوازن األبيض في اللقطة األولى.

• إذا انطلق الفالش أو إذا قمت بتعيين عدد كبير من اللقطات ،فقد يستغرق الفاصل الزمني للتصوير ً
وقتا
أطول من المعتاد.
• سيتوقف التصوير تلقائيًا ،إذا أصبحت بطاقة الذاكرة ممتلئة.
عند قيامك بضبط زمن التأخير على أكثر من ثانيتين ،ستزداد سرعة تشغيل مصباح الموقت
الذاتي والصوت قبل تحرير الغالق بثانيتين (يضيء المصباح عند انطالق الفالش).
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قربا
تكبري األهداف بشكل أكثر
ً
(التكبري/التصغري الرقمي)

يمكنك استخدام التكبير/التصغير الرقمي للتكبير حتى  x20تقريبًا كحد أقصى والتقاط األهداف البعيدة
ج ًدا بحيث ال يستطيع التكبير/التصغير البصري تكبيرها .ولكن قد تظهر الصور مشوشة ،بنا ًء على
إعداد بكسل التسجيل (صفحة  )78وعامل التكبير/التصغير المستخدَم.

							

قم بتحريك ذراع التكبير/التصغير باتجاه .i

 lاضغط مع االستمرار على الذراع حتى يتوقف
التكبير/التصغير.
 سيتوقف التكبير/التصغير عند الوصول إلى أقصى
عامل تكبير/تصغير ممكن دون انخفاض جودة الصورة،
وسيظهر عامل التكبير/التصغير عندما تقوم بتحرير
ذراع التكبير/التصغير.
عامل التكبير/التصغير

قم بتحريكه باتجاه  iمرة أخرى.

 سيتم تكبير التكبير/التصغير الرقمي على الهدف أكثر.

ماذا يحدث عند ظهور عامل التكبير/التصغير باللون األزرق؟
ستكون الصور التي تم التقاطها بعامل التكبير/التصغير يظهر باللون األزرق رديئة.

إيقاف تشغيل التكبير/التصغير الرقمي
إليقاف تشغيل التكبير/التصغير الرقمي ،اضغط على الزر  nالختيار [التكبير/التصغير الرقمي] في
عالمة التبويب  ،4ثم اختر [إيقاف].
يكون الطول البؤري عند استخدام التكبير/التصغير البصري والرقمي معًا من  28إلى  560مم،
بينما يكون من  28إلى  140مم عند استخدام التكبير/التصغير البصري فقط (مكافئ فيلم .)35mm
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تكبير األهداف بشكل أكثر قربًا (التكبير/التصغير الرقمي)

احملول التقريب الرقمي
يمكن زيادة الطول البؤري للعدسة بمقدار  ×1.4تقريبًا أو  ×2.3تقريبًا .ويساعد ذلك على زيادة
سرعة اإلغالق وانخفاض فرصة اهتزازا الكاميرا أكثر من مجرد استخدام التكبير/التصغير (بما في
ذلك التكبير/التصغير الرقمي) المستخدم عند عامل التكبير/التصغير ذاته .ومع ذلك؛ قد تظهر الصور
مشوشة ،بنا ًء على مجموعة وحدات بكسل التسجيل (صفحة  )78وإعدادات المحول التقريب الرقمي
المستخدمة.

							

اختر [التكبير/التصغير الرقمي].

 lاضغط على الزر .n
 lاضغط على الزرين  rqالختيار عالمة التبويب .4
 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
[التكبير/التصغير الرقمي].

اقبل اإلعداد.

 lاضغط على الزرين  rqالختيار مستوى تكبير.
 lسيؤدي الضغط على الزر  nإلى استعادة شاشة
التصوير.
 سيتم تكبير العرض ،وسيظهر عامل التكبير/التصغير
على الشاشة.
 lللعودة إلى التكبير/التصغير الرقمي القياسي ،اختر
[التكبير/التصغير الرقمي] ،ثم اختر الخيار [قياسي].

ماذا يحدث عند ظهور عامل التكبير/التصغير باللون األزرق؟
سيؤدي استخدام هذه الوظيفة عند إعداد بكسل التسجيل على
(يتم عرض عامل التكبير/التصغير باللون األزرق).

أو

إلى انخفاض جودة الصورة

• تعد األطوال البؤرية التي يتم ضبطها عند استخدام [ ]1.4xو[ ]2.3xهي  196 – 39.2مم
و 322 – 64.4مم (مكافئ فيلم .)35mm
• ال يمكن استخدام المحول التقريب الرقمي والتكبير/التصغير الرقمي معًا.
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إدراج الوقت والتاريخ
يمكنك إدراج تاريخ التصوير ووقته أسفل الجانب األيمن من الصورة .ومع ذلك؛ فبمجرد إدراجهما،
ال يمكنك حذفهما .فتأكد من التحقق ً
مسبقا من تعيين التاريخ والوقت الصحيحين (صفحة .)19

							

اختر [طابع التاريخ].

 lاضغط على الزر .n
 lاضغط على الزرين  rqالختيار عالمة التبويب .4
 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
[طابع التاريخ].

اقبل اإلعداد.

 lاضغط على الزرين  rqالختيار [التاريخ] أو
[تاريخ ووقت].
 lسيؤدي الضغط على الزر  nإلى استعادة شاشة
التصوير.
 بمجرد التعيين ،سيظهر [تاريخ] على الشاشة.

قم بالتصوير.

 سيتم تسجيل تاريخ التصوير أو وقته أسفل الجانب األيمن
من الصورة.
 lالستعادة اإلعداد األصلي ،اختر [إيقاف] في الخطوة .2

يمكنك إدراج تاريخ التصوير وطباعته في الصور التي ال تحتوي على تاريخ ووقت مضمنين
كما يلي .ومع ذلك ،إذا قمت بإجراء ذلك على الصور التي تحتوي على تاريخ ووقت مضمنين،
فقد تتم طباعة التاريخ والوقت مرتين.
• استخدم إعدادات طباعة ( DPOFصفحة  )155للطباعة.
• استخدم البرنامج المرفق للطباعة.
• للحصول على تفاصيل ،راجع دليل البرامج.
• قم بالطباعة باستخدام وظائف الطابعة.
• للحصول على تفاصيل ،راجع دليل الطباعة الشخصي.
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التصوير يف ظروف إضاءة منخفضة
(إضاءة منخفضة)

يمكنك التصوير في أماكن مظلمة مع تقليل اهتزاز الكاميرا وعدم وضوح الهدف.

							

قم بالدخول إلى النمط

 lقم بتعيين قرص األوضاع على

.

قم بالتصوير.

• سيتم عرض إعداد بكسل التسجيل  ،Dوسيتم تثبيت الصورة على  1824 × 1368بكسل.
• في

 ،سيتم تعيين سرعة  -تلقائيًا على سرعة أعلى بنا ًء على ظروف التصوير.

• يمكنك تعيين سرعة  -أعلى من أنماط أخرى (صفحة .)82
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التصوير يف ظروف خمتلفة
ستقوم الكاميرا بتحديد اإلعدادات الضرورية المناسبة للظروف التي ترغب في التصوير فيها عندما
تقوم باختيار النمط المطابق.

							

قم بالدخول إلى النمط .K

 lقم بتعيين قرص األوضاع على .K

اختر نمط التصوير.

 lبعد الضغط على الزر  ،mاضغط على الزرين po
الختيار .I

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار نمط
تصوير ،ثم اضغط على الزر .m

قم بالتصوير.
 Iالتقاط صور شخصية (طولي)

تأثيرا ً
رقيقا عند تصوير األشخاص.
 lيخرج ً

 Jالتقاط مناظر طبيعية (عرضي)

 lيسمح لك بتصوير مناظر طبيعية رائعة بعمق حقيقي.
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التصوير في ظروف مختلفة

 Vالتقاط صور أطفال وحيوانات أليفة
(أطفال وحيوانات أليفة)

 lيتيح لك التقاط صور األهداف المتحركة ،مثل األطفال
والحيوانات األليفة ،دون فقد أية فرصة للتصوير
الفوتوغرافي.
مترا واح ًدا
 lستتمكن من التركيز على األهداف التي تبعد ً
تقريبًا أو أكثر عن نهاية العدسة.

التقاط لقطات األهداف المتحركة (لقطات سريعة)

 lيتيح التقاط صور متتابعة أثناء التركيز تلقائيًا.
 lعند إعداد أقصى حد لعرض الزاوية ،ستتمكن من
مترا واح ًدا تقريبًا أو
التركيز على األهداف التي تبعد ً
أكثر عن نهاية العدسة ،وعند إعداد أقصى حد للقطة
المقربة ،ستتمكن من التركيز على األهداف التي تبعد
مترين تقريبًا أو أكثر عن نهاية العدسة.
w

التقاط صور أشخاص على الشاطئ (شاطئ)

S

التصوير تحت الماء (تحت الماء)

 lيتيح لك التقاط لقطات لألشخاص في اإلضاءة الساطعة
على الشواطئ الرملية؛ حيث يكون ضوء الشمس
المنعكس قويًا.

 lيتيح لك التقاط لقطات بألوان طبيعية للحياة المائية
والمناظر الموجودة تحت الماء ،عند استخدامه مع
الحقيبة المقاومة للماء ( WP-DC34تباع منفصلة).
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التصوير في ظروف مختلفة

O

التقاط لقطات األوراق (أوراق)

P

التقاط صور أشخاص وسط الثلوج (ثلج)

t

التقاط صور األلعاب النارية (ألعاب نارية)

 lيتيح لك التقاط صور األشجار وأوراق النبات ،مثل
األوراق حديثة النمو أو أوراق النبات في الخريف أو
ُّ
تفتح األزهار بألوان زاهية.

 lيتيح لك التقاط لقطات ساطعة بألوان طبيعية لألشخاص
أمام خلفيات ثلجية.

 lيتيح لك التقاط صور األلعاب النارية بألوان زاهية.

في النمط  ،tقم بتثبيت الكاميرا على حامل ثالثي القوائم لمنع تحركها وحدوث تشويش
للصورة .باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي تعيين [نمط  ]ISعلى [إيقاف] عند التصوير باستخدام حامل
ثالثي القوائم (صفحة .)171
في نمط  Vأو  Sأو
لمطابقة ظروف التصوير.

نظرا لزيادة سرعة ( ISOصفحة )82
 ،قد تظهر الصور مشوشة ً

إضافة تأثريات والتصوير
التقاط صور بألوان زاهية (زاهي ممتاز)

 lيتيح لك التقاط لقطات بألوان زاهية وكثيفة.
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التصوير في ظروف مختلفة

التقاط لقطات ذات تأثير ملصق (تأثير ملصق)

 lيتيح لك التقاط لقطات تبدو كملصق أو رسم توضيحي
قديم.

قم بمحاولة التقاط بعض اللقطات التجريبية ً
أوال؛ حيث إنك قد ال تحصل على النتائج المتوقعة
و .
للصور الملتقطة في
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التصوير يف النمط

8

(النمط لقطة سريعة)

استخدم مكتشف المشهد (صفحة  )89للتصوير .تقوم الكاميرا بضبط التركيز ودرجة اإلضاءة على
الهدف باستمرار في مكتشف المشهد؛ بحيث ال تفقد أية فرصة للتصوير.

							

قم بالدخول إلى النمط .8

 lقم بتعيين قرص األوضاع على .8
 يتم عرض الشاشة التي تظهر في الخطوة .2

قم بضبط اإلعدادات.

 lبعد الضغط على الزر  ،mاضغط على األزرار
 rqpoأو أدر قرص  íالختيار أحد العناصر.
 lأدر قرص  Ûالختيار أحد الخيارات ،ثم اضغط على
الزر .m
 lسيؤدي الضغط على الزر  lإلى إيقاف الشاشة.
اضغط عليه مرة أخرى الستعادة الشاشة.

قم بضبط التركيز ودرجة اإلضاءة.

 lقم بضبط الهدف في مكتشف المشهد.
 إذا تم التقاط وجه ،فسيستمر ضبط التركيز ودرجة
اإلضاءة على الوجه.
 إذا لم يتم التقاط أوجه ،فسيستمر ضبط التركيز ودرجة
اإلضاءة على الهدف في وسط مكتشف المشهد.

قم بالتصوير.

 lعندما تريد التقاط صورة ،اضغط على زر اإلغالق
جزئيًا ،ثم اضغط على زر اإلغالق بالكامل بسرعة.
 سيتم عرض الصورة على الشاشة.

العدد التقريبي للقطات التي يمكن التقاطها في نمط 8

في نمط  ،8تقوم الكاميرا بضبط التركيز ودرجة اإلضاءة باستمرار ،مما يسبب استنفاد البطارية
بشكل سريع .عدد اللقطات التي يمكن التقاطها تقريبًا هو ( 310صفحة .)14
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التصوير في النمط ( 8النمط لقطة سريعة)

• قد تختلف المنطقة المرئية في مكتشف المشهد ً
قليال عن الصورة المسجلة.
• في نسب العرض إلى االرتفاع بخالف  ،4:3ستختلف المنطقة المرئية في مكتشف المشهد
عن المنطقة الموجودة في الصورة المسجلة ،لذلك تأكد من تأكيد اإلعدادات قبل التصوير.
• بمجرد الضغط على زر اإلغالق جزئيًا ،سيتم قفل التركيز (صفحة .)90
• ال يمكنك استخدام الشاشة عند التصوير .قم باستخدام مكتشف المشهد للتصوير.

شاشة اإلعدادات
٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١
١
٢
٣
٤

١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩

٥
٢٢ ٢١ ٢٠

سرعة اإلغالق
(صفحة )106 ،104
تعويض درجة اإلضاءة
(صفحة )76
توازن األبيض (صفحة )84
األلوان (صفحة )87
رسم توضيحي (صفحة )45
الموقت الذاتي (صفحة )56
قيمة ضبط العدسة
(صفحة )106 ،105
تعويض درجة إضاءة الفالش
(صفحة )110

٢٣

قفل ( AEصفحة / )101
قفل ( FEصفحة )102
نسبة العرض إلى االرتفاع
(صفحة )78
سرعة ( ISOصفحة )82
نمط الوميض
(صفحة )103 ،77 ،56
تباين ذكي (صفحة )107
نوع الصورة (صفحة )80
الضغط (جودة الصورة)
(صفحة  / )79تسجيل Pixels
(صفحة )78

( Drive Modeصفحة )86
اتجاه الكاميرا (صفحة )197
موازن الصورة (صفحة )171
اللقطات القابلة للتسجيل
(صفحة )17
مؤشر شحن البطارية
(صفحة )15
تصحيح العين الحمراء
(صفحة )109
طابع التاريخ (صفحة )60
نقل من Eye-Fi
(صفحة )188

ال تتاح الوظائف بخالف المذكورة في قائمة شاشة اإلعدادات أو التي يمكن الوصول إليها
بالضغط على الزر ( nصفحة .)202
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التقاط التبسم والتصوير
ستقوم الكاميرا بالتصوير  -حتى دون الضغط على زر اإلغالق  -عندما تكتشف تبسمًا.

							

اختر

.

 ،ثم

 lاتبع الخطوتين  1و 2في صفحة  62الختيار
اضغط على الزر .l
 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
 ،ثم اضغط على الزر .l
 ستدخل الكاميرا في وضع االستعداد للتصوير ،وستظهر
[تم تشغيل التقاط التبسم] على الشاشة.

قم بتوجيه الكاميرا باتجاه أحد األشخاص.

 lستقوم الكاميرا بالتصوير في كل مرة تكتشف فيها تبسمًا
بعد إضاءة المصباح.
 lسيؤدي الضغط على الزر  pإلى إيقاف التقاط التبسم
ً
مؤقتا .اضغط على الزر  pمرة أخرى الستئناف التقاط
التبسم.

ماذا يحدث إذا لم يتم التقاط التبسم؟
كاف إلظهار بعض األسنان عند
يكون التبسم سهل االلتقاط إذا قام الهدف بمواجهة الكاميرا وفتح فمه بشكل ٍ
التبسم.

تغيير عدد اللقطات
بعد اختيار

في الخطوة  ،1اضغط على الزرين .po

• ينبغي التبديل إلى نمط تصوير آخر عند االنتهاء من التصوير ،وإال ستقوم الكاميرا بمتابعة
التقاط لقطات في كل مرة تكتشف فيها تبسمًا.
• يمكنك التصوير ًَ
أيضا من خالل الضغط على زر اإلغالق.
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استخدام موقت ذايت للغمز
قم بتوجيه الكاميرا باتجاه أحد األشخاص ،ثم اضغط على زر اإلغالق بالكامل .ستقوم الكاميرا
بالتصوير بعد ثانيتين تقريبًا من اكتشافها للغمز.

							

اختر

.

 ،ثم

 lاتبع الخطوتين  1و 2في صفحة  62الختيار
اضغط على الزر .l
 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
 ،ثم اضغط على الزر .l

قم بتركيب اللقطة ،ثم اضغط على زر اإلغالق
جزئيًا.

 lتأكد من ظهور إطار أخضر حول وجه الشخص الذي
سيقوم بالغمز.

اضغط على زر اإلغالق بالكامل.

 ستدخل الكاميرا إلى وضع االستعداد للتصوير ،وسيظهر
[اغمز اللتقاط صورة] على الشاشة.
 سيومض المصباح وسيتم تشغيل صوت الموقت الذاتي.

قم بمواجهة الكاميرا والغمز.

 سيتم تحرير الغالق بعد ثانيتين تقريبًا من التقاط الغمز
من الشخص الذي يوجد إطار حول وجهه.
 lإللغاء التصوير باستخدام الموقت بعد بدء العد التنازلي،
اضغط على الزر .p

ماذا يحدث إذا لم يتم التقاط الغمز؟
• قم بالغمز ببطء.
• قد ال يتم التقاط الغمز إذا كانت العيون مغطاة بالشعر أو قبعة أو عند ارتداء نظارة.
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استخدام موقت أوجه ذاتي

تغيير عدد اللقطات
بعد اختيار

في الخطوة  1الواردة في صفحة  ،69اضغط على الزرين .po

• سيتم ً
أيضا التقاط إغالق كال العينين كغمز.
• إذا لم يتم اكتشاف غمز ،فسيتم تحرير الغالق بعد مرور  15ثانية تقريبًا.
• إذا لم يتواجد أشخاص في اللقطة عند الضغط على زر اإلغالق بالكامل ،فستقوم الكاميرا
بالتصوير بعد دخول شخص إلى اللقطة وقيامه بالغمز.

استخدام موقت أوجه ذايت
سيتم تحرير الغالق بعد ثانيتين تقريبًا من اكتشاف الكاميرا وجهًا جدي ًدا (صفحة  .)24يمكن استخدام
هذه الوظيفة عندما يريد المصور أن يكون في الصورة ،كصورة مجموعة ً
مثال.

							

اختر

.

 ،ثم

 lاتبع الخطوتين  1و 2في صفحة  62الختيار
اضغط على الزر .l
 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
 ،ثم اضغط على الزر .l

قم بتركيب اللقطة ،ثم اضغط على زر اإلغالق
جزئيًا.

 lتأكد من ظهور إطار أخضر حول الوجه الذي تم التركيز
عليه ،وظهور إطارات بيضاء حول األوجه األخرى.

اضغط على زر اإلغالق بالكامل.

 ستقوم الكاميرا بالدخول إلى وضع االستعداد للتصوير،
وستظهر [انظر مباشرة إلى الكاميرا لبدء العد التنازلي]
على الشاشة.
 سيومض المصباح وسيتم تشغيل صوت الموقت الذاتي.
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عال (نطاق ديناميكي عالي)
تصوير مشاهد ذات تباين ٍ

انضم إلى األهداف وانظر إلى الكاميرا.

 عندما تلتقط الكاميرا وجهًا جدي ًدا ،ستزداد سرعة تشغيل
ً
مضيئا عند انطالق
المصباح والصوت (يظل المصباح
الفالش) وسيتم تحرير الغالق بعد ذلك بثانيتين.
 lإللغاء التصوير باستخدام الموقت بعد بدء العد التنازلي،
اضغط على الزر .p

تغيير عدد اللقطات
بعد اختيار

في الخطوة  ،1اضغط على الزرين .po

حتى إذا لم يتم التقاط وجهك بعد االنضمام إلى األهداف ،فسيتم تحرير الغالق بعد مرور
 15ثانية تقريبًا.

عال
تصوير مشاهد ذات تباين
ٍ
(نطاق ديناميكي عايل)

تقوم الكاميرا بالتقاط ثالث لقطات متتالية ذات سطوع مختلف ،ثم تختار المناطق ذات السطوع
األفضل وتجمعها في صورة واحدة .وهذا يتيح لك التقليل من نسبة اإلشراق الزائد وفقد التفاصيل في
مناطق الظل التي توجد بكثرة في المشاهد ذات التباين العالي.

							

اختر

.

 lاتبع الخطوتين  1و 2في صفحة  62الختيار

.

قم بتأمين الكاميرا.

 lقم بتثبيت الكاميرا على حامل ثالثي القوائم حتى ال
تتحرك الكاميرا وال يحدث تشويش للصورة.

قم بالتصوير.

 ستقوم الكاميرا بجمع اللقطات الثالث التي التقطتها بعد
الضغط على زر اإلغالق بالكامل.
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عال (نطاق ديناميكي عالي)
تصوير مشاهد ذات تباين ٍ

ينبغي تعيين [نمط  ]ISعلى [إيقاف] عند التصوير في هذا النمط (صفحة .)171
• قم بمحاولة التقاط بعض اللقطات التجريبية ً
أوال؛ حيث إنك قد ال تحصل على النتائج المتوقعة
بنا ًء على ظروف التصوير.
• ستكون الصورة مشوشة إذا تحرك الهدف.

نظرا ألنه يتم الجمع بين الصور بعد التصوير ،فقد تستغرق المعالجة ً
وقتا معي ًنا قبل إمكانية
• ً
التقاط اللقطة التالية.

إضافة تأثريات ألوان
		

اختر تأثير لون.

 lاتبع الخطوتين  1و 2في صفحة  62الختيار .
 lبعد الضغط على الزر  ،lاضغط على الزرين
 rqأو أدر قرص  íالختيار تأثير لون ،ثم اضغط
على الزر  lمرة أخرى.

تأثيرات األلوان
إيقاف التأثير
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—

بني

لدرجات ألوان البني.

أبيض وأسود

لألسود واألبيض.

زاهي ممتاز

يتيح لك التقاط لقطات ذات ألوان زاهية وكثيفة

تأثير ملصق

يتيح لك التقاط لقطات تبدو كملصق أو رسم توضيحي قديم.

التصوير باستخدام ألوان باهتة
(حنني للماضي)

يعمل هذا التأثير على جعل األلوان باهتة وجعل الصورة خشنة مما يجعلها تبدو كصورة قديمة .يمكنك
االختيار من بين  5مستويات للتأثير.

							

اختر

.

 lاتبع الخطوتين  1و 2في صفحة  62الختيار

.

قم باختيار مستوى التأثير.

 lأدر قرص  Ûالختيار مستوى التأثير.

قم بالتصوير.
• ال يتاح كل من التكبير/التصغير الرقمي (صفحة  )58وطابع التاريخ (صفحة  )60وتصحيح
العين الحمراء (صفحة .)109
• سيتم تغيير األلوان في شاشة التصوير ،ولكن لن يتم عرض تأثير الخشونة .يمكنك التحقق من
هذا التأثير عند عرض الصورة (صفحة .)27
• في بعض الحاالت ،قد ال تحصل على النتيجة المتوقعة.

التصوير بتأثريات عدسة عني السمكة
(تأثري عني سمكة)

المحرف لعدسة عين السمكة.
يتيح لك التصوير باستخدام التأثير
ِّ

							

اختر

.

 lاتبع الخطوتين  1و 2في صفحة  62الختيار

.

قم باختيار مستوى التأثير.

 lاضغط على الزر .l
 سيظهر [مستوى التأثير] على الشاشة.
 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
مستوى تأثير ،ثم اضغط على الزر .l
 يمكنك التحقق من التأثير على الشاشة.

قم بالتصوير.

قم بمحاولة التقاط بعض اللقطات التجريبية ً
أوال؛ حيث إنك قد ال تحصل على النتائج المتوقعة
بنا ًء على ظروف التصوير.
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التقاط لقطات تبدو كنموذج مصغر
(تأثري منمنمات)

يقوم بعدم توضيح األجزاء المختارة في الجزء العلوي والسفلي للصورة إلظهار تأثير نموذج مصغر.

							

اختر

.

 lاتبع الخطوتين  1و 2في صفحة  62الختيار .
 يظهر إطار أبيض (المنطقة التي ستظل واضحة) على
الشاشة.

اختر المنطقة المراد الحفاظ على التركيز عليها.

 lاضغط على الزر .l
 lقم بتحريك ذراع التكبير/التصغير لتغيير حجم اإلطار،
واضغط على الزرين  poلتغيير موضع اإلطار.
 lيؤدي الضغط على الزر  lإلى استعادة شاشة
التصوير.

قم بالتصوير.
• إذا قمت بالضغط على الزر  mفي الخطوة  ،2فسيتم تبديل االتجاه األفقي/الرأسي لإلطار،
ويمكنك الضغط على الزرين  rqلتغيير موضع اإلطار عندما يتم عرضه رأسيًا.
• سيؤدي حمل الكاميرا رأسيًا إلى تغيير اتجاه اإلطار.
• قم بمحاولة التقاط بعض اللقطات التجريبية ً
أوال؛ حيث إنك قد ال تحصل على النتائج المتوقعة
بنا ًء على ظروف التصوير.

األنماط المتاحة للمشاهد األخرى
بإضافة إلى األنماط التي تم شرحها في هذا القسم ،تتاح أنماط المشاهد التالية ً
أيضا:
•  Tتركيز اللون (صفحة )113
•  Yتبديل اللون (صفحة )114
•  v xمساعد الدمج (صفحة )116
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4

اختيار اإلعدادات بنفسك

ستتعرف في هذا الفصل على كيفية استخدام الوظائف المختلفة في النمط  Gلتحسين
مهارات التصوير الخاصة بك بشكل متقدم.

• يفترض هذا الفصل أنه قد تم تعيين قرص األوضاع على .G
• يشير  Gإلى برنامج .AE
• قبل محاولة التصوير باستخدام إحدى الوظائف الموضحة في هذا الفصل في أية أنماط أخرى
بخالف النمط  ،Gتحقق من إتاحة الوظيفة في هذه األنماط (صفحة .)203 - 200
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التصوير يف برنامج AE
يمكنك اختيار إعدادات الوظائف المختلفة لتناسب تفضيالتك.
يشير  AEإلى درجة اإلضاءة التلقائية.
يتراوح نطاق التركيز بين  5سم تقريبًا – المحدود عند أقصى حد التساع الزاوية ( )jو 30سم
تقريبًا – المحدود عند أقصى حد للقطة المقربة (.)i

							

قم بالدخول إلى النمط .G

 lقم بتعيين قرص األوضاع على .G

قم بضبط اإلعدادات ً
وفقا ألغراضك
(صفحة .)90-76
قم بالتصوير.
ماذا يحدث إذا ظهرت سرعة اإلغالق وقيمة ضبط العدسة باللون البرتقالي؟
في حالة تعذر الحصول على درجة إضاءة صحيحة عند الضغط على زر اإلغالق جزئيًا ،ستظهر سرعة
جرب اإلعدادات التالية للحصول على درجة اإلضاءة
اإلغالق وقيمة ضبط العدسة باللون البرتقاليِّ .
الصحيحة.
• اختيار سرعة  ISOأعلى (صفحة )82
• قم بتشغيل الفالش (صفحة )77

ضبط السطوع (تعويض درجة اإلضاءة)

يمكنك ضبط درجة اإلضاءة القياسية التي قامت الكاميرا بضبطها بزيادة  1/3نقطة توقف في النطاق
من  -2إلى .+2

							

		

76

قم بضبط السطوع.

 lأثناء مشاهدة الشاشة ،أدر قرص تعويض درجة اإلضاءة
لضبط السطوع.
 في وضع التصوير حيث يكون تعويض درجة اإلضاءة
متاحا ،يضيء مصباح تعويض درجة اإلضاءة باللون
ً
البرتقالي.
 سيظهر مقدار تعويض درجة اإلضاءة على الشاشة.

تشغيل الفالش
يمكنك جعل الفالش ينطلق في كل مرة تقوم فيها بالتصوير .يتراوح نطاق الفالش الفعال بين  50سم
  7.0م تقريبًا عند أقصى حد التساع الزاوية ( )jو 50سم  4.0 -م تقريبًا عند أقصى حد للقطةالمقربة (.)i

							

		

اختر .h

 lبعد الضغط على الزر  ،rاضغط على الزرين  rqأو
أدر قرص  íالختيار  ،hثم اضغط على الزر .m
 بمجرد التعيين ،سيظهر .h

تصوير لقطات قريبة ()Macro

يمكنك تصوير هدف موجود على مسافة قريبة أو حتى تصوير لقطات قريبة له .يتراوح نطاق التركيز
بين  50 – 1سم تقريبًا عند أقصى حد التساع الزاوية (.)j

							

		

اختر .e

 lسيتم تبديل نمط التصوير بين  eو
على الزر .q
 بمجرد التعيين ،سيظهر .e

عند كل ضغطة

عند التصوير في النمط  ،macroقد تكون حواف الصورة داكنة في حالة انطالق الفالش.

كيف يمكنني التقاط لقطات قريبة بشكل أفضل؟
جرب تثبيت الكاميرا على حامل ثالثي القوائم والتصوير باستخدام
عند التصوير في النمط ِّ ،macro
الموقت الذاتي لمنع تحرك الكاميرا وحدوث تشويش للصورة (صفحة .)56
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تغيري نسبة العرض إىل االرتفاع
يمكنك تغيير نسبة العرض إلى االرتفاع لصورة ما.

							

اختر نسبة عرض إلى ارتفاع.

 lبعد الضغط على الزر  ،mاضغط على الزرين po

الختيار

.

اختر أحد الخيارات.

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار أحد
الخيارات ،ثم اضغط على الزر .m
نسبة العرض إلى االرتفاع ذاتها كما في شاشة أجهزة التلفزيون عالية الدقة.
نسبة العرض إلى االرتفاع ذاتها كما في فيلم  .35mmوهي مناسبة لطباعة صور بحجم × 12.7
 17.9سم أو بحجم بطاقة بريدية.
نسبة العرض إلى االرتفاع نفسها كما في شاشة هذه الكاميرا .وهي مناسبة لطباعة صور بحجم
 12.7 × 8.9سم.
نسبة عرض إلى ارتفاع مربعة الشكل.
نسبة عرض إلى ارتفاع مناسبة بشكل جيد للصور الشخصية.

• نسبة العرض إلى االرتفاع الخاصة بصور

و

(صفحة  )80مثبتة على

.

.

متاحا فقط بنسبة
• يكون التكبير/التصغير الرقمي (صفحة ً )58
• يمكنك ً
أيضا تعيين الكاميرا ليتم تغيير نسبة العرض إلى االرتفاع من خالل إدارة القرص Û
أو .í

تغيري إعداد تسجيل ( Pixelحجم الصورة)

يمكنك االختيار من بين أربعة إعدادات تسجيل ( pixelحجم الصورة).

							

اختر إعداد تسجيل .pixel

 lبعد الضغط على الزر  ،mاضغط على الزرين po

الختيار

.

اختر أحد الخيارات.
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 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار أحد
الخيارات ،ثم اضغط على الزر .m
 سيظهر اإلعداد على الشاشة.

تغيري معدل الضغط (جودة الصورة)

(دقيق)،

يمكنك اختيار أحد المستويين التاليين لمعدل الضغط (جودة الصورة):

							

(عادي).

اختر إعداد معدل الضغط.

 lبعد الضغط على الزر  ،mاضغط على الزرين po
الختيار  ،ثم اضغط على الزر .l

اختر أحد الخيارات.

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار أحد
الخيارات ،ثم اضغط على الزر .m
 سيظهر اإلعداد على الشاشة.

القيم التقريبية لتسجيل  Pixelsومعدل الضغط (لنسبة العرض إلى االرتفاع )4:3
تسجيل Pixels
(كبير)
10 M/3648×2736
(متوسط )1
6 M/2816×2112
(متوسط )2
2 M/1600×1200
(صغير)
0.3 M/640×480

معدل الضغط

حجم بيانات صورة واحدة
(تقريبًا بالكيلو بايت)

عدد اللقطات التي يمكن التقاطها
لكل بطاقة ذاكرة
 4جيجا بايت

 16جيجا بايت

2،565

1471

6026

1،226

3017

12354

1،620

2320

9503

780

4641

19007

558

6352

26010

278

12069

49420

150

20116

82367
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30174

123550

وفقا للمعايير التي وضعتها  ،Canonوالتي قد تتغير ً
• يتم قياس القيم الواردة بالجدول ً
وفقا للهدف وبطاقة الذاكرة
وإعدادات الكاميرا.
• تعتمد القيم الواردة بالجدول على نسبة العرض إلى االرتفاع  .4:3وإذا تم تغيير نسبة العرض إلى االرتفاع  ،يمكن
التقاط مزيد من الصور ألن حجم البيانات سيكون أصغر مما في الصور التي بنسبة  .4:3ومع ذلك ،بما أن صور
.
لديها إعداد  1920 × 1080بكسل ،سيكون حجم بياناتها أكبر من صور
16:9

79

التقاط صور RAW

القيم التقريبية لحجم الورق (لنسبة العرض إلى االرتفاع )4:3
A2

l

مناسب إلرسال الصور كمرفقات بريد إلكتروني.

A3-A5
17.9 × 12.7سم
حجم بطاقة بريدية
12.7 × 8.9سم

التقاط صور RAW
صورة  RAWهي بيانات أولية مسجلة دون انخفاض جودة الصورة تقريبًا ناتجة عن معالجة
الصورة داخل الكاميرا .يمكنك استخدام البرنامج المزوَّد لضبط الصورة بأية طريقة تريدها مع أقل فقد
لجودة الصورة.

							

اختر .

 lبعد الضغط على الزر  ،mاضغط على الزرين po

الختيار

.

اختر أحد الخيارات.

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
 ،ثم اضغط على الزر .m
أو
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التقاط صور RAW
تسجيل صورة  .JPEGعند تسجيل صور بتنسيق  ،JPEGتتم معالجة الصور داخل الكاميرا
للحصول على أفضل جودة وضغط للصورة .ومع ذلك ،ال يمكن عكس عملية الضغط ،مما يعني
ً
فضال عن ذلك ،تؤدي معالجة الصورة إلى
عدم إمكانية استعادة البيانات األولية بمجرد ضغطها.
انخفاض الجودة.
تسجيل صورة  .RAWصورة  RAWهي بيانات أولية مسجلة دون انخفاض جودة الصورة
تقريبًا ناتجة عن معالجة الصورة داخل الكاميرا .ال يمكن استخدام هذه البيانات كما هي للعرض
أو الطباعة على جهاز كمبيوتر .يجب ً
أوال استخدام البرنامج المزوَّد (Digital Photo
 )Professionalلتحويل بيانات الصورة إلى ملف  JPEGأو  .TIFFعند تحويل بيانات
الصورة ،يمكنك ضبطها على أقل انخفاض في جودة الصورة .سيتم تثبيت تسجيل  pixelsعلى
 ،3648 × 2736وسيكون حجم بيانات الصورة الواحدة  14297كيلو بايت تقريبًا.
سيتم تسجيل صورتين ،إحداهما بتنسيق  RAWواألخرى بتنسيق  JPEGعند كل لقطة .وحيث
يتم تسجيل صورة ً JPEG
أيضا ،يمكنك طباعة الصورة أو عرضها على جهاز كمبيوتر دون
استخدام البرنامج المزوَّد.

تأكد من استخدام البرنامج المزوَّد لنقل كل من صور  RAWوصور  JPEGالتي تم تسجيلها
في الوقت ذاته (صفحة .)2

كيف تقوم بمسح الصور الملتقطة باستخدام
إذا قمت بالضغط على الزر  aأثناء عرض صورة
.] +
التالية[ :مسح ] و[مسح ] و[مسح

؟

(صفحة  ،)28يمكنك االختيار من خيارات المسح

• يكون [التكبير/التصغير الرقمي] (صفحة  )58و[طابع التاريخ] (صفحة  )60غير متاحين عند
.
أو
التصوير في
• امتداد الملف لصور  JPEGهو " ".JPGوامتداد الملف لصور  RAWهو ".".CR2
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تغيري سرعة ISO
اختر سرعة .ISO

		

 lأدر قرص  -الختيار إعداد سرعة .-
 عند اختيار سرعة  -متاحة للتعيين ،يضيء مصباح
 باللون البرتقالي. عند اختيار سرعة  -غير متاحة للتعيين ،سيتم إغالق
مصباح  ،-وسيتم تعيين الكاميرا تلقائيًا على
عندما تكون في النمط .)D
(أو
 سيظهر اإلعداد على الشاشة.

لضبط سرعة  -تلقائيًا ً
وفقا لنمط التصوير وظروف التصوير.
منخفض

للظروف المناخية المعتدلة والتصوير في الخارج
لألجواء الملبدة بالغيوم ،عند مغيب الشمس

عال
ٍ

للمشاهد الليلية والتصوير بالداخل في ظروف معتمة

تغيير سرعة -
• يؤدي خفض سرعة  -إلى صور أكثر حدة ،ولكن قد تزداد احتماالت حدوث تشويش للصورة في
ظروف تصوير معينة.
• تؤدي زيادة سرعة  -إلى زيادة سرعة اإلغالق ،مما يعمل على خفض تشويش الصورة والسماح
بوصول الفالش إلى مسافات أوسع نحو الهدف .ومع ذلك ،ستظهر الصور مشوشة.

ماذا يحدث إذا استمر تشويش الصورة؟
(صفحة  )61إلعدادات سرعة
كافية لمنع اهتزاز الكاميرا حتى اآلن ،يسمح النمط
إذا لم تكن
و و و و و  .في النمط  ،اضغط على الزر  ،mثم اضغط
 الخاصة بـعلى الزرين  poالختيار  .اضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íلتعيين سرعة .-
عند تعيين الكاميرا على
تم تعيينها تلقائيًا.

82

 ،يمكنك الضغط على زر اإلغالق جزئيًا لعرض سرعة  -التي

تغيير سرعة ISO

تغيري أقصى حد لسرعة  -للنمط
يمكنك تعيين أقصى حد لسرعة  -الخاصة بالنمط

-

للنمط

.

							

اختر [إعدادات سرعة  ISOالتلقائية].

 lاضغط على الزر  nالختيار [إعدادات سرعة
 ISOالتلقائية] في عالمة التبويب  ،4ثم اضغط على
الزر .m

اختر أقصى حد لسرعة .-

 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
[أقصى حد لسرعة  ،]ISOثم اضغط على الزرين rq
الختيار أحد الخيارات.

إذا قمت بالضغط على الزر  nفي شاشة تحديد سرعة ( -صفحة  ،)82فستظهر
شاشة [إعدادات سرعة  ISOالتلقائية].

تغيري سرعة التغيري للنمط

يمكنك اختيار من بين سرعات التغيير [سريعة] أو [بطيئة] أو [قياسية] للنمط

.

							

		

اختر سرعة التغيير.

 lاتبع الخطوتين  1و 2الواردتين أعاله الختيار [سرعة
التغيير].
 lاضغط على الزرين  rqالختيار أحد الخيارات.
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ضبط توازن األبيض
تعمل وظيفة توازن األبيض ( )WBعلى ضبط التوازن األمثل للون األبيض للحصول على ألوان
تبدو طبيعية لتطابق ظروف التصوير.

							

اختر وظيفة توازن األبيض.

 lبعد الضغط على الزر  ،mاضغط على الزرين po

الختيار

.

اختر أحد الخيارات.

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار أحد
الخيارات ،ثم اضغط على الزر .m
 سيظهر اإلعداد على الشاشة.

h
S
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تلقائي

لضبط التوازن األمثل للون األبيض تلقائيًا ليناسب ظروف التصوير.

ضوء النهار

للظروف المناخية المعتدلة والتصوير في الخارج

غائم

للظروف الغائمة والظل وعند مغيب الشمس

 Tungstenوأنواع مصابيح الفلوريسنت (ذات طول موجي )3
Tungsten
إلضاءة مصابيح الفلوريسنت ذات اللون األبيض الساخن ومصابيح الفلوريسنت
ذات اللون األبيض البارد ومصابيح الفلوريسنت من النوع ذي اللون األبيض
Fluorescent
الساخن (ذو طول موجي )3
إلضاءة مصابيح الفلوريسنت المستخدمة في ضوء النهار وأنواع مصابيح
Fluorescent H
الفلوريسنت المخصصة لضوء النهار (ذات طول موجي )3
عند التصوير باستخدام الفالش.
الفالش
لضبط التوازن األمثل للون األبيض وتقليل اللون األزرق اللتقاط صور تحت
تحت الماء
الماء بألوان طبيعية.
لضبط توازن مخصص للون األبيض يدويًا.
مخصص

ضبط توازن األبيض

توازن األبيض اخملصص

يمكنك ضبط توازن األبيض لمصدر الضوء الموجود بمكان التصوير .تأكد من ضبط توازن األبيض
ليكون أقل من مصدر الضوء الموجود في المشهد الحقيقي الذي ستقوم بتصويره.

							

أو .
 lفي الخطوة  2أعاله ،اختر
 lتأكد من امتالء الشاشة بالكامل بهدف أبيض واضح،
ثم اضغط على الزر ( nالزر  lفي
النمط .)8
 سيتغير لون الشاشة عند ضبط بيانات توازن األبيض.
في حالة تغيير إعدادات الكاميرا بعد تسجيل بيانات توازن األبيض ،قد ال يظهر اللون بشكل
صحيح.

يدويا
تصحيح توازن األبيض
ً

يمكنك تصحيح توازن األبيض يدويًا .وسيكون لهذا الضبط التأثير ذاته الذي يحدث عند استخدام
مرشح تحويل درجة حرارة األلوان أو مرشح تعويض األلوان المتاحين في األسواق.

							

اختر توازن األبيض.

 lبعد الضغط على الزر  ،mاضغط على الزرين po
الختيار  ،ثم اضغط على الزرين  rqأو أدر قرص
 íالختيار أحد الخيارات.

قم بضبط اإلعداد.

 lأدر القرص  ،Ûوقم بضبط مقدار التصحيح لكل من
 Bو.A
 lاضغط على الزر  lلعرض شاشة الضبط.
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التصوير المستمر

 lأدر القرص  Ûأو  ،íوقم بضبط مقدار التصحيح
لكل من  Bو Aو Mو.G
 lإلعادة ضبط مستوى التصحيح ،اضغط على الزر
.n
 lاضغط على الزر  lإلكمال اإلعداد.
• يشير  Bإلى اللون األزرق و Aإلى اللون الكهرماني و Mإلى اللون األرجواني و Gإلى اللون
األخضر.
• حتى في حال تغييرك إلعداد توازن األبيض في الخطوة  1بعد إجراء تعديالت في مستوى
التصحيح ،سيتم االحتفاظ بهذه التعديالت .ولكن ستتم إعادة ضبط التعديالت إذا تم تسجيل
بيانات توازن األبيض المخصص.
• يعادل مستوى واحد من تصحيح اللون األزرق/الكهرماني  7وحدات مايرد من مرشح تحويل
درجة حرارة األلوان( .المايرد :هي وحدة قياس تشير إلى كثافة مرشح تحويل درجة حرارة
األلوان).
• يمكنك ً
أيضا عرض شاشة تعديل  Bو Aمن خالل إدارة القرص  Ûأو .í

التصوير املستمر
ستقوم الكاميرا بالتصوير بشكل مستمر ،طالما تضغط مع االستمرار على زر اإلغالق.

							

اختر نمط .Drive

 lبعد الضغط على الزر  ،mاضغط على الزرين po

الختيار

.

اختر أحد الخيارات.

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار W
أو  ،ثم اضغط على الزر .m

قم بالتصوير.

 ستقوم الكاميرا بالتقاط صور متتالية ،طالما تضغط مع
االستمرار على زر اإلغالق.
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تغيير لون الصورة (األلوان)
الحد األقصى للسرعة
(صورة/ثانية تقريبًا)

النمط

الوصف

2.0

تقوم الكاميرا بالتصوير بشكل مستمر مع ضبط التركيز ودرجة
اإلضاءة عند الضغط على زر اإلغالق جزئيًا.

تصوير
مستمر AF

0.7

تقوم الكاميرا بالتصوير بشكل مستمر مع التركيز.
يتم ضبط [إيطار ]AFعلى [الوسط].

تصوير
مستمر *LV

0.8

تقوم الكاميرا بالتصوير بشكل مستمر مع تثبيت التركيز على
الموضع الذي تم تعيينه في التركيز اليدوي .في النمط  ،tيتم قفل
التركيز على أول لقطة.

 Wمستمر

*عندما تكون في النمط ( tصفحة  )64أو النمط قفل ( AFصفحة  )97أو النمط تركيز يدوي (صفحة ،)98
سيتغير

إلى

.

• ال يمكن االستخدام مع الموقت الذاتي (صفحة .)56
• تزداد سرعة التصوير المستمر في النمط

(صفحة .)61

• قد تتوقف الكاميرا عن التصوير ً
مؤقتا أو قد تنخفض سرعة التصوير بنا ًء على ظروف
التصوير وإعدادات الكاميرا وموضع التكبير/التصغير.
• قد تنخفض سرعة التصوير كلما زاد عدد الصور.
• قد تنخفض سرعة التصوير عند انطالق الفالش.

تغيري لون الصورة (األلوان)

يمكنك تغيير لون صورة إلى البني أو األسود واألبيض عند التصوير.

							

اختر األلوان.

 lبعد الضغط على الزر  ،mاضغط على الزرين po

الختيار

.

اختر أحد الخيارات.

 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
أحد الخيارات ،ثم اضغط على الزر .m
 سيظهر اإلعداد على الشاشة.
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تغيير لون الصورة (األلوان)
إيقاف األلوان

—

زاهي

للتأكيد على التباين وتشبُّع األلوان للحصول على مشهد زاهٍ.

محايد

لخفض التباين وتشبُّع األلوان للحصول على درجات ألوان متعادلة.

بني

لدرجات اللون البني

أبيض وأسود

للحصول على صور األسود واألبيض

فيلم ايجابي

للجمع بين تأثيرات األحمر الزاهي واألخضر الزاهي واألزرق الزاهي لعرض
ألوان كثيفة تبدو طبيعية مثل األلوان التي تحصل عليها باستخدام فيلم إيجابي.

لون بشرة فاتح

للحصول على ألوان أفتح للبشرة.

لون بشرة غامق

للحصول على ألوان أغمق للبشرة.
للتأكيد على درجات اللون األزرق .مما يجعل لون السماء والمحيط واألهداف
ً
إشراقا.
األخرى ذات اللون األزرق أكثر
للتأكيد على درجات اللون األخضر .مما يجعل لون الجبال وأوراق النباتات
ً
إشراقا.
واألهداف األخرى ذات اللون األخضر أكثر

أزرق زاهي
أخضر زاهي
أحمر زاهي
تخصيص اللون

• ال يتاح في النمطين

للتأكيد على درجات اللون األحمر .مما يجعل لون األهداف ذات اللون األحمر
ً
إشراقا.
أكثر
يمكنك ضبط التباين والحدة وتشبُّع األلوان وغيرها من اإلعدادات ً
وفقا
لتفضيالتك (انظر أدناه).

و

.

• ال يمكن ضبط توازن األبيض في النمطين

و

(صفحة .)84

 ،قد تتغير ألوان أخرى بخالف لون بشرة األشخاص .وقد ال تحصل
و
• في النمطين
على النتائج المتوقعة في بعض ألوان البشرة.

ختصيص اللون

يمكن اختيار التباين وحدة اللون وتشبُّع األلوان ودرجات اللون األحمر واألخضر واألزرق وألوان
الجلد في أية صورة وضبطها على أحد  5مستويات مختلفة.

							

 ،ثم اضغط

 lاتبع الخطوة  2في صفحة  87الختيار
على الزر .l
 lاضغط على الزرين  poالختيار أحد الخيارات ،ثم
اضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
قيمة.
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التصوير باستخدام مكتشف المشهد

 lكلما زاد التوجيه باتجاه اليمين ،كان التأثير أكبر/أغمق
(لون البشرة) ،وكلما زاد التوجيه باتجاه اليسار ،كان
التأثير أقل/أفتح (لون البشرة).
 lاضغط على الزر  lإلكمال اإلعداد.

التصوير باستخدام مكتشف املشهد

إذا كنت تريد توفير طاقة البطارية ،يمكنك استخدام مكتشف المشهد للتصوير ً
بدال من الشاشة.
وإجراءات التصوير هي نفس اإلجراءات المستخدمة عند التصوير باستخدام الشاشة.
ستقوم الكاميرا بالتركيز على األهداف تلقائيًا ،ولكنها لن تقوم بالتقاط األوجه والتركيز عليها.

							

قم بإيقاف تشغيل الشاشة.

 lاضغط على الزر  lإليقاف تشغيل الشاشة.

قم بضبط قرص الديوبتر.

 lقم بضبط قرص الديوبتر أثناء النظر من خالل مكتشف
المشهد.
 يمكن إجراء ضبط بنسبة  3.0-إلى  1.0+م( 1-ديوبتر).
• قد تختلف المنطقة المرئية من خالل مكتشف المشهد إلى حد ما عن الصورة الملتقطة.
• في نسب العرض إلى االرتفاع بخالف  ،4:3ستختلف المنطقة المرئية في مكتشف المشهد عن
المنطقة الموجودة في الصورة المسجلة ،لذلك تأكد من تأكيد اإلعدادات قبل التصوير.


• يصل مجال رؤية مكتشف المشهد إلى  %77تقريبًا من االلتقاط الحقيقي للصورة.
• قد تتمكن من رؤية جزء من العدسة من خالل مكتشف المشهد بنا ًء على موضع التكبير/
التصغير.
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تغيري الرتكيب باستخدام قفل الرتكيز
يتم قفل التركيز ودرجة اإلضاءة ،عند الضغط مع االستمرار على زر اإلغالق جزئيًا .يمكنك اآلن
إعادة التركيب وااللتقاط .وهذا يسمى قفل التركيز.

							

قم بالتركيز.

 lقم بالتركيز على الهدف الذي تريد التركيز عليه ،ثم
اضغط على زر اإلغالق جزئيًا.
 lتأكد من ظهور إيطار AFعلى الهدف باللون األخضر.

أعد التركيب.

 lاضغط مع االستمرار على زر اإلغالق جزئيًا وقم
بتحريك الكاميرا إلعادة تركيب المشهد.

قم بالتصوير.

 lاضغط على زر اإلغالق بالكامل.

التصوير باستخدام شاشة تلفزيون
يمكنك استخدام شاشة تلفزيون لعرض محتوى شاشة الكاميرا أثناء التصوير.

							

• لتوصيل الكاميرا بجهاز تلفزيون ،اتبع الخطوات الواردة في "عرض الصور على جهاز تلفزيون"
(صفحة .)133
• إجراءات التصوير هي نفسها المستخدمة عند التصوير باستخدام شاشة الكاميرا.
ً
منفصال)
ال تكون شاشة جهاز التلفزيون متاحة عند استخدام كبل ( HTC-100 HDMIيباع
لتوصيل الكاميرا بجهاز تلفزيون عالي الدقة.
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5

االستفادة من الكامريا بشكل أكرب

يعمل هذا الفصل كإصدار متقدم للفصل  ،٤وهو يشرح كيفية التقاط الصور باستخدام
الوظائف المختلفة.

• يفترض هذا الفصل أنه قد تم تعيين قرص األوضاع على .G
• تفترض األقسام "تعيين سرعة اإلغالق" (صفحة  )104و"تعيين قيمة ضبط العدسة"
(صفحة  )105و"تعيين سرعة اإلغالق وقيمة ضبط العدسة" (صفحة  ،)106أنه قد تم تعيين
قرص األوضاع على النمط المناظر.
• يفترض القسمان "تغيير اللون والتصوير" (صفحة  )113و"التقاط صور مساعد الدمج"
(صفحة  )116أنك قد قمت بتعيين قرص األوضاع على  Kواختيار النمط المناظر.
• قبل محاولة التصوير باستخدام إحدى الوظائف الموضحة في هذا الفصل في أية أنماط أخرى
بخالف النمط  ،Gتحقق من إتاحة هذه الوظيفة في هذه األنماط (صفحة .)203 – 200
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تغيري منط إيطارAF

يمكنك تغيير نمط إيطار( AFتركيز تلقائي) لمطابقة المشهد الذي تريد التقاطه.

							

		

اختر [إيطار.]AF

 lبعد الضغط على الزر  ،nاختر [إيطار]AF
في عالمة التبويب  ،4ثم اضغط على الزرين rq
الختيار أحد الخيارات.

 AiAFالوجه
• يعمل على التقاط أوجه األشخاص ويقوم بضبط التركيز ودرجة اإلضاءة (قياس تقييمي فقط)
وتوازن األبيض ( فقط).
• عند توجيه الكاميرا نحو األهداف ،يظهر إطار أبيض على الوجه الذي تحدده الكاميرا على أنه
الهدف األساسي ،كما ستظهر إطارات رمادية (إطاران بحد أقصى) على األوجه األخرى.
• يتتبع اإلطار الهدف المتحرك في نطاق محدد.
• عند الضغط على زر اإلغالق جزئيًا ،سيظهر ما يصل إلى  9إطارات خضراء على األوجه التي
تركز عليها الكاميرا.
• في حالة عدم التقاط الوجه وظهور إطارات رمادية فقط (عدم ظهور إطارات بيضاء) ،سيظهر
ما يصل إلى  ٩إطارات خضراء على المناطق التي تركز عليها الكاميرا عند الضغط على زر
اإلغالق جزئيًا.
• سيظهر إيطار AFفي وسط الشاشة ،إذا قمت بالضغط على زر اإلغالق جزئيًا عند تعيين بؤرة
تلقائية (صفحة  )94على [تشغيل] ولم يتم التقاط وجه.
• أمثلة لألوجه التي يتعذر التقاطها:

• األهداف البعيدة ج ًدا أو القريبة ج ًدا.
• األهداف ذات اللون الداكن أو الفاتح.
• األوجه التي تم تحويلها إلى الجانب أو على القطر ،أو األوجه التي تحتوي على جزء مخفي.

• قد تتعرف الكاميرا بشكل خاطئ على أهداف غير بشرية كوجه.
• في حالة تعذر تركيز الكاميرا عند الضغط على زر اإلغالق جزئيًا ،لن يظهر إيطار.AF

تتبع AF
• يمكنك اختيار الهدف الذي تريد التركيز عليه ،ثم تقوم بااللتقاط (صفحة .)95
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تغيير موضع إيطار AFوحجمه

/FlexiZoneالوسط

سيتم استخدام إيطار AFمفرد .ويكون ذلك ً
فعاال عند التركيز على نقطة محددة.
في [ ،]FlexiZoneيمكنك تغيير موضع إيطار AFوحجمه (صفحة .)93
في حالة تعذر تركيز الكاميرا عند الضغط على زر اإلغالق جزئيًا ،سيتحول لون إيطار AFإلى
اللون األصفر وسيظهر .

تغيري موضع إيطار AFوحجمه
عند تعيين نمط إيطار AFعلى [( ]FlexiZoneانظر أعاله) ،يمكنك تغيير موضع إيطارAF
وحجمه.

							

اضغط على الزر

.

 سيتحول لون إيطار AFإلى البرتقالي.

قم بتحريك إيطار.AF

 lأدر قرص  Ûأو .í
 lاضغط على األزرار  rqpoإلجراء الضبط الدقيق.
 lعند التقاط األوجه ،ستعمل كل ضغطه على الزر
 nعلى تحريك إيطار AFإلى وجه آخر.
 ،سيعود
 lفي حالة الضغط مع االستمرار على الزر
إيطار AFإلى الموضع األصلي (الوسط).

قم بتغيير حجم إيطار.AF

 lاضغط على الزر .l
صغيرا.
 سيصبح إيطارAF
ً
 lسيؤدي الضغط على الزر  lمرة أخرى إلى
استعادة حجم إيطار AFالعادي.
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التصوير باستخدام بؤرة تلقائية

قم باستكمال اإلعدادات.

 lاضغط على الزر

.

• يمكن ربط إطار موضع نقطة  AEبإيطار( AFصفحة .)101
• سيتم تعيين إيطار AFعلى الحجم العادي عند استخدام التكبير/التصغير الرقمي (صفحة )58
أو المحول التقريب الرقمي (صفحة .)59

التصوير باستخدام بؤرة تلقائية
أثناء الضغط على زر اإلغالق جزئيًا ،ستتم متابعة ضبط التركيز ودرجة اإلضاءة ،مما يسمح بالتقاط
صور األهداف المتحركة دون فقد أية لقطة.

							

اختر [بؤرة تلقائية].

 lاضغط على الزر  nالختيار [بؤرة تلقائية]
الموجودة في عالمة التبويب  ،4ثم اضغط على
الزرين  rqالختيار [تشغيل].

قم بالتركيز.

 lسيتم الحفاظ على التركيز ودرجة اإلضاءة حيث يظهر
إيطار AFاألزرق ،أثناء الضغط على زر اإلغالق
جزئيًا.
• قد ال تتمكن الكاميرا من التركيز في بعض الظروف.
• في ظروف اإلضاءة المنخفضة ،قد ال يتحول لون إطارات  AFإلى اللون األزرق بعد الضغط
على زر اإلغالق جزئيًا .في هذه الحالة ،يمكنك ضبط التركيز ودرجة اإلضاءة من خالل إعداد
إيطار.AF
• إذا تعذر الحصول على درجة إضاءة صحيحة ،تظهر سرعة اإلغالق وقيمة ضبط العدسة
باللون البرتقالي .حرر إصبعك من زر اإلغالق ،ثم اضغط عليه جزئيًا مرة أخرى.
• ال يمكنك التصوير باستخدام قفل  AFفي هذا النمط.
متاحا في نمط بؤرة تلقائية.
• ال يكون الخيار [زووم نقطة  ]AFالموجود في عالمة التبويب ً 4
• ال يتاح عند استخدام النمط ( Qصفحة .)56
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اختيار اهلدف املراد الرتكيز عليه (تتبع )AF

اختر الهدف المراد التركيز عليه .حتى إذا تحرك الهدف ،فسيتم تتبعه ضمن نطاق محدد.

							

اختر [تتبع .]AF

 lاضغط على الزر  nالختيار [إيطار]AF
الموجود في عالمة التبويب  ،4ثم اضغط على الزرين
 rqالختيار [تتبع .]AF
في منتصف الشاشة.
 سيظهر

اختر الهدف المراد التركيز عليه.

على الهدف الذي
 lقم بتوجيه الكاميرا بحيث يكون
.
تريد التركيز عليه ،ثم اضغط على الزر
عند التقاط
 ستصدر الكاميرا صوت تنبيه ،وسيظهر
هدف .ستستمر الكاميرا في تتبع الهدف ضمن نطاق
محدد حتى إذا تحرك الهدف.
على الشاشة.
 إذا لم تلتقط الكاميرا الهدف ،فسيظهر
مرة أخرى.
 lإللغاء التتبع ،اضغط على الزر

قم بالتصوير.

إلى
 lاضغط على زر اإلغالق جزئيًا .سيتغير
ذا لون أزرق والذي سيتتبع الهدف أثناء استمرار
الكاميرا في ضبط التركيز ودرجة اإلضاءة.
 lاضغط على زر اإلغالق بالكامل للتصوير.
،
 حتى بعد اكتمال عملية التصوير ،سيظهر
وستستمر الكاميرا في تتبع الهدف.
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تكبير نقطة التركيز البؤري

• ستلتقط الكاميرا الهدف حتى إذا قمت بالضغط على زر اإلغالق جزئيًا دون الضغط على الزر
في وسط الشاشة.
 .عند اكتمال التصوير ،سيظهر
• يتم تعيين البؤرة التلقائية (صفحة  )94على [تشغيل].
صغيرا ج ًدا أو يتحرك بسرعة كبيرة أو إذا
• قد ال تتمكن الكاميرا من تتبع الهدف إذا كان الهدف
ً
كان التباين بين الهدف والخلفية منخفض ج ًدا.
متاحا النمط .e
• ال يكون ً

تكبري نقطة الرتكيز البؤري
في حالة الضغط على زر اإلغالق جزئيًا ،سيتم تكبير إيطار AFويمكنك مراجعة التركيز.

							

اختر [زووم نقطة .]AF

 lاضغط على الزر  nالختيار [زووم نقطة ]AF
في عالمة التبويب  ،4ثم اضغط على الزرين rq
الختيار [تشغيل].

قم بمراجعة التركيز.

 lاضغط على زر اإلغالق جزئيًا.
 في [ AiAFالوجه] (صفحة  ،)92سيظهر الوجه الذي
تم التقاطه على أنه الهدف الرئيسي مكبًّرا.
 في [ ]FlexiZoneأو [الوسط] (صفحة  ،)93ستظهر
محتويات إيطار AFمكبّرة.

ماذا يحدث إذا لم يتم تكبير العرض؟
كبيرا ج ًدا بالنسبة للشاشة .في
َّرا في [ AiAFالوجه] ،إذا تعذر التقاط وجه أو كان ً
لن يظهر العرض مكب ً
َّرا إذا تعذر تركيز الكاميرا.
[الوسط] ،لن يظهر العرض مكب ً
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التصوير باستخدام قفل AF

لن تظهر الشاشة التي تم تكبيرها عند استخدام التكبير/التصغير الرقمي (صفحة  )58أو المحول
التقريب الرقمي (صفحة  )59أو تتبع ( AFصفحة  )95أو بؤرة تلقائية (صفحة  )94أو عند
التوصيل بجهاز تلفزيون (صفحة .)90

التصوير باستخدام قفل AF
يمكن قفل التركيز .بعد قفل التركيز ،لن يتم تغيير مسافة البؤرة حتى عند تحرير اإلصبع من زر
اإلغالق.

							

قم بقفل التركيز.

 lاضغط مع االستمرار على زر اإلغالق جزئيًا واضغط
على الزر .o
ومؤشر  MFعلى
 يتم قفل التركيز وسيظهر
الشاشة.
 lإذا قمت بتحرير إصبعك من على زر اإلغالق ،وقمت
بالضغط على الزر  oمرة أخرى ،فسيختفي
ومؤشر  MFوسيتم إلغاء قفل .MF

قم بتركيب المشهد والتصوير.

اختيار الشخص املراد الرتكيز عليه
(اختيار الوجه)

يمكنك اختيار وجه شخص محدد للتركيز عليه ،ثم تقوم بالتصوير.

							

قم بتعيين إيطار AFعلى [ AiAFالوجه]
(صفحة .)92
قم بالدخول إلى نمط اختيار الوجه.

 lقم بتوجيه الكاميرا نحو وجه الهدف ،ثم اضغط على
.
الزر
 بعد ظهور [تحديد الوجه :تشغيل] ،سيظهر إطار وجه
حول الوجه الذي تم التقاطه كهدف أساسي.
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التصوير في النمط تركيز يدوي

 lحتى إذا تحرك الهدف ،فسيتتبع إطار الوجه
داخل نطاق محدد.
.
 lإذا لم يتم التقاط الوجه ،فلن يظهر

الهدف

اختر الوجه المراد التركيز عليه.

 ،فسيتم تحريك إطار
 lإذا قمت بالضغط على الزر
إلى وجه آخر تم التقاطه بواسطة الكاميرا.
الوجه
 lعندما يقوم اإلطار بتكوين دائرة كاملة حول جميع
األوجه التي تم التقاطها ،ستظهر [تحديد الوجه :إيقاف]
وستظهر شاشة نمط إيطار AFمرة أخرى.

قم بالتصوير.

 lاضغط على زر اإلغالق جزئيًا .عندما تقوم الكاميرا
.
إلى
بالتركيز ،سيتغير
 lاضغط على زر اإلغالق بالكامل للتصوير.

التصوير يف النمط تركيز يدوي
يمكنك استخدام التركيز اليدوي عند تعذر استخدام التركيز التلقائي .إذا قمت بالضغط على زر
اإلغالق جزئيًا بعد التركيز اليدوي بقوة ،يمكنك ضبط التركيز بدقة.

							

اختر

.

 lاضغط على الزر .o
ومؤشر .MF
 يظهر
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تركيز دمج الصور (نمط تركيز)BKT-

قم بالتركيز بقوة.

 lيعرض الشريط الجانبي شاشة نقطة التركيز البؤري
والمسافة الخاصة بمؤشر  .MFأثناء النظر إلى المنطقة
المكبّرة ،أدر قرص  íللعثور على تركيز تقريبي.

مؤشر MF

قم بضبط التركيز بدقة.

 lإذا قمت بالضغط على زر اإلغالق جزئيًا أو على الزر
 ،يمكنك ضبط التركيز بدقة (تركيز يدوي آمن).

• ال يمكنك تغيير نمط إيطار AFأو حجمه أثناء التركيز يدويًا (صفحة  .)92إذا أردت تغيير نمط
إيطار AFأو حجمه ،فقم بإلغاء النمط تركيز يدوي ً
أوال.
جرب تثبيت الكاميرا على حامل ثالثي القوائم.
• للتركيز بدقةِّ ،
• عند استخدام التكبير/التصغير الرقمي (صفحة  )58أو المحول التقريب الرقمي (صفحة )59
أو عند استخدام تلفزيون كشاشة عرض (صفحة  ،)90ستتمكن من التركيز ،ولكن لن تظهر
المنطقة التي تم تكبيرها.
• إذا قمت بالضغط على الزر  nلعرض عالمة التبويب  4وضبط [ -MFنقطة الزوم]
على [إيقاف] ،فلن تكون الشاشة التي تم تكبيرها متاحة.
• إذا قمت بالضغط على الزر  nلعرض عالمة التبويب  4وضبط [تركيز يدوي آمن]
على [إيقاف] ،فلن تتمكن من ضبط التركيز بدقة حتى إذا قمت بالضغط على زر اإلغالق
جزئيًا.

تركيز دمج الصور (منط تركيز)BKT-

تلتقط الكاميرا تلقائيًا ثالث لقطات متواصلة بالترتيب التالي :لقطة عند الموضع الذي تم تعيينه في
التركيز اليدوي ،واثنتين عند كل من موضعي تركيز أبعد وأقرب تم تعيينهما ً
مسبقا .يمكن تعيين ضبط
التركيز على  3مستويات.

							

اختر

.

 lبعد الضغط على الزر  ،mاضغط على الزرين po
الختيار  ،ثم اضغط على الزرين  rqأو أدر قرص
.
 íالختيار
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تغيير طريقة القياس

قم بتعيين التركيز.

 lاضغط على الزر .l
 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íلضبط
اإلعداد.

• في إعدادات الفالش بخالف ! (صفحة  ،)56ال يتاح تركيز دمج الصور.
• إذا قمت باتباع الخطوة  1في صفحة  98الختيار
فستظهر الشاشة الموجودة في الخطوة .2

وقمت مباشر ًة بالضغط على الزر ،q

• ال يمكن استخدام التصوير المستمر (صفحة  )86في هذا النمط.
• سيتم التقاط ثالث لقطات فقط حتى إذا قمت باستخدام ( Qصفحة  )56لتعيين عدد مختلف من
اللقطات.

تغيري طريقة القياس
يمكنك تغيير طريقة القياس (وظيفة قياس السطوع) لمطابقة ظروف التصوير.

							

اختر طريقة القياس.

 lبعد الضغط على الزر
طريقة القياس.

تقييمي

 ،أدر قرص  íالختيار

مناسب لظروف التصوير القياسية ،بما في ذلك التقاط الصور ذات الخلفية المضيئة.
يقوم بضبط درجة اإلضاءة تلقائيًا لمطابقة ظروف التصوير.

يقوم بمناسبة الضوء الذي تم قياسه من اإلطار بالكامل ،ولكنه يعطي أهمية أكبر
تناسب تركيز الوسط للوسط.
موضعي
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للقياس داخل
بإيطار.AF

(إطار موضع نقطة  .)AEيمكن ربط إطار موضع نقطة AE

التصوير باستخدام قفل AE

ربط إطار موضع نقطة  AEبإيطار AF
اختر

.

 lاتبع الخطوة الموجودة أعاله الختيار

.

اختر [موضع نقطة .]AE

 lاضغط على الزر  nالختيار [موضع نقطة ]AE
في عالمة التبويب  ،4ثم اضغط على الزرين rq
الختيار [نقطة تركيز .]AF
 سيتم ربط إطار موضع نقطة  AEبإيطار AFالذي تم
تحريكه.
ال يمكن استخدامه عند ضبط [إيطار ]AFعلى [التقاط الوجه] أو [تتبع ( ]AFصفحة .)92

التصوير باستخدام قفل AE
يمكنك قفل درجة اإلضاءة والتصوير أو ضبط التركيز ودرجة اإلضاءة كل على حدة للتصوير .يشير
 AEإلى "درجة اإلضاءة التلقائية".

							

قم بقفل درجة اإلضاءة.

 lقم بتوجيه الكاميرا نحو الهدف ،ثم اضغط على الزر .á
 عند ظهور  ،áسيتم قفل درجة اإلضاءة.
 lعند التقاط صورة واحدة ،سيختفي  áوسيتم إلغاء
قفل .AE

قم بتركيب المشهد والتصوير.
تحويل البرنامج
إذا قمت بقفل درجة اإلضاءة ،ثم أدرت قرص  ،íيمكنك تغيير مجموعة سرعة اإلغالق وقيمة ضبط
العدسة.
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التصوير باستخدام قفل FE
كما في قفل ( AEصفحة  ،)101يمكنك قفل درجة اإلضاءة للتصوير باستخدام الفالش .يشير FE
إلى "درجة إضاءة الفالش".

							

اختر ( hصفحة .)77
قم بقفل درجة إضاءة الفالش.

 lقم بتوجيه الكاميرا نحو الهدف ،ثم اضغط على الزر .á
 سينطلق الفالش وسيتم االحتفاظ بإخراج الفالش عند
ظهور .á
 lعند التقاط صورة واحدة ،سيختفي  áوسيتم إلغاء
قفل .AE

قم بتركيب المشهد والتصوير.

دمج الصور ذات درجة اإلضاءة التلقائية
(منط )AEB

تلتقط الكاميرا  3لقطات متواصلة أثناء ضبط درجة اإلضاءة تلقائيًا على الترتيب التالي :درجة
اإلضاءة القياسية والمنخفضة والمرتفعة.

							

اختر

.

 lبعد الضغط على الزر  ،mاضغط على الزرين po
الختيار  ،ثم اضغط على الزرين  rqأو أدر قرص
 íالختيار .

قم بتعيين مقدار تعويض درجة اإلضاءة.

 lاضغط على الزر .l
 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íلضبط
اإلعدادات.
 lمن درجة اإلضاءة المعينة بواسطة الكاميرا ،يمكنك
ضبط مقدار التعويض على  2±نقطة توقف بزيادة
 1/3نقطة توقف .وإذا كان تعويض درجة اإلضاءة
(صفحة  )76مستخدمًا بالفعل ،يتم ضبط اإلعدادات
بالقيمة الناتجة عن التعويض كأساس.
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التصوير باستخدام تزامن بطيء

• في إعدادات الفالش بخالف ! (صفحة  ،)56ال يتاح نمط .AEB
• ال يمكن استخدام التصوير المستمر (صفحة  )86في هذا النمط.
• إذا قمت بالضغط على الزر  lأثناء وجودك في شاشة تعويض درجة اإلضاءة ،فستظهر
شاشة إعدادات مقدار التعويض.
• سيتم التقاط ثالث لقطات فقط حتى إذا قمت باستخدام ( Qصفحة  )56لتعيين عدد مختلف من
اللقطات.

التصوير باستخدام تزامن بطيء
يمكنك إظهار الهدف األساسي ،مثل األشخاص ،ساطعًا من خالل جعل الكاميرا توفر اإلضاءة المالئمة
باستخدام الفالش .وفي الوقت ذاته ،يمكنك استخدام سرعة إغالق بطيئة لجعل الخلفية التي ال يصلها
ً
سطوعا.
ضوء الفالش أكثر

							

اختر .Í

 lبعد الضغط على الزر  ،rاضغط على الزرين  rqأو
أدر قرص  íالختيار  ،Íثم اضغط على الزر .m
 بمجرد التعيين ،سيظهر  Íعلى الشاشة.

قم بالتصوير.

 lحتى إذا انطلق الفالش ،تأكد من عدم تحرك الهدف حتى
ينتهي صوت الغالق.
قم بتثبيت الكاميرا على حامل ثالثي القوائم حتى ال تتحرك الكاميرا وال يحدث تشويش للصورة.
باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي تعيين [نمط  ]ISعلى [إيقاف] عند التصوير باستخدام حامل ثالثي
القوائم (صفحة .)171
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استخدام أداة ترشيح ND
تعمل أداة ترشيح  NDعلى تقليل شدة الضوء إلى  3( 1/8نقاط) من المستوى الفعلي ،مما يسمح
بتعيين سرعات إغالق أبطأ وقيم ضبط عدسة أقل.

							

اختر

.

 بعد الضغط على الزر  ،mاضغط على الزرين po

الختيار

.

قم بتعيين [أداة ترشيح  ]NDعلى [تشغيل].

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
 ،ثم اضغط على الزر .m
قم بتثبيت الكاميرا على حامل ثالثي القوائم لمنع اهتزازها.

تعيني سرعة اإلغالق
يمكنك إعداد الغالق على السرعة التي ترغب في التصوير عندها .ستقوم الكاميرا بإعداد قيمة ضبط
العدسة المالئمة لسرعة اإلغالق التي تقوم بتعيينها.
يشير  Mإلى "قيمة الوقت".

							

قم بتعيين قرص األوضاع على .M
قم بضبط اإلعداد.

 lأدر قرص  Ûلتعيين سرعة اإلغالق.

قم بالتصوير.
سرعات اإلغالق المتاحة
"،1/4 ،0"3 ،0"4 ،0"5 ،0"6 ،0"8 ،1" ،1"3 ،1"6 ،2" ،2"5 ،3"2 ،4" ،5" ،6" ،8" ،10" ،13" ،15
،1/100 ،1/80 ،1/60 ،1/50 ،1/40 ،1/30 ،1/25 ،1/20 ،1/15 ،1/13 ،1/10 ،1/8 ،1/6 ،1/5
،1/1250 ،1/1000 ،1/800 ،1/640 ،1/500 ،1/400 ،1/320 ،1/250 ،1/200 ،1/160 ،1/125
1/4000 ،1/3200 ،1/2500 ،1/2000 ،1/1600

• تشير " 2إلى ثانيتين ،وتشير  0"3إلى  ٠٫٣من الثانية ،وتشير  1/160إلى  1/160من الثانية.
• تبلغ أعلى سرعة إغالق عند استخدام الفالش  1/2،000من الثانية .تقوم الكاميرا تلقائيًا بإعادة تعيين
سرعة اإلغالق على  1/2،000من الثانية أو على سرعة أقل حتى إذا تم اختيار سرعة أعلى.
• بنا ًء على موضع التكبير/التصغير ،قد ال تتاح بعض سرعات اإلغالق.
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تعيين قيمة ضبط العدسة

• عند استخدام سرعات إغالق تصل إلى  ١٫٣ثانية أو أقل ،ستتم معالجة الصور للتخلص من
قلة الجودة بعد التقاطها .وقد تستغرق المعالجة ً
وقتا معي ًنا ،قبل إمكانية التقاط اللقطة التالية.
• ينبغي تعيين [نمط  ]ISعلى [إيقاف] عند خفض سرعة اإلغالق والتصوير باستخدام حامل
ثالثي القوائم (صفحة .)171

ماذا يحدث إذا ظهرت قيمة ضبط العدسة باللون البرتقالي؟
إذا ظهرت قيمة ضبط العدسة باللون البرتقالي عند الضغط على زر اإلغالق جزئيًا ،يشير ذلك إلى تجاوز
المشهد حدود درجة اإلضاءة الصحيحة .قم بضبط سرعة اإلغالق حتى تظهر قيمة ضبط العدسة باللون
األبيض .يمكن ً
أيضا استخدام االنتقال اآلمن (صفحة .)106
يمكنك ً
أيضا تعيين الكاميرا بحيث تؤدي إدارة قرص  Ûأو  íإلى تغيير قيمة ضبط العدسة
(صفحة .)171

تعيني قيمة ضبط العدسة
يمكنك إعداد ضبط العدسة على القيمة التي ترغب في التصوير عندها .ستقوم الكاميرا بإعداد سرعة
اإلغالق المناسبة لقيمة ضبط العدسة التي تقوم بتعيينها.
يشير  Bإلى "قيمة ضبط العدسة" ،والذي يشير إلى حجم فتحة الفجوة داخل العدسة.

							

قم بتعيين قرص األوضاع على .B
قم بضبط اإلعداد.

 lأدر قرص  Ûلتعيين قيمة ضبط العدسة.

قم بالتصوير.
قيم ضبط العدسة المتاحة
F8.0 ،F7.1 ،F6.3 ،F5.6 ،F5.0 ،F4.5 ،F4.0 ،F3.5 ،F3.2 ،F2.8

• بنا ًء على موضع التكبير/التصغير ،قد ال تتاح بعض قيم ضبط العدسة.

ماذا يحدث إذا ظهرت سرعة اإلغالق باللون البرتقالي؟
إذا ظهرت سرعة اإلغالق باللون البرتقالي عند الضغط على زر اإلغالق جزئيًا ،يشير ذلك إلى تجاوز
المشهد حدود درجة اإلضاءة الصحيحة .قم بضبط قيمة ضبط العدسة حتى تظهر سرعة اإلغالق باللون
األبيض .يمكن ً
أيضا استخدام االنتقال اآلمن.
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تعيين سرعة اإلغالق وقيمة ضبط العدسة

االنتقال اآلمن
في النمطين  Mو ،Bإذا قمت بالضغط على الزر  nلعرض عالمة التبويب  4وضبط
[االنتقال اآلمن] على [تشغيل] ،سيتم ضبط سرعة اإلغالق أو قيمة ضبط العدسة تلقائيًا على درجة اإلضاءة
الصحيحة عند تعذر الحصول عليها بطريقة أخرى .يتم تعطيل االنتقال اآلمن عندما يتم تمكين الفالش.
يمكنك ً
أيضا ضبط الكاميرا بحيث تؤدي إدارة قرص  Ûأو  íإلى تغيير سرعة اإلغالق
(صفحة .)171

تعيني سرعة اإلغالق وقيمة ضبط العدسة
يمكنك تعيين سرعة اإلغالق وضبط العدسة يدويًا لتصوير الصور.
يشير  Dإلى "يدوي".

							

قم بتعيين قرص األوضاع على .D
قم بضبط اإلعداد.

قيمة ضبط العدسة
سرعة اإلغالق
مستوى درجة اإلضاءة
القياسي
مستوى درجة اإلضاءة
مؤشر مستوى درجة
اإلضاءة
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 lأدر قرص  Ûلتعيين سرعة اإلغالق.
 lأدر قرص  íلتعيين قيمة ضبط العدسة.
 يظهر مستوى درجة اإلضاءة الذي تم تعيينه على
المؤشر .يمكنك التحقق من الفرق في مقابل مستوى
درجة اإلضاءة القياسي.
 عندما يكون الفرق أكبر من  2±نقطة توقف ،يظهر
مستوى درجة اإلضاءة الذي تم تعيينه باللون البرتقالي.
وعند الضغط على زر اإلغالق جزئيًا ،يظهر " "-2أو
" "+2باللون البرتقالي.

تصحيح السطوع والتصوير (تباين ذكي)

• يتم حساب درجة اإلضاءة القياسية بنا ًء على طريقة القياس المختارة (صفحة .)100
• إذا قمت باستخدام التكبير/التصغير بعد ضبط اإلعداد أو قمت بتغيير التركيب ،فقد يتغير
مستوى درجة اإلضاءة.
• قد يتغير سطوع الشاشة بنا ًء على سرعة اإلغالق أو قيمة ضبط العدسة التي تم تعيينها .إذا تم
تعيين نمط الفالش على  ،hفلن يتغير سطوع الشاشة.
• إذا قمت بالضغط على الزر  ،áفسيتم ضبط سرعة اإلغالق أو قيمة ضبط العدسة تلقائيًا
(والتي لم يتم اختيارها في الخطوة  )2للحصول على درجة اإلضاءة الصحيحة (قد ال يتم
الحصول على درجة اإلضاءة الصحيحة ً
وفقا لإلعدادات).
• يمكنك ً
أيضا ضبط الكاميرا بحيث تؤدي إدارة قرص  Ûأو  íإلى تغيير سرعة اإلغالق أو
قيمة ضبط العدسة (صفحة .)171

تصحيح السطوع والتصوير (تباين ذكي)

يمكن للكاميرا التقاط مناطق في المشهد  -مثل الوجوه أو الخلفيات  -الساطعة أو المعتمة أكثر من
الالزم وضبطها تلقائيًا على أفضل سطوع عند التصوير.
لمنع السطوع الزائد ،يتم استخدام تصحيح النطاق الديناميكي .ولجلب تفاصيل الظل ،يتم استخدام
تصحيح الظل.
• في بعض الظروف ،قد تظهر الصورة رديئة أو ال يتم تصحيحها بشكل صحيح.
• يمكنك تصحيح الصور التي تم تسجيلها (صفحة .)149
• يمكنك تغيير إعدادات تصحيح  DRأو تصحيح الظل من خالل إدارة قرص  Ûأو í
(صفحة .)171
متاحا في النمط
• ال يكون ً

أو

.

تصحيح النطاق الديناميكي (تصحيح )DR
يمكنك االختيار من بين طرق تصحيح النطاق الديناميكي التالية:

و

و

.

							

اختر .

 lبعد الضغط على الزر  ،mاضغط على الزرين po

الختيار

.
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استخدام المستوى اإللكتروني

قم بضبط اإلعداد.

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار أحد
الخيارات ،ثم اضغط على الزر .m
 سيظهر @ على الشاشة.

متاحا فقط في
ً

• يكون النمط

(الصفحة .)82

 ،ستعود سرعة  -إلى

حتى إذا قمت بتعيين سرعة أعلى من

• باستخدام

و

• باستخدام

 ،ستعود سرعة  -إلى

حتى إذا قمت بتعيين سرعة أقل من

.

• باستخدام

 ،ستعود سرعة  -إلى

حتى إذا قمت بتعيين سرعة أقل من

.

.

تصحيح الظل
		

اختر

.

 ،ثم اضغط

 lاتبع الخطوة  1في صفحة  107الختيار
على الزر .l
 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
 ،ثم اضغط على الزر .m
 سيظهر @ على الشاشة.

استخدام املستوى اإللكرتوين
يمكنك استخدام المستوى اإللكتروني الذي يظهر على الشاشة لتحديد ما إذا كانت الكاميرا مستوية
تقريبًا عند التصوير.

							

عرض المستوى اإللكتروني.

 lاضغط على الزر  lعدة مرات لعرض المستوى
اإللكتروني.
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تصحيح العين الحمراء

قم بجعل الكاميرا مستوية.

 lقم بتعديل إمالة الكاميرا على الجانبين األيسر واأليمن
بحيث يتحول وسط المستوى اإللكتروني إلى اللون
األخضر.
• إذا لم يظهر المستوى اإللكتروني في الخطوة  ،1فاضغط على الزر  nلعرض عالمة
أو .
إلى
التبويب  .4اختر [تخصيص العرض] ،ثم أضف
• إذا قمت بإمالة الكاميرا لألمام أو الخلف بشكل كبير ،فسيتحول المستوى اإللكتروني إلى اللون
الرمادي ،ولن تتمكن من استخدامه لضبط مستوى الكاميرا.
• لن يظهر المستوى اإللكتروني أثناء تصوير األفالم.
• سيؤدي حمل الكاميرا في اتجاه رأسي إلى تغيير اتجاه المستوى اإللكتروني.
مستو حتى بعد استخدام المستوى اإللكتروني ،فقم بمعايرة
• إذا لم تتمكن من التصوير بشكل
ٍ
المستوى اإللكتروني (صفحة  ،)166ثم حاول مرة أخرى.

تصحيح العني احلمراء

يمكنك تصحيح العين الحمراء التي تظهر في الصور الملتقطة باستخدام الفالش تلقائيًا.

							

اختر [التحكم بالفالش].

 lاضغط على الزر  nالختيار [التحكم بالفالش] في
عالمة التبويب  ،4ثم اضغط على الزر .m

قم بضبط اإلعداد.

 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
[تصحيح عين ح ،].ثم اضغط على الزرين  rqالختيار
[تشغيل].
 بمجرد التعيين ،سيظهر  Òعلى الشاشة.
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ضبط تعويض درجة إضاءة الفالش

يمكن تطبيق تصحيح العين الحمراء على أية مناطق أخرى بخالف العيون الحمراء .فعلى سبيل
المثال ،عند استخدام مساحيق تجميل حمراء حول العينين.
• يمكنك تصحيح الصور التي تم تسجيلها (صفحة .)150
• يمكنك ً
أيضا عرض الشاشة الموجودة في الخطوة  2بالضغط على الزر  ،rثم اضغط على
الزر  nأو بالضغط على الزر  rلمدة تزيد على الثانية.
متاحا في النمط
• ال يكون ً

أو

.

ضبط تعويض درجة إضاءة الفالش

كما يتم ضبط تعويض درجة اإلضاءة بالضبط (صفحة  ،)76يمكنك ضبط درجة اإلضاءة بنسبة 2±
نقطة إيقاف بزيادة قدرها من  1/3نقطة توقف عند استخدام الفالش.

							

		

اختر مقدار التعويض.

 lبعد الضغط على الزر  ،rأدر قرص  Ûعلى الفور
الختيار مقدار التعويض ،ثم اضغط على الزر .m

أمان FE
تقوم الكاميرا تلقائيًا بتغيير سرعة اإلغالق أو قيمة ضبط العدسة عندما ينطلق الفالش لتجنب زيادة إضاءة
ً
إشراقا في المشهد .إذا قمت بالضغط على الزر  nلعرض عالمة التبويب
وسطوع األجزاء األكثر
 4وضبط [أمان  ]FEفي [التحكم بالفالش] على [إيقاف] ،فلن يتم ضبط سرعة اإلغالق وقيمة ضبط
العدسة تلقائيًا.
يمكنك ً
أيضا ضبط تعويض درجة اإلضاءة باستخدام الطرق التالية .ولكن ،ال يمكن ضبطه
ً
منفصال) .وفي هذه الحالة ،قم بتعيين إخراج
باستخدام الزر  rعند تركيب فالش خارجي (يباع
الفالش باستخدام الطرق التي لديها رمز النجمة *.
• بعد الضغط على الزر  ،mاضغط على الزرين  poالختيار ~ ،ثم اضغط على الزرين
 rqأو أدر قرص *.í
• اضغط على الزر  nواختر [التحكم بالفالش] من عالمة التبويب  .4وبعد ذلك ،اختر
[ت .إضاءة الفالش] ،ثم اضغط على الزرين *.rq
• اضغط على الزر  ،rثم على الزر  nأو اضغط مع االستمرار على الزر  rلمدة أكثر من
ثانية ،وستظهر شاشة اإلعدادات .اختر [ت.إضاءة الفالش] ،ثم اضغط على الزرين .rq
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ضبط إخراج الفالش
في النمط  ،Dيمكنك االختيار من بين  3مستويات إلخراج الفالش.

							

قم بتعيين قرص األوضاع على .D
اختر مستوى إخراج الفالش.

 lبعد الضغط على الزر  ،rأدر قرص  Ûعلى الفور
الختيار مستوى اإلخراج ،ثم اضغط على الزر .m
 بمجرد التعيين ،سيظهر ~ على الشاشة.

يمكنك ً
أيضا ضبط إخراج الفالش باستخدام الطرق التالية .ولكن ،ال يمكن ضبطه باستخدام الزر
ً
منفصال) .وفي هذه الحالة قم بتعيين إخراج الفالش باستخدام
 rعند تركيب فالش خارجي (يباع
الطرق التي لديها رمز النجمة *.
• بعد الضغط على الزر  ،mاضغط على الزرين  poالختيار ~ ،ثم اضغط على الزرين
 rqأو أدر قرص *.í
• اضغط على الزر  nواختر [التحكم بالفالش] من عالمة التبويب  .4وبعد ذلك ،اختر
[إخراج الفالش] ،ثم اضغط على الزرين *.rq
• اضغط على الزر  ،rثم على الزر  ،nأو اضغط مع االستمرار على الزر  rلمدة أكثر
من ثانية ،وستظهر شاشة اإلعدادات .اختر [إخراج الفالش] ،ثم اضغط على الزرين .rq

التحقق من األعني املغلقة

عند اكتشاف الكاميرا احتمالية غلق األشخاص ألعينهم ،يظهر

.

							

اختر [التقاط وميض].

 lاضغط على الزر  ،nثم اختر [التقاط وميض] في
عالمة التبويب  .4اضغط على الزرين  rqالختيار
[تشغيل].

قم بالتصوير.

 عند اكتشاف شخص يغلق عينيه ،يظهر إطار و

.

111

تسجيل إعدادات التصوير

أو  ،Qعند تعيين عدد اللقطات على اثنتين أو أكثر ،تتاح هذه الوظيفة آلخر
• في النمط
صورة ملتقطة فقط.
• في النمطين

و

 ،تتاح هذه الوظيفة آلخر صورة ملتقطة فقط.

• ال تتاح في النمط  Wأو

أو

.

تسجيل إعدادات التصوير

يمكنك تسجيل أنماط التصوير وإعدادات الوظائف المفضلة التي تستخدمها بكثرة .للتبديل بين
أو  .حتى إذا قمت بتبديل أنماط
اإلعدادات المسجلة ،أدر قرص األوضاع ببساطة على
التصوير أو قمت بإيقاف الطاقة ،فسيتم حفظ اإلعدادات التي يتم إلغاؤها غالبًا (الموقت الذاتي ،إلخ.).

اإلعدادات التي يمكن تسجيلها

•
•
•
•
•
•

أنماط التصوير ( Gو Mو Bو)D
العناصر التي تم تعيينها في  Gأو  Mأو  Bأو ( Dصفحة )106 - 76
العناصر الموجودة في قائمة التصوير
موضع التكبير/التصغير
موضع التركيز اليدوي (صفحة )98
عناصر قائمتي (صفحة )173

							

قم بالدخول إلى نمط التصوير الذي تريد تسجيله
وقم بضبط اإلعدادات.
اختر [حفظ اإلعدادات].

 lاضغط على الزر  ،nثم اختر [حفظ اإلعدادات]
في عالمة التبويب  ،4ثم اضغط على الزر .m

قم بتسجيل اإلعدادات.

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
أو  ،ثم اضغط على الزر .m
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تغيير اللون والتصوير

• لتغيير جزء من اإلعدادات المسجلة ً
أو
مسبقا (بخالف نمط التصوير) ،اختر
بتغيير اإلعدادات ،ثم قم بتكرار الخطوتين  2و .3لن تنعكس هذه اإلعدادات في أنماط
التصوير األخرى.

وقم

إلى اإلعدادات االفتراضية ،أدر قرص األوضاع
أو
• إلعادة المحتويات المسجلة إلى
أو  ،ثم اختر [إعادة ضبط الكل] (صفحة .)51
على

تغيري اللون والتصوير

يمكنك تغيير شكل صورة عند التصوير .ومع ذلك ،فبنا ًء على ظروف التصوير ،قد تصبح الصورة
مشوشة ،أو قد ال تظهر األلوان كما يُتوقع.

تركيز اللون
يمكنك اختيار االحتفاظ بلون واحد وتغيير بقية األلوان إلى األسود واألبيض في أحد التركيبات.

							

اختر .T

 lاتبع الخطوتين  1و 2في صفحة  62الختيار .T

اضغط على الزر .l

 سيتم عرض الصورة التي لم يتم تغييرها والصورة التي
تم تصويرها باستخدام تركيز اللون بالتبادل.
 lيكون لون اإلعدادات االفتراضية هو اللون األخضر.

قم بتحديد اللون.

 lقم بوضع إطار الوسط بحيث يمتلئ باللون الذي تريده،
ثم اضغط على الزر .q
 سيتم تسجيل اللون المحدد.
المسجل
اللون
َّ

قم بتحديد نطاق األلوان.

 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íلتغيير
نطاق األلوان المراد االحتفاظ به.
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تغيير اللون والتصوير

 lاختر قيمة سالبة لتقليل نطاق األلوان .واختر قيمة موجبة
لتوسيع نطاق األلوان بألوان مشابهة.
 lيؤدي الضغط على الزر  lإلى استعادة شاشة
التصوير.
قد يؤدي استخدام الفالش إلى نتائج غير متوقعة في هذا النمط.

تبديل اللون
يمكنك تبديل لون واحد في إحدى الصور إلى آخر عند تسجيلها .يمكنك تبديل لون واحد فقط.

							

اختر .Y

 lاتبع الخطوتين  1و 2في صفحة  62الختيار .Y

اضغط على الزر .l

 سيتم عرض الصورة التي لم يتم تغييرها والصورة التي
تم تبديل اللون بها بالتبادل.
 lيتم وفق اإلعداد االفتراضي تغيير اللون األخضر إلى
الرمادي.

قم بتحديد اللون المراد تبديله.

 lقم بوضع إطار الوسط بحيث يمتلئ باللون الذي تريده،
ثم اضغط على الزر .q
 سيتم تسجيل اللون المحدد.
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تغيير اللون والتصوير

قم بتحديد اللون المستهدف.

 lقم بوضع إطار الوسط بحيث يمتلئ باللون الذي تريده،
ثم اضغط على الزر .r
 سيتم تسجيل اللون المحدد.

قم بتحديد نطاق األلوان المراد تبديلها.

 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íلضبط
نطاق األلوان المراد تغييره.
 lاختر قيمة سالبة لتقليل نطاق األلوان .واختر قيمة موجبة
لتوسيع نطاق األلوان بألوان مشابهة.
 lاضغط على الزر  lالستعادة شاشة التصوير.
• قد يؤدي استخدام الفالش إلى نتائج غير متوقعة في هذا النمط.
• في بعض الظروف ،قد تظهر الصورة رديئة.
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التقاط صور مساعد الدمج

يمكن تقسيم األهداف الكبيرة إلى عدة لقطات يمكن دمجها معًا ً
الحقا باستخدام البرنامج المضمن على
جهاز كمبيوتر إلنشاء صورة منظر شامل.

							

اختر  xأو .v

 lاتبع الخطوتين ١و 2في صفحة  62الختيار  xأو .v

قم بالتقاط اللقطة األولى.

 سيتم ضبط درجة اإلضاءة وتوازن األبيض في اللقطة
األولى.

قم بالتقاط لقطات متسلسلة.

 lقم بمداخلة جزء من اللقطة األولى عند التقاط اللقطة
الثانية.
 lسيتم تصحيح االختالفات القليلة في األجزاء المتداخلة
عند دمج الصور.
 lيمكن تسجيل ما يصل إلى  ٢٦لقطة باستخدام اإلجراءات
ذاتها.

قم بإنهاء التصوير.

 lاضغط على الزر .m

قم بدمج الصور على جهاز كمبيوتر.

 lللحصول على تفاصيل حول كيفية دمج الصور ،راجع
دليل البرامج.
• ال تتاح هذه الوظيفة عند استخدام تلفزيون كشاشة (صفحة .)90
• الستخدام قفل  ،AFقم بتسجيل  %إلى الزر
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(صفحة .)172

6

استخدام الوظائف اخملتلفة
لتصوير األفالم

يعمل هذا الفصل كإصدار أكثر تقدمًا لـقسمي "تصوير األفالم" و"عرض األفالم"
الموجودين في الفصل  ،1ويشرح كيفية استخدام الوظائف المختلفة لتصوير األفالم
وعرضها.

• يفترض هذا الفصل أنه قد تم تعيين قرص األوضاع على النمط .E
• يفترض النصف األخير من هذا الفصل الذي يوضح تشغيل األفالم وتعديلها أنه قد تم الضغط على
الزر  1للدخول إلى نمط التشغيل.
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التغيري إىل منط األفالم
يمكنك االختيار من بين أنماط أفالم أربعة.

							

		

اختر نمط األفالم.

 lبعد الضغط على الزر  ،mاضغط على الزرين po
الختيار .E

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار نمط
فيلم ،ثم اضغط على الزر .m
 Eقياسي
تأثير منمنمات
< تركيز اللون
 zتبديل اللون

النمط العادي.
يمكنك تصوير أفالم تبدو كنموذج مصغر (انظر أدناه).
تتيح لك أنماط التصوير هذه إمكانية تغيير جميع األلوان باستثناء اللون المختار
لألسود واألبيض أو تبديل اللون المختار بلون آخر عند التصوير .للحصول على
تفاصيل ،راجع "تغيير اللون والتصوير" (صفحة  .)113يلزمك اختيار اللون الذي
تريد تركه أو تغييره قبل تصوير الفيلم.

في بعض الظروف ،قد ال تظهر األلوان كما هي متوقعة في النمطين < و.z

تصوير أفالم تبدو كنموذج مصغر
(تأثري منمنمات)

يمكنك تصوير أفالم تبدو كنماذج مصغرة متحركة.
واضحا،
تقوم بإنشاء تأثير النموذج المصغر باختيار الجزأين العلوي والسفلي للمشهد الذي لن يظهر
ً
وسرعة التشغيل ،التي تؤدي إلى تحريك األشخاص واألهداف الموجودة في المشهد بسرعة أثناء
التشغيل .لن يتم تسجيل الصوت.

							

اختر

.

 lاتبع العمليات الموجودة أعاله الختيار .
 يظهر إطار أبيض (المنطقة التي ستظل واضحة) على
الشاشة.
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تصوير أفالم تبدو كنموذج مصغر (تأثير منمنمات)

اختر المنطقة المراد الحفاظ على التركيز عليها.

 lاضغط على الزر .l
 lقم بتحريك ذراع التكبير/التصغير لتغيير حجم اإلطار،
واضغط على الزرين  poلتغيير موضع اإلطار.

اختر سرعة تشغيل.

 lاضغط على الزر .n
 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
سرعة تشغيل.
 lسيؤدي الضغط على الزر  nإلى استعادة شاشة
التصوير.

قم بالتصوير.
سرعات التشغيل ومدد التشغيل المقدرة (لمقاطع األفالم التي مدتها دقيقة واحدة)
السرعة

مدة التشغيل
 12ثانية
ثوان
ٍ 6
ثوان
ٍ 3

• إذا قمت بالضغط على الزر  mفي الخطوة  ،2فسيتم تبديل االتجاه األفقي/الرأسي لإلطار،
ويمكنك الضغط على الزرين  rqلتغيير موضع اإلطار عندما يتم عرضه رأسيًا.
• سيؤدي حمل الكاميرا رأسيًا إلى تغيير اتجاه اإلطار.

• قم بمحاولة التقاط بعض اللقطات التجريبية ً
أوال؛ حيث إنك قد ال تحصل على النتائج المتوقعة
بنا ًء على ظروف التصوير.
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تغيري جودة الصورة
يمكنك االختيار بين ثالثة إعدادات لجودة الصورة.

							

اختر إعداد جودة الصورة.

 lبعد الضغط على الزر  ،mاضغط على الزرين po

الختيار

.

اختر أحد الخيارات.

 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
أحد الخيارات ،ثم اضغط على الزر .m
 سيظهر الخيار الذي قمت بتعيينه على الشاشة.

جدول جودة الصورة
جودة الصورة
(تسجيل /Pixelsعدد اإلطارات)

المحتوى

إطارا/الثانية*
 1280 × 720بكسلً 24 ،

لتصوير أفالم عالية الدقة.

إطارا/الثانية
 640 × 480بكسلً 30 ،

لتصوير أفالم ذات جودة قياسية.
حيث إن وحدات بكسل التسجيل أقل من الموجودة في
 ،ستظهر جودة الصورة مشوشة ،ولكن
اإلعداد
يمكنك تسجيل ثالثة أضعاف المدة تقريبًا.

إطارا/الثانية
 320 × 240بكسلً 30 ،

*

إطارا/الثانية
يتم تشغيل األفالم بسرعة ً 30

َّ
المقدرة
مدة التصوير
سعة بطاقة الذاكرة
جودة الصورة

 4جيجا بايت

 16جيجا بايت

ثوان
 25دقيقة وٍ 8

ساعة واحدة و 42دقيقة و 57ثانية

 43دقيقة و 43ثانية

ثوان
ساعتان و 59دقيقة وٍ 3

ساعة واحدة و 58دقيقة و 19ثانية

 8ساعات و 4دقائق و 30ثانية

• بنا ًء على معايير اختبارات .Canon
• سيتوقف التسجيل تلقائيًا عندما يصل حجم ملف المقطع إلى  4جيجا بايت أو يصل زمن التسجيل إلى  29دقيقة
أو .
وعندما يصل إلى ساعة تقريبًا عند التصوير في
و 59ثانية عند التصوير في
• قد يتوقف التسجيل حتى إذا لم يتم الوصول إلى الحد األقصى لطول المقطع في بعض بطاقات الذاكرة .يُوصى
باستخدام بطاقات الذاكرة  SD Speed Class 4أو أعلى.
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قفل /AEحتويل درجة اإلضاءة
يمكنك قفل درجة اإلضاءة أو تغييرها في  3/1خطوات في نطاق  2±قبل التصوير.

							

قم بالتركيز.

 lاضغط على زر اإلغالق جزئيًا للتركيز.

قم بقفل درجة اإلضاءة.

 lبعد تحرير زر اإلغالق ،اضغط على الزر  áلقفل
درجة اإلضاءة .يظهر شريط تحويل درجة اإلضاءة.
 lاضغط على الزر  áمرة أخرى لتحرير القفل.

قم بتغيير درجة اإلضاءة.

 lأثناء مشاهدة الشاشة ،أدر قرص  íلضبط درجة
اإلضاءة.

قم بالتصوير.

استخدام مرشح للهواء
يقوم مرشح للهواء بحجب الضجيج عندما تكون الرياح قوية .ومع ذلك ،قد ينتج صوت غير طبيعي
عند استخدامه للتسجيل في أماكن ليس بها رياح.

							

 lاضغط على الزر  nالختيار [مرشح للهواء]
في عالمة التبويب  ،4ثم اضغط على الزرين rq
الختيار [تشغيل].
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وظائف تصوير أخرى
يمكن استخدام الوظائف التالية بنفس طريقة استخدامها مع الصور الثابتة .ويمكن استخدام الوظائف
أو < أو .z
التي تم تحديدها بالعالمة * بنفس طريقة استخدامها مع الصور الثابتة في النمط

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تكبير األهداف بشكل أكثر قربًا
يتاح التكبير/التصغير الرقمي (صفحة  )58في النمط .E
ال يتاح التكبير/التصغير البصري أو الرقمي في < أو  zأو
تأكد من ضبط التكبير/التصغير البصري قبل التصوير.
وسيتم تسجيل صوت التكبير/التصغير.
استخدام الموقت الذاتي (صفحة *)56
ال يمكن تعيين عدد اللقطات.
تصوير لقطات قريبة (( )Macroصفحة *)77
ال يتاح التصوير باستخدام  Macroفي .
ضبط توازن األبيض (صفحة )84
ال يتاح تصحيح توازن األبيض.
تغيير لون الصورة (األلوان) (صفحة )87
التصوير باستخدام شاشة تلفزيون (صفحة *)90
التصوير باستخدام قفل ( AFصفحة *)97
استخدام أداة ترشيح ( NDصفحة *)104
التصوير في النمط تركيز يدوي (صفحة *)98
إيقاف تشغيل  AFشعاع مساعد (صفحة *)167
تخصيص معلومات العرض (صفحة *)170
تغيير إعدادات نمط ( ISصفحة *)171
يمكنك التبديل بين [مستمر] و[إيقاف].
(صفحة *)172
تسجيل وظائف إلى الزر

وظائف التشغيل

.

يمكن استخدام الوظائف التالية بنفس طريقة استخدامها مع الصور الثابتة.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مسح الصور (صفحة )28
البحث عن الصور بشكل سريع (صفحة )126
عرض الصور باستخدام تشغيل مرشح (صفحة )127
عرض عروض شرائح (صفحة )129
تغيير انتقاالت الصور (صفحة )132
عرض الصور على جهاز تلفزيون (صفحة )133
عرض الصور على جهاز تلفزيون عالي الدقة (صفحة )134
حماية الصور (صفحة )136
مسح جميع الصور (صفحة )140
تمييز الصور بعالمات كمفضلة (صفحة )142
ترتيب الصور حسب الفئة (فئتي) (صفحة )143
تدوير الصور (صفحة )145
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التحرير

ملخص لوحة تحكم األفالم في "عرض األفالم" (صفحة )30
إنهاء
تشغيل
تشغيل حركة بطيئة (يمكنك استخدام الزرين  rqأو إدارة قرص  íلضبط السرعة .ولن يتم
تشغيل الصوت).
عرض اإلطار األول
اإلطار السابق (يتم الترجيع إذا قمت بالضغط مع االستمرار على الزر .)m
اإلطار التالي (يتم التقدم السريع إذا قمت بالضغط مع االستمرار على الزر .)m
عرض اإلطار األخير

*

تحرير (صفحة )123
يظهر عند التوصيل بطابعة متوافقة مع معيار ( PictBridgeصفحة .)152
للحصول على تفاصيل ،راجع دليل الطباعة الشخصي.

التحرير

يمكنك تهذيب بدايات األفالم المسجلة ونهاياتها.

							

اختر *.

 lاتبع الخطوات من  3 - 1في صفحة  30الختيار * ،ثم
اضغط على الزر .m
 سيتم عرض لوحة تحرير األفالم وشريط تحرير األفالم.

لوحة تحرير األفالم

قم بتعيين نطاق التحرير.

أو .
 lاضغط على الزرين  ،poثم اختر
 lإذا قمت بالضغط على الزرين  rqأو إدارة قرص
في النقاط التي يمكن فيها
 íلتحريك  ،فسيظهر
تعديل الفيلم .في حالة اختيار  ،يمكنك تهذيب بداية
الفيلم من  .في حالة اختيار  ،يمكنك تهذيب نهاية
الفيلم من .
شريط تحرير األفالم
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التحرير

 حتى إذا قمت بتحريك إلى نقطة أخرى بخالف ،
إلى اليسار عند
فسيتم فقط تهذيب الجزء األقرب من
إلى
اختيار  .سيتم فقط تهذيب الجزء األقرب من
اليمين عند اختيار .
 سيكون القسم المُشار إليه بالرمز هو القسم المتبقي من
الفيلم بعد التحرير.

راجع الفيلم الذي تم تحريره.

(تشغيل)،
 lاضغط على الزرين  poالختيار
ثم اضغط على الزر  .mسيتم تشغيل الفيلم الذي تم
تحريره.
 lلتحرير الفيلم مر ًة أخرى ،كرر الخطوة .2
 lإللغاء التحرير ،اضغط على الزرين  ،poثم اختر
 .بعد الضغط على الزر  ،mاضغط على الزرين
 rqأو أدر قرص  íالختيار [موافق] ،ثم اضغط على
الزر  mمرة أخرى.

قم بحفظ الفيلم الذي تم تحريره.

 ،ثم اضغط على

 lاضغط على الزرين  poالختيار
الزر .m
 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
[ملف جديد] ،ثم اضغط على الزر .m
 سيتم حفظ الفيلم كملف جديد.

• عند اختيار [كتابة فوقية] في الخطوة  ،4تتم الكتابة فوق الفيلم الذي لم يتم تحريره بالفيلم الذي
تم تحريره مع مسح الفيلم األصلي.
• عند عدم وجود مساحة كافية على بطاقة الذاكرة ،ال يمكن اختيار خيار بخالف [كتابة فوقية].
• إذا استنفدت البطارية بشكل جزئي أثناء عملية التحرير ،فقد ال يتم حفظ مقاطع األفالم التي
تم تحريرها.
• عند تحرير األفالم ،يجب استخدام بطارية مشحونة بالكامل أو طاقم محول AC
ً
منفصال) (صفحة .)37
(يباع
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7

استخدام وظائف إعادة
التشغيل والتحرير اخملتلفة

يشرح هذا الفصل الطرق المختلفة إلعادة عرض الصور وتحريرها.
• اضغط على الزر  1للدخول إلى نمط التشغيل قبل تشغيل الكاميرا.

• قد ال يمكن إعادة تشغيل الصور التي تم تحريرها على جهاز كمبيوتر أو التي تم تغيير اسم
الملف الخاص بها أو التي تم التقاطها بواسطة كاميرا مختلفة أو تحريرها.
• ال يمكن استخدام وظيفة التحرير (صفحة  )150 - 146إذا لم تتوفر مساحة خالية على بطاقة
الذاكرة.
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البحث عن الصور بشكل سريع

البحث عن صور باستخدام عرض الفهرس
تتيح لك ميزة عرض عدة صور في الوقت ذاته إمكانية العثور على الصورة المطلوبة بسرعة.

							

قم بتحريك ذراع التكبير/التصغير باتجاه .g

 سيتم عرض الصور في فهرس.
 lيزداد عدد الصور في كل مرة تقوم فيها بتحريك الذراع
باتجاه .g
 lيقل عدد الصور في كل مرة تقوم فيها بتحريك الذراع
باتجاه .k

اختر صورة.

 lأدر قرص  íللتبديل بين الصور.
 lاضغط على األزرار  rqpoالختيار صورة.
 يظهر إطار برتقالي حول الصورة المختارة.
 lاضغط على الزر  mلعرض الصورة المختارة فقط.

البحث عن صور باستخدام قرص التحكم
ستؤدي إدارة قرص التحكم إلى عرض الصور في صف مما يسمح لك بالبحث فيهم بسرعة .يمكنك
ً
أيضا االنتقال حسب تاريخ التصوير (عرض قصاصات).

							

		

اختر صورة.

 lإذا قمت بتعيين الكاميرا على عرض صورة مفردة
وإدارة قرص  íبسرعة ،فسيتم عرض الصور كما هو
موضح على اليسار .أدر قرص  íالختيار صورة.
 lيؤدي الضغط على الزر  mإلى استعادة عرض صورة
مفردة.
 lإذا قمت بالضغط على الزرين  poأثناء عرض
قصاصات ،يمكنك البحث عن الصور حسب تاريخ
التصوير.

إليقاف تشغيل هذا التأثير ،اضغط على الزر  nالختيار [عرض قصاصات] في عالمة
التبويب  ،1ثم اختر [إيقاف].
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عرض الصور باستخدام تشغيل مرشح
في حالة وجود الكثير من الصور على بطاقة الذاكرة ،يمكنك ترشيحها وعرضها باستخدام أداة ترشيح
محددة .يمكنك ً
أيضا حماية الصور (صفحة  )136أو مسحها (صفحة  )140أثناء ترشيحها.
لعرض الصور التي تم تمييزها كمفضلة (صفحة .)142

ذهاب إلى المفضلة
تخطى التاريخ

لعرض الصور التي تم التقاطها في تاريخ محدد.

ذهاب إلى فئتي

لعرض الصور الخاصة بفئة محددة (صفحة .)143

انتقال إلى صورة ثابتة/فيلم

لعرض الصور الثابتة أو األفالم فقط.

تخطى  10صور

لتخطي أكثر من  10صورة في كل مرة.

تخطى  100صورة

لتخطي أكثر من  100صورة في كل مرة.

البحث من خالل

و

و

و

اختر أداة ترشيح هدف.

أدوات ترشيح الهدف

 lفي عرض صورة مفردة ،اضغط على الزر  ،dثم
اضغط على الزرين  poالختيار طريقة تخطي.
أو  ،اضغط على الزرين rq
أو
 lفي
الختيار مرشح .ستؤدي إدارة قرص  íإلى عرض
الصور التي تتطابق مع المرشح الخاص بالصورة
الهدف التي تم اختيارها فقط.
 lاضغط على الزر  lللتبديل بين عرض المعلومات
وعرض بدون معلومات.
 lيؤدي الضغط على الزر  nإلى استعادة عرض
صورة مفردة.

قم بعرض الصور المرشحة.

 lعند الضغط على الزر  ،mسيبدأ تشغيل مرشح
وستظهر طريقة التخطي وإطار أصفر.
 lإذا قمت بالضغط على الزرين  rqأو إدارة قرص ،í
فسيتم عرض الصور الهدف التي تم اختيارها.
 lإذا قمت بالضغط على الزر  ،dفسيظهر [تم مسح
إعدادات التشغيل المرشح] .ويؤدي الضغط على
الزر  mإلى إلغاء تشغيل مرشح.
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عرض الصور باستخدام تشغيل مرشح

ماذا يحدث إذا لم تستطع اختيار أداة ترشيح؟
ال يمكن اختيار أدوات الترشيح التي ال تحتوي على أية صور مطابقة.

تشغيل مرشح
في تشغيل مرشح (الخطوة  ،)2يمكنك عرض الصور المرشحة باستخدام "البحث عن صور بشكل سريع"
(صفحة  )126و"عرض عروض شرائح" (صفحة  )129و"تكبير الصور" (صفحة  .)131يمكنك معالجة
جميع الصور المرشحة مر ًة واحدة أثناء إجراء العمليات الواردة في "حماية الصور" (صفحة  )136أو
"مسح جميع الصور" (صفحة  )140أو "اختيار صور للطباعة (( ")DPOFصفحة  )155من خالل
اختيار جميع الصور المرشحة.
ومع ذلك ،إذا قمت بتغيير الفئة (صفحة  )143أو تحرير صورة وحفظها كصورة جديدة (صفحة ،)146
فستظهر رسالة وسيتم إلغاء تشغيل مرشح.

ختطي الصور من خالل

و

 lفي عرض صورة مفردة ،اضغط على الزر  ،dثم
اضغط على الزرين  poالختيار طريقة تخطي.
 lإذا قمت بالضغط على الزرين  ،rqفستنتقل الشاشة
لعرض الصورة التي تأتي بعد الرقم المختار.
 lيؤدي الضغط على الزر  nإلى استعادة عرض
صورة مفردة.

استخدام القرص األمامي للتخطي
أدر القرص األمامي لتخطي الصور من خالل

و

و

و

.

							

 lفي عرض صورة مفردة ،أدر قرص  ،Ûثم اضغط
على الزرين  poالختيار طريقة تخطي.
 lإذا قمت بإدارة قرص  ،Ûفسيتقدم العرض إلى
الصورة حسب طريقة التخطي التي تم اختيارها.

سيؤدي تحريك قرص  Ûفي عرض الفهرس إلى تقديم الصور بنا ًء على طريقة التخطي
أو  ،فسيتم تبديل طريقة
المختارة أثناء عرض صورة مفردة .ومع ذلك ،إذا قمت باختيار
التخطي إلى .
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عرض عروض شرائح
يمكنك عرض صور تم تسجيلها على بطاقة ذاكرة تلقائيًا.

							

اختر [عرض شرائح].

 lاضغط على الزر  nالختيار [عرض شرائح] من
عالمة التبويب  ،1ثم اضغط على الزر .m

قم بضبط اإلعداد.

 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
عنصر ،ثم اضغط على الزرين  rqلضبط اإلعداد.
تكرار

لتكرار عرض الصور

وقت التشغيل

لعرض وقت كل صورة

تأثيرات

لتطبيق تأثيرات انتقال عند التبديل بين
الصور

اختر [ابدأ].

 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
[ابدأ] ،ثم اضغط على الزر .m
 سيبدأ عرض الشرائح بعد عرض [جاري تحميل
بثوان قليلة.
الصورة]...
ٍ
 lيمكنك إجراء إيقاف مؤقت/إعادة تشغيل لعرض الشرائح
من خالل الضغط على الزر  mمرة أخرى.
 lاضغط على الزر  nإليقاف عرض الشرائح.
• إذا قمت بالضغط على الزرين  rqأو إدارة قرص  íأثناء العرض ،فسيتم تبديل الصورة .إذا
قمت بالضغط مع االستمرار على الزرين  ،rqيمكنك التقدم السريع خالل الصور.
• ال تعمل وظيفة توفير الطاقة أثناء عروض الشرائح (صفحة .)53
• ال يمكنك تغيير [وقت التشغيل] في حالة اختيار [فقاعات] في [تأثيرات].
• في عرض صورة مفردة ،يمكنك ً
أيضا بدء عرض شرائح بالضغط مع االستمرار على الزر ،m
على الفور.
ثم الضغط على الزر
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مراجعة التركيز
يمكن تكبير مساحة صورة مسجلة كانت داخل إيطار AFأو مساحة وجه تم التقاطه ،لمراجعة
التركيز.

							

اضغط على الزر  lللتبديل إلى عرض
مراجعة التركيز (صفحة .)44

 سيظهر إطار أبيض في المكان الذي كان فيه إيطارAF
أو الوجه عندما تم ضبط التركيز.
 سيظهر إطار رمادي حول وجه تم التقاطه أثناء العرض.
 تظهر المساحة داخل اإلطار البرتقالي مكبَّرة.

قم بتبديل اإلطارات.

 lقم بتحريك ذراع التكبير/التصغير باتجاه  kمرة واحدة.
 ستظهر الشاشة المعروضة على اليمين.
 lاضغط على الزر  mلالنتقال إلى إطار آخر عند
ظهور عدة إطارات.

قم بتغيير مستوى التكبير أو مكانه.

 lاستخدم ذراع التكبير/التصغير لتغيير حجم العرض،
واستخدم األزرار  rqpoلتغيير موضع العرض
أثناء مراجعة التركيز.
 lيؤدي الضغط على الزر  nإلى إعادة ضبط
العرض كما في الخطوة .١
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تكبري الصور
قم بتحريك ذراع التكبير/التصغير باتجاه .k

مكان المنطقة
المعروضة تقريبًا

 lسيتم تكبير عرض الصورة .عند الضغط مع االستمرار
على ذراع التكبير/التصغير ،فسيقوم بالتكبير حتى يصل
إلى أقصى عامل تكبير بقيمة .10x
 lإذا قمت بالضغط على األزرار  ،rqpoيمكنك
تحريك مكان المنطقة المعروضة.
 lقم بتحريك ذراع التكبير/التصغير باتجاه  gللتصغير،
أو اضغط مع االستمرار عليه للعودة إلى عرض صورة
مفردة.
 lإذا قمت بإدارة قرص  ،íفسيمكنك التبديل بين الصور
أثناء التكبير.

في الشاشة التي تم تكبيرها ،سيؤدي الضغط على الزر  nإلى استعادة عرض صورة مفردة.

عرض صور خمتلفة (تشغيل عشوائي ذكي)

ستختار الكاميرا أربع صور باالعتماد على الصورة المعروضة.
إذا قمت باختيار إحدى هذه الصور ،فستقوم الكاميرا باختيار أربع صور أخرى
مما يسمح لك باالستمتاع بعرض الصور بترتيب غير متوقع.
ويعمل هذا بشكل أفضل ،إذا قمت بالتقاط العديد من اللقطات ذات المشاهد المختلفة.

							

اختر [تشغيل عشوائي ذكي].

 lاضغط على الزر  nالختيار [تشغيل عشوائي
ذكي] في عالمة التبويب  ،1ثم اضغط على الزر .m
 ستظهر أربع صور كاحتماالت.
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تغيير انتقاالت الصور

اختر صورة.

 lاضغط على األزرار  rqpoالختيار الصورة التي
تريد عرضها بعد ذلك.
 سيتم عرض الصورة المختارة في المنتصف ،وستظهر
االحتماالت األربعة التالية.
 lسيؤدي الضغط على الزر  mإلى عرض الصورة
الموجودة بالمنتصف بالحجم الكامل .اضغط على الزر
 mمرة أخرى الستعادة العرض األصلي .يمكنك ً
أيضا
استخدام ذراع التكبير/التصغير.
 lيؤدي الضغط على الزر  nإلى استعادة عرض
صورة مفردة.
• سيتم عرض الصور الثابتة التي تم التقاطها باستخدام هذه الكاميرا فقط في تشغيل عشوائي ذكي.
• ال يتاح [تشغيل عشوائي ذكي] في المواقف التالية:
 إذا كانت الصور الموجودة على بطاقة الذاكرة والتي تم التقاطها باستخدام هذه الكاميرا أقل من  50صورة. إذا قمت بعرض صور ال يدعمها تشغيل عشوائي ذكي. -أثناء تشغيل مرشح.

تغيري انتقاالت الصور
يمكنك االختيار من بين ثالثة تأثيرات انتقال أثناء التبديل بين الصور في عرض صورة مفردة.
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اختر [انتقال].

 lاضغط على الزر  nالختيار [انتقال] في عالمة
التبويب  ،1ثم اضغط على الزرين  rqالختيار تأثير
انتقال.

عرض الصور على جهاز تلفزيون
باستخدام كبل الصوت والصورة  AVالستريو المزوَّد (صفحة  ،)2يمكنك توصيل الكاميرا بجهاز
تلفزيون لعرض الصور التي قمت بالتقاطها.

							

قم بإيقاف تشغيل الكاميرا وجهاز التلفزيون.
قم بتوصيل الكاميرا بجهاز التلفزيون.

أحمر أبيض

أصفر
أصفر

 lافتح غطاء النهاية الطرفية للكاميرا وأدخل قابس الكبل
بالكامل في النهاية الطرفية الموجودة بالكاميرا.
 lأدخل قابس الكبل بالكامل في النهايات الطرفية إلدخال
الفيديو كما يظهر في الرسم التوضيحي.

أحمر
أبيض

قم بتشغيل جهاز التلفزيون وتحويله إلى اإلدخال
الذي تم توصيل الكبل به.
قم بتشغيل الكاميرا.

 lاضغط على الزر  1لتشغيل الكاميرا.
 ستظهر الصورة على جهاز التلفزيون (لن يظهر شيء
على شاشة الكاميرا).
 lبعد االنتهاء ،قم بإيقاف تشغيل الكاميرا وجهاز التلفزيون
وفصل الكبل.

ماذا يحدث إذا لم يتم عرض الصور على التلفزيون بشكل صحيح؟
لن يتم عرض الصور بشكل صحيح إذا لم يتطابق ضبط خرج فيديو الكاميرا ( )NTSC/PALمع نظام
جهاز التلفزيون .اضغط على الزر  ،nواختر عالمة التبويب  ،3ثم اختر [نظام الفيديو] للتبديل
إلى نظام الفيديو الصحيح.
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عرض الصور على جهاز تلفزيون عايل الدقة
استخدم كبل  HTC-100 HDMIالذي يباع بشكل منفصل لتوصيل الكاميرا بجهاز تلفزيون عالي
الدقة للحصول على أفضل تجربة عرض.

							

قم بإيقاف تشغيل الكاميرا وجهاز التلفزيون.
قم بتوصيل الكاميرا بجهاز التلفزيون.

 lافتح غطاء النهاية الطرفية للكاميرا وأدخل قابس الكبل
بالكامل في النهاية الطرفية الموجودة بالكاميرا.
 lأدخل قابس الكبل بالكامل في نهاية  HDMIالطرفية
الموجودة بجهاز التلفزيون.

قم بعرض الصور.

 lاتبع الخطوتين  3و 4في صفحة  133لعرض الصور.
لن يتم تشغيل أصوات التشغيل عند التوصيل بجهاز تلفزيون عالي الدقة.

التحكم يف الكامريا باستخدام جهاز حتكم التلفزيون
عند توصيل الكاميرا بجهاز تلفزيون  HDMI CECمتوافق ،يمكنك استخدام جهاز تحكم التلفزيون
لتشغيل الكاميرا ،وعرض الصور أو عرض عروض شرائح .وقد تحتاج إلى ضبط إعدادات بعض
أجهزة التلفزيونات .للحصول على تفاصيل ،راجع دليل المستخدم المزوَّد مع جهاز التلفزيون.

							

اختر [التحكم عبر جهاز .]HDMI

 lاضغط على الزر  ،nثم اختر [التحكم عبر
جهاز  ]HDMIفي عالمة التبويب  .3اضغط على
الزرين  rqالختيار [تمكين].
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عرض الصور على جهاز تلفزيون عالي الدقة

قم بتوصيل الكاميرا بجهاز التلفزيون.

 lاتبع الخطوتين  1و 2في صفحة  134لتوصيل الكاميرا
بجهاز التلفزيون.

قم بعرض الصور.

 lقم بتشغيل جهاز التلفزيون ،ثم اضغط على زر
الكاميرا .1
 ستظهر الصورة على جهاز التلفزيون (لن يظهر شيء
على شاشة الكاميرا).

استخدم جهاز تحكم التلفزيون.

 lاضغط على الزرين  rqفي جهاز تحكم التلفزيون،
الختيار صورة.
 lاضغط على الزر موافق/تحديد لعرض لوحة التشغيل.
اضغط على الزرين  rqالختيار أحد العناصر ،ثم
اضغط على الزر موافق/تحديد مرة أخرى.

ملخص للوحة تحكم الكاميرا التي يتم عرضها على جهاز التلفزيون
ú

.

l

عودة

إلغالق القائمة.

تشغيل الفيلم

لتشغيل فيلم (يظهر فقط عند اختيار فيلم).

عرض شرائح

لعرض الصور تلقائيًا .أثناء التشغيل ,يمكنك الضغط على الزرين rq

عرض الفهرس

لعرض الصور في فهرس.

تغيير العرض

لتغيير عرض الشاشة (صفحة .)44

في جهاز تحكم التلفزيون للتبديل بين الصور.

• إذا قمت بتشغيل عناصر التحكم على الكاميرا ،فلن تتمكن من التحكم في الكاميرا باستخدام جهاز تحكم
التلفزيون حتى تتم العودة إلى عرض صورة مفردة.
• قد ال تكون بعض أجهزة التلفزيون قادرة على التحكم في الكاميرا كما ينبغي حتى إذا كانت أجهزة
 HDMI CECمتوافقة.
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محاية الصور

يمكنك حماية الصور الهامة حتى ال يمكن مسحها عرضيًا باستخدام الكاميرا (صفحة .)140 ،28

اختيار طريقة حتديد

اختر [حماية].

 lاضغط على الزر  nالختيار [حماية] في عالمة
التبويب  ،1ثم اضغط على الزر .m

اختر طريقة تحديد.

 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
طريقة تحديد ،ثم اضغط على الزر .m
 lسيؤدي الضغط على الزر  nإلى استعادة شاشة
القائمة.
إذا قمت بتهيئة بطاقة الذاكرة (صفحة  ،)52 ،22فسيتم مسح الصور المحمية ً
أيضا.

ال يمكن مسح الصور المحمية باستخدام وظيفة المسح الموجودة بالكاميرا .لمسح صورة ،قم بإلغاء
إعداد الحماية ً
أوال.
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حماية الصور

اختيار صور فردية
اختر [تحديد].

 lاتبع الخطوة  2في صفحة  136الختيار [تحديد] ،ثم
اضغط على الزر .m

اختر صورًا.

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
صورة ،ثم اضغط على الزر .m
 سيظهر .
 lيؤدي الضغط على الزر  mمرة أخرى إلى إلغاء
تحديد الصورة واختفاء .
 lالختيار صور إضافية ،قم بتكرار اإلجراء الوارد أعاله.

قم بحماية الصورة.

 lإذا قمت بالضغط على الزر  ،nفستظهر شاشة
تأكيد.
 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
[موافق] ،ثم اضغط على الزر .m
إذا قمت بالتبديل بين أنماط التصوير أو إيقاف تشغيل الطاقة قبل إجراء العمليات الواردة في
الخطوة  ،3فلن تتم حماية الصور.
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حماية الصور

اختيار املدى
اختر [اختيار المدى].

 lاتبع الخطوة  ٢في صفحة  136الختيار [اختيار المدى]،
ثم اضغط على الزر .m

اختر صورة بداية.

 lاضغط على الزر .m

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
صورة ،ثم اضغط على الزر .m

اختر صورة انتهاء.

 lاضغط على الزر  rالختيار [آخر صورة] ،ثم اضغط
على الزر .m

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
صورة ،ثم اضغط على الزر .m
 lال يمكنك اختيار صور قبل الصورة األولى.
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حماية الصور

قم بحماية الصور.

 lاضغط على الزر  pالختيار [حماية] ،ثم اضغط على
الزر .m

اختيار الصور باستخدام قرص í
يمكنك ً
أيضا اختيار الصورة األولى أو األخيرة من خالل إدارة قرص  íعندما يتم عرض الشاشة الواردة
أعاله في الخطوتين  2و.3

اختيار مجيع الصور

اختر [كافة الصور].

 lاتبع الخطوة  ٢في صفحة  136الختيار [كافة الصور]،
ثم اضغط على الزر .m

قم بحماية الصور.

 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
[حماية] ،ثم اضغط على الزر .m
يمكنك فتح مجموعات صور محمية ،إذا قمت باختيار [فتح] في الخطوة  ،4بينما أنت في [اختيار
المدى] أو في الخطوة  2وأنت في [كافة الصور].
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مسح مجيع الصور
يمكنك مسح جميع الصور مرة واحدة .وحيث ال يمكن استرداد الصور الممسوحة ،فتوخ الحذر الكافي
قبل المسح .ال يمكن مسح الصور المحمية (صفحة .)136

اختيار طريقة حتديد
اختر [امسح].

 lاضغط على الزر  nالختيار [امسح] في عالمة
التبويب  ،1ثم اضغط على الزر .m

اختر طريقة تحديد.

 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
طريقة تحديد ،ثم اضغط على الزر .m
 lسيؤدي الضغط على الزر  nإلى استعادة شاشة
القائمة.

اختيار صور فردية
اختر [تحديد].

 lاتبع الخطوة  2أعاله الختيار [تحديد] ،ثم اضغط على
الزر .m

اختر صورة.

 إذا قمت باتباع الخطوة  2في صفحة  137الختيار
على الشاشة.
صور ،فسيظهر
 lيؤدي الضغط على الزر  mمرة أخرى إلى إلغاء
تحديد الصورة واختفاء .
 lالختيار صور إضافية ،قم بتكرار اإلجراء الوارد أعاله.
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مسح جميع الصور

قم بالمسح.

 lإذا قمت بالضغط على الزر  ،nفستظهر شاشة
تأكيد.
 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
[موافق] ،ثم اضغط على الزر .m

اختيار املدى
اختر [اختيار المدى].

 lاتبع الخطوة  2في صفحة  140الختيار [اختيار المدى]،
ثم اضغط على الزر .m

اختر صورًا.

 lاتبع الخطوتين  2و 3في صفحة  138الختيار صور.

قم بالمسح.

 lاضغط على الزر  pالختيار [امسح] ،ثم اضغط على
الزر .m

اختيار مجيع الصور
اختر [كافة الصور].

 lاتبع الخطوة  2في صفحة  140الختيار [كافة الصور]،
ثم اضغط على الزر .m

قم بالمسح.

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
[موافق] ،ثم اضغط على الزر .m
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متييز الصور بعالمات كمفضلة

عندما تقوم بتمييز الصور بعالمات كمفضلة ،يمكنك تصنيف هذه الصور فقط بسهولة .يمكنك ً
أيضا
ترشيح هذه الصور فقط للعرض أو الحماية أو المسح (صفحة .)127

							

اختر [المفضلة].

 lاضغط على الزر  nالختيار [المفضلة] في
عالمة التبويب  ،1ثم اضغط على الزر .m

اختر صورة.

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
صورة ،ثم اضغط على الزر .m
على الشاشة.
 سيظهر
 lيؤدي الضغط على الزر  mمرة أخرى إلى إلغاء تمييز
الصورة واختفاء .
 lالختيار صور إضافية ،قم بتكرار اإلجراء الوارد أعاله.

قم بضبط اإلعداد.

 lإذا قمت بالضغط على الزر  ،nفستظهر شاشة
تأكيد.
 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
[موافق] ،ثم اضغط على الزر .m
إذا قمت بالتبديل بين أنماط التصوير أو إيقاف تشغيل الطاقة قبل ضبط اإلعداد في الخطوة ،3
فلن يتم تمييز الصور كمفضلة.
إذا كنت تستخدم نظام التشغيل  Windows 7أو  Windows Vistaوتقوم بنقل الصور
) (باستثناء صور
المميزة إلى جهاز الكمبيوتر ،فسيتم تصنيفها بثالث نجوم (
 RAWواألفالم).
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ترتيب الصور حسب الفئة (فئيت)

يمكنك ترتيب الصور في فئات .يمكنك عرض الصور في فئة ضمن تشغيل مرشح (صفحة )127
ومعالجة جميع الصور مرة واحدة باستخدام الوظائف الواردة أدناه.
• "عرض عروض شرائح" (صفحة " ،)129حماية الصور" (صفحة " ،)136مسح جميع الصور"
(صفحة " ،)140اختيار صور للطباعة (( ")DPOFصفحة )155
يتم تصنيف الصور في فئات حسب ظروف التصوير تلقائيًا كما تم التقاطها.
 :الصور التي بها أوجه ملتقطة ،أو الصور الملتقطة في  Iأو .V
في النمط  ،Aأو الصور الملتقطة في
أو
أو
	:الصور الملتقطة على أنها
النمط  Jأو .O
 :الصور الملتقطة في األنماط .t ،P ،S ،w ،

اختيار طريقة حتديد
اختر [فئتي].

 lاضغط على الزر  nالختيار [فئتي] في عالمة
التبويب  ،1ثم اضغط على الزر .m

اختر طريقة تحديد.

 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
طريقة تحديد ،ثم اضغط على الزر .m
 lسيؤدي الضغط على الزر  nإلى استعادة شاشة
القائمة.

اختيار صور فردية
اختر [تحديد].

 lاتبع الخطوة  ٢الواردة أعاله الختيار [تحديد] ،ثم اضغط
على الزر .m
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ترتيب الصور حسب الفئة (فئتي)

اختر صورة.

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
صورة.

اختر فئة.

 lاضغط على الزرين  poالختيار فئة ،ثم اضغط على
الزر .m
على الشاشة.
 سيظهر
 lيؤدي الضغط على الزر  mمرة أخرى إلى إلغاء
تحديد الصورة واختفاء .
 lالختيار صور إضافية ،قم بتكرار اإلجراء الوارد أعاله.

قم بضبط اإلعداد.

 lإذا قمت بالضغط على الزر  ،nفستظهر شاشة
تأكيد.
 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
[موافق] ،ثم اضغط على الزر .m

إذا قمت بالتبديل بين أنماط التصوير أو إيقاف تشغيل الطاقة قبل ضبط اإلعداد في الخطوة ،3
فلن يتم تمييز الصور كفئتي.

اختيار املدى
اختر [اختيار المدى].

 lاتبع الخطوة  ٢الواردة في صفحة  143الختيار
[اختيار المدى] ،ثم اضغط على الزر .m

اختر صورًا.

 lاتبع الخطوتين  2و 3في صفحة  138الختيار صور.
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تدوير الصور

اختر فئة.

 lاضغط على الزر  pالختيار أحد العناصر ،ثم اضغط
على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار إحدى
الفئات.

اختر اإلعداد.

 lاضغط على الزر  pالختيار [تحديد] ،ثم اضغط على
الزر .m
إذا قمت باختيار [إلغاء الخيار] في الخطوة  ،4يمكنك إلغاء تحديد جميع الصور الموجودة في
الفئة [اختيار المدى].

تدوير الصور

يمكنك تغيير اتجاه صورة وحفظها.

							

اختر [تدوير].

 lاضغط على الزر  nالختيار [تدوير] في عالمة
التبويب  ،1ثم اضغط على الزر .m

قم بتدوير الصورة.

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
صورة.
 سيتم تدوير الصورة بمقدار  °90عند كل ضغطة على
الزر .m
 lسيؤدي الضغط على الزر  nإلى استعادة شاشة
القائمة.
ال يمكن تدوير األفالم ذات دقة

.
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تعديل حجم الصور
يمكنك تعديل حجم الصور إلى إعداد بكسل أقل وحفظ الصورة التي تم تعديل حجمها كملف مستقل.

							

اختر [تعديل الحجم].

 lاضغط على الزر  nالختيار [تعديل الحجم] في
عالمة التبويب  ،1ثم اضغط على الزر .m

اختر صورة.

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
صورة ،ثم اضغط على الزر .m

اختر حجم صورة.

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار أحد
الخيارات ،ثم اضغط على الزر .m
 ستظهر الشاشة [حفظ الصور الجديدة؟].

قم بحفظ الصورة الجديدة.

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
[موافق] ،ثم اضغط على الزر .m
 سيتم حفظ الصورة كملف جديد.

قم بعرض الصورة الجديدة.

 lعندما تقوم بالضغط على الزر  ،nستظهر
الشاشة [عرض الصور الجديدة؟].
 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
[نعم] ،ثم اضغط على الزر .m
 سيتم عرض الصورة المحفوظة.
• ال يمكنك تعديل حجم صورة إلى حجم أكبر.
• ال يمكن تحرير الصور المحفوظة بصيغة

في الخطوة  3وصور .RAW

• ستكون الصور التي يمكن تغيير حجمها بنفس نسب العرض واالرتفاع بعد تغيير الحجم.
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تهذيب
مسجلة وحفظه كملف صورة جديد.
يمكنك قص جزء من صورة َّ

							

اختر [تهذيب].

 lاضغط على الزر  nالختيار [تهذيب] في عالمة
التبويب  ،1ثم اضغط على الزر .m

اختر صورة.

منطقة التهذيب

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
صورة ،ثم اضغط على الزر .m

قم بضبط منطقة التهذيب.

عرض منطقة التهذيب
المسجلة بعد التهذيب
وحدات البكسل
َّ

 سيظهر إطار حول الجزء المراد تهذيبه من الصورة.
 سيتم عرض الصورة األصلية أعلى اليسار ،وسيتم
عرض الصورة التي تم تهذيبها أسفل اليمين.
 lإذا قمت بتحريك ذراع التكبير/التصغير إلى اليسار أو
اليمين ،يمكنك تغيير حجم اإلطار.
 lإذا قمت بالضغط على األزرار  ،rqpoيمكنك
تحريك اإلطار.
 lإذا قمت بالضغط على الزر  ،lيمكنك تغيير اتجاه
اإلطار.
 lفي أية صورة بها أوجه تم التقاطها ،تظهر إطارات
رمادية حول األوجه الموجودة في الصورة الموجودة
أعلى اليسار .ويمكن استخدام اإلطارات للتهذيب.
ويمكنك التبديل بين اإلطارات من خالل إدارة
قرص .í
 lاضغط على الزر .m

قم بحفظ الصورة كصورة جديدة وعرضها.

 lاتبع الخطوتين  4و 5في صفحة .146
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إضافة تأثيرات باستخدام وظيفة األلوان

• ال يمكن تحرير الصور التي تم تسجيلها بإعداد بكسل
(صفحة  )146وصور .RAW
تعديل حجمها إلى

(صفحة  ،)79والصور التي تم

• ستكون الصور التي يمكن تهذيبها بنفس نسب العرض واالرتفاع بعد التهذيب.
• سيكون عدد وحدات البكسل في صورة مهذبة أصغر منه قبل التهذيب.

إضافة تأثريات باستخدام وظيفة األلوان

يمكنك تغيير لون صورة وحفظها كصورة مستقلة .راجع صفحة  87للحصول على تفاصيل حول كل
عنصر قائمة.

							

اختر [األلوان].

 lاضغط على الزر  nالختيار [األلوان] في عالمة
التبويب  ،1ثم اضغط على الزر .m

اختر صورة.

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
صورة ،ثم اضغط على الزر .m

اختر أحد خيارات القائمة.

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار أحد
الخيارات ،ثم اضغط على الزر .m

قم بحفظ الصورة كصورة جديدة وعرضها.

 lاتبع الخطوتين  4و 5في صفحة .146

إذا قمت بتغيير اللون الخاص بالصورة ذاتها بشكل متكرر ،فستنخفض جودتها تدريجيًا وقد ال
تحصل على اللون المتوقع.
• قد يختلف لون الصور التي تم تغييرها باستخدام هذه الوظيفة عن لون الصور التي تم تسجيلها
باستخدام وظيفة األلوان (صفحة .)87
• ال يمكن تطبيق إعدادات "األلوان" على صور .RAW
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تصحيح السطوع (تباين ذكي)

يمكن للكاميرا التقاط مناطق في صورة ،مثل األوجه أو الخلفيات المظلمة أكثر من الالزم وضبطها
تلقائيًا على أفضل سطوع .وستصحح الكاميرا ً
أيضا الصورة ككل عند نقص التباين تلقائيًا ،للحصول
على مشهد أكثر حدة .كما يمكنك االختيار من بين أربعة مستويات للتصحيح وحفظ الصورة كملف
جديد.

							

اختر [تباين ذكي].

 lاضغط على الزر  nالختيار [تباين ذكي] في
عالمة التبويب  ،1ثم اضغط على الزر .m

اختر صورة.

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
صورة ،ثم اضغط على الزر .m

اختر عنصر قائمة.

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار أحد
الخيارات ،ثم اضغط على الزر .m

قم بحفظ الصورة كصورة جديدة وعرضها.

 lاتبع الخطوتين  4و 5في صفحة .146

• في بعض الظروف ،قد تظهر الصورة رديئة أو ال يتم تصحيحها بشكل صحيح.
• قد يؤدي تكرار ضبط الصورة ذاتها إلى تشوش الصورة.

ماذا يحدث إذا لم يتم تصحيح الصورة باستخدام الخيار [تلقائي] كما تريد تمامًا؟
[عال] وقم بضبط الصورة.
اختر [منخفض] أو [متوسط] أو ٍ
ال يمكن تصحيح صور .RAW
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تصحيح تأثري العني احلمراء
يمكنك تصحيح العيون الحمراء في الصور تلقائيًا وحفظها كملفات جديدة.

							

اختر [تصحيح العين الحمراء].

 lاضغط على الزر  nالختيار [تصحيح العين
الحمراء] في عالمة التبويب  ،1ثم اضغط على
الزر .m

اختر صورة.

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
صورة.

قم بتصحيح الصورة.

 lاضغط على الزر .m
 سيتم تصحيح العين الحمراء التي تم التقاطها بواسطة
الكاميرا وسيظهر إطار حول الجزء الذي تم تصحيحه.
 lيمكنك تكبير حجم الصورة أو تصغيره باستخدام
اإلجراءات الواردة في "تكبير الصور" (صفحة .)131

قم بحفظ الصورة كصورة جديدة وعرضها.

 lاضغط على األزرار  rqpoأو أدر قرص í
الختيار [ملف جديد] ،ثم اضغط على الزر .m

 سيتم حفظ الصورة كملف جديد.
 lاتبع الخطوة  5في صفحة .146
• قد ال يتم تصحيح بعض الصور بشكل صحيح.
• في حالة اختيار [كتابة فوقية] في الخطوة  ،4تتم الكتابة الفوقية على الصورة غير المُصححة
بالبيانات التي تم تصحيحها ،مع مسح الصورة األصلية.
• ال يمكن إجراء الكتابة الفوقية على الصور المحمية.
• ال يمكن تصحيح صور .RAW
• يمكن تطبيق تصحيح العين الحمراء على صور  JPEGالملتقطة في
الكتابة فوق الصورة األصلية.
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 ،ولكن ال يمكن

8

الطباعة

يشرح هذا الفصل كيفية اختيار صور للطباعة والطباعة باستخدام إحدى طابعات
 Canonالمتوافقة مع معيار ( PictBridgeتباع منفصلة) (صفحة .)40
الرجاء ً
أيضا مراجعة دليل الطباعة الشخصي.

طابعات  Canonالمتوافقة مع معيار PictBridge

151

طباعة الصور
يمكنك طباعة الصور التي قمت بالتقاطها بسهولة من خالل توصيل الكاميرا بطابعة متوافقة مع معيار
( PictBridgeتباع منفصلة) باستخدام كبل الواجهة المزوَّد (صفحة .)2

							

قم بإيقاف تشغيل الكاميرا والطابعة.
قم بتوصيل الكاميرا بالطابعة.

 lافتح الغطاء ،ثم أدخل القابس الصغير من الكبل بإحكام
في النهاية الطرفية للكاميرا في االتجاه الموضح.
 lأدخل القابس الكبير من الكبل في الطابعة .للحصول على
تفاصيل حول التوصيل ،راجع دليل المستخدم المزوَّد
مع الطابعة.

قم بتشغيل الطابعة.
قم بتشغيل الكاميرا.

 lاضغط على الزر  1لتشغيل الكاميرا.
على الشاشة.
 سيظهر

اختر صورة لطباعتها.

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
صورة.

152

طباعة الصور

قم بطباعة الصور.

 lاضغط على الزر .c
 ستبدأ الطباعة.
 lإذا كنت تريد طباعة صور إضافية ،فقم بتكرار
الخطوتين  ٥و ٦بعد اكتمال الطباعة.
 lبعد اكتمال الطباعة ،قم بإيقاف تشغيل الكاميرا والطابعة
وفصل كبل الواجهة.
• للحصول على تفاصيل حول الطباعة ،راجع دليل الطباعة الشخصي.
• لالطالع على معلومات حول طابعات  Canonالمتوافقة مع معيار  ،PictBridgeراجع
صفحة .40
• ال تتاح طباعة الفهرس (صفحة  )155في بعض طابعات  Canonالمتوافقة مع معيار
( PictBridgeتباع منفصلة).
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الطباعة من قائمة الطباعة ()DPOF

يمكنك إضافة صور إلى قائمة الطباعة ( )DPOFبعد التصوير مباشرة أو أثناء التشغيل بالضغط
على الزر .c
تتوافق طرق التحديد هذه مع معايير ).Digital Print Order Format (DPOF

							

اختر صورة.

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
صورة.

اضغط على الزر ( 2سيتم استثناء صور
 RAWواألفالم).
أضف الصور إلى قائمة الطباعة.

 lاضغط على الزرين  poالختيار عدد نسخ الطباعة،
ثم اضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
[إضافة] ،ثم اضغط على الزر .m
 lإللغاء إضافة الصور ،كرر الخطوتين  1و ،2ثم اضغط
على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار [إزالة] ،ثم
اضغط على الزر .m
ال يمكنك إضافة صور إلى قائمة الطباعة أثناء توصيل الكاميرا بالطابعة.
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اختيار صور للطباعة ()DPOF

يمكنك اختيار صور حتى  ٩٩٨صورة من بطاقة الذاكرة للطباعة وتحديد اإلعدادات ،مثل عدد
نسخ الطباعة حتى يمكن طباعتها (صفحة  )158أو معالجتها سويًا في أحد معامل تحميض الصور
الفوتوغرافية .تتوافق طرق التحديد هذه مع معايير ).Digital Print Order Format (DPOF

إعدادات الطباعة

يمكنك ضبط نوع الطباعة والتاريخ ورقم الملف .تنطبق هذه اإلعدادات على كل الصور التي تم
اختيارها للطباعة.

							

اختر [إعدادات الطباعة].

 lاضغط على الزر  nالختيار [إعدادات الطباعة]
في عالمة التبويب  ،2ثم اضغط على الزر .m

قم بضبط اإلعدادات.

 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
عنصر قائمة ،ثم اضغط على الزرين  rqالختيار أحد
الخيارات.
 lيؤدي الضغط على الزر  nإلى قبول اإلعدادات
واستعادة شاشة القائمة.
نوع الطباعة
التاريخ
رقم الملف
الغاء DPOF

قياسي
الفهرس
كالهما
تشغيل
إيقاف
تشغيل
إيقاف
تشغيل
إيقاف

لطباعة صورة واحدة بكل صفحة.
لطباعة عدة صور صغيرة الحجم بكل صفحة.
للطباعة بتنسيقي قياسي وفهرس.
لطباعة تاريخ التصوير.
—
لطباعة رقم الملف.
—
إلزالة جميع إعدادات الطباعة بعد الطباعة.
—

• قد يتعذر على بعض مراكز خدمة الطابعات أو معامل تحميض الصور إظهار جميع
اإلعدادات في الصور بعد التحميض والطباعة.
عند استخدام بطاقة ذاكرة تم تعيين إعدادات الطباعة الخاصة بها من
• قد يظهر الرمز
خالل كاميرا مختلفة .سيتم استبدال هذه اإلعدادات باإلعدادات التي تم تعيينها من خالل
الكاميرا الخاصة بك.
• إذا تم تعيين [التاريخ] على [تشغيل] ،فقد تقوم بعض الطابعات بطباعة التاريخ مرتين.
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اختيار صور للطباعة ()DPOF

• في حالة اختيار [فهرس] ،ال يمكن تعيين الخيارين [التاريخ] و[رقم الملف] على [تشغيل] في
الوقت ذاته.
• ستتم طباعة التاريخ بالنمط المعين في وظيفة [الوقت/التاريخ] في عالمة التبويب 3

(صفحة .)19

• ال يمكن اختيار صور .RAW

اختيار عدد النسخ
اختر [حدد الصور و العدد].

 lاضغط على الزر  nالختيار [حدد الصور و العدد]
في عالمة التبويب  ،2ثم اضغط على الزر .m

اختر صورة.

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
صورة ،ثم اضغط على الزر .m
 ستتمكن من تعيين عدد نسخ الطباعة.
 lإذا قمت باختيار الصور في [فهرس] ،فسيظهر الرمز
على الشاشة .سيؤدي الضغط على الزر  mمرة
أخرى إلى إلغاء تحديد الصورة واختفاء الرمز .

قم بتعيين عدد نسخ الطباعة.

 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íلتعيين عدد
نسخ الطباعة (بحد أقصى  99نسخة).
 lكرر الخطوتين  ٢و ٣الختيار صور أخرى وعدد نسخ
الطباعة لكل صورة.
 lال يمكنك تعيين عدد نسخ الطباعة الخاصة بنسخ طباعة
الفهرس .ويمكنك فقط اختيار الصور المراد طباعتها
(كما هو موضح في الخطوة .)2
 lيؤدي الضغط على الزر  nإلى قبول اإلعدادات
واستعادة شاشة القائمة.
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اختيار صور للطباعة ()DPOF

اختيار املدى
اختر [اختيار المدى].

 lفي الخطوة  1في صفحة  ،156اختر [اختيار المدى]،
ثم اضغط على الزر .m
 lاتبع الخطوتين  2و 3في صفحة  138الختيار صور.

قم بضبط إعدادات الطباعة.

 lاضغط على الزرين  poالختيار [ترتيب] ،ثم اضغط
على الزر .m

تعيني كل الصور لطباعتها مرة واحدة
اختر [تحديد كل الصور].

 lفي الخطوة  1الموجودة في صفحة  ،156اختر
[تحديد كل الصور] ،ثم اضغط على الزر .m

قم بضبط إعدادات الطباعة.

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
[موافق] ،ثم اضغط على الزر .m

إلغاء كل االختيارات
اختر [إلغاء كل االختيارات].

 lفي الخطوة  1الموجودة في صفحة  ،156اختر
[إلغاء كل االختيارات] ،ثم اضغط على الزر .m

سيتم إلغاء كل االختيارات.

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
[موافق] ،ثم اضغط على الزر .m

157

طباعة الصور املضافة
يمكنك طباعة الصور المضافة (صفحة  )157 – 155إلى قائمة الطباعة من خالل توصيل الكاميرا
بطابعة متوافقة مع معيار .PictBridge

							

عدد النسخ المراد طباعتها

قم بتوصيل الكاميرا بالطابعة.

 lاتبع الخطوات من  1إلى  4الموجودة في صفحة .152

قم بالطباعة.

 lاضغط على الزرين  poالختيار [طباعة] ،ثم اضغط
على الزر .m
 ستبدأ الطباعة.
 lإذا قمت بإيقاف الطابعة أثناء الطباعة وأعدت تشغيلها
مرة أخرى ،فستبدأ من نسخة الطباعة التالية.
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9

ختصيص إعدادات الكامريا

يمكنك تخصيص اإلعدادات المختلفة لتناسب تفضيالت التصوير الخاصة بك.
يشرح الجزء األول من هذا الفصل الوظائف المتاحة والمستخدمة بكثرة.
بينما يشرح الجزء التالي كيفية تغيير إعدادات التصوير والتشغيل لتناسب أغراضك.
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تغيري إعدادات الكامريا
يمكنك تخصيص الوظائف المتاحة والمستخدمة بكثرة من خالل عالمة التبويب ( 3صفحة .)48

تغيري األصوات

يمكنك تغيير جميع أصوات تشغيل الكاميرا.
 lاختر [خيارات الصوت] ،ثم اضغط على الزر .m
 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
أحد الخيارات.
 lاضغط على الزرين  rqالختيار أحد الخيارات.
أصوات مُعدة ً
مسبقا
2 ،1
(ال يمكن تعديلها)
أصوات مُعدة ً
مسبقا
يمكنك استخدام البرنامج المضمن لتغيير األصوات
3
(صفحة .)2

إيقاف تشغيل نصائح وتلميحات
عند اختيار أحد العناصر في القائمة ( Âصفحة  )46أو ( MENUصفحة  ،)48يتم عرض
وصف للوظيفة (نصائح وتلميحات) .ويمكنك إيقاف تشغيل هذه الوظيفة.

							

 lاختر [نصائح وتلميحات] ،ثم اضغط على الزرين rq

الختيار [إيقاف].
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تغيير إعدادات الكاميرا

تغيري شاشة البدء
يمكنك تغيير شاشة البدء التي تظهر عند تشغيل الكاميرا.

							

 lاختر [صورة البدء] ،ثم اضغط على الزر .m
 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار أحد
الخيارات.
ال توجد صورة بدء
صور مُعدة ً
مسبقا
2 ،1
(ال يمكن تعديلها)
صور ُمعدة مسبقاً
يمكنك تعيين صور مسجلة ،واستخدام البرنامج
3
المضمن لتغيير الصور.

تسجيل صور ُمسج َلة كشاشة البدء

عند الضغط على الزر  1وتعيين الكاميرا على نمط التشغيل ،يمكنك تسجيل إحدى الصور.

							

 lاختر [صورة البدء] ،ثم اضغط على الزر .m
 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
[ ،]3ثم اضغط على الزر .m

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
صورة ،ثم اضغط على الزر .m
 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
[موافق] ،ثم اضغط على الزر  mإلكمال التسجيل.
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ستتم الكتابة فوق أية صور بدء تم تسجيلها من قبل عند تسجيل صورة بدء جديدة.

قم بتسجيل صورة البدء أو األصوات باستخدام البرنامج المضمن
يمكن تسجيل أصوات التشغيل وصور البدء المخصصة الموجودة في البرنامج المضمن على الكاميرا.
للحصول على تفاصيل ،راجع دليل البرامج.

تغيري ختصيص رقم امللف

يتم تلقائيًا تخصيص أرقام ملفات للصور التي تقوم بالتقاطها حسب ترتيب االلتقاط  -من  0001إلى
 ،9999ويتم حفظها في مجلدات تسع حتى  2،000صورة .ويمكنك تغيير تخصيص رقم الملف.

			

				

 lاختر [ترقيم الملف] ،ثم اضغط على الزرين rq

الختيار أحد الخيارات.
مستمر
تعديل تلقائي

حتى إذا قمت بالتصوير باستخدام بطاقة
ذاكرة جديدة ،يتم تخصيص أرقام الملف على
التوالي حتى يتم التقاط/حفظ صورة تحمل
الرقم .9999
إذا قمت باستبدال بطاقة الذاكرة ببطاقة جديدة
أو قمت بإنشاء مجلد جديد ،فسيبدأ ترقيم الملف
بالرقم  0001مر ًة أخرى.

• في حالة استخدام بطاقة ذاكرة تحتوي على صور بالفعل ،قد تستمر أرقام الملفات المخصصة
حاليًا بعد الترقيم الموجود لكل من اإلعدادين [مستمر] و[تعديل تلقائي] .إذا كنت تريد البدء من
رقم الملف  ،0001فقم بتهيئة بطاقة الذاكرة قبل االستخدام (صفحة .)22
• للحصول على معلومات حول بنية المجلد أو أنواع الصور ،راجع دليل البرامج.
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إنشاء ملفات حسب تاريخ التصوير

يتم حفظ الصور إلى ملفات يتم إنشاؤها كل شهر ،ولكن يمكنك ً
أيضا إنشاء ملفات حسب تاريخ
التصوير.

							

 lاختر [فتح ملف] ،ثم اضغط على الزرين  rqالختيار
[يومي].
 lسيتم حفظ الصور في ملفات يتم إنشاؤها في كل تاريخ
تصوير.

تغيري زمن تراجع العدسة
لدواعي السالمة ،تتراجع العدسة بعد دقيقة واحدة من الضغط على الزر  1عندما تكون الكاميرا في
فورا بعد الضغط على الزر  ،1فقم بتعيين
نمط تصوير (صفحة  .)27إذا أردت أن تتراجع العدسة ً
زمن التراجع على [ 0ثانية].

							

 lاختر [تراجع العدسة] ،ثم اضغط على الزرين rq

الختيار [ 0ثانية].

إيقاف تشغيل وظيفة توفري الطاقة
يمكنك تعيين وظيفة توفير الطاقة (صفحة  )53على [إيقاف] .يوصى بتعيينها على [تشغيل] لتوفير
طاقة البطارية.

							

 lاختر [توفير الطاقة] ،ثم اضغط على الزر .m
 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
[إغالق تلقائي] ،ثم اضغط على الزرين  rqالختيار
[إيقاف].
 lإذا قمت بتعيين وظيفة توفير الطاقة على [إيقاف] ،فتأكد
من إيقاف تشغيل الكاميرا بعد االستخدام.
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تعيني زمن إطفاء الشاشة

يمكنك ضبط الزمن الذي يتم بعده إطفاء الشاشة تلقائيًا (صفحة  .)53تعمل هذه الوظيفة ً
أيضا عند
تعيين [إغالق تلقائي] على [إيقاف].

							

 lاختر [توفير الطاقة] ،ثم اضغط على الزر .m
 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
[إيقاف العرض] ،ثم اضغط على الزرين  rqالختيار
زمن.
 lلتوفير طاقة البطارية ،يجب اختيار زمن أقل من
[1دقيقة].

استخدام التوقيت العاملي
عند السفر للخارج ،يمكنك تسجيل صور بالتواريخ واألوقات المحلية ببساطة من خالل تبديل إعداد
المنطقة الزمنية .وإذا قمت بتسجيل المناطق الزمنية التي تتجه إليها ً
مسبقا ،يمكنك االستمتاع بالراحة
من عناء تبديل إعدادات الوقت/التاريخ.

							

قم بتعيين المنطقة الزمنية المحلية.

 lاختر [المنطقة الزمنية] ،ثم اضغط على الزر .m
 lعند ضبط هذا اإلعداد ألول مرة ،تحقق من المعلومات
التي يتم عرضها على الشاشة الموجودة على اليمين ،ثم
اضغط على الزر .m
 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
المنطقة الزمنية المحلية.
 lلضبط التوقيت الصيفي (إضافة ساعة واحدة) ،اضغط
على الزرين  poالختيار [التوقيت الصيفي :تشغيل].
 lاضغط على الزر .m
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قم بتعيين المنطقة الزمنية العالمية.

 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
[ العالم] ،ثم اضغط على الزر .m
 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
المنطقة الزمنية التي تتجه إليها.
 lيمكنك ً
أيضا ضبط التوقيت الصيفي كما في الخطوة .1
 lاضغط على الزر .m

اختر المنطقة الزمنية العالمية.

 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
 ،ثم اضغط على الزر .n
على شاشة التصوير (صفحة .)196
 سيظهر

إذا قمت بتغيير التاريخ أو الوقت في اإلعداد
الخاصين بإعداد [ البلد] الخاص بك تلقائيًا.

(صفحة  ،)20فسيتم تغيير الوقت والتاريخ

تغيري وحدات املسافة
يمكنك تغيير وحدات المسافة التي يتم عرضها على شريط التكبير/التصغير (صفحة  )24ومؤشر MF
(صفحة  )98من متر/سم إلى بوصة/قدم.

							

 lاختر [وحدات المسافة] ،ثم اضغط على الزرين rq

الختيار [.]ft/in
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معايرة املستوى اإللكرتوين
مستو.
قم بمعايرة المستوى اإللكتروني إذا كنت تعتقد أن الكاميرا ال تقوم بالتصوير بشكل
ٍ
إذا كنت تستخدم الخطوط (صفحة  )170للتأكيد ً
مسبقا أن الكاميرا مستوية ،يمكنك معايرة المستوى
اإللكتروني بشكل أكثر دقة.

							

قم بجعل الكاميرا مستوية.

 lقم بتثبيت الكاميرا على حامل ثالثي وتأكد من أنها
مستوية.

اختر [معايرة].

 lاختر [مستوى إلكتروني] ،ثم اضغط على الزر .m
 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
[معايرة] ،ثم اضغط على الزر .m
 ستظهر شاشة تأكيد.

قم بمعايرة المستوى اإللكتروني.

 lاضغط على الزرين  rqأو أدر قرص  íالختيار
[موافق] ،ثم اضغط على الزر .m

إعادة ضبط املستوى اإللكرتوين
قم بإعادة ضبط المستوى اإللكتروني إلى قيمه االفتراضية .إذا لم تتم معايرة المستوى اإللكتروني ،فلن
يمكن إعادة ضبطه.
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 lاتبع الخطوة  1الواردة أعاله الختيار [إعادة ضبط] ،ثم
اضغط على الزر .m
 lبمجرد إعادة ضبط المستوى اإللكتروني ،ستتم استعادة
شاشة القائمة.

تغيري إعدادات وظائف التصوير
في حالة تعيين قرص األوضاع على  ،Gيمكنك تغيير اإلعدادات في عالمة التبويب ( 4صفحة .)48
قبل محاولة التصوير باستخدام إحدى الوظائف الموضحة في هذا الفصل بأية أنماط أخرى
بخالف النمط  ،Gتحقق من إتاحة هذه الوظيفة في هذه األنماط (صفحة .)203 – 202

تبديل إعداد الرتكيز
تقوم الكاميرا بالتركيز على أي شيء يتم توجيهها نحوه حتى عند عدم الضغط على زر اإلغالق.
ولكن يمكنك ضبطها بحيث تقوم بالتركيز فقط عند الضغط على زر اإلغالق جزئيًا.

							

 lاختر [مستمر  ،]AFثم اضغط على الزرين rq

الختيار [إيقاف].
تشغيل

تسمح لك الكاميرا بالتصوير دون فقد أية فرصة
للتصوير؛ حيث تقوم بالتركيز باستمرار حتى
تقوم بالضغط على زر اإلغالق جزئيًا.

إيقاف

ال تقوم الكاميرا بالتركيز باستمرار؛ للحفاظ
على طاقة البطارية.

إيقاف تشغيل  AFشعاع مساعد
ستتم إضاءة المصباح تلقائيًا للمساعدة على التركيز في حاالت انخفاض اإلضاءة عند الضغط على زر
اإلغالق جزئيًا .ويمكنك إيقاف تشغيل المصباح.

							

 lاختر [شعاع مساعد ،]AF-ثم اضغط على الزرين rq

الختيار [إيقاف].
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تغيري توقيت الفالش
يمكنك تغيير توقيت الفالش والغالق.

							

 lاختر [التحكم بالفالش] ،ثم اضغط على الزر .m
 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
[تزامن الغالق] ،ثم اضغط على الزرين  rqالختيار
أحد اإلعدادات.
الحاجز 1

ينطلق الفالش مباشرة بعد فتح الغالق.

الحاجز 2

ينطلق الفالش مباشرة قبل إغالق الغالق.

إيقاف تشغيل وظيفة ختفيض العني احلمراء
يضيء مصباح تخفيض العين الحمراء لتخفيض تأثير العين الحمراء الذي يحدث عند التصوير في
الظروف المعتمة باستخدام الفالش .ويمكنك إيقاف تشغيل هذه الوظيفة.

							

 lاختر [التحكم بالفالش] ،ثم اضغط على الزر .m
 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
[مصباح عين ح ،].ثم اضغط على الزرين  rqالختيار
[إيقاف].
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مباشرة
تغيري زمن عرض الصورة بعد التصوير
ً
يمكنك تغيير طول زمن عرض الصور بعد التصوير مباشر ًة.

							

 lاختر [استعراض] ،ثم اضغط على الزرين  rqالختيار
أحد الخيارات.
 10 - 2ثانية

لعرض صور خالل الزمن الذي تم تعيينه.

احفظ

لعرض الصورة حتى تقوم بالضغط على زر
اإلغالق جزئيًا.

إيقاف

لن يتم عرض الصور.

مباشرة
تغيري طريقة عرض الصورة بعد التصوير
ً

يمكنك تغيير طريقة عرض الصورة بعد التصوير مباشر ًة.

							

 lاختر [مراجعة معلومات] ،ثم اضغط على الزرين rq

الختيار أحد الخيارات.
إيقاف

لعرض الصورة فقط.

تفصيلي

لعرض المعلومات التفصيلية
(صفحة .)199

مراجعة تركيز

يتم تكبير المنطقة الموجودة داخل إيطار
 ،AFمما يسمح لك بمراجعة التركيز.
واإلجراء المتبع هو نفسه الموجود بقسم
"مراجعة التركيز" (صفحة .)130
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ختصيص معلومات العرض
يمكنك تغيير المعلومات التي يتم عرضها من خالل التبديل بين العروض المخصصة مع كل ضغطة
على الزر .l

							

 lاختر [تخصيص العرض] ،ثم اضغط على الزر .m
 lاضغط على األزرار  rqpoأو أدر قرص í
الختيار أحد العناصر ،ثم اضغط على الزر .m
على العناصر التي يتم عرضها.
سيظهر
 lاضغط على األزرار  rqpoأو أدر قرص í
أو  ،ثم اضغط على الزر  mوالزر
الختيار
 lلتغيير إعدادات العرض المخصص.
لن يتم عرض عناصر العرض المخصص المميزة
عند الضغط على الزر ً .l
وأيضا،
بالرمز
للعرض المخصص الحالي أثناء
ال يمكن تعيين
ضبط اإلعدادات.
.
 سيتم عرض العناصر المميزة برمز
تفاصيل التصوير لعرض معلومات التصوير (صفحة .)196
خطوط

لعرض شبكة تغطي الشاشة.

يظهر أحد المستويات اإللكترونية على
مستوى إلكتروني
الشاشة (صفحة .)108
رسم توضيحي

يظهر الرسم التوضيحي (صفحة  )45في
أنماط التصوير .D ،B ،M ،G

إذا قمت بالضغط على زر اإلغالق جزئيًا والعودة إلى شاشة التصوير من شاشة إعدادات
العرض المخصص ،فلن يتم حفظ اإلعدادات.
يمكن تعيين العناصر التي تظهر باللون الرمادي ً
أيضا ،ولكنها قد ال تظهر بنا ًء على نمط
التصوير.
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تغيري إعدادات منط IS
 lاختر [نمط  ،]ISثم اضغط على الزرين  rqالختيار
أحد الخيارات.

مستمر

للعمل على تشغيل موازنة الصورة دائمًا.
ويمكنك التأكد من التأثيرات مباشرة على
الشاشة ،مما يُسهِّل التحقق من تركيب
المشهد أو التركيز .وهو ال يقوم فقط بتقليل
المناطق غير الواضحة في الزوايا ،ولكنه
يقلل ً
أيضا التحول الجانبي غير الواضح
( )hybrid ISالشائع في التصوير
الفوتوغرافي بواسطة .macro

التقت فقط*

لتنشيط موازنة الصورة لحظة التصوير
فقط.

أبعاد اللقطة*

لتقوم موازنة الصورة بحساب الحركة
ألعلى وألسفل فقط .ويوصى باستخدام هذا
الخيار لتصوير األهداف التي تتحرك أفقيًا.

*

يتم تغيير اإلعداد إلى [مستمر] عند تصوير أفالم.

• إذا كان اهتزاز الكاميرا قويًا ج ًدا ،فقم بتثبيت الكاميرا على حامل ثالثي القوائم .ينبغي ً
أيضا تعيين نمط IS
على [إيقاف] عند تثبيت الكاميرا على حامل ثالثي القوائم.
• عند استخدام [أبعاد اللقطة] ،قم بحمل الكاميرا أفقيًا للتصوير .حيث ال تعمل موازنة الصورة عند حمل
الكاميرا رأسيًا.

تسجيل الوظائف إىل القرص األمامي وقرص التحكم
يمكنك تسجيل الوظائف المستخدمة بكثرة إلى القرص األمامي وقرص التحكم لكل نمط تصوير.

							

 lاختر [تعيين وظيفة  ،]Ûíثم اضغط على الزر .m
 lاضغط على الزرين  rqالختيار أحد الخيارات.
 lعند ضبط اإلعدادات ،اضغط على الزرين ،po
ثم اضغط على األزرار  rqpoأو أدر قرص í
الختيار عنصر ،ثم أدر قرص  Ûلتغيير الوظيفة.
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الوظائف التي يمكن تسجيلها

تختلف الوظائف التي يمكنك تسجيلها إلى القرص األمامي وقرص التحكم ً
وفقا لنمط التصوير .في
شاشة اإلعدادات ،يمكن تسجيل إعدادات نسبة العرض إلى االرتفاع (صفحة  )78وتصحيح توازن
في الجدول
األبيض (صفحة  )84وتباين ذكي (صفحة  )107إلى العناصر المميزة بعالمة
الموجود أدناه .يتم ضبط الوظائف المسجلة في األنماط  Dو Bو Mو Gبالطريقة ذاتها التي يتم
بها ضبط [القرص األمامي  ]1و[القرص األمامي  ]2و[قرص التحكم] .ال يمكن تسجيل الوظيفة ذاتها
إلى القرصين  Ûو íعندما تكون في النمط .G
نمط التصوير

العنصر
القرص األمامي 1

Û
í

القرص األمامي 2

Û
í

قرص التحكم

D

B

M

M

B

M

G

،B
B

B

M

،M

Û
í

B ،M

B

M

•  :Bقيمة ضبط العدسة (صفحة  :M ،)105سرعات اإلغالق (صفحة )104

عند تخصيص عدة وظائف إلى القرص  ،íيمكنك الضغط على الزر

للتبديل بينها.

تسجيل وظائف إىل الزر
 lاختر [تعيين زر االختصار] ،ثم اضغط على الزر .m
 lاضغط على األزرار  rqpoأو أدر قرص í
الختيار الوظائف المطلوب تسجيلها ،ثم اضغط على
الزر .m
إلى استدعاء الوظيفة
 lسيؤدي الضغط على الزر
التي تم تسجيلها.
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تسجيل قوائم التصوير المستخدمة بكثرة (قائمتي)
• اختر

إذا أردت إعادة الزر إلى اإلعدادات االفتراضية.

هذا بالجزء األيمن السفلي ألحد الرموز ،يشير ذلك إلى عدم إمكانية
• عندما يتم عرض الرمز
استخدام الوظيفة في نمط التصوير الحالي أو إعداد الوظيفة.
أو  ،تؤدي كل ضغطة على الزر
• في
كما يتم تغيير إعدادات توازن األبيض إلى

إلى تسجيل بيانات توازن األبيض (صفحة ،)85
.
أو

• في  ،%ستؤدي كل ضغطة على الزر
الشاشة.

إلى ضبط التركيز وقفله ،وسيظهر  %على

• إذا قمت بالضغط على الزر
الستعادة العرض:

في

جرب أحد ما يلي
 ،فسيتم إيقاف تشغيل عرض الشاشةَّ .

• الضغط على أي زر بخالف الزر ON/OFF
• تغيير اتجاه الكاميرا الرأسي أو األفقي
• فتح الشاشة وإغالقها

تسجيل قوائم التصوير املستخدمة بكثرة (قائميت)

يمكنك تسجيل حتى  5عناصر من قوائم التصوير المستخدمة بكثرة إلى عالمة التبويب
يسمح لك بالوصول بسرعة إلى هذه العناصر من شاشة مفردة.

 ،مما

							

اختر [إعدادات قائمتي].

 lاختر [إعدادات قائمتي] في عالمة التبويب
اضغط على الزر .m

 ،ثم

اختر عناصر القائمة المراد تسجيلها.

 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
[تحديد عناصر] ،ثم اضغط على الزر .m
 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
قائمة للتسجيل (حتى  ،)5ثم اضغط على الزر .m
.
 سيظهر
.
 lإللغاء التسجيل ،اضغط على الزر ،mوسيختفي
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تغيير إعدادات وظائف التشغيل

 lاضغط على الزر .n

قم بتغيير ترتيب عرض عناصر القائمة.

 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
[فرز] ،ثم اضغط على الزر .m
 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
عنصر القائمة الذي تريد نقله ،ثم اضغط على الزر .m
 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íلتغيير
الترتيب ،ثم اضغط على الزر .m
 lاضغط على الزر .n
• يمكن ً
أيضا تعيين العناصر التي تظهر بلون رمادي في الخطوة  ،2ولكن قد ال تكون متاحة بنا ًء على
نمط التصوير.
• اختر [تعيين طريقة ع افتراضية] ،ثم اضغط على الزرين  rqالختيار [نعم] .يمكن اآلن عرض قائمتي
من خالل الضغط على الزر  nعندما تكون في نمط تصوير.

تغيري إعدادات وظائف التشغيل

يمكنك ضبط اإلعدادات الموجودة في عالمة التبويب  1من خالل الضغط على الزر ( 1صفحة .)48

ال عند التشغيل
اختيار الصورة اليت يتم عرضها أو ً

 lاختر [استئناف] ،ثم اضغط على الزرين  rqالختيار
أحد الخيارات.

174

آخر رؤية

لالستئناف من آخر صورة تم عرضها.

آخر التقاط

لالستئناف من آخر صورة تم التقاطها.

10

معلومات مفيدة

يشرح هذا الفصل طريقة استخدام الملحقات التي تباع منفصلة (صفحة  )37ونصائح
حول استكشاف األخطاء وإصالحها ويحتوي على قوائم الوظائف والعناصر التي تظهر
على الشاشة.
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استخدام الطاقة املنزلية

ً
منفصال) ،يمكنك استخدام الكاميرا دون القلق
إذا كنت تستخدم طاقم محول ( ACK-DC50 ACيباع
حول كمية الطاقة الموجودة في البطارية.

							

قم بإيقاف تشغيل الكاميرا.
قم بإدخال سلك القابس في الوصلة.

 lقم بتركيب القابس في الكاميرا بالكامل.

قم بتركيب الوصلة.

 lاتبع الخطوة  2في صفحة  16لفتح الغطاء ،ثم قم
بتركيب الوصلة كما هو موضح حتى يتم قفلها في مكانها
مع إصدار صوت نقرة.

أغلق الغطاء.

 lأغلق الغطاء مع الضغط على غطاء كبل الوصلة ألسفل
مع الكبل.

غطاء كبل الوصلة

قم بتوصيل سلك الطاقة.

 lقم بتوصيل سلك الطاقة بمحول الطاقة المدمج ،ثم قم
بإدخال الطرف اآلخر في مأخذ طاقة.
 lقم بتشغيل الكاميرا الستخدامها.
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استخدام العدسات (تباع منفصلة)

 lبعد االنتهاء ،قم بإيقاف تشغيل الكاميرا وفصل سلك
الطاقة من مأخذ الطاقة.
ال تقم بفصل القابس أو سلك الطاقة أثناء تشغيل الكاميرا .فقد يؤدي ذلك إلى مسح الصور التي
قمت بالتقاطها أو إتالف الكاميرا.

استخدام العدسات (تباع منفصلة)

ً
منفصال) ،يمكنك التقاط صور من مسافات
عندما تقوم بتركيب محول تقريبي ( TC-DC58Dيباع
أكثر بُع ًدا (تقوم العدسة بتغيير الطول البؤري الخاص بعدسة الكاميرا بعامل  .)1.4xلتركيب عدسة
ً
محول تقريبي ،تحتاج ً
منفصال).
أيضا إلى مهايئ عدسة التحويل ( LA-DC58Kيباع

							

١

٢

قم بفك الحلقة.

 lتأكد من إيقاف تشغيل الكاميرا.
 lأثناء الضغط على زر تحرير الحلقة ( ) ،أدر الحلقة
في اتجاه السهم ( ).
 lعند محاذاة كل من العالمة  الموجودة على الحلقة
والعالمة  الموجودة على الكاميرا ،قم برفع الحلقة.

قم بتركيب مهايئ عدسة التحويل.

 lقم بمحاذاة كل من العالمة  الموجودة على مهايئ
عدسة التحويل والعالمة  الموجودة على الكاميرا ،ثم
أدر المهايئ في اتجاه السهمين حتى يتم قفله.
 lلفك المهايئ ،اضغط على زر تحرير الحلقة أثناء تدوير
المهايئ في االتجاه المعاكس.
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استخدام العدسات (تباع منفصلة)

قم بتركيب عدسة محول تقريبي.

 lأدر العدسة في اتجاه السهم لتركيبها في الكاميرا بإحكام.

قم بضبط إعدادات المحول.

 lقم بتشغيل الكاميرا.

 lاضغط على الزر  nلعرض عالمة التبويب 4
واختر [محول] ،ثم اضغط على الزرين  rqالختيار

[.]TC-DC58D
 إذا تم تعيين [نمط  ]ISعلى [إيقاف] ،فليس من
الضروري إجراء إعدادات ضبط المحول.
 عندما تقوم بفك المحول من الكاميرا ،قم بإعادة ضبط
إعدادات المحول على [بدون].
• عندما تقوم باستخدام الفالش المدمج ،قد تكون الحواف الخارجية للصورة (خاصة الحافة
السفلية اليمنى) معتمة.
مقربة .عندما تقوم
• عندما تقوم باستخدام محول تقريبي ،قم بتعيين الكاميرا على أقصى لقطة َّ
باستخدام إعدادات تكبير/تصغير أخرى ،ستظهر الصورة كما لو تم اقتطاع زواياها.
• قم باستخدام الشاشة للتصوير .إذا قمت باستخدام مكتشف المشهد للتصوير ،فسوف تعمل
األجزاء المرفقة على إعاقة جزء من المشهد.
• النمط  8غير متاح.
• قم بإزالة جميع األتربة واألوساخ عن عدسات التحويل باستخدام فرشاة منفاخ أتربة قبل
االستخدام.
• إذا قمت بالتصوير في النمط  Lأثناء استخدام مرفقات العدسة هذه ،فال يمكن استخدام
البرنامج المضمن إلعادة دمج الصور مع بعضها بدقة.
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تغيري لون احللقة (تباع منفصلة)

ً
منفصال.
يمكنك تغيير لون الحلقة باستخدام طاقم ملحقات الحلقة  RAK-DC-2الذي يباع

							

١

٢

قم بفك الحلقة.

 lتأكد من إيقاف تشغيل الكاميرا.
 lأثناء الضغط على زر تحرير الحلقة ( ) ،أدر الحلقة
في اتجاه السهم ( ).
 lعند محاذاة كل من العالمة " "الموجودة على الحلقة
والعالمة " "الموجودة على الكاميرا ،قم برفع الحلقة.

قم بتركيب الحلقة.

 lقم بمحاذاة العالمة " "الموجودة على الحلقة مع
العالمة " "الموجودة على الكاميرا ،ثم أدر الحلقة في
اتجاه السهم.

ال)
استخدام املفتاح البعيد (يباع منفص ً

ً
منفصال) ،يمكنك تجنب حدوث أي اهتزاز للكاميرا عندما
باستخدام المفتاح البعيد ( RS60-E3يباع
تقوم بالضغط على زر اإلغالق .يكون المفتاح البعيد مفي ًدا عند استخدام سرعات إغالق بطيئة.

							

قم بتوصيل المفتاح البعيد.

 lتأكد من إيقاف تشغيل الكاميرا.
 lافتح غطاء النهاية الطرفية ،وقم بتركيب قابس المفتاح
البعيد.

قم بالتصوير.

 lاضغط على زر التحرير الموجود بالمفتاح البعيد
للتصوير.
ال يمكن التقاط صور باستخدام مصابيح الوميض باستخدام هذه الكاميرا.
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استخدام فالش يتم تركيبه
خارجيا (يباع
منفصال)
ً
ً

يمكنك إضفاء طابع أفضل على التصوير الفوتوغرافي باستخدام الفالش من خالل استخدام فالش يتم
ً
منفصال).
تركيبه خارجيًا (يباع
• ينبغي تعيين توازن األبيض على .h
• الرجاء ً
أيضا قراءة الدليل المضمن مع الفالش الذي يتم تركيبه خارجيًا.
• عند تركيب الفالش الذي يتم تركيبه خارجيًا ،ال يمكنك تعيين الفالش المدمج.
• ال يمكن استخدام بعض وظائف  Speedlite 220EXو 270EXو430EX II
و 580EX IIمع هذه الكاميرا.
• عند استخدام وحدات فالش  Canonبخالف طرز سلسلة  ،Speedlite EXقد ال ينطلق
ً
إطالقا .يمكن استخدام وحدات فالش ذات وظيفة انطالق
الفالش بشكل صحيح ،أو ال ينطلق
يدوي في النمط اليدوي ،ومع ذلك ،ال يتاح تصحيح العين الحمراء.
• قد يؤدي استخدام أنواع فالش غير ( Canonخاصة أنواع الفالش عالية الجهد الكهربي) أو
ملحقات الفالش إلى منع التشغيل العادي للكاميرا أو إتالفها.

 Speedlite 220EXو 270EXو 430EX IIو580EX II
							

قم بتركيب الفالش بقاعدة التوصيل.
قم بتشغيل الفالش ،ثم قم بتشغيل الكاميرا.

 يظهر الرمز  hبلون أحمر على الشاشة.
 عندما يتم شحن الفالش ،سيضيء المصباح الدليلي
الخاص به.

قم بعرض شاشة إعدادات الفالش.

 lاضغط على الزر  nالختيار [التحكم بالفالش] في
عالمة التبويب  ،4ثم اضغط على الزر .m
 ستظهر الخيارات التي تم تعيينها للفالش.
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ً
منفصال)
استخدام فالش يتم تركيبه خارجيًا (يباع

قم بضبط اإلعداد.

 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
عنصر ،ثم اضغط على الزرين  rqلضبط اإلعداد.
 lتختلف اإلعدادات المتاحة بنا ًء على الفالش
(صفحة .)186
 lفي األنماط بخالف  Gو Mو Bو Dو،8
ال يمكن تغيير إعدادات الفالش حيث يتم ضبط الفالش
وانطالقه تلقائيًا.

استخدام  Speedlite 430EX IIو580EX II
يؤدي استخدام قوس تركيب فالش  Speedlite SB-E2الذي
ً
منفصال إلى منع ظهور الظالل غير الطبيعية على جانبي
يباع
األهداف أثناء التصوير من موضع أفقي .ومع ذلك ،قد يعمل القوس
على إعاقة فتح شاشة  LCDبنا ًء على الزاوية .الرجاء استخدام
الكاميرا مع إغالق شاشة  LCDوتوجيه الشاشة للخارج.

يمكن استخدام كل من  Speedlite 380EXو 420EXو 430EXو 550EXو580EX
بالطريقة ذاتها.
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ً
منفصال)
استخدام فالش يتم تركيبه خارجيًا (يباع

 Macro Ring Lite MR-14EXوMacro Twin Lite
MT-24EX
تحتاج إلى كل من مهايئ عدسة التحويل  LA-DC58KوOff Camera Shoe Cord OC-E3
ً
منفصال) لتركيب وحدة Macro Ring Lite MR-14EX
وقوس التركيب ( BKT-DC1يباع الجميع
أو  Macro Twin Lite MT-24EXبالكاميرا.

							

الجزء األمامي الجزء الخلفي

قم بتجهيز مهايئ عدسة التحويل.

 lأدر مهايئ عدسة التحويل في االتجاه المشار إليه بالسهم
لفك الجزء األمامي والجزء الخلفي.
 lيلزم وجود الجزء الخلفي فقط عند تركيب وحدة
 Macro Ring Lite MR-14EXأو Macro
.Twin Lite MT-24EX

تركيب

فك
اتجاه التركيب بالكاميرا

١
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٢

قم بفك الحلقة.

 lتأكد من إيقاف تشغيل الكاميرا.
 lأثناء الضغط على زر تحرير الحلقة ( ) ،أدر الحلقة
في اتجاه السهم ( ).
 lعند محاذاة كل من العالمة  الموجودة على الحلقة
والعالمة  الموجودة على الكاميرا ،قم برفع الحلقة.

ً
منفصال)
استخدام فالش يتم تركيبه خارجيًا (يباع

قم بتركيب الجزء الخلفي لمهايئ عدسة التحويل.

 lقم بمحاذاة العالمة  الموجودة على الجزء الخلفي
لمهايئ عدسة التحويل مع العالمة  الموجودة على
الكاميرا ،ثم أدر المهايئ في اتجاه السهمين حتى يتم قفله.
 lلفك المهايئ ،اضغط على زر تحرير الحلقة أثناء تدوير
المهايئ في االتجاه المعاكس.

قم بتركيب وحدة Off Camera Shoe Cord
بالقوس.

 lأزح المسمار اللولبي الخاص بالقوس حتى النهاية
الخارجية للقوس ،وقم بإحكام ربط المسمار اللولبي
بمقبس الحامل ثالثي القوائم الموجود بوحدة
.Off Camera Shoe Cord

قم بتركيب القوس.

 lأزح المسمار اللولبي الخاص بالقوس حتى النهاية
الخارجية للقوس ،وقم بإحكام ربط المسمار اللولبي
بمقبس الحامل ثالثي القوائم الموجود بالجزء السفلي
للكاميرا.

قم بتركيب وحدة .Off Camera Shoe Cord

 lقم بتركيب جزء االتصال بالكاميرا الخاص بوحدة
 Off Camera Shoe Cordبقاعدة التوصيل
الموجودة على الجزء العلوي للكاميرا.
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ً
منفصال)
استخدام فالش يتم تركيبه خارجيًا (يباع

قم بتركيب وحدة التحكم.

 lقم بتركيب وحدة التحكم الخاصة بوحدة Macro Ring
 Liteأو  Macro Twin Liteبجزء االتصال بالفالش
الخاص بوحدة .Off Camera Shoe Cord

قم بتركيب الفالش بمهايئ عدسة التحويل.

 lعند تركيب وحدة ،Macro Ring Lite MR-14EX
اضغط مع االستمرار على زري التحرير الموجودين
على جانبي وحدة  Macro Ring Liteوقم بمطابقتها
على مهايئ عدسة التحويل.

١

 lعند تركيب وحدة ،Macro Twin Lite MT-24EX
قم بتركيب رأسي الفالش في المكانين الخاصين بتركيب
رأس الفالش ( ) .اضغط مع االستمرار على زر
التحرير الموجود على الحلقة الخارجية وقم بمطابقته
على مهايئ عدسة التحويل ( ).

٢
قم بتعيين الكاميرا على النمط .e

 lاضغط على الزر  qالختيار .e
 سيتم تبديل نمط التصوير بين  eو
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عند كل ضغطة.

ً
منفصال)
استخدام فالش يتم تركيبه خارجيًا (يباع

قم بتعيين [أداة ترشيح  ]NDعلى [تشغيل].

 lبعد الضغط على الزر  ،mاضغط على الزرين po
الختيار  ،ثم اضغط على الزرين  rqأو استخدم
قرص  íالختيار .

قم بتهيئة الفالش الذي تم تركيبه خارجيًا.

 lاتبع الخطوة  4في صفحة  181لضبط اإلعدادات.

قم بالتصوير.

 lيمكنك التصوير في نمط  E-TTLتعويض درجة إضاءة
الفالش تلقائيًا من خالل تعيين الكاميرا على النمط  Gأو
 Bأو .M
 lعندما يكون المشهد شديد السطوع ،قم بتعيين قيمة ضبط
العدسة على  Bأو  ،Dثم قم بالتصوير.
• تأكد من عدم إعاقة أسالك وحدة  Off Camera Shoe Cordأو Macro Ring Lite
أو  ،Macro Twin Liteأو تداخلها مع الفالش.
• أثناء التصوير باستخدام حامل ثالثي القوائم ،قم بضبط اتجاه الكاميرا بحيث ال تالمس رأسي
الفالش الحامل ثالثي القوائم أو القوس.
• قد تالمس وحدة التحكم شاشة  LCDبنا ًء على موضعها.
• قم باستخدام الشاشة للتصوير .ال يمكن استخدام مكتشف المشهد.
• النمط  8غير متاح.
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ً
منفصال)
استخدام فالش يتم تركيبه خارجيًا (يباع

تهيئة الفالش الذي يتم تركيبه
خارجيا (يباع منفص ً
ال)
ً
• تبلغ أقصى سرعة إغالق لتزامن الفالش  1/250من الثانية.

• سيتم ضبط إخراج الفالش تلقائيًا عند تعيين [نمط الوميض] على [تلقائي] .يمكن تعيين تعويض
درجة إضاءة الفالش وأمان ً FE
أيضا .ومع ذلك ،عند تعيين درجة إضاءة الفالش على الكاميرا،
تأكد من تعيين مقدار تعويض درجة إضاءة الفالش ً
مسبقا على [.]+0
• يمكن ضبط إخراج الفالش على الكاميرا أو الفالش* إذا تم تعيين [نمط الوميض] على [يدوي].
* عند استخدام  Speedlite 220EXو ،270EXال يمكن ضبط اإلعدادات على الفالش.
• في النمط  ،Dيمكنك تعيين إخراج الفالش على الكاميرا حتى إذا تم تعيين وحدة الفالش على
 E-TTLتعويض درجة إضاءة الفالش .يتم عرض [ ]E-TTLعلى الفالش ،لكن سينطلق الفالش
باستخدام إخراج الفالش الذي تم تعيينه على الكاميرا .سيتم ً
أيضا تغيير مقدار تعويض الفالش الذي
تم تعيينه على الفالش.
• تكون اإلعدادات المتاحة على الكاميرا كما يلي.
العنصر

نمط التصوير

الخيارات

G

M

نمط الوميض
ت .إضاءة الفالش
إخراج الفالش

تلقائي/يدوي
 3-إلى 3+













 2*128/1إلى ( 1/1في  3/1خطوات)









تزامن بطيء

الحاجز /1الحاجز /2سرعة عالية
تشغيل/إيقاف











*4



*4



تشغيل/إيقاف
تشغيل/إيقاف
تشغيل/إيقاف
تشغيل/إيقاف
































*6



إلعادة تعيين اإلعدادات إلى قيمها االفتراضية.











*3

تزامن الغالق
*5

وظيفة السلكية
تصحيح عين ح.
مصباح عين ح.
أمان FE

مسح إعدادات الفالش
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—





ً
منفصال)
استخدام فالش يتم تركيبه خارجيًا (يباع
							

*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7

مثبت على [يدوي].
 1/64لـ  Speedlite 220EXو 270EXو 430EX IIو Macro Ring Lite MR-14EXوMacro Twin
.Lite MT-24EX
غير متاح مع .Speedlite 220EX
مثبت على [تشغيل].
يتم تعيين اإلعدادات عدا تشغيل/إيقاف على الفالش .غير متاح مع  Speedlite 220EXو 270EXو.430EXII
عند تعيينه على [تشغيل] ،ال يمكن تعيين [تزامن الغالق] على [الحاجز  .]2حتى إذا قمت بتعيين [تزامن الغالق] على
[الحاجز  ]2على الكاميرا ،فسيتم تغييره إلى [الحاجز .]1
مثبت على [إيقاف].
يمكن ً
أيضا إعادة كل من [تزامن بطئ] و[أمان  ]FEو[تصحيح عين ح ].و[مصباح عين ح ].إلى قيمهم االفتراضية
باستخدام [إعادة ضبط الكل] من قائمة  3الموجودة بالكاميرا (صفحة  .)51غير متاح مع .Speedlite 220EX

• يتم تطبيق إعدادات الفالش على نمط الوميض وتعويض درجة إضاءة الفالش وإخراج الفالش وتزامن الغالق
ووظيفة السلكية عند تشغيل الكاميرا.
• كما يمكن استخدام الوظائف التالية ً
أيضا:
 درجة إضاءة تلقائية (لتعيين الكاميرا على النمط )E-TTL قفل ( FEعندما يتم تعيين [نمط الوميض] على [تلقائي]) -تكبير/تصغير تلقائي (غير متاح مع  220EXأو )270EX

فالشات أخرى من Canon
سوف تنطلق فالشات  Canonاألخرى بخالف السلسلة  Speedlite EXبكامل قوتها .للحصول على
أفضل قيمة لضبط العدسة وسرعات  ISOالخاصة بالمسافة حتى الهدف ،قم بمراجعة الرقم الدليلي الوارد
في دليل مستخدم الفالش.
• للتصوير المستمر ،يمكن استخدام الفالش في نمط الوميض السريع (يضيء المصباح الدليلي
باللون األخضر) .وفي هذه الحالة ،قد يكون إخراج الفالش أقل منه عند استخدام الفالش
الكامل (يضيء المصباح الدليلي باللون األحمر) ( 580EX IIفقط).
• إذا تم تعيين الفالش الخارجي على فالش ستروبوسكوبي ،فال يمكن اختيار قائمة إعداد
الفالش ( 580EX IIفقط).
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استخدام بطاقة Eye-Fi
قبل استخدام بطاقة  ،Eye-Fiتأكد من التحقق من السماح باستخدام بطاقة  Eye-Fiفي بلد أو منطقة
االستخدام (صفحة .)16
عندما تقوم بتركيب بطاقة  Eye-Fiبالكاميرا ،يمكنك نقل الصور السلكيًا إلى جهاز كمبيوتر أو
تحميلها إلى خدمة ويب تلقائيًا.
يُعد نقل الصور إحدى وظائف بطاقة  .Eye-Fiللحصول على تفاصيل حول كيفية إعداد البطاقة
واستخدامها والمشاكل المتعلقة بنقل الصور ،الرجاء مراجعة دليل مستخدم بطاقة  Eye-Fiأو
االتصال بالمُصنِّع.
الرجاء إبقاء األمور التالية في االعتبار عند استخدام بطاقة .Eye-Fi
•

•
•
•
•
•

حتى إذا قمت بتعيين [نقل من  ]Eye-Fiعلى [تعطيل] (صفحة  ،)189فقد تقوم بطاقة  Eye-Fiبإرسال
موجات السلكية .تأكد من إخراج بطاقة  Eye-Fiمن الكاميرا قبل الدخول إلى مناطق تحظر إرسال
الموجات الالسلكية غير المصرح به ،كالمستشفيات والطائرات ً
مثال.
إذا واجهت مشاكل في نقل الصور ،فتحقق من البطاقة أو إعدادات جهاز الكمبيوتر .للحصول على
تفاصيل ،راجع دليل المستخدم المزوَّد مع البطاقة.
قد يستغرق نقل الصور بعض الوقت ،أو يتم مقاطعة نقل الصور بنا ًء على حالة اتصال الشبكة الالسلكية.
نظرا لوظيفة النقل الخاصة بها؛ قد تصبح بطاقة  Eye-Fiساخنة.
ً
سيكون استهالك البطارية أسرع منه عند االستخدام العادي.
سيكون تشغيل الكاميرا أبطأ منه عند االستخدام العادي .يمكن التغلب على هذا من خالل تعيين
[نقل من  ]Eye-Fiعلى [تعطيل].

في حالة تركيب بطاقة  Eye-Fiبالكاميرا ،يمكن التحقق من حالة االتصال في شاشة التصوير
(عرض المعلومات) وشاشة التشغيل (عرض معلومات مبسطة).
(رمادي)

غير متصل

(يومض باللون األبيض)

جاري االتصال

(أبيض)

وضع االستعداد للنقل

(متحرك)

جاري النقل
تمت مقاطعته
خطأ في جلب معلومات بطاقة ( Eye-Fiقم بإيقاف تشغيل الكاميرا وإعادة
تشغيلها مرة أخرى .إذا استمر هذا في الظهور ،فقد تكون هناك مشكلة بالبطاقة).

سيظهر
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على الصور التي تم نقلها.

استخدام بطاقة Eye-Fi

ال تعمل وظيفة توفير الطاقة أثناء نقل الصور (صفحة .)53

التحقق من معلومات االتصال

يمكنك التحقق من نقطة وصول  SSIDالتي تستخدمها بطاقة  Eye-Fiأو من حالة االتصال الخاصة بها.

							

		

تعطيل نقل Eye-Fi

اختر [معلومات االتصال].

 lاضغط على الزر  ،nواختر [إعدادات ]Eye-Fi
من عالمة التبويب  ،3ثم اضغط على الزر .m
 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
[معلومات االتصال] ،ثم اضغط على الزر .m
 ستظهر شاشة معلومات االتصال.

يمكنك تعيين البطاقة لتعطيل نقل .Eye-Fi

							

		

اختر [تعطيل] في [نقل من .]Eye-Fi

 lاضغط على الزر  nالختيار [إعدادات ]Eye-Fi
من عالمة التبويب  ،3ثم اضغط على الزر .m
 lاضغط على الزرين  poأو أدر قرص  íالختيار
[نقل من  ،]Eye-Fiثم اضغط على الزرين rq
الختيار [تعطيل].

إذا كانت بطاقة  Eye-Fiتحتوي على لسان حماية من الكتابة عليها ،فلن تتمكن من
التحقق من حالة اتصال البطاقة ،أو قم بتعيين [نقل من  ]Eye-Fiعلى [تعطيل] عندما
يكون اللسان في وضع القفل.

ماذا يحدث إذا لم يظهر [إعدادات ]Eye-Fi؟
تظهر [إعدادات  ]Eye-Fiفقط عندما يتم تركيب بطاقة  Eye-Fiبالكاميرا.
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استكشاف األخطاء وإصالحها

إذا كنت تعتقد وجود مشكلة في الكاميرا ،فقم ً
أوال بفحص التالي .وإذا لم تساعد العناصر الواردة
أدناه على حل مشكلتك ،فاتصل بأحد مكاتب  Canonلمساعدة دعم العمالء ،والواردة في قائمة دعم
العمالء المرفقة.

الطاقة

قمت بالضغط على زر  ،ON/OFFولم يحدث شيء.

• تأكد من صحة نوع البطارية ،وأنها غير مستنفدة (صفحة .)15
• تأكد من تركيب البطارية بشكل صحيح (صفحة .)16
• تأكد من إغالق غطاء بطاقة الذاكرة/البطارية بإحكام (صفحة .)17
• في حالة اتساخ أطراف البطارية ،سيقل أداؤها .قم بتنظيف األطراف باستخدام قطعة قماش قطنية ،ثم أعد تركيب
البطارية عدة مرات.

يتم استهالك البطارية بسرعة.

• يقل أداء البطارية في درجات الحرارة المنخفضة .قم بتدفئة البطارية بوضعها في جيبك ً
مثال مع فتح غطاء النهاية
الطرفية.

عدم تراجع العدسة.
• ال تقم بفتح غطاء بطاقة الذاكرة/البطارية أثناء تشغيل الطاقة .وبعد إغالق غطاء بطاقة الذاكرة/البطارية ،قم بتشغيل
الطاقة ،ثم إيقاف تشغيلها (صفحة .)17

خرج التلفزيون

الصورة مشوهة أو ال تظهر على جهاز التلفزيون (صفحة .)133

التصوير

تعذر التصوير.

• عندما تكون في نمط التشغيل (صفحة  ،)21اضغط على زر اإلغالق جزئيًا (صفحة .)23

لم يتم تشغيل الشاشة (صفحة .)44
ال يتم عرض الشاشة بشكل صحيح في األماكن المظلمة (صفحة .)44
ال يتم عرض الشاشة بشكل صحيح أثناء التصوير.
الرجاء مالحظة أنه لن يتم تسجيل الحاالت التالية في الصور الثابتة ،ولكن سيتم تسجيلها في األفالم.
• عند تعرض الكاميرا لمصادر إضاءة شديدة ،قد تصبح الشاشة معتمة.
• عند التصوير في إضاءة الفلوريسنت أو  ،LEDقد تومض الشاشة.
• عند تصوير مصادر إضاءة ساطعة ،قد يظهر شريط ضوء (أحمر يميل إلى األرجواني) على الشاشة.

ً
وامضا على الشاشة وال يمكن التقاط الصورة بالرغم من الضغط على زر اإلغالق بالكامل
يظهر h
(صفحة .)26
يظهر

عند الضغط على زر اإلغالق جزئيًا (صفحة .)56

• قم بتعيين [نمط  ]ISعلى [مستمر] (صفحة .)171
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• قم بتعيين الفالش على ( hصفحة .)77
• قم بزيادة سرعة ( ISOصفحة .)82
• قم بتثبيت الكاميرا على حامل ثالثي القوائم .باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي تعيين [نمط  ]ISعلى [إيقاف] عند التصوير
باستخدام حامل ثالثي القوائم (صفحة .)171

الصورة ملطخة.
• اضغط على زر اإلغالق جزئيًا للتركيز على الهدف ،ثم اضغط عليه بالكامل للتصوير (صفحة .)23
• قم بتصوير الهدف داخل مسافة التركيز (صفحة .)207
• قم بتعيين [شعاع مساعد ]AF-على [تشغيل] (صفحة .)167
• تأكد من عدم تعيين الوظائف التي لن تستخدمها ( ،macroإلخ.).
• قم بالتصوير باستخدام قفل التركيز أو قفل ( AFصفحة .)97 ،90

حتى عند الضغط على زر اإلغالق جزئيًا ،ال يظهر إيطار AFوال يتم تركيز الكاميرا.
• إذا قمت بالتركيز على منطقة تباين الضوء والظالم الخاصة بالهدف وقمت بالضغط على زر اإلغالق جزئيًا ،أو الضغط
على زر اإلغالق جزئيًا بشكل متكرر ،فسيظهر إيطار AFوسيتم تركيز الكاميرا.

الهدف مظلم ج ًدا.

• قم بتعيين الفالش على ( hصفحة .)77
• قم بتصحيح السطوع باستخدام تعويض درجة اإلضاءة (صفحة .)76
• قم بضبط الصورة باستخدام التباين الذكي (صفحة .)149 ،107
• قم باستخدام قفل  AEأو القياس الموضعي للتصوير (صفحة .)101 ،100

الهدف شديد السطوع (شديد درجة اإلضاءة).

• قم بتعيين الفالش على ! (صفحة .)56

• قم بتصحيح السطوع باستخدام تعويض درجة اإلضاءة (صفحة .)76
• قم باستخدام قفل  AEأو القياس الموضعي للتصوير (صفحة .)101 ،100
• قم بتقليل وضوح الضوء على الهدف.

الصورة معتمة بالرغم من انطالق الفالش (صفحة .)26
• قم بالتصوير من مسافة مناسبة للتصوير الفوتوغرافي بالفالش (صفحة .)77
• قم بتصحيح مقدار تعويض درجة إضاءة الفالش أو إخراج الفالش (صفحة .)111 ،110
• قم بزيادة سرعة ( ISOصفحة .)82

الصورة التي تم التقاطها باستخدام الفالش شديدة السطوع (شديدة درجة اإلضاءة).
• قم بالتصوير من مسافة مناسبة للتصوير الفوتوغرافي بالفالش (صفحة .)77
• قم بتعيين الفالش على ! (صفحة .)56
• قم بتصحيح مقدار تعويض درجة إضاءة الفالش أو إخراج الفالش (صفحة .)111 ،110

تظهر نقاط بيضاء على الصورة عند التصوير باستخدام الفالش.
• أظهر الضوء الصادر عن الفالش ذرات تراب أو أشياء أخرى في الهواء.

تظهر الصورة بملمس خشن أو محبب.
• قم بالتصوير مع تعيين سرعة  ISOعلى إعداد منخفض (صفحة .)82
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• قد تظهر الصورة بملمس خشن أو محبب ،عند التصوير بسرعة  ISOعالية بنا ًء على نمط التصوير (صفحة .)64 ،61

تظهر العيون حمراء (صفحة .)109
• قم بتعيين [مصباح عين ح ].على [تشغيل] (صفحة  .)168عند التصوير باستخدام الفالش ،يضيء المصباح (الموجود
في مقدمة الكاميرا) (صفحة  ،)42وال يمكن التصوير لمدة ثانية تقريبًا أثناء قيام الكاميرا بتقليل العين الحمراء .ويكون
أكثر فاعلية ،إذا نظر الهدف مباشرة إلى المصباح .يمكن الحصول على نتائج أفضل من خالل زيادة اإلضاءة في
اإلعدادات الداخلية أو االقتراب من الهدف.

ً
طويال أو يجري التصوير المستمر ببطء.
يستغرق تسجيل الصور على بطاقة الذاكرة وق ًتا
• قم بإجراء مسح منخفض لبطاقة الذاكرة الموجودة في الكاميرا (صفحة .)52

تعذر ضبط إعدادات وظائف التصوير أو قائمة .Â
• تختلف العناصر التي يمكن ضبط إعداداتها بنا ًء على نمط التصوير .راجع "الوظائف المتاحة في كل نمط تصوير"
و"قائمة التصوير" (صفحة .)203 – 200

تصوير أفالم

ال يتم عرض مدة التصوير الصحيحة ،أو إيقافها.

• قم بتهيئة بطاقة الذاكرة الموجودة بالكاميرا أو استخدم بطاقة ذاكرة يمكنها التسجيل بمعدالت سرعة عالية .حتى إذا لم يتم
عرض مدة التصوير بشكل صحيح ،فسيكون طول الفيديو المسجل هو الطول الذي تم تصويره بالفعل (صفحة .)30 ،22

يظهر

على الشاشة ،وينتهي التصوير تلقائيًا.

جرب أحد الخيارات التالية:
تكون ذاكرة الكاميرا الداخلية غير كافيةِّ .
• قم بإجراء مسح منخفض لبطاقة الذاكرة الموجودة في الكاميرا (صفحة .)52
• قم بتغيير إعداد جودة الصورة (صفحة .)120
• قم باستخدام بطاقة ذاكرة يمكنها التسجيل بمعدالت سرعة عالية (صفحة .)120

التكبير/التصغير ال يعمل.
• يمكنك استخدام التكبير/التصغير الرقمي أثناء التسجيل ،ولكن ال يمكن استخدام التكبير/التصغير البصري (صفحة .)122

التشغيل

تعذر عرض الصور أو تشغيل األفالم.

• إذا تم تغيير اسم الملف أو بنية المجلد على جهاز كمبيوتر ،فقد ال يمكنك عرض الصور أو تشغيل األفالم .راجع دليل
البرامج للحصول على معلومات حول بنية المجلد أو أسماء الملفات.

يتوقف التشغيل أو يتوقف الصوت.
• قم باستخدام بطاقة ذاكرة تم إجراء مسح منخفض لها باستخدام هذه الكاميرا (صفحة .)52
• إذا قمت بنسخ فيلم إلى بطاقة ذاكرة بطيئة القراءة ،فقد يتوقف التشغيل ً
مؤقتا.
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قائمة الرسائل التي تظهر على الشاشة
• عند تشغيل أفالم على جهاز كمبيوتر ،قد يتم إسقاط إطارات أو قد يتوقف الصوت بنا ًء على إمكانيات بطاقة الذاكرة.

جهاز الكمبيوتر

تعذر نقل صور إلى جهاز كمبيوتر.

قد يكون من الممكن حل المشكلة عند توصيل الكاميرا بجهاز كمبيوتر عبر كبل من خالل تقليل سرعة النقل.
• اضغط على الزر  1للدخول إلى نمط التشغيل .أثناء الضغط مع االستمرار على الزر  ،nاضغط على الزرين
 oو mفي آن واحد .اضغط على الزرين  rqالختيار [ ]Bعندما يظهر على الشاشة ،ثم اضغط على الزر .m

بطاقة Eye-Fi

تعذر نقل الصور (صفحة .)188

قائمة الرسائل اليت تظهر على الشاشة
فجرب أحد الحلول التالية.
إذا ظهرت رسائل خطأ على الشاشةِّ ،
ال توجد بطاقة ذاكرة
• لم يتم تركيب بطاقة الذاكرة في االتجاه الصحيح .قم بتركيب بطاقة الذاكرة في االتجاه الصحيح (صفحة .)17

بطاقة الذاكرة مقفلة
• تم تعيين لسان الحماية من الكتابة الخاص ببطاقة الذاكرة  SDأو  SDHCأو  SDXCأو بطاقة  Eye-Fiعلى
" ."LOCKقم بفتح لسان الحماية من الكتابة (صفحة .)16

تعذر التسجيل!
• لقد حاولت التقاط صورة دون تركيب بطاقة ذاكرة .قم بتركيب بطاقة الذاكرة في االتجاه الصحيح للتصوير (صفحة .)17

خطأ في بطاقة الذاكرة (صفحة )52
• إذا ظهرت الرسالة ذاتها حتى عند تركيب بطاقة ذاكرة مهيأة في االتجاه الصحيح ،فاتصل بأحد مكاتب  Canonلمساعدة
دعم العمالء (صفحة .)17

ال توجد مساحة كافية بالبطاقة
• ال توجد مساحة خالية كافية على بطاقة الذاكرة للتصوير (صفحة  )121 – 117 ،91 ،75 ،55 ،28 ،24أو تحرير
الصور (صفحة  .)150 –146قم بمسح الصور (صفحة  )140 ،28لتفريغ مساحة للصور الجديدة أو تركيب بطاقة
ذاكرة فارغة (صفحة .)17

قم بتغيير حزمة البطارية( .صفحة )17
ال توجد صورة.
• ال توجد صور مسجلة على بطاقة الذاكرة يمكن عرضها.
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محمي! (صفحة )136
صورة غير معروفة JPEG/غير متوافق/حجم الصورة كبير ج ًدا/.تعذر عرض RAW/AVI
• ال يمكن عرض الصور غير المدعومة أو الصور ذات البيانات التالفة.
• قد ال يتم عرض الصور التي تمت معالجتها على جهاز كمبيوتر أو تغيير اسم الملف الخاص بها أو التقاطها باستخدام
كاميرا أخرى.

تعذر التكبير!/تعذر تشغيل هذا المحتوى باستخدام التشغيل العشوائي الذكي/تعذر التدوير/اليمكن تعديل
الصورة/تعذر تسجيل هذه الصورة!/اليمكن التعديل/اليمكن تعيين الغئه/ال يمكن تحديد الصورة.
• ال يمكن تكبير الصور غير المتوافقة (صفحة  )131أو تشغيلها باستخدام التشغيل العشوائي الذكي (صفحة  )131أو
تمييزها بعالمات كمفضلة (صفحة  )142أو تدويرها (صفحة  )145أو تحريرها (صفحة  )150 – 146أو تسجيلها إلى
شاشة البدء (صفحة  )161أو تصنيفها (صفحة  )143أو إضافتها إلى قائمة طباعة (صفحة .)155 ،154
• قد يتعذر تكبير الصور التي تمت معالجتها على جهاز كمبيوتر أو تم تغيير اسم الملف الخاص بها أو تم التقاطها باستخدام
كاميرا أخرى أو تشغيلها باستخدام التشغيل العشوائي الذكي أو تمييزها بعالمات كمفضلة أو تدويرها أو تحريرها أو
تسجيلها إلى شاشة البدء التسجيل أو تصنيفها أو إضافتها إلى قائمة طباعة.
• ال يمكن تكبير األفالم (صفحة  )131أو تشغيلها باستخدام التشغيل العشوائي الذكي (صفحة  )131أو تحريرها (صفحة 146
–  )150أو إضافتها إلى قائمة طباعة (صفحة  )155 ،154أو تسجيلها إلى شاشة البدء (صفحة .)161

مدى التحديد غير صالح
• عند اختيار مدى االختيار (صفحة  ،)157 ،144 ،141 ،138تكون بذلك قد حاولت اختيار صورة بدء كانت بعد
الصورة األخيرة أو حاولت اختيار صورة انتهاء كانت قبل صورة البدء.

حد تحديد زائد
• لقد اخترت أكثر من  998صورة في إعدادات الطباعة .قم باختيار أقل من  998صورة (صفحة .)156
• تعذر حفظ إعدادات الطباعة بشكل صحيح .قم بتقليل عدد الصور المحدد وإعادة المحاولة (صفحة .)156
• لقد اخترت  501صورة أو أكثر في حماية (صفحة  )136أو مسح (صفحة  )28أو المفضلة (صفحة  )142أو فئتي
(صفحة  )143أو اختيار صور للطباعة (( )DPOFصفحة .)155

خطأ في االتصال
نظرا لكثرة كمية الصور ( 1000تقريبًا) المخزنة على بطاقة
• ال يمكن نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر أو طباعتها؛ ً
متوفرا في األسواق لنقل الصور .قم بتركيب بطاقة الذاكرة في فتحة البطاقة
الذاكرة .استخدم قارئ بطاقات USB
ً
بالطابعة للطباعة.

خطأ في التسمية!
• تعذر إنشاء الملف أو الصورة؛ لوجود صورة بنفس اسم الملف الذي تحاول الكاميرا إنشاؤه أو تم بلوغ الحد األقصى
الممكن لعدد الملفات بالفعل .في القائمة  ،3قم بتغيير [ترقيم الملف] إلى [تعديل تلقائي] (صفحة  )162أو قم بتهيئة
بطاقة الذاكرة (صفحة .)22

194

قائمة الرسائل التي تظهر على الشاشة

خطأ في العدسة
• يمكن أن يحدث هذا الخطأ إذا أمسكت بالعدسة أثناء تحركها أو عند استخدامها في مكان مليء باألتربة أو الغبار في
الهواء.
• إذا استمر ظهور رسالة الخطأ هذه ،فاتصل بأحد مكاتب  Canonلمساعدة دعم العمالء ،فقد تكون هناك مشكلة في
بالعدسة.

حدث خطأ بالكاميرا (رقم الخطأ)
• إذا ظهر رمز خطأ مباشرة بعد التقاط صورة ،فقد ال يتم تسجيل اللقطة .تحقق من الصورة في نمط التشغيل.
• إذا ظهر رمز الخطأ هذا مرة أخرى ،فقم بتدوين رقم الخطأ ( )Exxواالتصال بأحد مكاتب  Canonلمساعدة دعم
العمالء ،فقد تكون هناك مشكلة بالكاميرا.
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املعلومات اليت تظهر على الشاشة
التصوير (عرض املعلومات)
١٤
١٣

١٥
٢٦

١٦
٣٨

٢

٢٧

١٧
٣٧

١٢

٣

٢٤

٤

٢٨

١٨

٥

١٩
٢٠
٣٩
٤٠

٢٥

٢١
٢٢

٦
٧
٨
٩

١٠

٢٣

٤١
٤٢
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١

٣٤ ٣٥ ٣٦

٣٣

٣٢

٣٠ ٣١

٢٩

١١

المعلومات التي تظهر على الشاشة
حالة اتصال Eye-Fi
(صفحة )188
مؤشر شحن البطارية (صفحة )15
اتجاه الكاميرا*
توازن األبيض (صفحة )84
تصحيح توازن األبيض
(صفحة )85
األلوان (صفحة )87
تصوير ( AEBصفحة )102
( Drive Modeصفحة )86
خطوط (صفحة )170
طريقة القياس (صفحة )100
شريط تحويل درجة اإلضاءة
(صفحة )121
الضغط (جودة الصورة)
(صفحة  ،)79تسجيل Pixels
(صفحة )78
الصور الثابتة :اللقطات التي يمكن
تسجيلها (صفحة )79 ،14
أفالم :تسجيل  ،Pixelsالوقت
المتبقي (صفحة )120 ،30
شريط التكبير/التصغير
(صفحة )24

نمط التصوير (صفحة ،)42
رمز المشهد (صفحة )198
نمط الوميض
(صفحة )103 ،77 ،56
تصحيح العين الحمراء
(صفحة )150
تعويض درجة إضاءة الفالش /
إخراج الفالش (صفحة )111 ،110
إطار موضع نقطة AE
(صفحة )100
إيطار( AFصفحة )92
طابع التاريخ (صفحة )60
سرعة ( ISOصفحة )82
رسم توضيحي (صفحة )45
نمط تركيز( BKT-صفحة )99
نطاق التركيز (صفحة ،)77
قفل ( AFصفحة )97
تكبير التكبير/التصغير الرقمي
(صفحة  / )58المحول التقريب
الرقمي (صفحة )59

التقاط وميض (صفحة )111
قفل ( AEصفحة  ،)101قفل FE
(صفحة )102
الموقت الذاتي (صفحة )56
سرعة االغالق
(صفحة )106 ،104
مستوى إلكتروني (صفحة )108
قيمة ضبط العدسة
(صفحة )106 ،105
تعويض درجة اإلضاءة
(صفحة )76
أداة ترشيح ( NDصفحة )104
تباين ذكي (صفحة )107
مستوى درجة اإلضاءة
(صفحة )106
مؤشر ( MFصفحة )98
المنطقة الزمنية (صفحة )164
مرشح للهواء (صفحة )121
موازن الصورة (صفحة )171
شريط تعويض درجة اإلضاءة
(صفحة )76

 :توجيه رأسي
 :قياسي،
*
موجهة رأسيًا أم أفقيًا ،وتقوم بضبط اإلعدادات بنا ًء على ذلك
عند التصوير ،تكتشف الكاميرا ما إذا كانت َّ
أيضا االتجاه أثناء التشغيل ،مما ِّ
للحصول على أفضل لقطة .كما تكتشف ً
يمكنك من حمل الكاميرا في أي
االتجاهين وستقوم تلقائيًا بتدوير الصور لعرضها بشكل صحيح.
قد ال تعمل هذه الوظيفة بشكل صحيح عند توجيه الكاميرا بشكل مستقيم ألعلى أو ألسفل.
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رموز املشاهد
في النمط  ،Aتقوم الكاميرا بعرض رمز للمشهد الذي قامت بتحديده ،ثم تقوم تلقائيًا بالتركيز على
الهدف واختيار اإلعدادات المثلى الخاصة بالسطوع واأللوان لهذا الهدف.
ناس

الهدف

أثناء
الحركة

الخلفية

بظالل قوية
على الوجه

أهداف خالف
األشخاص/
مناظر طبيعية

أهداف
قريبة

لون خلفية
الرمز

ساطعة
رمادية
—

إضاءة خلفية
تحتوي على سماء
صافية
إضاءة خلفية

زرقاء
فاتحة

—

مناظر الغروب

—

—

برتقالية

مناظر ضوء
موضعي
زرقاء
غامقة

داكنة
عند استخدام
حامل ثالثي
القوائم

*

—

*

* يظهر عندما يكون المشهد معتم مع تثبيت الكاميرا على حامل ثالثي القوائم.
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التشغيل (عرض املعلومات التفصيلية)
١٥

١٢ ١٣ ١٤

١٠

١١

١
٢
٣
٤
٥

١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠

٦
٧
٨
٩

٢١
٢٢
٢٨ ٢٩
عرض رسم توضيحي RGB
(صفحة )45
فئتي (صفحة )143
نمط التصوير (صفحة )200
سرعة ( ISOصفحة / )82
سرعة التشغيل (أفالم)
(صفحة )119
أداة ترشيح ( NDصفحة )104
توازن األبيض (صفحة )84
رسم توضيحي (صفحة )45
تحرير الصورة
(صفحة )150 – 146
الضغط (جودة الصورة)
(صفحة  ،)79تسجيل Pixels
(صفحة ( MOV ،)78أفالم)
(صفحة )30
قائمة الطباعة (صفحة )154
انتهاء النقل من Eye-Fi
(صفحة )188

٢٧

٢٥ ٢٦

٢٣ ٢٤

مؤشر شحن البطارية (صفحة )15
طريقة القياس (صفحة )100
رقم المجلد – رقم الملف
(صفحة )162
رقم الصورة المعروضة  /إجمالي
عدد الصور
سرعة االغالق (صفحة ،104
 ،)106جودة الصورة (أفالم)
(صفحة )120
قيمة ضبط العدسة
(صفحة )106 ،105
مقدار تعويض درجة اإلضاءة
(صفحة  ،)76مقدار تحويل درجة
اإلضاءة (صفحة )121
الفالش (صفحة ،)103 ،77
تعويض درجة إضاءة الفالش
(صفحة )110

تباين ذكي (صفحة )149 ،107
حجم الملف (صفحة )120 ،79
الصور الثابتة :تسجيل Pixels
(صفحة )78
أفالم :مدة الفيلم (صفحة )120
حماية (صفحة )136
المفضلة (صفحة )142
تعويض توازن األبيض
(صفحة )85
نطاق التركيز (صفحة / )77
تركيز يدوي (صفحة )98
تاريخ ووقت التصوير
(صفحة )19
األلوان (صفحة )87
تصحيح العين الحمراء
(صفحة )150 ،109
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الوظائف املتاحة يف كل منط تصوير
أنماط التصوير

الوظيفة

تعويض درجة اإلضاءة (صفحة /)76تحويل درجة اإلضاءة (صفحة )121

M B D
*1
*1

سرعة ( ISOصفحة )82

( 1/3نقطة توقف)

–

*1

قفل /AEقفل ( FEصفحة )121 ،101

*1

اختيار الوجه (صفحة  ،)97تتبع ( AFصفحة )95

*1

تغيير موضع إيطار AFوحجمه (صفحة )93

*1
*1

طريقة القياس (صفحة )100

*1

تركيز يدوي (صفحة )98
نطاق التركيز (صفحة )77

*1
*1

e

*1

قفل ( AFصفحة )97

*1
*1

الفالش (صفحة )103 ،77 ،56
الموقت الذاتي (صفحة )56

h
Í
!
Q

*1
*1
*1
*1

قائمةFunc.

تصحيح ( DRصفحة  ،)107تصحيح الظل (صفحة )108
توازن األبيض (صفحة )84

التصوير المتعدد
(صفحة )102 ،99

—   —   
—      
 3* —    
— * — — 4* 4* 4
—      
— — —    
      
— — —    
—  —    
      
— — —    
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األلوان (صفحة )87

*1



*1

*16

( Drive Modeصفحة )86
W
تعويض درجة إضاءة الفالش (صفحة )110

*1
*1



—

إعدادات إخراج الفالش (صفحة )111

*1







*17

A G

*— 12* 12*    11
*   13* 13* 13* 13
*  — 13* 13* 13* 13
      

*1

Sh

8

*1

أداة ترشيح ( NDصفحة )104

*1

نسبة العرض إلى االرتفاع (صفحة )78
(صفحة )80

*1
*1

تسجيل ( Pixelsصفحة /)78معدل الضغط (جودة الصورة) (صفحة )79

*1





















  

*20



( 1/3نقطة توقف)
–
* 1تعتمد اإلعدادات المتاحة على أنماط التصوير المسجلة 2* .يكون تعويض درجة اإلضاءة غير متاح في 3* .
* 4يكون تحويل البرنامج متاح بعد قفل  5* .AEيكون قفل  FEغير متاح 6* .يكون اختيار الوجه غير متاح 7* .يكون تتبع  AFغير متاح.
* Í 8في حالة تشغيل الفالش * 9ال يمكن تحديده ،لكن يتحول إلى  Íبنا ًء على الظروف 10* .ال يمكن تحديد عدد اللقطات ،وال يمكن تعيين
فقط غير متاح للخيار [تصحيح  12* .]DRمثبت على [تلقائي] 13* .تعويض توازن األبيض متاح.
زمن التأخير على  0ثانية 11* .يكون
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الوظائف المتاحة في كل نمط تصوير
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 يكون16* . غير متاحh  يكون15* .يكون تسجيل توازن األبيض المخصص غير متاح14*
 وسيتم تثبيت الصورة على،pixel  على أنه إعداد تسجيلD  سيظهر20* . غير متاحW  يكون19* .غير متاح
 يكون18* . على
.غير متاح
 يكون21* .) وسيكون من الممكن تحديد إعداد معدل الضغط (جودة الصورة. بكسل1824 × 1368
 — ال يمكن تحديده. يمكن تحديده أو يمكن تعيينه تلقائيًا
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القوائم

 4قائمة التصوير
الوظيفة

أنماط التصوير

 AiAFالوجه
*1
إيطار( AFصفحة )92
تتبع AF
*1
/FlexiZoneالوسط
*1
قياسي
التكبير/التصغير الرقمي
*1
إيقاف
(صفحة )59 ،58
*1
المحول التقريب الرقمي ()1.4x/2.3x
*1
تشغيل/إيقاف
زووم نقطة ( AFصفحة )96
*1
تشغيل/إيقاف
بؤرة تلقائية (صفحة )94
*1
تشغيل/إيقاف
 AFمستمر (صفحة )167
*1
تشغيل/إيقاف
شعاع مساعد( AF-صفحة )167
*1
تشغيل/إيقاف
نقطة الزوم ( MF-صفحة )99
*1
تشغيل/إيقاف
تركيز يدوي آمن (صفحة )99
*1
تلقائي
الوميض
نمط
*1
يدوي
*1
ت .إضاءة الفالش  -2إلى +2
الحد األدنى/متوسط/
*1
التحكم بالفالش
إخراج الفالش
الحد األقصى
(صفحة )180 ،168 ،111 – 109
*1
من الحاجز /1الحاجز 2
تزامن الغالق
*1
تصحيح عين ح .تشغيل/إيقاف
*1
مصباح عين ح .تشغيل/إيقاف
*1
تشغيل/إيقاف
أمان FE
*1
إعدادات سرعة  ISOالتلقائية (صفحة  )83أقصى حد لسرعة  / ISOسرعة التغيير
*1
وسط/نقطة تركيز AF
موضع نقطة ( AEصفحة )101
*1
تشغيل/إيقاف
االنتقال اآلمن (صفحة )106
*1
تشغيل/إيقاف
مرشح للهواء (صفحة )121
*1
إيقاف 10 – 2/ثانية/احفظ
استعراض (صفحة )169
*1
إيقاف/تفصيلي/مراجعة تركيز
مراجعة معلومات (صفحة )169
*1
تشغيل/إيقاف
التقاط وميض (صفحة )111
*1
تفاصيل التصوير
*1
خطوط
تخصيص العرض (صفحة )170
*1
مستوى إلكتروني
*1
رسم توضيحي
*1
تشغيل/إيقاف
عرض عكسي (صفحة )18
*1
مستمر/إيقاف/التقت فقط/أبعاد اللقطة
نمط ( ISصفحة )171
*1
بدونTC-DC58D/
محول (صفحة )178
*1
إيقاف/التاريخ/تاريخ ووقت
طابع التاريخ (صفحة )60
*1
تعيين وظيفة ( í Ûصفحة )171
*1
تعيين زر االختصار (صفحة )172
حفظ اإلعدادات (صفحة )112
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* 1تعتمد اإلعدادات المتاحة على أنماط التصوير المسجلة 9 2* .نقاط 1 3* .نقطة.
* 4ال يمكن تحديده في القائمة 5* .يتم تعيينه على [الوسط] عند إيقاف شاشة  ،LCDويتم تعيينه على [ ]FlexiZoneعند تشغيلها.
متاحا في  8* .يتم تعيينه على [تشغيل] عند اكتشاف حركة الهدف.
متاحا 7* .يكون [الوسط] فقط ً
* 6يكون [الوسط] فقط ً
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.] مثبت على [مستمر12* . [أبعاد اللقطة] غير متاحين،] يكون [التقت فقط11* . تكون [سرعة التغيير] غير متاحة10* .] مثبت على [تشغيل9*
 — ال يمكن تحديده. ال توجد إعدادات متاحة، يمكن تحديده فقطr . أو يمكن تعيينه تلقائيًا، يمكن تحديده
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القوائم

 3القائمة إعداد
العنصر
صامت
مستوى الصوت
خيارات الصوت
نصائح وتلميحات
سطوع شاشة العرض
صورة البدء
تهيئة
ترقيم الملف
فتح ملف
تراجع العدسة
توفير الطاقة
المنطقة الزمنية
الوقت/التاريخ
وحدات المسافة
مستوى إلكتروني
نظام الفيديو
التحكم عبر جهاز HDMI
إعدادات Eye-Fi
اللغة
إعادة ضبط الكل
* اعدادات افتراضية

المحتوى

صفحة المرجع
صفحة 49
صفحة 49
صفحة 160
صفحة 160
صفحة 50
صفحة 161
صفحة 52 ،22
صفحة 162
صفحة 163
صفحة 163

تشغيل/إيقاف*
لتعيين جميع أصوات التشغيل ( 5مستويات).
لتعيين األصوات لكل عملية من عمليات تشغيل الكاميرا.
تشغيل*/إيقاف
للتعيين داخل نطاق .2±
إلضافة صورة كصورة بدء.
لتهيئة بطاقة الذاكرة ومسح جميع البيانات
مستمر*/تعديل تلقائي
شهري*/يومي
 1دقيقة* 0/ثانية
إغالق تلقائي :تشغيل*/إيقاف
صفحة 164 ،163
إيقاف العرض 10 :أو  20أو  30ثانية *1/أو  2أو  3دقيقة.
صفحة 164
البلد*/العالم
صفحة 20
إعدادات الوقت والتاريخ
صفحة 165
m/cm* / ft/in
صفحة 166
معايرة/إعادة ضبط
صفحة 133
PAL / *NTSC
تمكين/تعطيل*
نقل من  :Eye-Fiتمكين*/تعطيل معلومات االتصال
(يظهر هذا الخيار فقط عندما يتم تركيب بطاقة .)Eye-Fi
الختيار لغة العرض.
الستعادة إعدادات الكاميرا االفتراضية.

صفحة 134
صفحة 189
صفحة 21
صفحة 51

قائمة قائميت

العنصر
إعدادات قائمتي
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المحتوى
لتعيين العناصر المسجلة في قائمتي.

صفحة المرجع
صفحة 173

القوائم

 1القائمة تشغيل
العنصر
تشغيل عشوائي ذكي
عرض شرائح
مسح
حماية
تدوير
المفضلة
فئتي
تباين ذكي
تصحيح العين الحمراء
تهذيب
تعديل الحجم
األلوان
عرض قصاصات
استئناف
انتقال
* اعدادات افتراضية

المحتوى
لبدء التشغيل العشوائي الذكي.
لعرض الصور تلقائيًا.
لمسح الصور (تحديد ،اختيار المدى ،كافة الصور)
لحماية الصور (تحديد ،اختيار المدى ،كافة الصور)
لتدوير الصور.
لتمييز الصور كمفضلة أو إلغاء تمييزها.
لتصنيف الصور (تحديد ،اختيار المدى)
لتصحيح األجزاء المعتمة والتباين في الصور الثابتة.
لتصحيح العيون الحمراء التي تظهر في الصور
الثابتة.
لتهذيب أجزاء من الصور الثابتة.
لتعديل حجم الصور الثابتة وحفظها.
لضبط األلوان في الصور الثابتة.
تشغيل*/إيقاف
آخر رؤية*/آخر التقاط
باهت*/قصاصات/شرائح/إيقاف

صفحة المرجع
صفحة 131
صفحة 129
صفحة 140
صفحة 136
صفحة 145
صفحة 142
صفحة 143
صفحة 149
صفحة 150
صفحة 147
صفحة 146
صفحة 148
صفحة 126
صفحة 174
صفحة 132

 2قائمة الطباعة
العنصر
طباعة
حدد الصور والعدد
اختيار المدى
تحديد كل الصور
إلغاء كل االختيارات
إعدادات الطباعة

المحتوى
لعرض شاشة الطباعة (عند التوصيل بطابعة).
الختيار صور فردية لطباعتها.
الختيار صورتي البدء واإلنهاء للطباعة.
الختيار جميع الصور لطباعتها.
إللغاء جميع إعدادات الطباعة.
لتعيين نمط الطباعة.

صفحة المرجع
—
صفحة 156
صفحة 157
صفحة 157
صفحة 157
صفحة 155
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احتياطات التعامل

ً
جهازا إلكترونيًا عالي الدقة .ال تسقطها أو تعرضها لصدمات شديدة.
• تعد هذه الكاميرا
ِّ
ً
• ال تضع الكاميرا مطلقا بالقرب من المغناطيس أو المحركات أو األجهزة األخرى التي تولد

مجاالت كهرومغناطيسية قوية .فقد يؤدي التعرض إلى مجاالت مغناطيسية قوية إلى خلل وظيفي
أو تلف بيانات الصورة.

• في حالة التصاق قطرات مياه أو أوساخ بالكاميرا أو بالشاشة ،قم بمسحها بقطعة قماش ناعمة
وجافة أو بماسحة النظارة .ال تقم بفركها أو مسحها بعنف.
• ال تستخدم منظفات تحتوي على مذيبات عضوية لمسح الكاميرا أو الشاشة.
• استخدم فرشاة منفاخ أتربة متوفرة باألسواق إلزالة األتربة عن العدسات .بالنسبة إلزالة األوساخ
المتعسرة ،اتصل بمكاتب  Canonلمساعدة دعم العمالء ،والواردة في برنامج الضمان اإلقليمي
من .Canon
• عندما تنقل الكاميرا بسرعة من درجات حرارة منخفضة إلى درجات حرارة مرتفعة ،قد يحدث
تكثف على السطح الداخلي أو الخارجي للكاميرا .ولتجنب حدوث تكثف ،ضع الكاميرا في حقيبة
بالستيكية محكمة الغلق ويمكن قفلها جي ًدا ،واتركها لضبط تغييرات درجة الحرارة ببطء قبل
إخراجها من الحقيبة.
• في حالة تكون تكثف على الكاميرا ،توقف عن استخدام الكاميرا على الفور؛ حيث قد يؤدي
استمرار االستخدام إلى إتالف الكاميرا .قم بإخراج البطارية وبطاقة الذاكرة ،وانتظر حتى تتبخر
الرطوبة تمامًا قبل استئناف االستخدام.
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املواصفات

مستشعر الصور
عدد وحدات بكسل الكاميرا الفعالة�����	 10مليون بكسل تقريبًا
العدسة
(مقرب) مم
الطول البؤري���������������������������	 x5تكبير/تصغير( 6.1 :عن بعد) َّ 30.5 -
(مقرب) مم)
(مكافئ فيلم  35مم( 28 :عن بعد) َّ 140 -
(مقرب)
نطاق التركيز ���������������������������	 1سم  -ال محدود (عن بعد) 30 ،سم  -ال محدود َّ
(مقرب)
•  50 - 1 :Macroسم (عن بعد) 50 - 30 ،سم َّ
نظام موازنة الصورة (	������������ )ISنوع تحويل العدسة
معالج الصورة �������������������������������	DIGIC 4
مكتشف المشهد البصري��������������������	مكتشف مشهد التكبير/التصغير البصري لنوع صورة حقيقية
• باستخدام الضبط الديوبتري
شاشة LCD
النوع�������������������������������������	 TFTملونة (نوع زاوية عرض واسعة)
الحجم ������������������������������������	 7.0سم ( 2.8بوصة)
وحدات البكسل الفعالة ������������������	 461،000نقطة تقريبًا
نسبة العرض إلى االرتفاع �������������	4:3
الميزات����������������������������������	ضبط السطوع ( 5مستويات) LCD ،بضبط سريع للسطوع
يمكن تحريكها في عدة جهات (الحركة 177 :درجة أفقية تقريبًا،
 270درجة دائرية تقريبًا)
التركيز
نظام التحكم������������������������������	تركيز تلقائي :مفرد (مستمر في النمط تلقائي) ،مستمر،
بؤرة تلقائية (درجة إضاءة تلقائية)
تركيز يدوي
إيطار AiAF	��������������������������������AFالوجه ،الوسط ،FlexiZone ،تتبع AF
نظام القياس ����������������������������������	تقييمي ،تناسب تركيز الوسط ،موضعي
تعويض درجة اإلضاءة (الصور الثابتة) /
تحويل درجة اإلضاءة (أفالم) ��������������	بنسبة  2±نقطة توقف بزيادة  1/3نقطة توقف
سرعة ( ISOحساسية اإلخراج القياسية،
فهرس درجة اإلضاءة المستحسنة)���������	تلقائيISO 80/100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/ ،
1000/1250/1600/2000/2500/3200
توازن األبيض �������������������������������	تلقائي ،ضوء النهار ،غائم،Fluorescent H ،Fluorescent ،Tungsten ،
وميض ،تحت الماء ،تخصيص ،1تخصيص2
سرعة االغالق ������������������������������	 1/4000 - 1ثانية
 1/4000 - 15ثانية (إجمالي نطاق سرعة اإلغالق)
ضبط العدسة
النوع�������������������������������������	قزحية
(مقرب)
العدد/الطول البؤري ��������������������	( f/8.0 - f/2.8عن بعد)َّ f/8.0 - f/4.5 ،
الفالش
األنماط�����������������������������������	تلقائي ،تشغيل ،تزامن بطئ ،إيقاف
قاعدة التوصيل ��������������������������	متاحة
(مقرب)
النطاق �����������������������������������	 50سم  7.0 -م (عن بعد) 50 ،سم  4.0 -م َّ
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المواصفات
أنماط التصوير�������������������������������	 ،P ،Tv ،Av ،M ،C2 ،C1تلقائي ،إضاءة منخفضة ،لقطة سريعة،
 ،1*SCNفيلم*2
* 1طولي ،عرضي ،أطفال وحيوانات أليفة ،لقطات سريعة ،إغالق ذكي*،3
زاهي ممتاز ،تأثير ملصق ،تركيز اللون ،تبديل اللون ،نطاق ديناميكي عالي،
حنين للماضي ،تأثير عين سمكة ،تأثير منمنمات ،شاطئ ،تحت الماء ،أوراق،
ثلج ،ألعاب نارية ،مساعد الدمج
* 2قياسي ،تأثير منمنمات ،تركيز اللون ،تبديل اللون
* 3تبسم ،موقت ذاتي للغمز ،موقت أوجه ذاتي
التكبير/التصغير الرقمي ����������������	الصور الثابتة/األفالم 4.0x :تقريبًا (حتى  20xتقريبًا باالشتراك مع التكبير/
التصغير البصري)
الزوم اآلمن ،المحول التقريب الرقمي
تصوير مستمر
النمط�������������������������������������	عاديLV ،AF ،
السرعة (عادية)�������������������������	 2.0صورة/الثانية تقريبًا (في النمط )P
 4.2صورة/الثانية تقريبًا (في النمط إضاءة منخفضة)
عدد اللقطات (تقريبًا)
ً
(وفقا لمعايير  370	������������������)CIPAلقطة تقريبًا
وسائط التسجيل ������������������������������	بطاقة ذاكرة  ،SDبطاقة ذاكرة  ،SDHCبطاقة ذاكرة ،SDXC
بطاقة  ،MultiMediaCardبطاقة  ،MMCplusبطاقة HC MMCplus
نوع الملف �����������������������������������	 Design rule for Camera File systemومتوافق مع DPOF
(اإلصدار )1.1
نوع البيانات
الصور الثابتة ���������������������������	( CR2( RAW ،(JPEG) Exif 2.3نوع بيانات  Canonاألصلي))
األفالم������������������������������������	أفالم( MOV :بيانات الصورة ،H.264 :بيانات الصوتLinear PCM :
(استريو))
عدد وحدات بكسل التسجيل
الصور الثابتة ���������������������������	16:9
كبير3648 x 2048 :
متوسط 2816 x 1584 :1
متوسط 1920 x 1080 :2
صغير640 x 360 :
3:2
كبير36488 x 2432 :
متوسط 2816 x 1880 :1
متوسط 1600 x 1064 :2
صغير640 x 424 :
4:3
كبير3648 x 2736 :
متوسط 2816 x 2112 :1
متوسط 1600 x 1200 :2
صغير640 x 480 :
3648 x 2736 :RAW
• مثبت على  1824 x 1368عندما تكون في النمط إضاءة منخفضة
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1:1
		
كبير2736 x 2736 :
متوسط 2112 x 2112 :1
متوسط 1200 x 1200 :2
صغير480 x 480 :
4:5
كبير2192 x 2736 :
متوسط 1696 x 2112 :1
متوسط 960 x 1200 :2
صغير384 x 480 :
1
إطارا في الثانية* )،
األفالم������������������������������������	قياسي ،تركيز اللون ،تبديل اللونً 24( 1280 x 720 :
2
2
إطارا في الثانية* )
إطارا في الثانية* )ً 30( 320 x 240 ،
ً 30( 640 x 480
تأثير منمنمات( 1280 x 720 :التصوير 6 :إطارات في الثانية 3/إطارات في
إطارا في الثانية*،)2
الثانية 1.5/إطار في الثانية ،التشغيلً 30 :
( 640 x 480التصوير 6 :إطارات في الثانية 3/إطارات في الثانية 1.5/إطار
إطارا في الثانية*)2
في الثانية ،التشغيلً 30 :
إطارا في الثانية
* 1يبلغ عدد اإلطارات الحقيقي ً 23.976
إطارا في الثانية
* 2يبلغ عدد اإلطارات الحقيقي ً 29.97
الواجهة���������������������������������������	Hi-Speed USB
إخراج HDMI
إخراج صوت تمثيلي (استريو)
إخراج فيديو تمثيلي ()NTSC/PAL
معيار الطباعة المباشرة ���������������������	PictBridge
مصدر الطاقة ��������������������������������	حزمة البطارية NB-7L
طاقم محول ACK-DC50 AC
األبعاد ����������������������������������������	 48.3 × 76.2 × 112.1مم
• ً
وفقا لمعايير CIPA
الوزن ً
(وفقا لمعايير  401	���������������)CIPAجم تقريبًا (بما في ذلك البطاريات/البطارية وبطاقة الذاكرة)
 351جم تقريبًا (جسم الكاميرا فقط)

حزمة البطارية NB-7L

النوع �����������������������������������������	بطارية أيون ليثيوم قابلة إلعادة الشحن
الجهد الكهربي �������������������������������	 7.4فولت تيار مستمر
السعة �����������������������������������������	 1050مللي أمبير ساعة
دورات الشحن �������������������������������	 300مرة تقريبًا
درجة حرارة التشغيل �����������������������	 40 - 0درجة مئوية
األبعاد ����������������������������������������	17.7 × 45.4 × 32.5مم
الوزن�����������������������������������������	 47جم تقريبًا

شاحن البطارية CB-2LZ/CB-2LZE
مقدار الدخل����������������������������������	 240 - 100فولت تيار متردد ( 60/50هرتز) 0.14 ،أمبير ( 100فولت) -
 0.08أمبير ( 240فولت) 14 ،فولت أمبير ( 100فولت)  19.2 -فولت أمبير
( 240فولت)
مقدار الخرج ���������������������������������	 8.4فولت تيار مستمر 0.70 ،أمبير
مدة الشحن �����������������������������������	ساعتان و 20دقيقة تقريبًا (بالنسبة لحزمة البطارية )NB-7L
درجة حرارة التشغيل �����������������������	 40 - 0درجة مئوية
األبعاد ����������������������������������������	 62.0 × 27.0 × 92.5مم
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الوزن�����������������������������������������	 92جم تقريبًا ()CB-2LZ
 85جم تقريبًا (( )CB-2LZEباستثناء سلك الطاقة)

ً
منفصال)
محول تقريبي ( TC-DC58Dيباع
التكبير ����������������������������������������	1.4x
ُقطر السن اللولبي����������������������������	سن لولبي لمرشح قياسي بمقاس  58مم*
ُقطر األبعاد × الطول �����������������������	 41.2 × 69.0مم
الوزن�����������������������������������������	 140جم تقريبًا
* يلزم وجود مهايئ عدسة التحويل  LA-DC58Kعند التركيب على .PowerShot G12

ً
منفصال)
مهايئ عدسة التحويل ( LA-DC58Kيباع

ُقطر السن اللولبي����������������������������	سن لولبي لمرشح قياسي بمقاس  58مم
ُقطر األبعاد × الطول �����������������������	 51.6 × 63.8مم
الوزن�����������������������������������������	 30جم تقريبًا

ً
منفصال)
قوس التركيب ( BKT-DC1يباع
األبعاد ����������������������������������������	 19.0 × 32.0 × 220.0مم
الوزن�����������������������������������������	 90جم تقريبًا

• كل البيانات الواردة مبنية على اختبارات أجرتها .Canon
• تخضع مواصفات الكاميرا وشكلها للتغيير دون إشعار.
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إخالء المسئولية
• يحظر إعادة طبع أي جزء من هذا الدليل أو نقله أو تخزينه في نظام استعادة بدون إذن من
.Canon
• وتحتفظ  Canonبالحق في تغيير محتويات هذا الدليل في أي وقت دون إشعار مسبق.
• قد تختلف الرسوم التوضيحية واللقطات الواردة في هذا الدليل عن الجهاز األصلي ً
قليال.
• على الرغم من العناصر الواردة أعاله ،ال تتحمل  Canonأية مسئولية عن األخطار الناتجة
عن التشغيل غير الصحيح للمنتجات.
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