الوظائف الجديدة املتاحة من خالل تحديث الربنامج األسايس هذا وعمليات التشغيل الخاصة به مذكورة هنا.
يرجى مراجعة «تعليامت التشغيل» ،و «كتيب  αاليدوي» املوجود عىل اسطوانة  CD-ROMاملرفقة.

تهيئات املفتاح اللني
متت إضافة [تهيئات املفتاح اللني] إىل [تهيئة] يف القامئة.
يتيح لك هذا البند تعديل وظيفة املفتاحني اللينني  Bو .C

املفتاح اللني A
املفتاح اللني C
املفتاح اللني B

مالحظة


ال ميكنك تعديل املفتاح اللني .A

تعديل املفتاح اللني B
ضغط املفتاح اللني  Bسيعمل عىل تفعيل [توجيهات التصوير] يف التهيئة األولية .ميكنك تخصيص وظيفة من الوظائف التالية بدالً من
استعاملها بواسطة الضغط عىل املفتاح اللني .B
وضع التصوير/توجيهات التصوير/زوم رقمي دقيق/ISO/توازن أبيض/وضع القياس/تعويض فالش HDR/DRO/تلقايئ/اسلوب الصورة/
مساعدة MF

[ 1قامئة] [ تهيئة] [ تهيئة املفتاح اللني   ]Bالوظيفة املرغوبة.

AR
يتبع 

تعديل املفتاح اللني C
ضغط املفتاح اللني  Cسيعمل عىل تفعيل [وضع التصوير] يف التهيئة األولية .ميكنك تخصيص واحدة من  3وظائف التالية بدالً من استعاملها
بواسطة الضغط عىل املفتاح اللني .C
منطقة الرتكيز التلقايئ/ISO/توازن أبيض/وضع القياس/تعويض فالش HDR/DRO/تلقايئ/اسلوب الصورة

[ 1قامئة] [ تهيئة] [ تهيئة املفتاح اللني [  ]Cمعدّل].
[ 2قامئة] [ تهيئة]  تخصيص الوظيفة عىل [تعديل [ ،]1تعديل  ،]2أو [تعديل .]3

ال تحتاج إىل ضبط وظائف  ،2 ،1و  3دفعة واحدة.
يف التهيئة األولية ،يتم تخصيص [تعديل  ]1عىل ][ ،[ISOتعديل  ]2عىل [توازن أبيض] ،و [تعديل  ]3عىل [ HDR/DROتلقايئ].

استعامل الوظيفة التي تم تخصيصها حدي ًثا
ميكنك استعامل الوظيفة التي قمت بتخصيصها للتو للمفتاح اللني  Bأو  Cكام ييل.
املفتاح اللني :B

 1عند عرض الوظيفة املخصصة يف الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة،
اضغط املفتاح اللني .B
املفتاح اللني :C

 1عند عرض [معدّل] ،اضغط املفتاح اللني .C
 2قم باختيار [تعديل  ]3/2/1بواسطة ضغط الجهة اليمنى أو اليرسى
لعجلة التحكم.

املفتاح اللني B
املفتاح اللني C

مالحظة


ميكنك استعامل الوظيفة املخصصة فقط يف أوضاع التصوير ( Pمربمج تلقايئ)( A ،أولوية الفتحة)( S ،أولوية الغالق) ،و ( Mتعريض ضويئ يدوي).
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بدء القامئة
متت إضافة وظيفة [بدء القامئة] إىل القامئة .يتيح لك هذا البند اختيار ما إذا أردت دامئًا عرض الشاشة األوىل للقامئة أو عرض شاشة البند الذي
قمت بضبطه يف املرة األخرية.

[ 1قامئة] [ تهيئة] [ بدء القامئة]  التهيئة املرغوبة.
قمة

تعرض دامئًا الشاشة األوىل للقامئة.

سابق

تعرض آخر بند تم ضبطه .سيعمل هذا عىل تسهيل إعادة ضبط آخر بند قمت بضبطه يف املرة األخرية
برسعة.

AR

مساعدة MF
يوجد تهيئتني فقط ميكن استعاملهام[ ،تشغيل] (ثانيتان) و [ايقاف] ،يف وظيفة [مساعدة  .]MFمع ذلك ،ميكنك ضبط مدة تكبري الصورة عند
تركيب عدسة القاعدة .E

[ 1قامئة] [ تهيئة] [ مساعدة   ]MFالتهيئة املرغوبة.
بدون حدود

يعمل عىل تكبري الشاشة إىل أن يتم اختيار [خروج].

 5ثوان

يعمل عىل تكبري الصورة ملدة  5ثوانٍ .

ثانيتان

يعمل عىل تكبري الصورة ملدة ثانيتانٍ .

ايقاف

ال يعمل عىل تكبري الصورة.

مالحظة


عند تركيب عدسة القاعدة  ،Aيتم تكبري الشاشة إىل أن تقوم باختيار [خروج] بنفس طريقة [بدون حدود] ،حتى ولو قمت باختيار [ثانيتان] أو [ 5ثوان].

الحفاظ عىل املوضع املكرب من [مساعدة ]MF
بواسطة [مساعدة  ،]MFتم تكبري الصورة يف املرة السابقة من الوسط .مع ذلك ،يحافظ الربنامج األسايس املحدّث عىل املوضع املراد تكبري
الصورة منه إىل أن يتم إيقاف الكامريا يف وضع الرتكيز البؤري اليدوي.
مالحظة


يتم تكبري الصورة من املوضع املركز بؤر ًيا يف وضع الرتكيز اليدوي املبارش.
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تحسينات أخرى يف عمليات التشغيل
باإلضافة إىل ذلك فإن الربنامج األسايس املحدّث سيضيف التحسينات التالية.

تغيري بند القامئة املختار
إذا قمت بتدوير عجلة التحكم بعكس اتجاه عقارب الساعة أو قمت بضغط الجزء العلوي منها عند اختيار البند األول من القامئة ،ينتقل
اختيارك إىل آخر بند .إذا قمت بتدوير عجلة التحكم باتجاه عقارب الساعة أو قمت بضغط الجزء السفيل منها عند آخر بند من القامئة ،ينتقل
اختيارك إىل أول بند.

الحفاظ عىل تهيئة فتحة العدسة يف وضع تسجيل الفيلم
إذا بدأت بتسجيل األفالم ،يتم استعامل الكامريا لضبط فتحة العدسة تلقائ ًيا .مع ذلك ،يتم الحفاظ عىل تهيئة فتحة العدسة حتى بعد أن تبدأ
بتسجيل األفالم يف وضع «التحكم بالتشوه» و الوضع ( Aأولوية الفتحة) .سيتم عرض املعلومات التالية.
 وضع التصوير («إلغاء تركيز الخلفية» أو )A
 قيمة F

مالحظة


ال ميكنك ضبط فتحة العدسة أثناء تسجيل الفيلم.

AR
يتبع 

وظيفة الرتكيز البؤري التلقايئ بواسطة عدسات القاعدة A
تحديث معدل تركيب القاعدة طراز ( LA-EA1يباع منفص ًال) يتيح إمكانية ضبط الرتكيز البؤري التلقايئ (صورة واحدة  )AFعند تركيب
العدسة  SAMالقاعدة  Aأو العدسة  SSMعىل الكامريا .كام ميكنك استعامل الرتكيز البؤري التلقايئ (صورة واحدة  )AFيف وضع تسجيل
الفيلم بواسطة ضغط زر الغالق نصف ضغطة لألسفل.
للمعلومات حول تحديث معدل تركيب القاعدة ،يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين للدعم الخاص برشكة .Sony
http://www.sony.net/
مالحظات






ال ميكنك استعامل الضوء البؤري عند استعامل عدسة القاعدة .A
ستصبح رسعة الرتكيز البؤري التلقايئ أبطأ مقارن ًة مبا هو األمر عند تركيب عدسة القاعدة .E
(عند تركيب عدسة القاعدة  ،Aسترتاوح رسعة الرتكيز البؤري التلقايئ من ثانيتني إىل  7ثوانٍ تقري ًبا ،عند التصوير حسب ظروف القياس لدى  .Sonyقد تختلف الرسعة
تب ًعا للهدف ،الضوء املحيط ،إلخ).
قد يتم تسجيل صوت العدسة والكامريا يف عملية التشغيل أثناء تسجيل فيلم.
ميكنك تجنب ذلك بواسطة اختيار [قامئة] [ تهيئة] [ تسجيل صوت الفيلم] [ ايقاف].
قد تستغرق الكامريا وقتًا طوي ًال أو قد يصعب عليها القيام بالرتكيز البؤري ،تب ًعا للعدسة املستعملة أو الهدف.
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