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الوظائف الجديدة املتاحة من خالل تحديث الربنامج األسايس هذا وعمليات التشغيل الخاصة به مذكورة هنا.

يرجى مراجعة »تعليامت التشغيل«.
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الوظائف املتاحة
تم تجهيز الكامريا الخاصة بك بالوظائف التالية عن طريق تحديث الربنامج األسايس.

الوظائف املتاحة لقرص الوضع

الوظائفالبنود الجديدة املجهزةقرص الوضع

يختار مرشح للحصول عىل تركيبات مختلفة.تأثري الصورة

الوظائف التي تم تجهيز القامئة بها

الوظائفالبنود الجديدة املجهزةقامئة

 3D-RANGE يتيح لك إمكانية تحديد الوظيفة املرغوبة للزر الزر
.D-RANGE

لضبط إشارة رسعة الغالق وقيمة الفتحة ومقياس EV يضبط العرض يف املنظار2 

ومقياس SteadyShot يف منظار الرؤية عند إيقاف 

معلومات التسجيل.

يختار القامئة املعروضة أوالً من شاشة القامئة الرئيسية أو بدء القامئة2 

القامئة األخرية املختارة.



 يتبع
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تأثري الصورة
ميكنك التصوير مبرشح تأثري للحصول عىل تركيبات مختلفة.

اضبط قرص الوضع عىل  )SCN/تأثري الصورة(. 	1

اضغط وسط زر التحكم. 	2

اخرت الوضع املرغوب بواسطة /، ثم اضغط وسط زر التحكم. 	3
لتغيري التأثري، اضغط عىل الزر Fn، ثم قم باختيار تأثري آخر.

تتم اإلشارة إىل العنارص املستخدمة من أجل تأثري الصورة بعد العنارص املستخدمة من أجل اختيار املنظر.

يقوم بإنشاء مظهر بتباين عاٍل وتجريدي بالرتكيز الكبري عىل األلوان  تقطع لوين )لون(

األولية.

يقوم بإنشاء مظهر بتباين عاٍل وتجريدي باللونني األسود واألبيض. تقطع لوين )أبيض/أسود(

يقوم بإنشاء مظهر حي بالرتكيز عىل درجات اللون. لون صارخ

يقوم بإنشاء مظهر لصور فوتوغرافية قدمية جًدا بدرجات من لون سيبيا  تجانس ألوان الصورة

وتباين باهت.

يقوم بإنشاء صورة تحتفظ بلون أحمر، ولكنه يقوم بتحويل بقية األلوان  لون جزيئ )أحمر(

إىل اللون األسود واألبيض.

يقوم بإنشاء صورة تحتفظ بلون أخرض، ولكنه يقوم بتحويل بقية األلوان  لون جزيئ )أخرض(

إىل اللون األسود واألبيض.
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يقوم بإنشاء صورة تحتفظ بلون أزرق، ولكنه يقوم بتحويل بقية األلوان  لون جزيئ )أزرق(

إىل اللون األسود واألبيض.

يقوم بإنشاء صورة تحتفظ بلون أصفر، ولكنه يقوم بتحويل بقية األلوان  لون جزيئ )أصفر(

إىل اللون األسود واألبيض.

يقوم بإنشاء صورة بحالة محددة: ساطعة، شفافة، ساموية، دقيقة، رقيقة. زيادة إضاءة الصورة

يقوم بإنشاء صورة بتباين عاٍل باللونني األسود واألبيض. لون أحادي بتباين عايل

يقوم بإنشاء مظهر صورة فوتوغرافية لكامريا لعبة مع زوايا مظللة  كامريا لعبة

وألوان واضحة.

مالحظات

.]JPEG و RAW[ أو [RAW] مؤقًتا وذلك باختيار ]إذا قمت باختيار بند تأثري الصورة، يتم ضبط ]جودة[ عىل ]دقيق

عند اختيار ]لون جزيئ )أحمر([ أو ]لون جزيئ )أخرض([ أو ]لون جزيئ )أزرق([ أو ]لون جزيئ )أصفر([، فقد ال تحتفظ الصور باللون املختار، وذلك تبًعا للهدف أو لظروف 

التصوير.

نظرًا ألن الكامريا تقوم بضبط التهيئات تلقائًيا، قد ال تتوفر العديد من الوظائف، مثل ISO ووظيفة اسلوب الصورة.

عندما تقوم باختيار بند اختيار املشهد، ال ميكنك ضبط التعريض الضويئ وتوزان األبيض. عندما تقوم باختيار بند تأثري الصورة، ميكنك ضبطها.
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D-RANGE الزر
.D-RANGE ميكنك تحديد إحدى الوظائف التالية للزر

الزر   3  MENU ]الزر  ]D-RANGE اختيار التهيئة املرغوبة 	1

يحدد »وضع املشغل« للزر D-RANGE.وضع املشغل

يحدد »وضع الفالش« للزر D-RANGE.وضع الفالش

يحدد »وضع تركيز بؤري تلقايئ« للزر D-RANGE.وضع تركيز بؤري تلقايئ

AF منطقة.D-RANGE للزر »AF يحدد »منطقة

يحدد »تحديد الوجه« للزر D-RANGE.تحديد الوجه

يحدد »غالق خاص باالبتسامة« للزر D-RANGE.غالق خاص باالبتسامة

ISO.D-RANGE للزر "ISO" يحدد

يحدد »وضع القياس« للزر D-RANGE.وضع القياس

يحدد »تعويض فالش« للزر D-RANGE.تعويض فالش

يحدد »توازن أبيض« للزر D-RANGE.توازن أبيض

يحدد »HDR/DRO تلقايئ« للزر HDR/DRO.D-RANGE تلقايئ

يحدد »اسلوب الصورة« للزر D-RANGE.اسلوب الصورة

يحدد »SCN/تأثري الصورة« للزر SCN.D-RANGE/تأثري الصورة

يحدد »تصوير بالتحريك« للزر D-RANGE.تصوير بالتحريك
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يضبط العرض يف املنظار
.SteadyShot ومقياس EV عند إيقاف معلومات التسجيل، ميكنك أيًضا إيقاف إشارة رسعة الغالق وقيمة الفتحة ومقياس

للتفاصيل حول كيفية تغيري شاشة معلومات التسجيل، راجع »مؤرشات الشاشة« املوجودة يف »تعليامت التشغيل«.

الزر   2  MENU ]يضبط العرض يف املنظار[  اختيار التهيئة املرغوبة 	1

سيتم عرض رسعة الغالق وقيمة الفتحة ومقياس EV ومقياس SteadyShot دامئًا.دامًئا

سيتم عرض رسعة الغالق وقيمة الفتحة ومقياس EV ومقياس SteadyShot فقط أثناء ضبط عند التشغيل

التعريض الضويئ.





�AR

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V
A-E1L-100-21(1)

بدء القامئة
يتيح لك هذا البند اختيار إما عرض شاشة القامئة األوىل دامئًا أو عرض شاشة البند الذي قمت باختياره يف املرة األخرية.

]قامئة[   2  ]بدء القامئة[  اختيار التهيئة املرغوبة 	1

لعرض شاشة القامئة األوىل دامئًا.قمة

لعرض آخر عنرص تم اختياره. وسيجعل هذا من السهل إعداد ضبط آخر عنرص قمت بضبطه مؤخرًا سابق

برسعة.




