
قيود عىل إعدادات الكامرياقيود عىل إعدادات الكامريا
الخيارات املتوفرة يف كل وضع تصوير مدرجة أدناه. قد ال تتوفر بعض الخيارات للعنارص املدعومة يف أي وضع محدد، وقم يتم تقييد الوظيفة حسب ظروف التصوير.

PPSSAAMMRRBKTBKTjjYYrrFF99    rrوضع التصوير/موضع املشهدوضع التصوير/موضع املشهد

ضبط خاصية الفالش ضبط خاصية الفالش 88

TTLTTL وضع وضع
EE✔✔66  ✔✔66  ✔✔33  ✔✔33  ✔✔33  ✔✔
FF✔✔11  ✔✔✔✔11  ✔✔66  ✔✔66  ✔✔✔✔✔✔✔✔

GG✔✔✔✔66  ✔✔66  ✔✔33  ✔✔33  ✔✔33  ✔✔

✔✔✔✔✔✔✔✔  HH✔✔✔✔✔✔✔✔66  ✔✔66وضع املزامنةوضع املزامنة

II✔✔✔✔✔✔✔✔66  ✔✔66  ✔✔✔✔✔✔✔✔

MM✔✔✔✔✔✔✔✔66  ✔✔66  ✔✔✔✔✔✔✔✔

CC✔✔✔✔✔✔✔✔66  ✔✔66  ✔✔✔✔✔✔✔✔

DD✔✔✔✔✔✔✔✔11  ✔✔✔✔✔✔✔✔11  ✔✔✔✔

إزالة احمرار عني إزالة احمرار عني 88

✔✔  ee33  ✔✔33  ✔✔33  ✔✔33 فالش+إزالة فالش+إزالة
✔✔  LL33  ✔✔33  ✔✔33  ✔✔33 فالش فالش
✔✔  dd33  ✔✔33  ✔✔33  ✔✔33 إزالة إزالة

OFFOFF✔✔✔✔✔✔✔✔11  ✔✔
✔✔  77✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔تعويض الفالشتعويض الفالش

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔مؤقت ذايتمؤقت ذايت

✔✔✔✔  22✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔  55✔✔✔✔✔✔تعويض تعريض ضويئتعويض تعريض ضويئ

FF11  ✔✔11  ✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

S.S.S.S.11  ✔✔44  ✔✔11  ✔✔44  ✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔33  ✔✔33  ✔✔✔✔

نوع الغالقنوع الغالق
✔✔  tt✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔11  ✔✔77  (إىل (إىل 40004000// 1 1))
ss++tt✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔77  ✔✔

✔✔  ss✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔11  ✔✔77  (إىل (إىل 3200032000// 1 1))
✔✔  77✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔تغيري الربنامجتغيري الربنامج

AEAE//AFAF زر القفل زر القفل
✔✔  77✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔القفل القفل AFAF فقط فقط
✔✔  77✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔القفل القفل AEAE فقط فقط
AEAE//AFAF 77✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔القفل القفل  ✔✔

الحساسيةالحساسية

AUTOAUTO✔✔✔✔

AUTO1AUTO1✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔77  ✔✔
AUTO2AUTO2✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔77  ✔✔
AUTO3AUTO3✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔77  ✔✔

H (25600)H (25600)//H (51200)H (51200)✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔33  ✔✔✔✔✔✔

1280012800✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔33  ✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

10001000 –  – 64006400✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

800800✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

200200 –  – 640640✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔33  ✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

L (100)L (100)✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔33  ✔✔✔✔✔✔

حجم الصورةحجم الصورة
OO✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔77  ✔✔
PP✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔77  ✔✔
QQ✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔77  ✔✔

✔✔  NORMALNORMAL//FINEFINE✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔77جودة الصورةجودة الصورة
RAWRAW✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔77  ✔✔

✔✔  77✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔فك الضغطفك الضغطتسجيل أويلتسجيل أويل
✔✔  77✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔ضغط ضعيفضغط ضعيف

✔✔  AUTOAUTO✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔11  ✔✔77نطاق دينامييكنطاق دينامييك
XX//WW//VV✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔77  ✔✔

محاكاة فيلممحاكاة فيلم

cc✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔11  ✔✔✔✔✔✔✔✔

ii//ee//dd✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

hh//gg✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

bb//cc//dd//aa✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

ff//dd//ee//bb✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

ff✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔تأثري حبيبيتأثري حبيبي

✔✔✔✔✔✔✔✔  11✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔توازن البياضتوازن البياض

((70mm70mm//50mm50mm) تحويل التلفاز الرقمي) تحويل التلفاز الرقمي✔✔✔✔✔✔✔✔

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔عدسة التحويل (واسع/عن بعد)عدسة التحويل (واسع/عن بعد)

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔اكتشاف الوجهاكتشاف الوجه

AFAF رصد العني رصد العني✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

قياس ضويئقياس ضويئ

oo✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔11  ✔✔11  ✔✔11  ✔✔77  ✔✔
pp✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔77  ✔✔
vv✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔77  ✔✔
ww✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔77  ✔✔

وضع الرتكيز البؤريوضع الرتكيز البؤري
SS✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔11  ✔✔✔✔✔✔77  ✔✔
CC✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

MM✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔77  ✔✔

AFAF وضع وضع
rr✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔11  ✔✔11  ✔✔
yy✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

zz✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

✔✔ssوضع وضع AFAF للفيلم للفيلم

tt✔✔

MFMF مساعد مساعد
✔✔  11✔✔  11✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔قيايسقيايس

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔تقسيم صورة رقميةتقسيم صورة رقمية

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔ابراز ذروة الرتكيزابراز ذروة الرتكيز

✔✔  77✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔تشابك تشابك SPOT AESPOT AE ومنطقة تركيز ومنطقة تركيز



قيود عىل إعدادات الكامريا

PPSSAAMMRRBKTBKTjjYYrrFF99    rrوضع التصوير/موضع املشهدوضع التصوير/موضع املشهد
AFAF++MFMF✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

AFAF 77✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔مصباح مصباح  ✔✔
✔✔  77✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔لونلون

✔✔  77✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔الحدةالحدة
✔✔  77✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔درجة لون بارزةدرجة لون بارزة
✔✔  77✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔درجة لون مظللةدرجة لون مظللة
✔✔  77✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔تخفيض الضوضاءتخفيض الضوضاء

NRNR 77✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔تعريض ضويئ طويل تعريض ضويئ طويل  ✔✔
 اخرت ضبط عادي اخرت ضبط عادي

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔ تحرير/ حفظ الضبط العادي تحرير/ حفظ الضبط العادي

✔✔  77✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔معاينةالتعرض/توازن البياض لوضع يدويمعاينةالتعرض/توازن البياض لوضع يدوي

تحقق من تركيز بؤريتحقق من تركيز بؤري
1111  AFAF1010  ✔✔1010  ✔✔1010  ✔✔1010  ✔✔1010  ✔✔1010  ✔✔1010  ✔✔1010  ✔✔
1111  MFMF✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

تهيئة العرض حسب طلبتهيئة العرض حسب طلب

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔خطوط إرشادية للتأطريخطوط إرشادية للتأطري

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔مستوى إلكرتوينمستوى إلكرتوين

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔إطار الرتكيزإطار الرتكيز

AFAF مؤرش مسافة مؤرش مسافة✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

MFMF مؤرش مسافة مؤرش مسافة✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔رسم بياين نسيجيرسم بياين نسيجي

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔تصوير مختارتصوير مختار

ISOISO وضع حساسية /وضع حساسية/SS-فتحة/رسعة-فتحة/رسعة✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔حول الخلفيةحول الخلفية

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔تعويض التعرض (رقمي)تعويض التعرض (رقمي)

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔تعويض التعرض (مقياس)تعويض التعرض (مقياس)

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔وضع الرتكيزوضع الرتكيز

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔قياس ضويئقياس ضويئ

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔نوع الغالقنوع الغالق

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔فالشفالش

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔وضع متواصلوضع متواصل

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔توازن البياضتوازن البياض

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔محاكاة فيلممحاكاة فيلم

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔نطاق دينامييكنطاق دينامييك

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔املتبقي من االطاراتاملتبقي من االطارات

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔جودة/حجم الصورةجودة/حجم الصورة

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔وضع فيلم ومدة التسجيلوضع فيلم ومدة التسجيل

✔✔✔✔✔✔✔✔تحويل التلفاز الرقميتحويل التلفاز الرقمي

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔عدسة التحويلعدسة التحويل
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