عملکردهای جدید ارائه شده توسط این ارتقا و عملیات مربوطه در اینجا رشح داده شده اند.
لطفاً به "دفرتچه راهنام" ارائه شده به همراه دوربین مراجعه منایید.

عملکردهای اضافی ارائه شده توسط این ارتقا
میتوانید عملکردهای زیر را اضافه کرده و کارآیی عملکرد  AFرا بهبود دهید .در صورت ارتقای دوربین ،بعضی گزینه های منوی سفارشی
تغییر خواهند کرد .برای جزئیات بیشرت ،بخش "منوی سفارشی" (صفحه  )5را مالحظه فرمایید.

یک گزینه [رهاسازی بی لنز] افزوده شده است

می توانید حتی هنگامیکه لنز روی دوربین نصب نشده است ،شاتر را آزاد کنید.

محدوده جربان نوردهی توسعه یافته است

محدوده جربان نوردهی به  ±5 EVتوسعه یافته است (قبل از ارتقا.)±3 EV :

یک تنظیم اضافی گام نوردهی برای تصویربرداری طبقه بندی شده اضافه گردیده است

تنظیم زیر به عملکردهای تصویربرداری طبقه بندی پیوسته و طبقه بندی تکی افزوده شده است :نوردهی به اندازه  3.0 EVجابجا شده
و دوربین سه تصویر میگیرد (قبل از ارتقا :حداکرث  [3.0EV3] .)2.0 EVهنگام انتخاب آن نشان داده میشود.

عملکرد  AFبهبود یافته است

رسعت و کارآیی فوکوس خودکار بهبود پیدا کرده است .نتیجه قابل توجه آن هنگام استفاده از لنز تلسکوپ قابل حصول میباشد .با این
وجود ،به لنز سوار شده روی دوربین یا رشایط تصویربرداری از سوژه بستگی دارد.

رهاسازی بی لنز
در صورت ارتقای دوربین ،گزینه [رهاسازی بی لنز] به منوی سفارشی اضافه میشود (صفحه  .)5می توانید تنظیم کنید که هنگامیکه لنز
روی دوربین نصب نشده است ،شاتر آزاد شود یا خیر .برای مثال هنگام وصل کردن دوربین به یک تلسکوپ نجومی ،گزینه [فعال] را
انتخاب کنید تا شاتر بتواند آزاد شود.
فعال

حتی هنگامیکه لنز روی دوربین نصب نشده است ،شاتر میتواند آزاد شود.

غیرفعال

هنگامیکه لنز روی دوربین نصب نشده است ،شاتر منی تواند آزاد شود.

تذکرات



هنگام استفاده از لنزهایی که اتصال لنز را ارائه منی کنند مانند لنز تلسکوپ نجومی ،نورسنجی صحیح قابل دستیابی نخواهد بود .در چنین مواردی ،نوردهی را با بررسی
وضعیت تصویر ضبط شده بصورت دستی تنظیم کنید.
هنگامی که حالت نوردهی روی " "Mتنظیم می شود ،آزادشدن شاتر با تنظیم این گزینه کنرتل میگردد.
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توسعه محدوده جربان نوردهی
در صورت ارتقای دوربین ،میتوانید نوردهی را بین  –5.0 EVو  +5.0 EVتنظیم کنید .برای جزئیات مربوط به جربان نوردهی ،به
بخش "جربان نوردهی" در "دفرتچه راهنام" مراجعه فرمایید.

عالمت روی صفحه منایش هنگام تنظیم نوردهی

هنگامی که نوردهی را روی بیش از  +3.0 EVیا کمرت از  –3.0 EVتنظیم میکنید ،عالمت روی صفحه منایش ،منایاب یا منایشگر
 LCDبه رشح زیر خواهد بود:

مثال
هنگامی که مقدار جربان بین –3.3 EV
و  –5.0 EVتنظیم میشود

هنگامی که مقدار جربان بین +3.3 EV
و  +5.0 EVتنظیم میشود

صفحه منایش

منایاب

مقدار جربان بصورت ] [Loنشان داده میشود.

مقدار جربان بصورت ] [Hiنشان داده میشود.

مقدار جربان بصورت ] [Loنشان داده شده،
و پیکان  در مقیاس  EVنشان داده میشود.

مقدار جربان بصورت ] [Hiنشان داده شده ،و پیکان
 در مقیاس  EVنشان داده میشود.

منایشگر LCD

gȧIk

(r0

مقدار جربان درحین جربان نوردهی نشان داده
میشود

مقدار جربان درحین جربان نوردهی نشان داده
میشود
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عالمت در مقیاس EV

اگر نوردهی را روی بیش از  +3.0 EVیا کمرت از  –3.0 EVتنظیم کنید ،عالمت روی منایشگر ( LCDمنایش اطالعات ضبط) یا منایاب
به رشح زیر خواهد بود:

مثال
هنگامی که مقدار جربان بین –3.3 EV
و  –5.0 EVاست

هنگامی که مقدار جربان بین +3.3 EV
و  +5.0 EVاست

منایشگر LCD

منایاب

مقدار نوردهی نشان داده میشود.

مقدار نوردهی نشان داده میشود.

پیکان  منایان شده یا چشمک میزند.

پیکان  منایان شده یا چشمک میزند.

پیکان  منایان شده یا چشمک میزند.

پیکان  منایان شده یا چشمک میزند.

منایش تصویر اصالح شده هنگامیکه پیش منایش هوشمند فعال است

اگر نوردهی را روی بیش از  +3.0 EVیا کمرت از  –3.0 EVپس از منایش تصویر روی صفحه  LCDدر پیش منایش هوشمند تنظیم
کنید ،منی توانید تاثیر مربوطه را بر روی تصویر اصالح شده بررسی منایید.

افزودن یک گام طبقه بندی به عملکرد تصویربرداری طبقه بندی شده
در صورت ارتقای دوربین ،یک تنظیم به عملکردهای تصویربرداری طبقه بندی پیوسته و طبقه بندی تکی افزوده میشود :نوردهی به
اندازه  3.0 EVجابجا شده و دوربین سه تصویر میگیرد ] [3.0EV3هنگام انتخاب آن نشان داده میشود .برای جزئیات مربوط به
تصویربرداری طبقه بندی شده ،به بخش "گرفنت تصاویر با محدود نوردهی" در "دفرتچه راهنام" مراجعه فرمایید.

نرم افزار ضمیمه ""Remote Camera Control

شام منی توانید گزینه ] [3.0EV3را از " "Remote Camera Controlتنظیم کنید ،ولی تنظیم آن از دوربین امکان پذیر است.
در این حالت "Drive mode" ،بصورت " "As per cameraدر " "Remote Camera Controlنشان داده میشود.
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منوی سفارشی
در صورت ارتقای دوربین ،ترتیب بعضی گزینه ها به رشح زیر تغییر خواهد کرد (گزینه های فهرست شده با حروف درشت)[ .رهاسازی بی
منتقل میگردد.
تنظیم شود و [منااطالع ضبط] به منوی سفارشی 3
لنز] میتواند در منوی سفارشی 2
قبل از ارتقا

بعد از ارتقا

1

دکمه AF/MF
کنرتل AF/MF
رسعت درایو AF
منای ناحیه AF
دك نگه متر
مرور خودکار
عملکردپیشنام

1

دکمه AF/MF
کنرتل AF/MF
رسعت درایو AF
منای ناحیه AF
دك نگه متر
مرور خودکار
عملکردپیشنام

2

دکمه قفل AE
تنظیم پیچ کنرتل
نوردهی با پیچ
قفل پیچ کنرتل
عملکرد دکمه
رهائی بی کارت
منااطالع ضبط

2

3

تنظیم نوردهی
ترتیب محدوده
بازتنظیم سفارشی

دکمه قفل AE
تنظیم پیچ کنرتل
نوردهی با پیچ
قفل پیچ کنرتل
عملکرد دکمه
رهائی بی کارت

رهاسازی بی لنز
منااطالع ضبط
3

تنظیم نوردهی
ترتیب محدوده
بازتنظیم سفارشی
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