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  :الكاميرات االحترافية وشبه االحترافية  إعدادات

أغمب الكاميرات االحترافية وشبو االحترافية تتوفر فييا العديد من الخصائص واإلعدادات المختمفة      
( ، ىذه اإلعدادات عادة ما تكون ممثمة بمجموعة من Camera Modes، أو ما يسمى بــ )

مالصق لزر التقاط الصورة ) حسب موديل الكاميرا ( ، ويتم األيقونات متراصة عمى قرص دائري 
اختيار الوضعية المراد استخداميا عبر تدوير ىذا القرص. في الكاميرات األكثر تقدما، عممية اختيار 
الوضعية تتم بشكل مختمف نوعا ما، في كل الحاالت يجب قراءة كتيب االستعمال لمعرفة خصائص 

 لتالي االستفادة من كافة الخيارات المتوفرة.الكاميرا التي تمتمكيا وبا
وأىمية عناصره في الخروج بصورة معتدلة التعريض  مثمث التعريضفي مواضيع سابقة تكممنا عن 

 واإلضاءة
.أغمب الكاميرات  يزواآلو  فتحة العدسةو  سرعة الغالقوعرفنا عن كل عنصر من عناصره وىي 

   .باعدادات مسبقة بالعديد من الخيارات و االحترافية وشبو االحترافية  الحالية تكون مييأة
 

 

 

 

http://www.365tut.com/?p=98
http://www.365tut.com/?p=145
http://www.365tut.com/?p=183
http://www.365tut.com/?p=214
http://www.365tut.com/wp-content/uploads/Modes_1.jpg
http://www.365tut.com/wp-content/uploads/Modes_1.jpg
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كل الكاميرات  ولكن في  االختيارات لو وظيفة ووقت خاص يفضل إستخداموذه كل واحد من ى
 .قميالً .. ولو اختمفت مسمياتيا   تتشترك في معظم االختيارات أو األوضاع

 
 :أوضاع التصوير األساسية

 أوضاع ٤أوضاع التصوير األساسية في أغمب الكاميرا ىي 
 الوضع التمقائي  -١
 وضع أولولية فتحة العدسة -2
 وضع أولوية سرعة الغالق -2
 الوضع اليدوي -٤

 وىنا يوضح لنا كل واحد والرمز الخاص بو
 يفضل أيضًا استخدام ىذا الوضع في تصوير البورتريو –
 

  :Autoويرمز بالرمز  ( األوتوماتيكي) التمقائي  الوضع  

بضبط جميع االعدادات بشكل آلي، فتحدد قياس فتحة العدسة المناسبة  تقوم الكاميرا في ىذا الوضع 
( و مدى الحاجة النطالق White Balanceالبياض ) موازنة و ISOوقيمة الـ  ,وسرعة الغالق 

المحيطة وكمية الضوء المتوفرة، كل ما عميك ىو تحديد المقطة الفالش، وذلك بناء عمى الظروف 
 والضغط عمى الزر.

استخدام ىذه الوضعية عادة ما يعطي نتائج جيدة إال أنيا مناسبة بشكل أكبر لممبتدئين ، والذين عادة 
 :أوضاع التمقائيومن  ال ييتمون كثيرا بفنيات الصورة بقدر ما ييتمون بالتقاطيا.

 
  (:Portrait Modeير األشخاص )وضعية تصو   

التحويل ليذه الوضعية يجعل الكاميرا تقوم باختيار فتحة عدسة كبيرة بشكل أوتوماتيكي، وذلك لعزل 
الخمفية عن الشخص المراد تصويره، ىذه الوضعية مناسبة اللتقاط صور البورتريو لشخص بشكل 

باالقتراب منو أكثر ، أو بواسطة استخدام خاصية منفرد، خصوصًا إذا ما كانت المسافة قريبة سواء 
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التقريب، و أعني ىنا التقريب البصري بواسطة العدسة وليس التقريب الرقمي الذي ليس سوى حيمة 
 تعتمد عمى مضاعفة حجم الصورة رقميا.

 
 
  (:Macro Modeوضعية التقريب )  

الصغيرة مثل الزىور والحشرات ، حيث ىذه الوضعية تستخدم في حال الرغبة بالتقاط صور لألشياء 
 تسمح لك الكاميرا باالقتراب أكثر من اليدف المراد تصويره.

من المستحسن في ىذه الوضعية استخدم الحامل الثالثي لمحصول عمى تركيز أفضل لميدف، فأي 
 حركة بسيطة قد تفقدك لنقطة التركيز وبالتالي صورة غير جيدة.

 
 
 


