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تعرّف عىل كاميرا HERO7 Black
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1 .1زر الغالق

2 .2ضوء الحالة

6 .6زر فتح المزالج

1010مكبر الصوت

1111زر ( Modeالوضع)

3 .3شاشة الحالة

7 .7منفذ USB-C
8 .8منفذ ( Micro HDMIالكابل غير
مرفق)

1212البطارية

5 .5الباب الجانبي

9 .9شاشة اللمس

1414باب البطارية

4 .4الميكروفون

1313فتحة بطاقة microSD

تعلّم كيف ّية استخدام الملحقات المرفقة بكاميرا  .GoProراجع تركيب كاميرا GoPro
(الصفحة .)76
6
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إعداد الكاميرا

إعداد الكاميرا

بطاقات MICROSD
ستحتاج إىل بطاقة ( microSDتُباع بشكل منفصل) لحفظ مقاطع الفيديو والصور
الخاصة بك .استخدم بطاقة من عالمة تجارية تستوفي المتطلبات التالية:

تثبيت بطاقة MICROSD

1 .1اضغط مع االستمرار عىل زر فتح المزالج عىل باب البطارية ،ثم ح ّرك الباب حتى
يفتح.

• microSDأو  microSDHCأو microSDXC

• •تصنيف الفئة  10أو UHS-I

• •سعة تصل إىل  128غيغابايت

لالطالع عىل قائمة بطاقات  microSDالموصى بهاّ ،
تفضل بزيارة
.gopro.com/microsdcards
معلومات مفيدة :تأ ّكد من أن يديك نظيفتان وجافتان قبل اإلمساك ببطاقة .SD
لالطالع عىل نطاق درجات الحرارة المقبولة لبطاقتك
راجع تعليمات الجهة المصنّعة ّ
المهمة.
وغيرها من المعلومات
ّ

2 .2بعد إيقاف تشغيل الكاميرا ،أدخِ ل بطاقة  SDفي فتحة البطاقة مع توجيه العالمة
نحو حجرة البطارية.

نصيحة للمحترفين :حافظ عىل بطاقة  SDبحالة جيدة من خالل إعادة تهيئتها بشكل
منتظم .سيؤدّي ذلك إىل مسح كل الوسائط ،لذا احرص عىل حفظها أوال ً.
1 .1مرر إىل األسفل للوصول إىل ( Dashboardلوحة المعلومات).
2 .2اضغط عىل ( Preferencesالتفضيالت) > ( Resetإعادة الضبط) > Format SD
( Cardتهيئة بطاقة .)SD

لمعرفة كيفية حفظ مقاطع الفيديو والصور الخاصة بك ،راجع نقل الوسائط (الصفحة
.)61

يمكنك إخراج البطاقة بالضغط عليها في الفتحة بظفرك.
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إعداد الكاميرا
تثبيت وشحن البطارية
تأكد من أن البطارية مشحونة بالكامل قبل االنطالق في مغامرتك.

إعداد الكاميرا
3 .3افتح الباب الجانبي وقم بتوصيل الكاميرا بشاحن  USBأو جهاز كمبيوتر باستخدام
المضمن.
كابل USB-C
ّ

1 .1اضغط مع االستمرار عىل زر فتح المزالج عىل باب البطارية ،ثم ح ّرك الباب حتى
يفتح.

2 .2أدخل البطارية ،ثم أغلق الباب.

يستغرق شحن البطارية بالكامل حواىل ساعتَين .عندما ينتهي شحن البطارية،
ينطفئ ضوء حالة الكاميرا .لمعرفة المزيد ،راجع معلومات حول البطارية (الصفحة
.)85
نصيحة للمحترفين :ألسرع عملية شحن ،استخدم شاحن  Superchargerمن
( GoProيُباع بشكل منفصل).
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إعداد الكاميرا

التعرّف عىل كاميرا GoPro

تحديث برنامج الكاميرا
للحصول عىل آخر الميزات وأفضل أداء من كاميرا  ،GoProاحرص عىل أن تستخدم
دائما أحدث برنامج.
الكاميرا
ً

التشغيل
اضغط عىل زر ( Modeالوضع)

لتشغيل كاميرا .HERO7 Black

التحديث باستخدام تطبيق GoPro

1 .1يمكنك تنزيل التطبيق من  Apple App Storeأو .Google Play

2 .2اتبع تعليمات التطبيق التي تظهر عىل الشاشة لتوصيل الكاميرا بجهازك
المحمول .في حال ّ
توفر برنامج كاميرا جديد ،سيطلعك التطبيق عىل كيفية تثبيته.
التحديث بواسطة تطبيق  Quikللكمبيوتر المكتبي
1 .1ن ّزل التطبيق من .gopro.com/apps

المضمن .في حال ّ
توفر
2 .2قم بتوصيل الكاميرا بالكمبيوتر باستخدام كابل USB-C
ّ
برنامج كاميرا جديد ،سيطلعك التطبيق عىل كيفية تثبيته.

إيقاف التشغيل
اضغط مع االستمرار عىل زر ( Modeالوضع)

إليقاف تشغيلها.

التحديث يدويًا

ّ 1 .1
تفضل بزيارة .gopro.com/update

2 .2اختر  HERO7 Blackمن قائمة الكاميرات.

3 .3حدد ( Update your camera manuallyتحديث الكاميرا يدويًا) واتبع التعليمات.

نصيحة للمحترفين :هل تريد أن تعرف إصدار البرنامج الذي تستخدمه؟ إليك أين
يمكنك معرفة ذلك.
1 .1مرر إىل األسفل للوصول إىل ( Dashboardلوحة المعلومات).
2 .2اضغط عىل ( Preferencesالتفضيالت) > ( Aboutحول) > Camera Info
(معلومات عن الكاميرا).

12

ثوان
3
ٍ
َّ
توخ الحذر لدى استخدام كاميرا  GoProوأدوات التركيب والملحقات
تحذير:
دائما باألشياء المحيطة بك لتجنب إصابة
ذات الصلةُ .كن عىل دراية
ً
نفسك واآلخرين.
احرص عىل االلتزام بكل القوانين المحلية ،بما فيها قوانين الخصوصية،
التي قد تمنع التسجيل في بعض المناطق.
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التعرّف عىل كاميرا GoPro

التعرّف عىل كاميرا GoPro
أوضاع االلتقاط
تتضمن كاميرا  GoProثالثة أوضاع التقاط رئيسية.
ّ

VIDEO

يمكنك تغيير األوضاع من خالل التمرير إىل اليسار أو اليمين للوصول إىل الوضع الذي
تريده.

اتجاه الكاميرا
يمكن لكاميرا  GoProالتبديل بسهولة بين الوضع األفقي والوضع العمودي .باإلضافة
تم تركيبها
إىل ذلك ،تلتقط مقاطع الفيديو والصور باالتجاه الصحيح حتى ولو ّ
بالمقلوب .فستقوم قائمة شاشة اللمس بالضبط تلقائ ًيا وسيتم تشغيل الوسائط
باالتجاه الصحيح.
 .إذا تمت إمالة الكاميرا أثناء
يتم تثبيت االتجاه عند الضغط عىل زر الغالق
التسجيل ،كما يحصل عند ركوب األلعاب مدينة المالهي ،فستميل اللقطة معها.
وستلتقط كل الحركات والمنعطفات.
تثبيت االتجاه األفقي
لتثبيت الكاميرا في االتجاه األفقي .لن تتغ ّير قائمة الكاميرا التي تظهر عىل الشاشة إذا
بدّلت الكاميرا إىل االتجاه العمودي.
1 .1مرر إىل األسفل للوصول إىل ( Dashboardلوحة المعلومات).

2 .2اضغط عىل ( Preferencesالتفضيالت) > ( Touch Screenشاشة اللمس) >
( Landscape Lockتثبيت االتجاه األفقي).

الفيديو
يتضمن ( Videoفيديو) و( Looping videoتصوير فيديو تكراري).
لمعرفة المزيد ،راجع تسجيل الفيديو (الصفحة .)25

معلومات مفيدة :سيتم تشغيل مقاطع الفيديو والصور التي تم التقاطها بوضع االتجاه
العمودي لدى تشغيل ( Landscape Lockتثبيت االتجاه األفقي) جانب ًيا.

الصورة
تتضمن ( Photoصور) و( Burstتتابع االلتقاط السريع) و( Nightالصور الليلية).
لمعرفة المزيد ،راجع التقاط الصور (الصفحة .)32

نصيحة للمحترفين :استخدم تثبيت االتجاه األفقي لتفادي تصوير فيديو باالتجاه
العمودي عن غير قصد .ويُع ّد هذا الخيار مثال ًيا لدى استخدام أدوات التركيب المحمولة
باليد وتلك الخاصة بتثبيت الكاميرا عىل الجسم.

اللقطات المتتابعة وفق فاصل زمني محدد
تتضمن ( TimeWarp Videoفيديو  )TimeWarpو( Time Lapse Videoلقطات فيديو
متتابعة وفق فاصل زمني محدد) و( Time Lapse Photoصور متتابعة وفق فاصل
زمني محدد) و( Night Lapse Photoصور ليلية متتابعة وفق فاصل زمني محدد).
لمعرفة المزيد ،راجع التقاط اللقطات المتتابعة وفق فاصل زمني محدد (الصفحة .)38
نصيحة للمحترفين :عندما تكون الكاميرا قيد التشغيل ،يمكنك الضغط عىل زر
لتبديل األوضاع.
( Modeالوضع)
14
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التعرّف عىل كاميرا GoPro

التعرّف عىل كاميرا GoPro

أوضاع االلتقاط
تسمح لك هذه الشاشة بالوصول الكامل إىل إعدادات االلتقاط الخاصة بالكاميرا وتز ّودك
بمعلومات حول كاميرا  .GoProتختلف اإلعدادات التي تظهر بحسب الوضع.

استخدام شاشة اللمس

1
6

100%

1H:55 100%

2
3

7

1440 | 60 | W

الضغط
لتحديد عنصر ،وتشغيل/إيقاف تشغيل إعداد.

4
5

التمرير إىل اليسار أو اليمين
للتبديل بين أوضاع الفيديو ،والصور ،واللقطات المتتابعة وفق
فاصل زمني محدد.

1 .1الوضع الحالي (( Videoفيديو) أو ( Photoصور) أو ( Time Lapseلقطات متتابعة
وفق فاصل زمني محدد))

التمرير إىل األسفل من طرف الشاشة
يقوم بفتح لوحة المعلومات عند استخدام الكاميرا بالوضع
األفقي.

5 .5إعدادات االلتقاط

التمرير إىل األعىل من طرف الشاشة
لعرض مقاطع الفيديو والصور في ( Media Galleryمعرض
الوسائط).

2 .2وقت التسجيل/الصور المتبقية
3 .3مقاطع صغيرة
4 .4وضع االلتقاط
6 .6حالة البطارية

7 .7تكبير/تصغير باللمس
معلومات مفيدة :ال تتوفر قائمة اإلعدادات عند تغيير وضعية كاميرا  GoProاللتقاط
صور باالتجاه العمودي .لذا قم بضبط هذه اإلعدادات قبل تغيير وضعية الكاميرا.
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الضغط مع االستمرار
لتشغيل التحكّم بالتع ّرض وضبطه.
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التعرّف عىل كاميرا GoPro
استخدام زر الغالق

1 .1اضغط عىل زر الغالق

التعرّف عىل كاميرا GoPro
3 .3اختر وضع التقاط من القائمة.

لبدء التسجيل.

2 .2اضغط عىل زر الغالق
مجددًا إليقاف التسجيل( Video( .الفيديو) وTime
( Lapseاللقطات المتتابعة وفق فاصل زمني محدد) و( Live Streamingالبث
المباشر) فقط).

Video
Looping

تغيير األوضاع واإلعدادات

1 .1م ّرر إىل اليسار أو اليمين للوصول إىل الوضع الذي تريده.
4 .4اضغط عىل اإلعدادات إذا كنت تريد تغيير الدقة أو إجراء تعديالت أخرى.

VIDEO

100%

2 .2اضغط عىل رمز وضع االلتقاط لرؤية كل أوضاع االلتقاط المتوفرة.

100%

1H:55 100%

1440 | 60 | W

1H:55 100%

1440 | 60 | W
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التعرّف عىل كاميرا GoPro

التعرّف عىل كاميرا GoPro
5 .5اضغط عىل اإلعدادات التي تريد تغييرها.

التنقل باستخدام األزرار
عىل الرغم من أن كاميرا  GoProمقاومة للماء ،فإن شاشة اللمس لن تعمل تحت
الماء .استخدام األزرار والشاشة األمامية لتغيير األوضاع واإلعدادات.

VIDEO SETTINGS
Low Light

FOV

RES | FPS

Auto

Wide

1440 | 60

Protune

Stabilization

Off

Auto

وسوف تظهر اختياراتك باللون األبيض .وستكون الخيارات غير المتوافقة مع
اإلعدادات األخرى التي اخترتها باللون الرمادي.

4:3

1 .1أثناء تشغيل الكاميرا ،اضغط مع االستمرار عىل زر ( Modeالوضع)
 .وستظهر قائمة عىل الشاشة األمامية.
عىل زر الغالق

واضغط

2 .2اضغط عىل زر ( Modeالوضع) للتمرير عبر األوضاع واإلعدادات.

3 .3استخدم زر الغالق لتحديد اإلعدادات وضبطها .للخروج :اضغط مع االستمرار عىل زر
الغالق أو م ّرر حتى تصل إىل ( Doneتم) ،ثم اضغط عىل زر الغالق.
معلومات مفيدة :ال تتوفر ( Dashboardلوحة المعلومات) و( Media Galleryمعرض
الوسائط) عند التنقل باستخدام األزرار.

RESOLUTION
Standard Stabilization

60
960

1440

1440
2.7K

4K

معلومات مفيدة :ال تتوفر قائمة اإلعدادات عند تغيير وضعية كاميرا  GoProاللتقاط
الصور باالتجاه العمودي .لذا اضبط اإلعدادات قبل تغيير وضعية الكاميرا.
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استخدام ( QuikCaptureااللتقاط السريع)

استخدام ( QuikCaptureااللتقاط السريع)

( QuikCaptureااللتقاط السريع) هي الطريقة األسرع واألسهل لتشغيل كاميرا GoPro
والتقاط الصورة .وما عليك سوى الضغط عىل زر واحد.

التقاط صور بلقطات متتابعة وفق فاصل زمني محدد باستخدام QUIKCAPTURE
(االلتقاط السريع)
حتى تعمل
1 .1أثناء إيقاف تشغيل الكاميرا ،اضغط مع االستمرار عىل زر الغالق
ثوان تقري ًبا).
الكاميرا (3
ٍ

تسجيل فيديو باستخدام ( QUIKCAPTUREااللتقاط السريع)
1 .1أثناء إيقاف تشغيل الكاميرا ،اضغط عىل زر الغالق

2 .2اضغط عىل زر الغالق

.

مجددًا إليقاف التسجيل وإيقاف تشغيل الكاميرا.

معلومات مفيدة :عند استخدام ( QuikCaptureااللتقاط السريع) ،ستبدأ الكاميرا
بالتسجيل مع اإلعدادات التي استخدمتها في المرة األخيرة.
للمزيد من خيارات الفيديو ،راجع تسجيل الفيديو (الصفحة .)25

2 .2اضغط عىل زر الغالق
مجددًا إليقاف ( Time Lapseلقطات متتابعة وفق
فاصل زمني محدد) وإيقاف تشغيل الكاميرا.
لمزيد من المعلومات حول خيارات ( Time Lapseاللقطات المتتابعة وفق فاصل
زمني محدد) ،راجع التقاط اللقطات المتتابعة وفق فاصل زمني محدد (الصفحة .)38
إيقاف تشغيل ( QUIKCAPTUREااللتقاط السريع)
يكون  QuikCaptureقيد التشغيل بصورة افتراضية ،إال أنه يمكنك إيقاف تشغيله.
1 .1مرر إىل األسفل للوصول إىل ( Dashboardلوحة المعلومات).

2 .2اضغط عىل

.

نصيحة للمحترفين :بما أن ( QuikCaptureااللتقاط السريع) تش ّغل الكاميرا أثناء
التسجيل ،فهي وسيلة رائعة إلطالة عمر البطارية إىل أقصى حدّ.
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إضافة عالمات HiLight

تسجيل الفيديو
تتضمن كاميرا  GoProوضعي التقاط فيديو :الفيديو والفيديو المتكرر .ولكل وضع
إعداداته الخاصة.

يمكنك ً
أيضا إضافة عالمات تمييز باستخدام تطبيق  GoProأو قول عبارة "GoPro
 "HiLightعندما يكون التحكّم الصوتي قيد التشغيل.
نصيحة للمحترفين :تبحث خاصية  QuikStoriesعن عالمات التمييز لدى إنشاء
ّ
المفضلة في قصصك.
مقاطع فيديو .مما يضمن إدراج تلك اللحظات

الفيديو
يلتقط هذا الوضع الفيديو التقليدي بدقة تصل إىل  .4Kوتكون اإلعدادات االفتراضية
هي فيديو  1440p60مع نسبة عرض إىل ارتفاع  4:3ومجال رؤية عريض ،مع ضبط كل
من ( Video Stabilizationثبات صورة الفيديو) و( Auto Low Lightخفض الضوء
تلقائ ًيا) عىل ( Autoتلقائي).
تصوير فيديو تكراري
يتيح لك التصوير التكراري التسجيل المتواصل ،مع حفظ اللحظات التي تريد حفظها
فقط .ويمكنك استخدامه عند انتظار حدوث شيء ما (مثل الصيد) أو عندما ال يحدث
شيء (ككاميرا للوحة عدادات السيارة).
إليك طريقة العمل:

• •إذا حددت فواصل زمنية مدة كل منها  5دقائق ،فسيتم حفظ الدقائق الخمس
إليقاف التسجيل.
السابقة فقط عند الضغط عىل زر الغالق

• •إذا سجلت لمدة  5دقائق ولم تضغط عىل زر الغالق
الفيديو من البداية.

 ،فستعود الكاميرا وتسجل

تكون اإلعدادات االفتراضية للتصوير التكراري هي  1440p60مع نسبة عرض إىل ارتفاع
 4:3ومجال رؤية عريض مع مدة  5دقائق.
لمعرفة المزيد ،راجع الفاصل الزمني للتكرار (الصفحة .)102
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تسجيل الفيديو

تسجيل الفيديو
تسجيل مقاطع فيديو قصيرة
بإمكان كاميرا  HERO7 Blackتصوير مقاطع فيديو قصيرة سريعة ،يسهل حفظها عىل
هاتفك ومشاركتها عىل مواقع التواصل االجتماعي .وهي مثالية البتكار QuikStories
بواسطة تطبيق .GoPro
1 .1من شاشة الفيديو ،اضغط عىل

لبدء التسجيل .سيبدأ إطار بالدوران حول الشاشة إلظهار
3 .3اضغط عىل زر الغالق
الوقت المتب ّقي من الفيديو القصير.

.

1H:55 100%

100%

وستتوقف الكاميرا عن التسجيل تلقائ ًيا في نهاية الفيديو الصغير .يمكنك ً
أيضا
قبل انتهاء الفيديو
التوقف عن التسجيل من خالل الضغط عىل زر الغالق
القصير.

1440 | 60 | W

مقطع مدته  15أو  30ثانية.
2 .2اختر تسجيل
ٍ

30s

15s
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إعدادات الفيديو

تسجيل الفيديو
استخدام ميزة التكبير/التصغير باللمس
تسمح لك ميزة التكبير/التصغير باللمس بالتقاط صورة أقرب للحدث.
1 .1من شاشة الفيديو ،اضغط عىل

100%

1H:55 100%

.
1440 | 60 | W

100%

1H:55 100%

1440 | 60 | W

2 .2استخدم شريط التمرير الختيار مقدار التكبير والتصغير الذي تريده.

VIDEO SETTINGS
Low Light

FOV

RES | FPS

Off

Wide

1440 | 60

Protune

Stabilization

Off

Off

RES | FPS
يتم تجميع الدقة ( )RESحسب نسبة العرض إىل االرتفاع .اضغط عىل نسبة العرض
إىل االرتفاع في أعىل الزاوية اليمنى من شاشة  RES | FPSللتبديل بين  4:3طويل (رائع
للصور الذاتية ولقطات مجال الرؤية) أو  16:9عريض (رائع للقطات السينمائية).
اختر الدقة وعدد اإلطارات لكل ثانية ( .)FPSويمكنك استخدام معدالت إطار أعىل
اللتقاط الحركة السريعة أو إنشاء مقاطع فيديو الحركة البطيئة .ويتم عرض معدالت
اإلطار للدقة التي تختارها باللون األبيض .تظهر اإلعدادات غير المتوفرة باللون الرمادي.
لمعرفة المزيد ،راجع:

• •دقة الفيديو (( )RESالصفحة )89

• •عدد اإلطارات لكل ثانية (( )FPSالصفحة )92
• •نسبة العرض إىل االرتفاع (الصفحة )93
3 .3اضغط فوق أي مكان عىل الشاشة للخروج .يبقى مستوى التصغير والتكبير ثابتا ً
إىل أن يتم ضبطه من جديد ،أو التبديل بين أوضاع االلتقاط ،أو إيقاف تشغيل
الكاميرا.
نصيحة للمحترفين :يمكنك إعداد لقطتك باستخدام أي مزيج من مقطع الفيديو
القصير والتصغير/التكبير واإلعدادات التي تريدها.
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إعدادات الفيديو

إعدادات الفيديو

مجال الرؤية (فيديو)
اختر مجال الرؤية  (FOV)—SuperViewأو ( Wideواسع) أو ( Linearخطي) .وم ّرر عبر
الخيارات عىل يمين شاشة ( FOVمجال الرؤية) لمشاهدة معاينة حية لكل خيار،
ثم اضغط عىل الخيار الذي تريده.

PROTUNE
قم بتشغيل ميزة  Protuneللتحكم اليدوي في األلوان و( ISO Limitحدود )ISO
و( Exposureالتع ّرض) وإعدادات الميكروفون وغيرها.

معلومات مفيدة :تختلف مجاالت الرؤية المتاحة بحسب الدقة وعدد اإلطارات الذي
تحدده.
لمعرفة المزيد ،راجع مجال الرؤية (الفيديو) (الصفحة .)94
الضوء المنخفض
تستخدم كاميرا  GoProخيار ( Auto Low Lightخفض الضوء تلقائ ًيا) للضبط إىل
إعتاما تلقائ ًيا عندما تلتقط الفيديو بمعدل  50أو  60إطا ًرا لكل ثانية.
اإلعدادات األكثر
ً
مضبوطا عىل ( Autoتلقائي) افتراض ًيا ،ولكن يمكن إيقاف تشغيله
ويكون هذا الخيار
ً
من هنا.

لمعرفة المزيد ،راجع ( Protuneالصفحة .)113
الفاصل الزمني (تصوير تكراري)
اختر المدة التي ستسجلها كاميرا  GoProقبل تكرار التسجيل من بداية الفيديو من
جديد.
لمعرفة المزيد ،راجع الفاصل الزمني للتكرار (الصفحة .)102

لمعرفة المزيد ،راجع خفض الضوء تلقائ ًيا (الصفحة .)102
ثبات الصورة
يقدم ثبات صورة فيديو  ،HyperSmoothالمثالي لركوب الدراجات والتزلج والتزحلق
عىل الجليد واللقطات المحمولة باليد وغيرها ،لقطات تماثل استخدام أداة بمحورين،
ولكن بدون استخدامها .ويتم ضبط ثبات الصورة عىل "( "Autoتلقائي) بشكل
افتراضي.
سوف تتيح لك كاميرا  GoProمعرفة ما إذا كانت ستستخدم ثبات صورة
 HyperSmoothأو ثبات الصورة القياسي أو التقاط مقاطع غير ثابتة عندما تختار الدقة
ومعدل اإلطارات.
لمعرفة المزيد ،راجع ثبات صورة الفيديو (الصفحة .)98
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التقاط الصور

التقاط الصور

تتضمن كاميرا  GoProثالثة أوضاع التقاط للصور( Photo :الصور) وBurst
(تتابع االلتقاط السريع) و( Nightالصور الليلية) .يتم التقاط كل الصور بدقة تبلغ
 12ميغابكسل .ولكل وضع إعداداته الخاصة.

إعداد مؤقت الصور

( PHOTOصورة)
استخدم هذا الوضع اللتقاط صورة واحدة أو سلسلة من الصور المتواصلة .وسوف
.
تلتقط صورة واحدة بمجرد الضغط مرة واحدة عىل زر الغالق
اضغط مع االستمرار عىل زر الغالق
اللتقاط صور متواصلة بمعدل  3أو  30في
الثانية (حسب ظروف اإلضاءة) .ويكون مجال الرؤية للصور هو ( Wideواسع) مع إيقاف
تشغيل .SuperPhoto
( BURSTتتابع االلتقاط السريع)
يلتقط وضع ( Burstتتابع االلتقاط السريع) الصور بمعدل سريع للغاية يصل إىل
 30صورة في الثانية .ويجعله هذا رائ ًعا للقطات الحركة .ويكون مجال الرؤية االفتراضي
لوضع ( Burstتتابع االلتقاط السريع) هو ( Wideواسع) ،بمعدل  30صورة في الثانية
الواحدة.
( NIGHTصور ليلية)
في وضع ( Nightصور ليلية) يظل غالق الكاميرا مفتوحًا لفترة أطول للسماح بدخول
المزيد من الضوء .وهو وضع مثالي للمشاهد المعتمة أو المظلمة ،ولكنه غير
مستحسن للقطات المحمولة باليد أو المثبتة أثناء تحرك الكاميرا .ويكون مجال الرؤية
االفتراضي لوضع ( Nightالصور الليلية) هو ( Wideواسع) مع ضبط ( Shutterالغالق)
عىل ( Autoتلقائي).
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استخدم المؤقت إلعداد صورة ذاتية وصور جماعية ،والمزيد غير ذلك.
1 .1في شاشة الصور ،اضغط عىل

.

999+ 100%

100%

Wide

ثوان (رائعة للصور الجماعية).
ثوان (رائعة للصور الذاتية) أو 10
2 .2اختر مدة 3
ٍ
ٍ

10s

3s
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التقاط الصور

التقاط الصور
 .ستبدأ الكاميرا في الع ّد العكسي .وسوف تصدر إشارة
3 .3اضغط عىل زر الغالق
صوتية وسوف يومض ضوء الحالة األمامي .وسوف تزيد سرعة كليهما مع اقتراب
انتهاء الوقت قبل التقاط الصورة.

استخدام ميزة التكبير والتصغير باللمس
تسمح لك ميزة ( Touch Zoomالتكبير والتصغير باللمس) بالتقاط صورة أقرب
للحدث.
1 .1في شاشة الصور ،اضغط عىل

3

.

999+ 100%

100%

Wide

معلومات مفيدة :للمساعدة في منع لقطات الضوء المنخفض الضبابية ،يتم ضبط
ثوان عند تشغيل وضع ( Nightصور ليلية).
المؤقت تلقائ ًيا عىل 3
ٍ

2 .2استخدم شريط التمرير الختيار مقدار التكبير والتصغير الذي تريده.

3 .3اضغط فوق أي مكان عىل الشاشة للخروج .يبقى مستوى التصغير والتكبير ثابتا ً
إىل أن يتم ضبطه من جديد ،أو التبديل بين أوضاع االلتقاط ،أو إيقاف تشغيل
الكاميرا.
نصيحة للمحترفين :يمكنك إعداد لقطتك باستخدام مزيج من ميزات ( Burstتتابع
االلتقاط السريع) و( Photo Timerمؤقت الصور) وميزة ( Zoomالتكبير/التصغير).
34
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إعدادات الصورة

إعدادات الصورة

اضغط عىل اإلعدادات لضبط مجال الرؤية ،وتشغيل ( SuperPhotoميزة الصورة
الرائعة) والمزيد.

PROTUNE
تحكم يدويًا في اإلعدادات في أوضاع التقاط الصورة الثالثة كلها ( Photoصور)
و( Burstتتابع االلتقاط السريع) و( Nightالصور الليلية).

100%

لمعرفة المزيد ،راجع ( Protuneالصفحة .)113

PHOTO SETTINGS

999+ 100%
RAW

SuperPhoto

Off

Off

Wide

FOV

Wide
Protune

Off

FOV
اختر مجال الرؤية ( )FOV( Wideواسع) ( Linearخطي) .وم ّررهما عىل يمين شاشة
( FOVمجال الرؤية) لمشاهدة معاينة حية لكل منهما ،ثم اضغط عىل الخيار الذي تريده.

المعدل (تتابع االلتقاط السريع)
اختر عدد الصور التي ستلتقطها الكاميرا في تتابع االلتقاط السريع خالل  1أو  2أو 3
ثوان.
أو 6
ٍ
لمعرفة المزيد ،راجع معدل التقاط الصور السريع (الصفحة .)105
الغالق (صور ليلية)
قم بضبط المدة التي يظل خاللها غالق الكاميرا مفتوحًا للقطات الليلية .واختر فترة
إعتاما.
تعرض أطول للقطات األكثر
ً
لمعرفة المزيد ،راجع سرعة الغالق (الصفحة .)105

لمعرفة المزيد ،راجع مجال الرؤية (الصور) (الصفحة .)106
( SUPERPHOTOميزة الصورة الرائعة)
تستخدم ( SuperPhotoميزة الصورة الرائعة) تلقائ ًيا معالجة الصور المتقدمة لمنحك
أفضل صور متألقة قدر اإلمكان في أي إضاءة ،ولكنها قد تستغرق وقتًا أطول لمعالجة
كل لقطة .يتم إيقاف تشغيل ( SuperPhotoميزة الصورة الرائعة) بشكل افتراضي .حدد
( Autoتلقائي) لتشغيل الميزة أو اختر ( HDR Onتشغيل  )HDRالستخدام معالجة
النطاق الديناميكي العالي في كل لقطة.
لمعرفة المزيد ،راجع ( SuperPhotoميزة الصورة الرائعة) (الصفحة .)103
RAW
قم بالتشغيل لحفظ صورك كملفات بتنسيق  .jpfو ..gprلمعرفة المزيد،
راجع ( RAW Formatتنسيق ( )RAWالصفحة .)106
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التقاط اللقطات المتتابعة وفق فاصل زمني محدد

إعدادات اللقطات المتتابعة وفق فاصل زمني محدد

تتضمن كاميرا  GoProأربعة أوضاع التقاط للقطات المتتابعة وفق فاصل زمني محدد:
 TimeWarpو( Time Lapse Videoلقطات فيديو متتابعة وفق فاصل زمني محدد)
و( Time Lapse Photoصور متتابعة وفق فاصل زمني محدد) وNight Lapse Photo
(صور ليلية متتابعة وفق فاصل زمني محدد) .ولكل وضع إعداداته الخاصة.

اضغط عىل اإلعدادات لضبط دقة الفيديو ومجال الرؤية وغيرها.

فيديو TIMEWARP
تتيح لك كاميرا  HERO7 Blackتسريع الوقت عن طريق التقاط فيديو بلقطات متتابعة
وفق فاصل زمني محدد بثبات فائق أثناء حركتك .ويجعل هذا منها كاميرا مثالية
لركوب الدراجات والتنزه سي ًرا عىل األقدام ،وغيرها .وتكون اإلعدادات االفتراضية هي
فيديو  1440pمع نسبة عرض إىل ارتفاع  4:3ومجال رؤية واسع بسرعة .10x
لقطات فيديو متتابعة وفق فاصل زمني
يتيح لك خيار ( Time Lapse Videoلقطات فيديو متتابعة وفق فاصل زمني) تحويل
األحداث الطويلة إىل مقاطع فيديو قصيرة يمكنك مشاركتها .وهي رائعة لغروب
الشمس ومشاهد الشوارع والكثير غيرها عندما تكون الكاميرا ثابتة .اإلعدادات االفتراضية
في هذا الوضع هي فيديو  1440pمع نسبة عرض إىل ارتفاع  4:3ومجال رؤية Wide
(واسع) وفاصل زمني  0,5ثانية.
صور متتابعة وفق فاصل زمني محدد
يتيح لك خيار ( Time Lapse Photoصور متتابعة وفق فاصل زمني محدد) التركيز
عىل المغامرة بدال ً من الكاميرا .ويتلقط هذا الخيار سلسلة متواصلة من الصور التي
يمكنك النظر خاللها للعثور عىل أفضل لقطة الح ًقا .واإلعدادات االفتراضية في هذا
الوضع هي فواصل زمنية مدتها  0,5ثانية مع مجال رؤية ( Wideواسع).
صور ليلية متتابعة وفق فاصل زمني محدد
تم تصميم خيار ( Night Lapse Photoصور ليلية متتابعة وفق فاصل زمني محدد)
اللتقاط سلسلة من الصور في البيئات المعتمة .ويظل الغالق مفتوحًا فترة أطول
إلدخال مزيد من الضوء .ويتم ضبط سرعة الغالق االفتراضية عىل ( Autoتلقائي) مع
ضبط مجال الرؤية عىل ( Wideواسع).
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100%

TIME LAPSE VIDEO
SETTINGS

1H:55 100%
Interval

FOV

RES

0.5s

Wide

4K

4K | 0.5s | Wide

الدقة ( + TIMEWARPلقطات فيديو متتابعة وفق فاصل زمني)
حدد دقة الفيديو ( )RESونسبة العرض إىل االرتفاع للقطتك .وكلما كانت الدقة أعىل،
ستحصل عىل المزيد من التفاصيل في لقطاتك.

لمعرفة المزيد ،راجع دقة الفيديو ( TimeWarpولقطات الفيديو المتتابعة وفق فاصل
زمني) (الصفحة .)109
السرعة (فيديو )TIMEWARP
اضبط سرعة الفيديو .اختر سرعة أقل ( 2xأو  )5xلألنشطة القصيرة أو سرعات أعىل
( 10xأو  15xأو  )30xلألنشطة األطول.
لمعرفة المزيد ،راجع سرعة فيديو ( TimeWarpالصفحة .)108
( FOVمجال الرؤية)
يتم التقاط كل مقاطع فيديو  TimeWarpو( Time Lapseلقطات متتابعة وفق فاصل
زمني محدد) بمجال رؤية واسع .ويمكن التقاط صور اللقطات المتتابعة وفق فاصل
زمني محدد والصور الليلية المتتابعة وفق فاصل زمني محدد إما بمجال رؤية واسع
أو خطي.
لمعرفة المزيد ،راجع مجال الرؤية (الصور) (الصفحة .)106
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إعدادات اللقطات المتتابعة وفق فاصل زمني محدد

البث المباشر

الفاصل الزمني (لقطات فيديو متتابعة وفق فاصل زمني محدد  +صور متتابعة وفق
فاصل زمني محدد)
اختر وتيرة التقاط الكاميرا إلطار فيديو أو صورة .واستخدم فواصل زمنية أقصر لألنشطة
السريعة وفواصل زمنية أطول لألنشطة الموسعة.

إعداد بث مباشر

لمعرفة المزيد ،راجع الفاصل الزمني للقطات متتابعة وفق فاصل زمني محدد (الصفحة
.)110
الغالق (صور ليلية متتابعة وفق فاصل زمني محدد)
اضبط المدة التي يظل خاللها غالق الكاميرا مفتوحًا للقطات الليلية .واختر فترة تعرض
إعتاما.
أطول للقطات األكثر
ً

1 .1اتصل بتطبيق  .GoProلمعرفة التفاصيل ،راجع االتصال بتطبيق GoPro
(الصفحة .)59
للتحكّم بالكاميرا.
2 .2في التطبيق ،اضغط عىل
واتبع التعليمات إلعداد البث.
3 .3اضغط عىل

المفصلة خطوة بخطوة ،تفضل بزيارة
للحصول عىل التعليمات
ّ
.gopro.com/live_stream_setup

لمعرفة المزيد ،راجع سرعة الغالق (الصفحة .)105
الفاصل الزمني (صور ليلية متتابعة وفق فاصل زمني محدد)
اضبط وتيرة التقاط الكاميرا لصورة في مناظر إضاءتها منخفضة أو شبه معدومة .اختر
فواصل زمنية قصيرة للمشاهد التي تتضمن قد ًرا كبي ًرا من الحركة والمزيد من الضوء.
واستخدم فواصل زمنية أطول في المشاهد ذات الحركة أو اإلضاءة القليلة أو الخالية
منهما.

لمعرفة المزيد ،راجع الفاصل الزمني للصور الليلية المتتابعة وفق فاصل زمني محدد
(الصفحة .)112
( RAWالمتتابعة وفق فاصل زمني محدد والصور الليلية المتتابعة وفق فاصل زمني
محدد)
قم بتشغيل هذه الميزة لحفظ صورك كملفات بتنسيق  jpf.و..gpr
لمعرفة المزيد ،راجع ( RAW Formatتنسيق ( )RAWالصفحة .)106
( PROTUNEصور متتابعة وفق فاصل زمني محدد  +صور ليلية متتابعة وفق
فاصل زمني محدد)
تحكم يدويًا في اإلعدادات عند تصوير لقطات وصور ليلية متتابعة وفق فاصل زمني
محدد.
لمعرفة المزيد ،راجع ( Protuneالصفحة .)113
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التقاط الحركة في الصورة

التقاط الحركة في الصورة
إليك بعض أفضل األوضاع واإلعدادات اللتقاط أنشطتك المفضلة .قم بتجربتها ،ثم
ج ّرب لمعرفة أي وضع يناسبك.
النشاط

الفيديو

تركيب الكاميرا في
السيارة

• •دقة  1440بكسل مع  60إطا ًرا الصور أو الصور المتواصلة،
لكل ثانية ،مجال الرؤية الواسع مجال الرؤية الواسع
• •دقة  4Kمع  60إطا ًرا لكل ثانية،
مجال الرؤية الواسع
• •فيديو  TimeWarpأسرع
بخمسة أضعاف

الصور

العائلة/السفر

• •دقة  1440بكسل مع  60إطا ًرا الصور أو الصور المتواصلة،
لكل ثانية ،مجال الرؤية الواسع مجال الرؤية الواسع
• •دقة  4Kمع  60إطا ًرا لكل ثانية،
مجال الرؤية الواسع
• •فيديو  TimeWarpأسرع بعشرة
أضعاف

ركوب الدراجات ،ركوب • •دقة  1440بكسل مع  60إطا ًرا صور متتابعة وفق فاصل
لكل ثانية ،مجال الرؤية الواسع زمني محدد (فاصل زمني
الدراجات الجبلية
• •دقة  2.7Kمع  60إطا ًرا لكل ثانية لمدة  10ثوان) ،مجال رؤية
بنسبة  ،4:3مجال الرؤية الواسع واسع
• •فيديو  TimeWarpأسرع
بخمسة عشر ضع ًفا
التنزه
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• •دقة  1440بكسل مع  60إطا ًرا
لكل ثانية ،مجال الرؤية الواسع
• •دقة  4Kمع  30إطا ًرا لكل ثانية
بنسبة  ،4:3مجال الرؤية الواسع
• •فيديو  TimeWarpأسرع
بخمسة عشر ضع ًفا

الصورة ،مجال الرؤية الواسع

النشاط

الفيديو

الصور

• •دقة  1440بكسل مع  60إطا ًرا صور متتابعة وفق فاصل
الدراجات البخارية،
الدراجات البخارية عىل لكل ثانية ،مجال الرؤية الواسع زمني محدد (فاصل زمني
• •دقة  2.7Kمع  60إطا ًرا لكل ثانية لمدة  5ثوان) ،مجال رؤية
الطرق الوعرة
بنسبة  ،4:3مجال الرؤية الواسع واسع
• •فيديو  TimeWarpأسرع
بخمسة عشر ضع ًفا
التزحلق عىل الثلج،
التزحلق عىل الجليد
(بعيدًا عن مجال
الرؤية*)

• •دقة  1080بكسل مع  120إطا ًرا صور متتابعة وفق فاصل
لكل ثانية ،مجال الرؤية الواسع زمني محدد (فاصل زمني
• •دقة  4Kمع  60إطا ًرا لكل ثانية ،لمدة ثانية واحدة) ،ومجال رؤية
واسع أو صور بتتابع االلتقاط
مجال الرؤية الواسع
السريع
• •فيديو  TimeWarpأسرع
(بمعدل  ،)30/3ومجال
بخمسة عشر ضع ًفا
الرؤية واسع

التزحلق ،التزحلق عىل • •دقة  1440بكسل مع  60إطا ًرا صور متتابعة وفق فاصل
الجليد (مجال الرؤية ) لكل ثانية ،مجال الرؤية الواسع زمني محدد (فاصل زمني
• •دقة  1440بكسل مع  120إطا ًرا لمدة ثانيتين) ،مجال رؤية
لكل ثانية ،مجال الرؤية الواسع واسع ،أو تتابع االلتقاط السريع
(بمعدل  ،)30/3ومجال
• •فيديو  TimeWarpأسرع
الرؤية واسع
بخمسة عشر ضع ًفا
ركوب األمواج

• •دقة  1080بكسل مع  240إطا ًرا صور متتابعة وفق فاصل
لكل ثانية ،مجال الرؤية الواسع زمني محدد (فاصل زمني
ثوان) ،ومجال الرؤية
لمدة 5
ٍ
واسع ،أو تتابع االلتقاط السريع
(بمعدل  ،)30/6مجال الرؤية
الواسع
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التحكّم بالتعرّض

التقاط الحركة في الصورة
النشاط

الفيديو

األنشطة تحت الماء

• •دقة  1440بكسل مع  60إطا ًرا صور متتابعة وفق فاصل
لكل ثانية ،مجال الرؤية الواسع زمني محدد (فاصل زمني
• •دقة  4Kمع  60إطا ًرا لكل ثانية ،لمدة  2ثوان) ،مجال رؤية
واسع
مجال الرؤية الواسع

الصور

األنشطة المائية

• •دقة  1440بكسل مع  60إطا ًرا صور متتابعة وفق فاصل
لكل ثانية ،مجال الرؤية الواسع زمني محدد (فاصل زمني
• •دقة  1080بكسل مع  240إطا ًرا لمدة  5ثوان) ،مجال رؤية
لكل ثانية ،مجال الرؤية الواسع واسع

لقطات مجال الرؤية ( )POVهي اللقطات التي يتم التقاطها من مجال رؤيتك .أما
اللقطات البعيدة عن مجال الرؤية فهي اللقطات التي يتم التقاطها من منظور مختلف
(عىل سبيل المثال ،عند تركيب كاميرا  GoProعىل عصا تزلج أو لوح ركوب األمواج).

تمسح كاميرا  HERO7 Blackالمكان بالكامل الختيار مستوى التع ّرض المناسب
للقطتك .وتسمح لك ميزة التحكّم بالتع ّرض باختيار ما إذا كنت تريد استخدام جزء من
اللقطة فحسب لتعيين التع ّرض.
تحقق من معاينة اللقطة عىل شاشة اللمس .ج ّرب التحكّم بالتع ّرض إذا كانت بعض
األجزاء مظلمة جدًا أو فاتحة جدًا.
تعيين التحكّم بالتعرّض باستخدام التعرّض التلقائي
ّ
التعرض تلقائ ًيا عىل المنطقة التي تختارها.
بفضل هذا الخيار ،تُر ّكز الكاميرا
فلنفترض أن الكاميرا مثبتة عىل لوحة المعلومات في السيارة .عىل األرجح ،ترغب في
تعيين التع ّرض وف ًقا للمشهد خارج السيارة ً
بدل من لوحة المعلومات .سيساعد ذلك في
تفادي التع ّرض المفرط للقطات (فاتحة جدًا).
1 .1اضغط عىل شاشة اللمس حتى يظهر قوسان وفي وسطهما نقطة وسط الشاشة.
هذه هي خاصية ( Spot Meterمقياس النقطة) .وستركز التع ّرض عىل وسط
اللقطة.

2 .2اسحب القوسين بعيدًا عن الوسط إن أردت استخدام منطقة أخرى من اللقطة
لتعيين التع ّرض( .يمكنك ً
أيضا الضغط عىل هذه المنطقة بدال ً من سحب
القوسين).
3 .3انظر إىل الشاشة لترى إذا كان التع ّرض جيدًا .اضغط عىل
السفىل من الشاشة.

في الزاوية اليمنى

AUTO EXPOSURE
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التحكم في التعرّض

التحكم في التعرّض

تعيين التحكّم بالتعرّض باستخدام التعرّض المث ّبت
بفضل هذا الخيار ،تُثبت الكاميرا التع ّرض إىل أن تقوم بإلغائه.

إيقاف تشغيل ( Exposure Controlالتحكّم بالتعرّض)
يتوقف تشغيل ( Exposure Controlالتحكّم بالتع ّرض) تلقائ ًيا عند تغيير أوضاع
االلتقاط أو عند إعادة تشغيل الكاميرا .ويمكن إيقاف تشغيله يدويًا ً
أيضا.

إذا كنت تمارس رياضة التزلّج عىل ألواح الثلج في يوم مشمس ،يمكنك تثبيت التع ّرض
عىل سترتك .وسيمنع ذلك التع ّرض الخافت للقطات (المظلمة جدًا) مقارنة بلون الثلج
الفاتح جدًا.
1 .1اضغط عىل شاشة اللمس حتى يظهر قوسان وفي وسطهما نقطة وسط الشاشة.
هذه هي خاصية ( Spot Meterمقياس النقطة) .وستركز التع ّرض عىل وسط
اللقطة.

1 .1اضغط عىل شاشة اللمس حتى يظهر مربع في الوسط.
2 .2اضغط عىل

في الزاوية اليسرى السفىل من الشاشة.

معلومات مفيدة :بعد إلغاء ميزة التحكّم بالتع ّرض ،ستعود الكاميرا إىل استخدام
المشهد بالكامل تلقائ ًيا لتعيين مستوى التع ّرض.

2 .2اسحب القوسين بعيدًا عن الوسط إن أردت استخدام منطقة أخرى من اللقطة
لتعيين التع ّرض( .يمكنك ً
أيضا الضغط عىل هذه المنطقة بدال ً من سحب
القوسين).
القوسين لتثبيت التع ّرض.
3 .3اضغط داخل
َ
4 .4انظر إىل الشاشة لترى إذا كان التع ّرض جيدًا .اضغط عىل
السفىل من الشاشة لتثبيته.

الزاوية اليمنى

LOCKED EXPOSURE
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التوصيل بميكروفون خارجي
يمكنك استخدام ميكروفون خارجي لتعزيز الصوت في مقاطع الفيديو.
صل الميكروفون بمنفذ  USB-Cفي الكاميرا باستخدام محول ميكروفون
ِ 1 .1
 3.5مم  Proمن ( GoProيُباع بشكل منفصل).

2 .2ومن الشاشة الرئيسية للكاميرا ،م ّرر إىل األسفل للوصول إىل ( Dashboardلوحة
المعلومات).
3 .3اضغط عىل ( Preferencesالتفضيالت) > ( Input/Outputالدخل/الخرج) >
( Audio Inputدخل الصوت).

التحكم في كاميرا  GoProعبر الصوت
يسمح لك التحكّم الصوتي بالتحكّم في كاميرا  GoProمن دون استخدام يديك .تُع ّد
هذه الميزة رائعة عند اإلمساك بمقود الدراجة ،وعصي التزلّج ،وغيرها .ما عليك سوى أن
تطلب من كاميرا  GoProما تريدها أن تفعله.
تشغيل التحكّم الصوتي وإيقاف تشغيله

1 .1مرر إىل األسفل للوصول إىل ( Dashboardلوحة المعلومات).

2 .2اضغط عىل

لتشغيل التحكّم الصوتي أو إيقاف تشغيله.

4 .4اضغط عىل أحد الخيارات.
الخيار

الوصف

ميكروفون قياسي
(افتراضي)

يدعم الميكروفونات التي لم يتم تشغيلها

ميكروفون قياسي +

يدعم الميكروفونات غير المش ّغلة بالطاقة الكهربائية
ّ
ويوفر تعزي ًزا بمقدار  20ديسيبل

ميكروفون مش ّغل بالطاقة
الكهربائية

يدعم الميكروفونات التي تعمل بشكل ذاتي

ميكروفون مش ّغل
بالطاقة +

ّ
ويوفر تعزي ًزا بمقدار
يدعم الميكروفونات ذاتية الطاقة
 20ديسيبل

مدخل السلك

يدعم الخرج عىل مستوى الخط من معدات الصوت
األخرى (جهاز مزج الصوت والغيتار المضخم للصوت
وآلة الكاريوكي وما إىل ذلك)

معلومات مفيدة :إذا لم تكن متأكدًا من الخيار الذي تريد تحديده ،فتحقق من
المعلومات المرفقة مع الميكروفون.
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التحكم في كاميرا  GoProعبر الصوت

التحكم في كاميرا  GoProعبر الصوت

قائمة األوامر الصوتية
يتوفر نوعان من األوامر الصوتية  -أوامر الحركة وأوامر األوضاع.

استخدام أوامر األوضاع
استخدم هذه األوامر للتبديل بين أوضاع االلتقاط أثناء التصوير .ثم ُقل عبارة "GoPro
 "Captureأو اضغط عىل زر الغالق لتصوير اللقطة.

استخدام أوامر الحركة
تتيح لك هذه األوامر تبديل األوضاع أثناء التصوير .إذا قمت للتو بتسجيل فيديو،
يمكنك أن تقول عبارة " "GoPro take a photoاللتقاط صورة بسرعة من دون تغيير
األوضاع يدويًا.
أمر الحركة

الوصف

GoPro start recording

لبدء تسجيل الفيديو

GoPro HiLight

إلضافة عالمة تمييز إىل الفيديو أثناء التسجيل

That was sick

إلضافة عالمة تمييز إىل الفيديو أثناء التسجيل

GoPro stop recording

إليقاف التقاط الفيديو

GoPro take a photo

اللتقاط صورة فردية

GoPro shoot burst

اللتقاط صور بتتابع التقاط سريع

GoPro start time lapse

لبدء التقاط صور بلقطات متتابعة

GoPro stop time lapse

إليقاف التقاط صور بلقطات متتابعة

GoPro turn on

لتشغيل الكاميرا (يجب تشغيل Wake on
( Voiceتشغيل التع ّرف عىل الصوت))

GoPro turn off

إليقاف تشغيل الكاميرا

أوامر األوضاع

الوصف

GoPro Video mode

لتبديل الكاميرا إىل وضع الفيديو (ال تبدأ الكاميرا
التسجيل)

GoPro Photo mode

لتبديل الكاميرا إىل وضع الصورة (ال تلتقط
الكاميرا صورة)

GoPro Burst mode

لتبديل الكاميرا إىل وضع تتابع االلتقاط السريع
(ال تبدأ الكاميرا بالتقاط صور بتتابع االلتقاط
السريع)

GoPro Time Lapse mode

لتبديل الكاميرا إىل وضع الصورة بلقطات
متتابعة وفق فاصل زمني محدد (ال تبدأ الكاميرا
التقاط صور بلقطات متتابعة وفق فاصل
زمني محدد).

GoPro Capture

تبدأ الكاميرا بالتقاط مقاطع الفيديو أو الصور في
الوضع الذي حددته

GoPro Stop Capture

تتوقف الكاميرا عن االلتقاط في وضع الفيديو
ووضع اللقطات المتتابعة وفق فاصل زمني
محدد .يتوقف وضع الصورة وتتابع االلتقاط
السريع عن التشغيل تلقائ ًيا.

نصيحة للمحترفين :إذا كنت تقوم بتسجيل فيديو أو لقطات متتابعة وفق فاصل
زمني محدد ،يجب إيقاف التسجيل قبل تجربة أمر جديد.
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التحكم في كاميرا  GoProعبر الصوت

تشغيل الوسائط

تشغيل كاميرا  GOPROعبر الصوت
سوف يبدأ تشغيل كاميرا  GoProعن طريق هذا اإلعداد وتستجيب لألوامر الصوتية
أثناء إيقاف تشغيلها.

م ّرر إىل األعىل لمشاهدة الفيديو أو الصورة أو الصور بتتابع االلتقاط سريع األخيرة التي
صورتها .م ّرر إىل اليسار واليمين لالنتقال عبر الملفات األخرى عىل بطاقة .SD

1 .1مرر إىل األسفل للوصول إىل ( Dashboardلوحة المعلومات).

2 .2اضغط عىل

00:01 / 00:30

لتشغيل التحكم الصوتي.

00:00 / 00:00

3 .3اضغط عىل ( Preferencesالتفضيالت) > ( Voice Controlالتحكّم الصوتي) >
( Wake on Voiceتشغيل التع ّرف إىل الصوت).

4 .4أوقف تشغيل الكاميرا بقول " "GoPro turn offأو بالضغط عىل زر Mode
(الوضع)
.

5 .5قم بتشغيل الكاميرا بقول " "GoPro turn onأو "".GoPro start recording

معلومات مفيدة :سوف تستمتع الكاميرا إىل األوامر لمدة  8ساعات بعد إيقاف
تشغيلها.
اطلع عىل قائمة األوامر الكاملة في الكاميرا
ّ
1 .1مرر إىل األسفل للوصول إىل ( Dashboardلوحة المعلومات).

2 .2اضغط عىل ( Preferencesالتفضيالت) > ( Voice Controlالتحكّم الصوتي) >
( Commandsاألوامر).

تغيير لغة التحكم الصوتي

1 .1مرر إىل األسفل للوصول إىل ( Dashboardلوحة المعلومات).

2 .2اضغط عىل ( Preferencesالتفضيالت) > ( Voice Controlالتحكّم الصوتي) >
( Languageاللغة).
معلومات مفيدة :قد يتأثر التحكّم الصوتي بالرياح والضوضاء والمسافة التي تفصلك
عن الكاميرا .لذا حافظ عىل الكاميرا نظيفة وخالية من األتربة واألوساخ لالستمتاع
بأفضل أداء.
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يتضمن معرض الوسائط خيارات التشغيل التالية:
ّ
إليقاف التشغيل مؤقتًا
الستئناف التشغيل
لمشاهدة كل الوسائط عىل بطاقة SD
لحذف الملف من بطاقة SD
للتشغيل بالحركة البطيئة/السرعة العادية
الستخدام شريط تمرير لمسح مقاطع الفيديو ،والصور بتتابع االلتقاط السريع
والصور المتتابعة وفق فاصل زمني محدد
إلضافة/إزالة عالمة HiLight
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تشغيل الوسائط
لضبط مستوى صوت التشغيل
لالنتقال إىل الصورة السابقة أو التالية في تتابع التقاط سريع أو مجموعة من
الصور المتواصلة

تشغيل الوسائط
استخدام ميزة عرض المعرض
تسمح لك ميزة عرض المعرض بالوصول سري ًعا إىل كل مقاطع الفيديو والصور المخ ّزنة
عىل بطاقة .SD
1 .1في شاشة التشغيل ،اضغط عىل

.

معلومات مفيدة :قد تختلف خيارات التشغيل باختالف الوسائط التي تشاهدها.
)MEDIA (34

نصيحة للمحترفين :ال تتوفر بعض خيارات التشغيل عند إمساك الكاميرا باالتجاه
العمودي .اضبط هذه اإلعدادات في االتجاه األفقي قبل تغيير اتجاه الكاميرا.

00:10

2 .2مرر إىل األعىل للتنقل عبر الوسائط.

3 .3اضغط عىل فيديو أو صورة لعرضها في ملء الشاشة.
4 .4اضغط عىل
5 .5اضغط عىل

إلضافة عالمة تمييز.

للعودة إىل شاشة التشغيل.

معلومات مفيدة :ال تتوفر ميزة عرض المعرض عند إمساك الكاميرا باالتجاه العمودي.
باإلضافة إىل ذلك ،كلما ازداد المحتوى المخ ّزن عىل بطاقة  ،SDكان وقت التحميل
المطلوب أطول.
حذف ملفات متعددة
1 .1اضغط عىل

.

َ
أردت
2 .2اضغط عىل كل الملفات التي تريد حذفها .اضغط عىل ملف من جديد إذا
إلغاء تحديده.

3 .3اضغط عىل
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لحذف الملفات المحددة.
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تشغيل الوسائط
عرض مقاطع الفيديو والصور عىل جهاز محمول

صل الكاميرا بتطبيق  .GoProلمعرفة التفاصيل ،راجع االتصال بتطبيق GoPro
ِ 1 .1
(الصفحة .)59
2 .2استخدم أدوات التحكّم في التطبيق لتشغيل مقاطع الفيديو والصور وتحريرها
ومشاركتها.

استخدام الكاميرا مع تلفزيون عالي الدقة
مشاهدة مقاطع الفيديو والصور عىل تلفزيون عالي الدقة
يمكنك عرضها عىل الشاشة الكبيرة لكي يشاهدها الجميع.
1 .1من الشاشة الرئيسية للكاميرا ،م ّرر إىل األسفل للوصول إىل ( Dashboardلوحة
المعلومات).
2 .2اضغط عىل ( Preferencesالتفضيالت) > ( Input/Outputالدخل/الخرج) >
( Mediaالوسائط).

نصيحة للمحترفين :استخدم تطبيق  GoProاللتقاط صور ثابتة من مقاطع فيديو،
وإنشاء مقاطع فيديو قصيرة يمكن مشاركتها من لقطات طويلة ،وحفظ الوسائط في
هاتفك ،والمزيد غير ذلك.

3 .3استخدم كابل ( micro HDMIيُباع بشكل منفصل) لتوصيل الكاميرا بتلفزيون عالي
الدقة أو بشاشة.

عرض مقاطع الفيديو والصور عىل كمبيوتر
لمشاهدة الوسائط عىل كمبيوتر ،يتع ّين عليك ً
أول حفظ الملفات عىل الكمبيوتر.
لمعرفة المزيد ،راجع نقل المحتوى إىل جهاز كمبيوتر (الصفحة .)62

5 .5اضغط عىل زر ( Modeالوضع)
في الكاميرا للتنقل عبر عناصر التحكم ،ثم
لتحديد التحكم.
اضغط عىل زر الغالق

4 .4حدد مدخل  HDMIعىل جهاز التلفزيون.

عىل سبيل المثال ،استخدم زر ( Modeالوضع)
للتنقل عبر الصور المصغرة
واضغط عىل .
حتى تصل إىل  ،ثم استخدم زر الغالق

6 .6لفتح ملف بطريقة عرض ملء الشاشة ،اضغط عىل

.

نصيحة للمحترفين :يمكنك ً
أيضا تشغيل الوسائط عن طريق إدخال بطاقة
 microSDمباشر ًة في تلفزيون متوافق.
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استخدام الكاميرا مع تلفزيون عالي الدقة

التوصيل باألجهزة األخرى

التقاط مقاطع الفيديو والصور أثناء التوصيل بتلفزيون عالي الدقة
يتيح لك هذا الخيار مشاهدة المعاينة المباشرة من الكاميرا عندما تكون متصلة
بتلفزيون عالي الدقة أو بشاشة.

االتصال بتطبيق GOPRO
استخدم تطبيق  GoProالخاص باألجهزة المحمولة للتحكّم بكاميرا ،HERO7 Black
ومشاركة مقاطع الفيديو والصور أثناء التن ّقل وتحويل اللقطات تلقائ ًيا إىل QuikStories
 -وهي عبارة عن مقاطع فيديو مذهلة متزامنة مع التأثيرات والموسيقى.

1 .1من الشاشة الرئيسية للكاميرا ،م ّرر إىل األسفل للوصول إىل ( Dashboardلوحة
المعلومات).
2 .2اضغط عىل ( Preferencesالتفضيالت) > ( Input/Outputالدخل/الخرج) >
( HDMI Outputخرج  ،)HDMIثم اختر أحد هذه الخيارات:

• •اضغط عىل ( Monitorالشاشة) لمشاهدة المعاينة المباشرة للكاميرا مع
الرموز ومعلومات الكاميرا التي تراها عادة عىل شاشة اللمس.
• •اضغط عىل ( Liveمباشرة) لمشاهدة المعاينة المباشرة بدون الرموز
ومعلومات الكاميرا.

3 .3استخدم كابل ( micro HDMIيُباع بشكل منفصل) لتوصيل الكاميرا بتلفزيون عالي
الدقة أو بشاشة.

4 .4حدد مدخل  HDMIعىل جهاز التلفزيون.

5 .5استخدم زر الغالق

الموجود عىل الكاميرا لبدء التسجيل وإيقافه.

االتصال للمرة األوىل
1 .1ن ّزل تطبيق  GoProمن Apple App Storeأو.Google Play
2 .2اتبع التعليمات التي تظهر عىل الشاشة لالتصال بالكاميرا.

معلومات مفيدة حول نظام التشغيل  :iOSاحرص عىل السماح باإلعالمات من
تطبيق  GoProعند مطالبتك بذلك ،ليتم إعالمك عندما تصبح  QuikStoryجاهزة.
لمعرفة المزيد ،راجع إنشاء ( QuikStoryالصفحة .)61
بعد االتصال للمرة األوىل
بعد االتصال لمرة واحدة ،يمكنك بدء االتصال من خالل قائمة االتصاالت في الكاميرا.

1 .1إذا لم يكن االتصال الالسلكي في بالكاميرا قيد التشغيل ،فمرر إىل األسفل للوصول
إىل لوحة المعلومات.
2 .2اضغط عىل ( Preferencesالتفضيالت)> ( Connectionsاالتصاالت) > Connect
( Deviceتوصيل الجهاز).
3 .3اتبع التعليمات التي تظهر عىل الشاشة في تطبيق  GoProلالتصال بالكاميرا.
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االتصال باألجهزة األخرى

نقل الوسائط

االتصال بأجهزة BLUETOOTH
يمكنك توصيل كاميرا  GoProبأجهزة  Bluetoothالتي تلتقط البيانات حول لقطاتك.
ويمكن استخدام البيانات لتعزيز مقاطع الفيديو بإحصائيات حول مغامرتك.

إنشاء QUIKSTORY
يمكنك إعداد كاميرا  GoProإلرسال مقاطع الفيديو والصور إىل هاتفك تلقائ ًيا.
فيستخدمها تطبيق  GoProإلنشاء  - QuikStoriesوهي عبارة عن مقاطع فيديو كاملة
تم تحريرها وإضافة الموسيقى والتأثيرات إليها.

صل الكاميرا بتطبيق  .GoProلمعرفة التفاصيل ،راجع االتصال بتطبيق GoPro
ِ 1 .1
(الصفحة .)59

2 .2في التطبيق ،افتح إعدادات الكاميرا ،ثم اضغط عىل ( Bluetooth Devicesأجهزة
.)Bluetooth
3 .3اتبع التعليمات التي تظهر عىل الشاشة.

إعداد سرعة االتصال
يتم إعداد كاميرا  GoProالستخدام اتصال  Wi-Fiبنطاق  5غيغاهرتز (وهو أسرع اتصال
متوفر) عند االتصال باألجهزة المحمولة األخرى.
غ ّير نطاق اتصال  Wi-Fiإىل  2.4غيغاهرتز إذا كان جهازك أو المنطقة ال تدعم نطاق
 5غيغاهرتز.
1 .1مرر إىل األسفل للوصول إىل ( Dashboardلوحة المعلومات).

2 .2اضغط عىل ( Preferencesالتفضيالت) > ( Connectionsاالتصاالت) > Wi-Fi
( Bandنطاق اتصال .)Wi-Fi

صل الكاميرا بتطبيق  .GoProلمعرفة التفاصيل ،راجع االتصال بتطبيق GoPro
ِ 1 .1
(الصفحة .)59

2 .2مرر إىل األسفل إىل شاشة التطبيق الرئيسية .سيتم نسخ لقطات من أحدث
جلسة تصوير قمت بها إىل هاتفك ومن ثم يتم تحويلها إىل .QuikStory

3 .3اضغط عىل  QuikStoryلعرضها .إذا لم يكن لديك تطبيق  ،Quikفستتم مطالبتك
بتثبيته.
4 .4قم بإجراء عمليات التحرير التي تريدها في تطبيق .Quik

5 .5احفظ  ،QuikStoryأو شاركها مع أصدقائك وأفراد عائلتك ومتابعيك.
العثور عىل أفضل اللقطات
احرص عىل تمييز أفضل اللقطات باستخدام عالمات  .HiLightتبحث خاصية
 QuikStoriesعن العالمات عند إنشاء مقاطع فيديو .مما يضمن إدراج تلك اللحظات
ّ
المفضلة في قصصك.
تتع ّرف كاميرا ً HERO7 Black
أيضا عليك عند وضع وجهك أمام العدسة واالبتسام
والمزيد .وهي تضع عالمات تلقائ ًيا عىل هذه اللقطات مع البيانات بحيث تستطيع
خاصية  QuikStoriesاختيارها لمقاطع الفيديو.
لمعرفة المزيد ،راجع إضافة عالمات تمييز (الصفحة .)24
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نقل الوسائط

نقل الوسائط

نقل الوسائط إىل كمبيوتر
يمكنك نسخ مقاطع الفيديو والصور إىل كمبيوتر لتشغيلها وتحريرها.

التحميل التلقائي إىل السحابة
عند االشتراك في  ،GoPro Plusيمكنك تحميل الوسائط تلقائ ًيا إىل السحابة حيث
يمكنك عرضها وتحريرها ومشاركتها من أي جهاز.

استخدام تطبيق  Quikللكمبيوتر المكتبي

1 .1تأكد من أن الكمبيوتر يعمل بأحدث إصدار من نظام التشغيل.
2 .2ن ّزل تطبيق  Quikللكمبيوتر المكتبي وث ّبته من .gopro.com/apps

المضمن.
3 .3قم بتوصيل الكاميرا بالكمبيوتر باستخدام كابل USB-C
ّ
4 .4ش ّغل الكاميرا واتبع التعليمات التي تظهر عىل الشاشة في تطبيق .Quik
ً
مباشرة من بطاقة SD
النقل

1 .1قم بإزالة بطاقة  SDمن الكاميرا.

2 .2أدخل بطاقة  SDفي قارئ أو محول بطاقات .SD

صل قارئ البطاقات في منفذ  USBفي جهاز الكمبيوتر أو أدخل المحول في فتحة
ِ 3 .3
بطاقة .SD
4 .4انسخ الملفات إىل جهاز الكمبيوتر.

1 .1االشتراك في :GoPro Plus
 .أن ّزل تطبيق  GoProعىل جهازك من  Apple App Storeأو .Google Play
.باتبع التعليمات التي تظهر عىل الشاشة لالتصال بالكاميرا.

.جإذا كنت تقوم باالتصال للمرة األوىل ،فاتبع التعليمات التي تظهر عىل
الشاشة لالشتراك في  .GoPro Plusأو اضغط عىل
عىل شاشة االختيار
في الكاميرا.

صل الكاميرا بمأخذ طاقة .سيبدأ التحميل التلقائي عندما يتم شحن البطارية
ِ 2 .2
بالكامل.

بعد إعداد الكاميرا للمرة األوىل ،لن تحتاج إىل االتصال بالتطبيق لبدء التحميل التلقائي.
معلومات مفيدة :تبقى الملفات األصلية عىل الكاميرا ،حتى بعد نسخها احتياط ًيا إىل
السحابة.
نصيحة للمحترفين :إذا كنت تقوم بحفظ ملفات في كمبيوترك ،فسيقوم تطبيق
 Quikللكمبيوتر المكتبي بتحميلها تلقائ ًيا عىل حساب  GoPro Plusالخاص بك.
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نقل الوسائط

نقل الوسائط

التحميل اليدوي إىل السحابة
انقل الوسائط إىل السحابة من دون الحاجة إىل انتظار شحن البطارية بالكامل( .يجب أن
تكون كاميرا  GoProموصولة بمأخذ طاقة).

إيقاف تشغيل التحميل التلقائي
يمكنك منع الكاميرا من محاولة التحميل في كل مرة تكون فيها متصلة بمأخذ طاقة
ومشحونة بالكامل.

1 .1اشترك في .GoPro Plus

صل الكاميرا بمأخذ طاقة.
ِ 2 .2

3 .3مرر إىل األسفل للوصول إىل ( Dashboardلوحة المعلومات).

4 .4اضغط عىل ( Preferencesالتفضيالت) > ( Manual Uploadالتحميل اليدوي).
الوصول إىل الوسائط المتوفرة في السحابة
1 .1افتح تطبيق  GoProعىل جهازك.
2 .2اضغط عىل

 ،وحدد ( Cloudالسحابة) لعرض المحتوى وتحريره ومشاركته.

نصيحة للمحترفين :قم بإنشاء  QuikStoryباستخدام وسائط السحابة .افتح تطبيق
 ،Quikواضغط عىل  ،ثم حدد .GoPro Plus

1 .1مرر إىل األسفل للوصول إىل ( Dashboardلوحة المعلومات).

2 .2اضغط عىل ( Preferencesالتفضيالت) > GoPro Plus> ( Auto Uploadتحميل
تلقائي) > ( Uploadتحميل).
3 .3اضغط عىل ( Offإيقاف التشغيل).

االتصال بشبكة السلكية مختلفة

1 .1مرر إىل األسفل للوصول إىل ( Dashboardلوحة المعلومات).

2 .اضغط عىل ( Preferencesالتفضيالت) > ( Networks > GoPro Plusالشبكات).

3 .3اختر شبكة .ال يمكن للشبكة أن تكون مخفية ،أو أن تتطلب اتفاقية ترخيص
مستخدم نهائي (مثل الشبكة في الفنادق).
4 .4أدخِ ل كلمة المرور إذا لزم األمر.

5 .5اضغط عىل

لحفظ الشبكة.

تغيير تفضيالت GOPRO PLUS
قم بإدارة إعدادات التحميل التلقائي ،وإعداد الشبكة الالسلكية والمزيد غير ذلك.
1 .1مرر إىل األسفل للوصول إىل ( Dashboardلوحة المعلومات).

2 .2اضغط عىل ( Preferencesالتفضيالت) > .GoPro Plus

معلومات مفيدة :سيصبح  GoPro Plusمتوف ًرا في التفضيالت بعد تسجيل اشتراكك.
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تخصيص كاميرا GoPro

تخصيص كاميرا GoPro
استخدام لوحة المعلومات
بعد تشغيل الكاميرا باالتجاه األفقي ،م ّرر إىل األسفل للوصول إىل ( Dashboardلوحة
المعلومات) و( Preferencesالتفضيالت).

03/06/18

10/07/18

07:00 PM

AM

Preferences

03/06/18

10/07/18

07:00 PM

AM

Preferences

ميزات لوحة المعلومات
تسمح لك لوحة المعلومات بالضغط سري ًعا فوق اإلعدادات التالية لتشغيلها وإيقاف
تشغيلها:
التحكم الصوتي
إشارات الكاميرا الصوتية
( QuikCaptureااللتقاط السريع)

حالة االتصال
تف ّقد الجهة العليا من ( DASHBOARDلوحة المعلومات) لالطالع عىل حالة االتصال.
 GPSقيد التشغيل (أبيض)
 GPSمتوقف عن التشغيل (رمادي)
 GPSغير متوفر (رمادي)
الكاميرا متّصلة بتطبيق ( GoProأبيض)
الكاميرا غير مقترنة بتطبيق ( GoProرمادي)
الكاميرا غير متّصلة بتطبيق ( GoProرمادي)

قفل الشاشة
التحميل التلقائي قيد التشغيل وجاهز (أبيض)
التحميل التلقائي متوقف عن التشغيل (رمادي)
التحميل التلقائي قيد التشغيل ولكنه ليس جاه ًزا (رمادي)
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تخصيص كاميرا GoPro

تخصيص كاميرا GoPro

تغيير التفضيالت
تتيح لك ( Preferencesالتفضيالت) إعداد كاميرا  GoProبالطريقة التي تريدها.

أضواء LED
لتعيين أضواء الحالة التي ستومض .يمكنك االختيار بين ( All Onإضاءة الكل) (وهو
الخيار االفتراضي) ،و( All Offإيقاف تشغيل الكل) ،و( Front Offإيقاف تشغيل األضواء
األمامية).

االتصاالت
لتشغيل االتصاالت الالسلكية ،واالتصال بأجهزة جديدة ،وإعداد نطاق  ،Wi-Fiوالمزيد
غير ذلك .لمعرفة المزيد ،راجع االتصال بتطبيق ( GoProالصفحة  )59و إعداد سرعة
االتصال (الصفحة .)60

( GENERALاإلعدادات العامة)
إليك ما ستجده ضمن اإلعدادات العامة:
( Beep Volumeمستوى صوت اإلشارة الصوتية)
اختر ( Highمرتفع) (اإلعداد االفتراضي) ،أو ( Medمتوسط) ،أو ( Lowمنخفض)،
أو ( Offإيقاف التشغيل) .يمكنك تشغيل مستوى الصوت الذي تعدّه هنا أو إلغاء
تشغيله باستخدام لوحة المعلومات.
( Default Modeالوضع االفتراضي)
اضبط الوضع الذي تستخدمه كاميرا  GoProفي االلتقاط عندما تقوم بتشغيلها
 .ال يؤثر هذا اإلعداد في ميزة .QuikCapture
باستخدام زر ( Modeالوضع)
( Auto Power Offإيقاف التشغيل التلقائي)
اختر 5 Min(خمس دقائق) ،أو 15 Min(15 دقيقة) (اإلعداد االفتراضي) ،أو 3 0 Min
(3 0 دقيقة) ،أو ( Neverأبدًا).

( Time and Dateالوقت والتاريخ)
لضبط الوقت والتاريخ يدويًا .يتم تحديثهما تلقائ ًيا عند توصيل الكاميرا بتطبيق GoPro
أو بتطبيق  Quikللكمبيوتر المكتبي.
( Date Formatتنسيق التاريخ)
يتم إعداده تلقائ ًيا بحسب اللغة التي اخترتها عند اإلعداد .يمكنك تغييره يدويًا هنا.
( Video Compressionضغط الفيديو)
لتعيين تنسيق الملف لمقاطع الفيديو .اختر ( HEVCلتقليص حجم الملفات) أو
 H.264و( HEVCالستخدام  H.264لزيادة التوافق مع األجهزة القديمة بينما يتم استخدام
 HEVCلإلعدادات المتقدمة).

التحكم الصوتي
قم بتفعيل ( Wake on Voiceتشغيل التع ّرف إىل الصوت) ،واختر لغة التحكّم الصوتي
واطلع عىل قائمة األوامر الكاملة.
ّ

شاشة اللمس
ش ّغل ( Landscape Lockتثبيت االتجاه األفقي) ،وقم بتعيين ( Screen Saverشاشة
التوقف) ،واضبط سطوع شاشة اللمس.
معلومات مفيدة :سيبقى بإمكانك استخدام أزرار الكاميرا والتحكّم الصوتي حتى عندما
تكون الشاشة متوقفة عن التشغيل.
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تخصيص كاميرا GoPro

الخيارات اإلقليمية
ش ّغل  GPSوقم بإعداد كاميرا  GoProلتعمل في منطقتك.

( INPUT/OUTPUTالدخل/الخرج)
إلعداد كيف تريد استخدام خرج  HDMIللكاميرا والعثور عىل اإلعداد المناسب
للميكروفون الخارجي.

GPS
أضف ملصقات األداء في
ش ّغل  GPSلتت ّبع سرعتك ومسافتك والمزيد غير ذلكِ .
تطبيق  GoProلتظهر إىل أي مدى كنت مسر ًعا وبعيدًا ومرتف ًعا أثناء تصوير مقاطع
ّ
تفضل بزيارة
الفيديو .لمزيد من المعلومات ولالطالع عىل التوافق مع األجهزة المحمولة،
.gopro.com/telemetry
( Languageاللغة)
الختيار اللغة التي تظهر عىل شاشة الكاميرا.
( Video Formatتنسيق الفيديو)
الختيار  NTSCلمنطقة أمريكا الشمالية أو  PALللمناطق خارج أمريكا الشمالية.
يساعدك اختيار التنسيق المناسب لمنطقتك في تفادي الوميض عىل أجهزة
التلفزيون/أجهزة التلفزيون العالية الدقة لدى تشغيل فيديو تم تصويره في أماكن
داخلية.

( RESETإعادة الضبط)
لتهيئة بطاقة  ،SDأو ضبط إعدادات الكاميرا إىل القيم االفتراضية ،أو إعادة ضبط
النصائح التي تقدّمها الكاميرا ،أو استخدام ( Factory resetإعادة الضبط إىل إعدادات
المصنّع) لمسح إعدادات الكاميرا واستعادة إعداداتها األصلية.

( Regulatoryالخيارات التنظيمية)
لمراجعة كل شهادات االعتماد الخاصة بكاميرا .GoPro

( ABOUTحول)
لتحديث كاميرا  ،GoProومعرفة اسم الكاميرا ،ورقمها التسلسلي ،وإصدار البرنامج.
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رسائل مهمة
ناد ًرا ما ستواجه المشاكل ،إال أن كاميرا  HERO7 Blackستُعلمك في حال طرأ أمر ما.
إليك بعض الرسائل التي يمكن أن تظهر.

( HIGH TEMPERATUREدرجة الحرارة مرتفعة)
يظهر رمز ميزان الحرارة عىل شاشة اللمس عندما تصبح درجة حرارة الكاميرا مرتفعة
جدًا وتحتاج إىل التبريد .تم تصميم الكاميرا للتع ّرف عىل حاالت السخونة المفرطة
ّ
وستتوقف عن التشغيل عند الضرورة .ما عليك سوى أن تتركها لتبرد قبل استخدامها
من جديد.
معلومات مفيدة :ستؤدّي درجات الحرارة المرتفعة إىل استهالك الكاميرا لطاقة أكبر
واستنفاد البطارية بسرعة أكبر.

رسائل مهمة
( FILE REPAIRإصالح الملف)
ستحاول كاميرا  HERO7 Blackإصالح الملفات المتضررة تلقائ ًيا .قد تتض ّرر الملفات
إذا نفدت طاقة الكاميرا أثناء التسجيل أو في حال ظهرت مشكلة في حفظ الملف.
سيظهر رمز إطالح الملف عىل شاشة اللمس عندما تكون عملية اإلصالح قيد التقدّم.
وستبلغك الكاميرا عند انتهاء العملية وما إذا تم إصالح الملف.
( MEMORY CARD FULLبطاقة الذاكرة ممتلئة)
ستعلمك الكاميرا عندما تصبح بطاقة  SDممتلئة .ستحتاج عندها إىل نقل بعض
الملفات أو حذفها إذا أردت متابعة التسجيل.

عال
نصيحة للمحترفين :سوف يتسبب تصوير الفيديو بدقة عالية ومعدل إطارات
ٍ
في تسخين الكاميرا ،خاصة في البيئات الحارة .ج ّرب التبديل إىل دقة ومعدل إطارات
أقل لخفض مخاطر ارتفاع درجة الحرارة.
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إعادة ضبط الكاميرا

إعادة تشغيل كاميرا GOPRO
لمدة
في حال عدم تجاوب الكاميرا ،اضغط مع االستمرار عىل زر ( Modeالوضع)
ثوان .سيؤدّي ذلك إىل إعادة تشغيل الكاميرا .ولن يحصل أي تغيير في إعداداتك.
10
ٍ

( RESTORING FACTORY SETTINGSاستعادة إعدادات المصنّع)
سيسمح لك هذا الخيار باستعادة كل إعدادات الكاميرا األصلية ،ومسح كل اتصاالت
األجهزة ،وإلغاء تسجيل الكاميرا في  .GoPro Plusويكون هذا الخيار مفيدًا إذا كنت
تماما إىل حالتها األصلية.
تعطي الكاميرا لصديق وتو ّد إعادة ضبطها
ً

( RESTORE ALL SETTINGS TO THE DEFAULTSاستعادة كل اإلعدادات إىل
القيم االفتراضية)
إلعادة ضبط كل إعدادات الكاميرا إىل القيم االفتراضية ،باستثناء اسم الكاميرا ،وكلمة
المرور ،واللغة وتنسيق الفيديو.
1 .1مرر إىل األسفل للوصول إىل ( Dashboardلوحة المعلومات).
2 .2اضغط عىل ( Preferencesالتفضيالت) > ( Resetإعادة الضبط) > Reset
( Defaultsإعادة الضبط إىل القيم االفتراضية).

1 .1مرر إىل األسفل للوصول إىل ( Dashboardلوحة المعلومات).
2 .2اضغط عىل ( Preferencesالتفضيالت) > ( Resetإعادة الضبط)> Factory
( Resetإعادة الضبط إىل إعدادات المصنّع).

معلومات مفيدة :لن تؤدّي استعادة إعدادات المصنّع إىل حذف أي محتوى عن بطاقة
 SDولن تؤثر في برنامج الكاميرا.

( RESETTING CONNECTIONSإعادة ضبط االتصاالت)
سيؤدّي هذا الخيار إىل مسح اتصاالت األجهزة وإعادة ضبط كلمة المرور الخاصة
بالكاميرا .وتعني إعادة ضبط االتصاالت أنك ستضطر إىل إعادة توصيل كل أجهزتك.
1 .1مرر إىل األسفل للوصول إىل ( Dashboardلوحة المعلومات).
2 .2اضغط عىل ( Preferencesالتفضيالت) > ( Connectionsاالتصاالت) >
( Reset Connectionsإعادة ضبط االتصاالت).

( RESETTING THE CAMERA TIPSإعادة ضبط النصائح التي تقدّمها الكاميرا)
هل تريد رؤية النصائح التي تقدّمها الكاميرا من جديد؟ إليك كيفية رؤيتها كلها منذ
البداية.
1 .1مرر إىل األسفل للوصول إىل ( Dashboardلوحة المعلومات).
2 .2اضغط عىل ( Preferencesالتفضيالت) > ( Resetإعادة الضبط) > Reset
( Camera Tipsإعادة ضبط النصائح التي تقدّمها الكاميرا).
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استخدام THE FRAME
يُستخدم  The Frameلتثبيت الكاميرا بأدوات التركيب من .GoPro
2

1

4

3

1 .1افتح المزالج لفتح الباب.

2 .2مرر الكاميرا إىل الداخل ،وتأكد من أن الكاميرا عىل محاذاة مع طرف The Frame
األمامي.
3 .3أغلق الباب.

4 .4أقفل المزالج.

جهاز التركيب
1 .1اإلطار

2 .2مشبك التركيب
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3 .3برغي إبهامي

4 .4أدوات التركيب
الالصقة المسطحة والمنحنية

77

تركيب كاميرا GoPro
تثبيت الكاميرا عىل أدوات التركيب
عندما تصبح الكاميرا داخل  ،The Frameتصبح جاهزة لتركيبها .وبحسب أداة التركيب
التي تستخدمها ،يمكنك أن تستخدم مشبك تركيب أو تثبيت  The Frameمباشرة
عىل أداة التركيب.

تركيب كاميرا GoPro
3 .3قم بتوصيل مشبك التركيب بأداة التركيب.
 .أارفع سدادة مشبك التركيب.
.بمرر المشبك في أداة التركيب حتى يستقر في مكانه.
 .جاضغط ألسفل عىل السدادة لتصبح بمحاذاة المشبك.

نصائح التركيب (الصفحة  )80للحصول عىل نصائح حول استخدام أدوات التركيب
الالصقة.
1 .1اشبك وحدات التركيب في  The Frameبوحدات التركيب في المشبك.

2 .2ث ّبت  The Frameبمشبك التركيب بواسطة برغي إبهامي.

نصيحة للمحترفين :يُنصح بإبقاء الكاميرا ضمن  The Frameحتى عندما ال تكون
ّ
فيوفر  The Frameحماية إضافية للكاميرا في حال سقوطها.
مر ّكبة.
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تركيب كاميرا GoPro
نصائح التركيب
اتبع هذه اإلرشادات عند تثبيت أدوات التركيب الالصقة بالخوذات والمركبات والمعدات:
• •قم بتثبيت أدوات التركيب قبل  24ساعة عىل األقل من استخدامها.

• •ال تث ّبت أدوات التركيب إال عىل أسطح ملساء .فهي ال تلصق جيدًا عىل األسطح
المسامية أو الخشنة.
• •اضغط عىل أدوات التركيب بقوة لكي تثبت مكانها .تأ ّكد من أن الجزء الالصق
تماما بالسطح.
متّصل
ً

• •ال تستخدمها إال عىل أسطح نظيفة وجافة .فسيؤدّي الشمع أو الزيت أو التراب أو
غيرها من األوساخ إىل تثبيت غير محكم ،وبالتالي قد تفقد الكاميرا.

• •ث ّبت أدوات التركيب في درجة حرارة الغرفة .إذ أنها ال تلتصق بالشكل المناسب في
بيئة باردة أو رطبة ،أو عىل سطح بارد أو مبلل.
• •راجع اللوائح التنظيمية والقوانين المحلية والعامة للتأكد من أنّ تثبيت الكاميرا
بالمعدات (مثل معدات الصيد) مسموح به .احرص عىل االلتزام باللوائح التنظيمية
التي تق ّيد استخدام األجهزة اإللكترونية أو الكاميرات الخاصة بالمستهلك.
تحذير :لتجنب اإلصابة ،ال تستخدم حبال ً عند تركيب الكاميرا عىل خوذة.
ال تر ّكب الكاميرا مباشرة عىل عصا أو لوح التزلج.

لمزيد من المعلومات عن أدوات التركيب ،تفضل بزيارة .gopro.com

تركيب كاميرا GoPro
دائما عىل استخدام خوذة تستوفي معايير السالمة السارية
تحذير :احرص
ً
عند استخدام حزام أو أداة تركيب كاميرا  GoProعىل الخوذة.
اختر الخوذة المالئمة لرياضتك أو نشاطك وتأكد من أن مقاسها مناسب
دائما تعليمات الجهة
لك .افحص الخوذة للتأكد من أنها بحالة جيدة ،واتبع
ً
المصنّعة للخوذة بشأن االستخدام اآلمن لها.
ُ
استبدل أي خوذة قد تعرّضت لصدمة كبيرة .ال توجد خوذة يمكنها الوقاية
َّ
توخ الحذر.
من اإلصابة في كل حادث.

استخدام كاميرا  GOPROفي الماء وحوله
إن كاميرا  HERO7 Blackمقاومة للماء حتى  10أمتار عندما يكون بابها مغل ًقا .لذلك،
لن تحتاج إىل مبيت إضافي قبل الغطس.
تم تصميم الشاشة التي تعمل باللمس للعمل عندما تكون مبتلة ،ولكنك قد تحتاج
إىل مسحها إذا كانت تواجه مشكلة في استشعار أوامرك .ويمكنك ً
أيضا التنقل
باستخدام أزرار الكاميرا إذا كنت تحت الماء .لمعرفة المزيد ،راجع التنقل باستخدام األزرار
(الصفحة .)21
معلومات مفيدة :ال ّ
يوفر "اإلطار" حماية إضافية مقاومة للماء.
ً
حبل للكاميرا وأداة الطفو ( Floatyمتوفران بشكل
نصيحة للمحترفين :استخدم
منفصل) إلبقاء الكاميرا طافية عىل سطح الماء في حال انفصالها عن أداة التركيب.
قدما ( 60مت ًرا) ،اختر  Super Suitالخاص
لتصوير المغامرات القاسية حتى عمق 196
ً
بالكاميرا (الحماية  +مبيت الغوص) الذي يباع بشكل منفصل.
لمزيد من المعلومات حول حبال الكاميرا و Floatyو،Super Suit
تفضل بزيارة .gopro.com
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إزالة الباب الجانبي

قد تحتاج في بعض األحيان إىل إزالة باب الكاميرا .وتشمل هذه الحاالت شحن الكاميرا
عندما تكون مث ّبتة داخل .The Frame

إعادة تركيب الباب الجانبي

1 .1اضغط ألسفل عىل زر فتح المزالج وقم بمد لسان الباب.
2 .2اضغط باللسان عىل الشريط الفضي الصغير.

وخال من الغبار .عند فتح الباب
تحذير :ال تقم بإزالة الباب إال في مكان جاف
ٍ
أو إزالته ،ال تكون الكاميرا مقاومة للماء.

إزالة الباب الجانبي

1 .1اضغط ألسفل عىل زر فتح المزالج وح ّرك الباب حتى يفتح.
2 .2اسحب الباب إىل الخارج.
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الصيانة
اتبع هذه النصائح للحصول عىل أفضل أداء للكاميرا:
• •كاميرا  GoProمقاومة للماء حتى عمق  10أمتار ،وبالتالي ،ال داعي الستخدام
مبيت .تأكد من إغالق الباب قبل استخدام الكاميرا في الماء أو التراب أو الرمل
أو حولها.

خال من األوساخ .استخدم قطعة قماش
• •قبل إغالق الباب ،تأكد من أن القفل
ٍ
لتنظيف القفل إذا لزم األمر.

• •تأكد من أن كاميرا  GoProجافة ونظيفة قبل فتح الباب .إذا لزم األمر ،اشطف
الكاميرا بالماء ثم جففها بقطعة من القماش.
• •إذا تصلبت الرمال أو األوساخ حول البابَ ،
فضع الكاميرا تحت ماء الصنبور الدافئ
لمدة  15دقيقة ثم اشطفها جيدًا إلزالة األوساخ قبل فتح األبواب.
• •للحصول عىل أفضل أداء صوتي ،ه ّز الكاميرا أو انفخ عىل الميكروفون إلزالة الماء
واألوساخ من فتحات الميكروفون .ال تستخدم الهواء المضغوط وتنفخه داخل
فتحات الميكروفون .فمن الممكن أن يؤدّي ذلك إىل إلحاق الضرر باألغشية
الداخلية المقاومة للماء.

• •في كل مرة تستخدم فيها الكاميرا في الماء المالح ،اشطفها بماء عذب ،ثم جففها
بقطعة من القماش الناعم.
• •غطاء العدسة مصنوع من زجاج مد ّعم وقوي جدًا ولكن عىل الرغم من ذلك ،قد
يتع ّرض للخدش أو التشقق .لذلك ،حافظ عىل نظافته باستخدام قطعة قماش
ناعمة وخالية من الوبر.

• •إذا أصبحت األوساخ عالقة بين العدسة والحلقة الدائرية ،فاغسلها باستخدام الماء أو
أجساما غريبة حول العدسة.
الهواء .ال تضع
ً

معلومات حول البطارية
إطالة عمر البطارية
ستظهر رسالة تشير إىل انخفاض مستوى طاقة البطارية عىل شاشة اللمس عندما
ينخفض مستوى شحن البطارية إىل ما دون .%10
في حال نفاد الشحن أثناء تسجيل الفيديو ،ستتوقف الكاميرا عن التسجيل ،وتحفظ
الفيديو وتتوقف عن التشغيل تلقائ ًيا.
إليك بعض األمور التي يمكنك القيام بها إلطالة عمر البطارية إىل أقصى حدّ:
ً
انخفاضا
• •التقط الفيديو بمعدالت إطارات وقيم دقة أكثر
• •أوقف تشغيل Protune

• •استخدم شاشة التوقف وقم بخفض سطوع الشاشة
• •أوقف تشغيل ( GPSنظام تحديد المواقع العالمي)
• •أوقف تشغيل االتصاالت الالسلكية

• •استخدم اإلعدادات التالية:
• •( QuikCaptureااللتقاط السريع) (الصفحة )22
• •إيقاف التشغيل التلقائي (الصفحة )68

التسجيل أثناء التوصيل بمصدر طاقة
يمكنك استخدام كابل  USB-Cالمرفق مع الكاميرا ،اللتقاط مقاطع الفيديو والصور
عندما تكون الكاميرا متصلة بمحول شحن  USBأو شاحن GoPro Supercharger
أو شاحن  GoProآخر أو حزمة الطاقة المحمولة من  .GoProوهذا الحل مثالي اللتقاط
مقاطع فيديو طويلة وأحداث بلقطات متتابعة وفق فاصل زمني محدد.
عىل الرغم من أن الكاميرا موصولة بالشاحن ،إال أنه ال يتم شحن البطارية أثناء التسجيل.
وسيبدأ الشحن عند إيقاف التسجيل .ال يمكنك التسجيل أثناء شحن الكاميرا عبر
كمبيوتر.
معلومات مفيدة :نظ ًرا إىل أن الباب مفتوح ،ال تكون الكاميرا مقاومة للماء أثناء الشحن.
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معلومات حول البطارية
تحذير :قد يؤدّي استخدام شاحن حائط من عالمة تجارية غير GoPro
إىل إلحاق الضرر ببطارية الكاميرا ،وقد يؤدي إىل نشوب حريق أو تسرّب.
باستثناء شاحن ( GoPro Superchargerيُباع بشكل منفصل) ،ال تستخدم
سوى الشواحن التي تحمل هذه البيانات :خرج  5فولت بقوة  1أمبير .إذا لم
الخاصين بالشاحن ،فاستخدم كابل USB
تكن تعرف الجهد الكهربي والتيار
َ
المضمن لشحن الكاميرا بواسطة كمبيوتر.
ّ

تخزين البطارية واستخدامها
تتضمن كاميرا  HERO7 Blackمكونات حساسة ،بما في ذلك البطارية .لذلك ،تجنّب
تعريض الكاميرا لدرجات حرارة منخفضة أو مرتفعة جدًا .فقد تقلل درجات الحرارة
ّ
مؤقتة أو قد تؤدّي إىل عدم عمل الكاميرا بطريقة صحيحة
القصوى عمر البطارية بصورة
ّ
مؤقتة .تجنّب التغييرات الكبيرة في درجات الحرارة أو الرطوبة عند استخدام
لمدة
الكاميرا ،ألن ذلك قد يساهم في تك ّون التكثيف عىل الكاميرا أو داخلها.
ال تجفف الكاميرا باستخدام مصدر حرارة خارجي ،مثل فرن الميكروويف أو مجفف
الشعر .ال يغطي الضمان أي ضرر يلحق بالكاميرا أو بالبطارية جراء تس ّرب الماء إىل
داخل الكاميرا.
ال تخ ّزن البطارية مع أغراض معدنية ،مثل العمالت المعدنية أو المفاتيح أو الحلي.
في حال حدث تالمس بين أطراف البطارية واألغراض المعدنية ،فقد يؤدي ذلك إىل
نشوب حريق.
ال تجر ِ أي تعديالت غير مص ّرح بها في الكاميرا .قد تؤدي التغييرات غير المصرح بها إىل
تعريض السالمة والتوافق التنظيمي وأداء شاحن البطارية للخطر ،وقد تبطل الضمان.
نصيحة للمحترفين :اشحن الكاميرا بالكامل قبل تخزينها للمساعدة في إطالة عمر
البطارية إىل أقصى حد.
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معلومات حول البطارية
تحذير :ال تقم بإسقاط الكاميرا أو البطارية أو تفكيكهما أو فتحهما أو
سحقهما أو ثنيهما أو تشويههما أو ثقبهما أو تمزيقهما أو إدخالهما في
أجساما غريبة في أي فتحة
فرن الميكروويف أو حرقهما أو طالئهما .ال تُدخِ ل
ً
موجودة في الكاميرا ،مثل منفذ  .USB-Cتوقف عن استخدام الكاميرا
في حال تلفها ،عىل سبيل المثال ،في حال تعرّضها للتشقق أو الثقب
أو األضرار من الماء .يمكن أن يؤدي تفكيك البطارية المدمجة أو ثقبها إىل
حدوث انفجار أو حريق.

التخلص من البطارية
تُصنف معظم بطاريات أيون الليثيوم القابلة إلعادة الشحن كنفايات غير خطرة ويمكن
التخلص منها بشكل آمن مع النفايات المنزلية العادية .وتستلزم قوانين العديد من
المناطق إعادة تدوير البطارية .راجع القوانين المحلية لديك للتأكد من إمكانية التخلص
من البطاريات القابلة إلعادة الشحن في القمامة العادية .للتخلص من بطاريات أيون
الليثيوم بشكل آمن ،قم بحماية األطراف من التعرض للمعادن األخرى باستخدام أشرطة
التغليف أو الحماية أو األشرطة الكهربائية لكيال تتسبب في نشوب حريق أثناء نقل
البطاريات.
مع ذلك ،تحتوي بطاريات أيون الليثيوم عىل مواد قابلة إلعادة التدوير وهي صالحة
إلعادة التدوير بموجب برنامج إعادة تدوير البطاريات التابع لهيئة إعادة تدوير البطاريات
القابلة إلعادة الشحن ( .)RBRCنشجعك عىل زيارة  Call2Recycleعىل موقع الويب
 call2recycle.orgأو االتصال برقم  1-800-BATTERYفي أمريكا الشمالية للعثور عىل
موقع إعادة تدوير مناسب.
ال تتخلص من البطارية بإلقائها في النيران مطل ًقا ألنها قد تنفجر.

تحذير :ال تستخدم سوى البطاريات البديلة الخاصة بكاميرا .GoPro
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استكشاف األخطاء وإصالحها

المواصفات الفنية :الفيديو

ّ
يتعذر تشغيل كاميرا GOPRO
تأكد من أن كاميرا  GoProمشحونة .راجع الشحن (الصفحة  .)10إذا لم ينجح شحن
البطارية ،فج ّرب إعادة تشغيل الكاميرا .راجع إعادة تشغيل كاميرا ( GoProالصفحة .)74

دقة الفيديو ()RES
تشير دقة الفيديو ( )RESإىل عدد الخطوط األفقية المستخدمة في كل إطار فيديو.
خطا أفق ًيا ،عرض كل منها  1920بكسل.
يتكون فيديو  1080pمما يصل إىل ً 1080
خطا أفق ًيا ،عرض كل منها  2160بكسل.
ويتكون فيديو  4Kمما يصل إىل ً 3840
وبما أن المزيد من الخطوط تساوي دقة أكبر ،فإن دقة  4Kتقدم صورة ذات تفاصيل
أكبر من .1080p

ال تستجيب كاميرا  GOPROعند الضغط عىل أي زر
راجع إعادة تشغيل كاميرا ( GoProالصفحة .)74
التشغيل عىل الكمبيوتر متقطع
ال يشير التشغيل المتقطع إىل مشكلة في الملف بح ّد ذاته .إذا كانت اللقطات تقفز،
فقد تكون إحدى هذه المشكالت هي السبب في ذلك:

• •ال يعمل الكمبيوتر مع ملفات  .HEVCحاول تنزيل أحدث إصدار من تطبيق Quik
للكمبيوتر المكتبي مجانًا عىل .gopro.com/apps

• •ال يستوفي الكمبيوتر لديك المتطلبات الدنيا للبرنامج الذي تستخدمه للتشغيل.
نسيت اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بالكاميرا
م ّرر إىل األسفل للوصول إىل لوحة المعلومات ،ثم اضغط عىل Preferences
(التفضيالت) > ( Connectionsاالتصاالت) > ( Camera Infoمعلومات عن الكاميرا).

ال أعرف إصدار البرنامج الذي استخدمه
مرر إىل األسفل للوصول إىل لوحة المعلومات ،ثم اضغط عىل Preferences
(التفضيالت) > ( Aboutحول) > ( Camera Infoمعلومات عن الكاميرا).

ال أجد رقم الكاميرا التسلسلي
يوجد رقم الكاميرا التسلسلي مطبو ًعا داخل حجرة البطارية في الكاميرا .ويمكنك العثور
عليه ً
أيضا من خالل التمرير إىل األسفل للوصول إىل لوحة المعلومات ،ومن ثم النقر
فوق ( Preferencesالتفضيالت) > ( Aboutحول) > ( Camera Infoمعلومات عن
الكاميرا).

دقة الفيديو

أفضل استخدام

4K

أعىل دقة فيديو لدينا .رائعة للحامل ثالثي القوائم ولقطات
األوضاع الثابتة .ويمكن استخدامها اللتقاط صور ثابتة
بدقة  8ميجا بكسل من الفيديو.

4K 4:3

أعىل دقة فيديو لدينا .تلتقط نسبة العرض إىل االرتفاع 4:3
الطويلة قد ًرا أكبر من المشهد عن لقطات  .16:9رائعة
للقطات مجال الرؤية.

2.7K

فيديو  16:9بدقة عالية يوفر نتائج مذهلة بجودة سينمائية
للحصول عىل نتائج احترافية.

2.7K 4:3

رائعة لكاميرات مجال الرؤية ذات الدقة العالية وللقطات
التركيب عىل المعدات مع التشغيل بحركة بطيئة سلسة.

لالطالع عىل المزيد من اإلجابات عن األسئلة الشائعة ،راجع .gopro.com/help
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المواصفات الفنية :الفيديو
دقة الفيديو

أفضل استخدام

1440p

تتناسب نسبة العرض إىل االرتفاع  4:3الطويلة بشكل
أكبر مع اإلطار عن دقة  .1080pوهي رائعة اللتقاط الحركة
السريعة ولقطات مجال الرؤية والمشاركة عىل وسائل
التواصل االجتماعي.

1080p

رائعة لكل اللقطات والمشاركة عىل وسائط التواصل
االجتماعي .يمكّن خيارا  240و 120إطا ًرا لكل ثانية الحركة
البطيئة الفائقة أثناء التحرير .متوفر في مجاالت الرؤية
ً
كافة.

960p

يجمع نسبة العرض إىل االرتفاع  4:3الطول مع التقاط
بمعدل  240و 120إطا ًرا في الثانية لتشغيل خارق وشامل
بالعرض البطيء.

720p

يشمل خيار االلتقاط بمعدل  240إطا ًرا لكل ثانية اللتقاط
عال يمكن تشغيله عىل
مقاطع فيديو بمعدل إطارات
ٍ
األجهزة األقدم طراز.

المواصفات الفنية :الفيديو
يقارن هذا الجدول حجم إطار كل ّ
دقة:
4K 4:3

2.7K 4:3

1440p
960p

4K

2.7K

1080p

720p

نصيحة للمحترفين :تأكد من أن الهاتف أو الكمبيوتر أو التلفزيون يمكنه دعم اإلعداد
ً
خاصة إذا كنت تستخدم دقة ومعدالت إطارات عالية.
الذي تختاره،
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المواصفات الفنية :الفيديو

عدد اإلطارات لكل ثانية ()FPS
يشير عدد اإلطارات لكل ثانية إىل عدد اإلطارات الملتقطة في كل ثانية من الفيديو.
وتكون قيم اإلطارات في الثانية األعىل ( 60أو  120أو  )240أفضل في التقاط لقطات
الحركة السريعة .ويمكنك ً
أيضا استخدام لقطات بعدد إطارات في الثانية أعىل لتشغيل
الحركة البطيئة.

نسبة العرض إىل االرتفاع

الدقة وعدد اإلطارات لكل ثانية
تلتقط دقة الفيديو األعىل المزيد من التفاصيل والوضوح ،لكنها متاحة بشكل عام مع
قيم عدد اإلطارات لكل ثانية األقل.
تلتقط قيم دقة الفيديو األقل تفاصيل ووضوحًا أقل ،ولكن يمكن التقاطها بقيم أعىل
لعدد اإلطارات لكل ثانية.
عند اختيار دقة في شاشة  ،RES | FPSيتم عرض كل قيم عدد اإلطارات لكل ثانية
المتاحة للدقة التي تحددها باللون األبيض .ويتم عرض معدالت اإلطار غير المتاحة
باللون الرمادي.

92

تشير نسبة العرض إىل االرتفاع إىل عرض وارتفاع الصورة .وتلتقط كاميرا HERO7
 Blackالفيديو والصور بنسبتي عرض إىل ارتفاع.
4:3
يلتقط تنسيق  4:3الطويل قد ًرا أكبر من المشهد عن تنسيق الشاشة العريضة .16:9
وهي رائعة للقطات الذاتية ولقطات مجال الرؤية.
16:9
هذا هو التنسيق القياسي المستخدم للتلفزيون عالي الدقة وبرامج التحرير.
ويعد تنسيق الشاشة العريضة مثال ًيا اللتقاط اللقطات السينمائية الدرامية.
معلومات مفيدة :سوف تظهر أشرطة سوداء عىل جانبي الشاشة عند تشغيل
لقطات  4:3عىل تلفزيون عالي الدقة.

93

المواصفات الفنية :الفيديو

المواصفات الفنية :الفيديو

مجال الرؤية (فيديو)
يشير مجال الرؤية إىل مقدار المشهد الذي يتم التقاطه بواسطة الكاميرا .ومع وضع
( Videoالفيديو) ،يلتقط خيار  SuperViewأكبر قدر ،بينما يلتقط خيار ( Linearخطي)
أقل قدر.

قيم دقة فيديو HERO7 BLACK
ملخصا لدقة فيديو الكاميرا مع عدد اإلطارات في الثانية ومجال الرؤية ونسبة
إليك
ً
العرض إىل االرتفاع المتاحة لكل دقة.

( FOVمجال الرؤية)

أفضل استخدام

SuperView

يعد  SuperViewمجال الرؤية األكثر شموال ً ويوسع
محتوى  4:3ليناسب شاشة  .16:9وهو رائع للقطات
األدوات التي يتم تركيبها عىل الجسم والمعدات.

واسع (االفتراضي)

يُع ّد مجال الرؤية الكبير رائ ًعا للقطات الحركة حيث تريد
التقاط أكبر قدر ممكن داخل اإلطار.

( Linearخطي)

مجال الرؤية متوسط المدى الذي يزيل تأثير عين السمكة
في خياري  SuperViewو( Wideواسع) .وهو مثالي
للقطات الجوية وفي أي وقت تريد منظو ًرا تقليديًا أكثر.

معلومات مفيدة :لن تتوفر سوى مجاالت الرؤية المتوافقة مع الدقة وعدد اإلطارات
اللذين حددتهما.
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دقة الفيديو
()RES

عدد اإلطارات
في الثانية
(NTSC/
*
)PAL

( FOVمجال الرؤية)

دقة الشاشة

نسبة
العرض إىل
االرتفاع

4K

/6050

( Wideواسع)

2160×3840

16:9

4K

30/25
24/24

( Wideواسع)،
SuperView

2160×3840

16:9

4K 4:3

30/25
24/24

( Wideواسع)

3072×4096

4:3

2.7K

/120100

( Wideواسع)

1520×2704

16:9

2.7K

60/50
30/25
24/24

( Linear, Wideخطي،
واسع)SuperView ،

1520×2704

16:9

2.7K 4:3

/6050

( Wideواسع)

2028×2704

4:3

2.7K 4:3

30/25
24/24

( Linear, Wideخطي،
واسع)

2028×2704

4:3
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دقة الفيديو
()RES

عدد اإلطارات
في الثانية
(NTSC/
*
)PAL

( FOVمجال الرؤية)

دقة الشاشة

نسبة
العرض
إىل االرتفاع

1440p

/120100

( Wideواسع)

1440×1920

4:3

1440p

60/50
30/25
24/24

( Linear, Wideخطي،
واسع)

من الممكن أن يتسبب عدم تدفق الهواء واالتصال بتطبيق  GoProفي تسخين
الكاميرا بدرجة أكبر واستخدام المزيد من الطاقة وتقليل وقت التسجيل.

1440×1920

4:3

1080p

/240200

( Wideواسع)

1080×1920

16:9

إذا كانت الحرارة تمثل مشكلة ،فحاول تسجيل مقاطع فيديو أقصر .وقم ً
أيضا بالحد من
استخدام الميزات التي تستهلك قد ًرا كبي ًرا من الطاقة ،مثل تطبيق  .GoProويستطيع
جهاز التحكم عن ب ُعد الذكي من ( GoProيُباع بشكل منفصل) التحكم في كاميرا
 GoProبينما تستخدم طاقة أقل.

1080p

120/100
60/50
30/25
24/24

( Linear, Wideخطي،
واسع)SuperView ،

1080×1920

16:9

960p

240/200
120/100

( Wideواسع)

960×1280

4:3

720p

/240200

( Wideواسع)

720×1280

16:9

720p

/6050

( Linear, Wideخطي،
واسع)

720×1280

16:9

قيم الدقة العالية/معدالت اإلطارات العالية

عال لإلطارات لكل ثانية عندما يكون
يمكن أن يؤدي التصوير عالي الدقة أو الفيديو بعدد
ٍ
الجو دافئًا إىل زيادة حرارة الكاميرا واستهالك المزيد من الطاقة.

سوف تخبرك الكاميرا إذا كانت بحاجة إليقاف تشغيلها أو تبريدها .لمعرفة المزيد،
راجع رسائل مهمة (الصفحة .)72

*يشير  NTSCو PALإىل تنسيق الفيديو الذي يعتمد عىل المنطقة التي تتواجد فيها.
لمعرفة المزيد ،راجع تنسيق الفيديو (الصفحة )70
لمعرفة اإلعدادات المقترحة ،راجع التقاط الحركة في الصورة (الصفحة .)42
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ثبات صورة الفيديو
تقتص كاميرا  GoProمقاطع الفيديو بنسبة  %5في كل جانب (إجمالي  )%10أثناء
االلتقاط .ويتيح لها ذلك التخزين المؤقت للقطاتك ويساعد في التخلص من اهتزازات
الكاميرا أثناء التسجيل .وهذه الميزة مثالية لتصوير لقطات من ركوب الدراجة والتزلج
واللقطات المحمولة باليد وغيرها.

دقة الفيديو
()RES

عدد اإلطارات
في الثانية
(NTSC/
*
)PAL

( FOVمجال الرؤية)

دقة الشاشة

نسبة
العرض
إىل االرتفاع

تقوم بتعيين الدقة ومعدل اإلطارات.
ستخبرك الكاميرا بالمستوى الذي تستخدمه عندما
ُ

1440p

ثبات صورة فيديو HyperSmooth
تقدم خاصية  HyperSmoothلقطات احترافية فائقة السالسة عن طريق التنبؤ الدقيق
بحركاتك وتصحيح اهتزاز الكاميرا.

60/50
30/25
24/24

( Linear, Wideخطي،
واسع)

1440×1920

4:3

1080p

60/50
30/25
24/24

( Linear, Wideخطي،
واسع)SuperView ،

1080×1920

720p

/6050

( Linear, Wideخطي،
واسع)

720×1280

تتوافر خاصية  HyperSmoothبقيم الدقة واإلعدادات التالية:

دقة الفيديو
()RES

عدد اإلطارات
في الثانية
(NTSC/
*
)PAL

( FOVمجال الرؤية)

4K

/6050

( Wideواسع)

2160×3840

4K

30/25
24/24

( Wideواسع)،
SuperView

2160×3840

16:9

2.7K

60/50
30/25
24/24

( Linear, Wideخطي،
واسع)SuperView ،

1520×2704

16:9

2.7K

30/25
24/24

( Linear, Wideخطي،
واسع)

2028×2704

4:3
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دقة الشاشة

نسبة
العرض إىل
االرتفاع
16:9

16:9

16:9
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ثبات صورة الفيديو القياسي
توفر هذه اإلعدادات الثبات بمستوى قياسي  -أفضل ما يمكن لقيم الدقة التالية
بمعدالت إطارات أعىل:

غير ثابتة
ال يمكن تثبيت قيم الدقة واإلعدادات التالية بسبب معدالت اإلطارات العالية الفائقة
وعوامل أخرى:

دقة الفيديو
()RES

عدد اإلطارات
في الثانية
(NTSC/
*
)PAL

( FOVمجال الرؤية)

دقة الشاشة

نسبة
العرض
إىل االرتفاع

دقة الفيديو
()RES

عدد اإلطارات
في الثانية
(NTSC/
*
)PAL

( FOVمجال الرؤية)

دقة الشاشة

نسبة
العرض
إىل االرتفاع

4K

2424/

( Wideواسع)

2160×3840

4:3

4K

3 025/

( Wideواسع)

2160×3840

4:3

1440p

/120100

( Wideواسع)

1440×1920

4:3

2.7K

/120100

( Wideواسع)

1520×2704

16:9

1080p

/120100

( Linear, Wideخطي،
واسع)SuperView ،

1080×1920

16:9

1080p

/240200

( Wideواسع)

1080×1920

16:9

960p

/240200

( Wideواسع)

960×1280

4:3

960p

/120100

( Wideواسع)

960×1280

4:3
720p

/240200

( Linear, Wideخطي،
واسع)

720×1280

16:9

نصيحة للمحترفين :يمكنك تحقيق السالسة للقطاتك بدرجة أكبر باستخدام ميزة
( Touch Zoomالتكبير والتصغير باللمس) القتصاص اللقطات قبل بدء التسجيل.
وسيوفر هذا للكاميرا سعة تخزين مؤقت أكبر الستخدامه عند تثبيت الفيديو.

*يشير  NTSCو PALإىل تنسيق الفيديو الذي يعتمد عىل المنطقة التي تتواجد فيها.
لمزيد من المعلومات ،راجع تنسيق الفيديو (الصفحة )70
إيقاف تشغيل ثبات صورة الفيديو
يتم تشغيل ثبات صورة الفيديو بشكل افتراضي ،لكن يمكنك إيقاف تشغيله.
1 .1من شاشة ( Videoالفيديو) ،اضغط عىل ( settingsاإلعدادات).
2 .2اضغط عىل ( Stabilizationثبات الصورة).
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خفض الضوء تلقائ ًيا
كاف للقطتك وهي
تستطيع كاميرا  HERO7 Blackأن تخبرك في حالة عدم وجود ضوء
ٍ
تخ ّفض معدل اإلطارات تلقائ ًيا لتحسين جودة الفيديو .ويكون هذا مفيدًا بشكل خاص
عند الدخول في ظروف ضوء منخفض والخروج منها.

ميزة الصورة الرائعة
تحلل ( SuperPhotoالصورة الرائعة) المشهد تلقائ ًيا وتطبق أفضل معالجة صورة عىل
اللقطة بذكاء.

يتم ضبط خيار ( Auto Low Lightخفض الضوء تلقائ ًيا) عىل ( Autoتلقائي) بشكل
افتراضي .ويعمل مع كل قيم الدقة عند االلتقاط بمعدل  50أو  60إطا ًرا في الثانية.
تشغيل خفض الضوء تلقائ ًيا
1 .1من شاشة ( Videoالفيديو) ،اضغط عىل ( settingsاإلعدادات).
2 .2اضغط عىل ( Low Lightضوء منخفض).

الفاصل الزمني للتصوير التكراري
يمكنك ضبط كاميرا  GoProلتسجيل تكرارات مقدارها ( 5االفتراضي) أو  20أو 60
أو  120دقيقة .ويمكن ً
أيضا ضبطه عىل ( MAXالحد األقصى) ،والذي سيسجل حتى
تمتلئ بطاقة  SDقبل العودة إىل التسجيل من بداية الفيديو.

بنا ًء عىل اإلضاءة ،والحركة في لقطتك ،والظروف األخرى ،سوف تختار SuperPhoto
(الصورة الرائعة) أحد الخيارات األربعة التالية:
( High Dynamic Range - HDRالمدى الديناميكي العالي)
يلتقط صو ًرا متعددة ويجمعها في لقطة واحدة تعرض التفاصيل في المشاهد التي
تمزج الضوء الساطع والظالل.
( Local Tone Mappingتعيين تدرج األلوان المحلي)
يحسن الصور من خالل تعزيز التفاصيل والتباين فقط حيثما توجد حاجة له.
ّ
( Multi-Frame Noise Reductionخفض الضوضاء متعدد األطر)
يدمج تلقائ ًيا لقطات متعددة في صورة واحدة مع تشويه رقمي أقل (ضوضاء).
( No Processingبدون معالجة)
يلتقط الصور دون معالجة متطورة عندما تكون الظروف مثالية.
تعمل ( SuperPhotoميزة الصورة الرائعة) فقط مع الصور الفردية .ونظ ًرا للوقت
اإلضافي الالزم لتطبيق معالجة الصور ،فقد يستغرق األمر وقتًا أطول قليال ً لمعالجة كل
لقطة وحفظها.
معلومات مفيدة :ال تعمل ( SuperPhotoميزة الصورة الرائعة) مع ( RAW Photoصور
 )RAWأو .Protune
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تشغيل SuperPhoto
يتم إيقاف تشغيل ( SuperPhotoالصورة الرائعة) بشكل افتراضي .وإليك كيفية
تشغيلها.

سرعة الغالق (الصور الليلية  +صور ليلية متتابعة وفق فاصل زمني محدد)
تتيح لك سرعة الغالق تحديد مدة بقاء غالق الكاميرا مفتوحًا في وضع ( Nightصور
ليلية) و( Night Lapse Photoصور ليلية متتابعة وفق فاصل زمني محدد) .فيما يلي
خياراتك ،باإلضافة نصائح حول توقيت استخدامها:

1 .1من شاشة ( Photoالصورة) ،اضغط عىل ( settingsاإلعدادات).
2 .2اضغط عىل .SuperPhoto
3 .3حدد ( Autoتلقائي).

استخدام تشغيل HDR
يمثل المدى الديناميكي العالي ( )HDRأحد أساليب معالجة الصور التي تستخدم
( SuperPhotoميزة الصورة الرائعة) لتحسين لقطتك .ويمكنك ضبط كاميرا GoPro
الستخدام  HDRفي كل مرة تلتقط فيها صورة.
1 .1من شاشة ( Photoالصورة) ،اضغط عىل ( settingsاإلعدادات).
2 .2اضغط عىل SuperPhoto

3 .3حدد ( HDR Onتشغيل .)HDR
يمكن استخدام  HDR Onفقط للصورة الفردية .وللحصول عىل أفضل النتائج،
استخدم لقطات التباين العالي مع أدنى حد من الحركة.
معلومات مفيدة :ال يعمل  HDRمع ( RAW Photoصور )RAW
أو ( Exposure Controlالتحكم بالتعرض).

السرعة

األمثلة

( Autoتلقائي) (حتى 30
ثانية)

الشروق ،الغروب ،الفجر ،الغسق ،الشفق ،الليل

 ،2أو  ،5أو  10أو  15ثانية

الفجر ،الغسق ،الشفق ،حركة المرور ليالً ،الدوامة ،األلعاب
النارية ،التلوين بالضوء

 20ثانية

السماء المظلمة (مع ضوء)

 30ثانية

نجوم الليل ،مجرة درب التبانة (ظالم دامس)

نصيحة للمحترفين :للحد من الضبابية عند استخدام وضع ( Nightالصور الليلية)
و( Night Lapse Photoصورة ليلية بلقطات متتابعة وفق فاصل زمني محدد) ،ث ّبت
الكاميرا عىل حامل ثالثي القوائم أو ضعها عىل سطح ثابت بحيث ال تتمايل أو تهتز.
تتابع االلتقاط السريع
التقط مشاهد الحركة السريعة باستخدام أحد هذه اإلعدادات عالية السرعة:

•( Autoتلقائي) (حتى  30صورة في ثانية واحدة حسب ظروف اإلضاءة)
ثوان
ثوان ،أو 6
• 30صورة في ثانية واحدة ،أو ثانيتين ،أو 3
ٍ
ٍ
ثوان
• 10صور في ثانية واحدة ،أو ثانيتين ،أو 3
ٍ
• 5صور في ثانية واحدة
• 3صور في ثانية واحدة
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مجال الرؤية (الصور)
يشير مجال الرؤية ( )FOVإىل مقدار المشهد الذي يتم التقاطه بواسطة الكاميرا.
وتلتقط كاميرا  HERO7 Blackالصور باستخدام مجالي رؤية.

في وضع ( Photoالصور) ،يتوفر "تنسيق  "RAWلوضع ( Photoالصور) وNight
(الصور الليلية) و( Time Lapse Photoصور بلقطات متتابعة وفق فاصل زمني محدد)
و( Night Lapse Photoصور ليلية بلقطات متتابعة وفق فاصل زمني محدد) ،مع هذه
االستثناءات:

( FOVمجال الرؤية)

الوصف

• •يجب إيقاف تشغيل .SuperPhoto

( Wideواسع)

يُع ّد مجال الرؤية الكبير رائ ًعا للقطات الحركة حيث تريد
التقاط أكبر قدر ممكن داخل اإلطار.

• •يجب إيقاف تشغيل ( Zoomالتكبير/التصغير).

( Linearخطي)

مجال الرؤية متوسط المدى الذي يزيل تأثير عين السمكة
في خيار ( Wideواسع) .وهو مثالي للقطات الجوية وفي
أي وقت تريد منظو ًرا تقليديًا أكثر.

• •بالنسبة إىل ( Time Lapse Photoصور بلقطات متتابعة وفق فاصل زمني
ثوان عىل األقل.
محدد) ،يجب أن يكون الفاصل الزمني 5
ٍ

تنسيق RAW
عند تشغيل هذا اإلعداد ،يتم حفظ كل الصور بتنسيق صورة ( .jpgللعرض عىل الكاميرا
أو المشاركة باستخدام تطبيق  )GoProوملف  ..gprويستند ملف  .gprعىل تنسيق
 .dngمن  .Adobeيمكن استخدام هذه الملفات في Adobe Camera Raw(،)ACR
اإلصدار  9.7أو إصدار أحدث .يمكنك ً
أيضا استخدام Adobe Photoshop Lightroom
( CCاإلصدار  2015.7أو إصدار أحدث) و( Adobe Photoshop Lightroom 6اإلصدار
 6.7أو إصدار أحدث).
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• •يجب ضبط مجال الرؤية عىل ( Wideواسع).

• •ال يكون ( RAW Formatتنسيق  )RAWمتوف ًرا لدى التقاط صور متواصلة.

• •بالنسبة إىل ( Night Lapse Photoصور ليلية متتابعة وفق فاصل زمني محدد)،
ثوان عىل األقل.
يجب أن يكون إعداد ( Shutterالغالق) 5
ٍ
نصيحة للمحترفين :يتم حفظ الصور بتنسيق  .gprفي نفس الموقع باسم الملف
نفسه كملفات  .jpgوللوصول إىل الملفات ،أدخل بطاقة  SDفي قارئ البطاقات وحدد
موقعها باستخدام مستكشف الملفات عىل الكمبيوتر.
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سرعة فيديو TIMEWARP
يمكنك زيادة سرعة  TimeWarpحتى  30مرة أكثر لتحويل األنشطة األطول إىل لحظات
يمكن مشاركتها.

دقة الفيديو ( TIMEWARPولقطات فيديو متتابعة وفق فاصل زمني محدد)
تلتقط كاميرا  HERO7 Blackفيديو  TImeWarpو( Time Lapse Videoلقطات فيديو
متتابعة وفق فاصل زمني محدد) بأربع قيم للدقة .وتكون اإلعدادات االفتراضية هي 4K
مع نسبة عرض إىل ارتفاع  16:9ومجال رؤية واسع.

استخدم هذا المخطط لتقدير طول مقاطع الفيديو .عىل سبيل المثال ،سوف يعطيك
التسجيل بسرعة  2xلمدة دقيقة واحدة حواىل  30ثانية من فيديو  .TimeWarpوسوف
يمنحك التسجيل بسرعة  2xلمدة  4دقائق حواىل دقيقتين من فيديو .TimeWarp

فيما يلي كل خياراتك:

السرعة

وقت التسجيل

طول الفيديو

الدقة

نسبة العرض إىل االرتفاع

4K

16:9

2x

دقيقة واحدة

 30ثانية

2.7K

4:3

5x

دقيقة واحدة

ثوان
10
ٍ

1440p

4:3

10x

 5دقائق

 30ثانية

1080p

15x

 5دقائق

 20ثانية

30x

 5دقائق

ثوان
10
ٍ

معلومات مفيدة :أوقات التسجيل تقريب ّية .قد تختلف مدة الفيديو بحسب الحركة
في لقطتك.
السرعة

األمثلة

2x-5x

القيادة عبر طريق يتمتع بمناظر خالبة

10x

المشي واالستكشاف

15x-30x

الركض وركوب الدراجات الجبلية

16:9

لمعرفة المزيد ،راجع:

• •دقة الفيديو (( )RESالصفحة )89
• •نسبة العرض إىل االرتفاع (الصفحة )93

نصيحة للمحترفين :للحصول عىل أفضل النتائج ،ج ّرب سرعات  10xوأعىل عند
تصوير لقطات قد تصبح صعبة.
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الفاصل الزمني للقطات المتتابعة وفق فاصل زمني محدد
يحدد الفاصل الزمني تكرار التقاط الكاميرا للقطة في وضع Time Lapse Video
(لقطات فيديو متتابعة وفق فاصل زمني محدد) و( Time Lapse Photoصور متتابعة
وفق فاصل زمني محدد).
الفواصل الزمنية المتاحة هي ( 0.5افتراضي) ،و 1و 2و 5و 10و 30و 60ثانية.
الفاصل الزمني

األمثلة

 0.5ثانية  -ثانيتان

ركوب األمواج ،أو ركوب الدراجات ،أو رياضة أخرى

 2ثانية

ركن شارع يضج بالناس

ثوان
10 - 5
ٍ

غيوم أو مشاهد خارجية لفترات زمنية طويلة

 60 - 10ثانية

األنشطة الطويلة ،مثل مشاريع اإلنشاءات أو األعمال
الفنية

المواصفات الفنية :اللقطات المتتابعة وفق فاصل
زمني محدد
وقت تسجيل لقطات فيديو متتابعة وفق فاصل زمني محدد
استخدم هذا الجدول لتحديد طول مقاطع الفيديو .عىل سبيل المثال ،يمنحك التسجيل
لمدة  5دقائق بفاصل زمني  0,5ثانية  20ثانية من وقت لقطات الفيديو المتتابعة وفق
فاصل زمني محدد .وسيمنحك التسجيل لمدة  15دقيقة مدة دقيقة واحدة من الفيديو.
الفاصل الزمني

وقت التسجيل

طول الفيديو

 0.5ثانية

 5دقائق

 20ثانية

 1ثانية

 5دقائق

ثوان
10
ٍ

 2ثانية

 10دقائق

ثوان
10
ٍ

ثوان
5
ٍ

ساعة واحدة

 20ثانية

ثوان
10
ٍ

ساعة واحدة

ثوان
10
ٍ

 30ثانية

 5ساعات

 20ثانية

 60ثانية

 5ساعات

ثوان
10
ٍ

نصيحة للمحترفين :للحصول عىل أفضل النتائج ،ث ّبت الكاميرا عىل حامل ثالثي
القوائم أو ضعها عىل سطح ثابت بحيث ال تتمايل أو تهتز .واستخدم فيديو TimeWarp
اللتقاط لقطات فيديو متتابعة وفق فاصل زمني محدد أثناء حركتك.
لمعرفة المزيد ،راجع ( TimeWarpالصفحة .)38
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الفاصل الزمني للصور الليلية المتتابعة وفق فاصل زمني محدد
اختر تكرار التقاط كاميرا  GoProللقطة في وضع الصور الليلية المتتابعة وفق فاصل
زمني محدد .الفواصل الزمنية لوضع ( Night Lapseاللقطات المتتابعة الليلية) هي
ثوان و 15ثانية و 20ثانية و 30ثانية ،ودقيقة واحدة
ثوان و10
ثوان و5
( Autoتلقائي) و4
ٍ
ٍ
ٍ
ودقيقتان و 5دقائق و 30دقيقة و 60دقيقة.
يؤدي خيار ( Autoتلقائي) (االفتراضي) إىل مزامنة الفاصل الزمني مع إعداد الغالق .وفي
ثوان و( Intervalالفاصل الزمني) عىل ( Autoتلقائي)،
حالة ضبط سرعة الغالق عىل 10
ٍ
تلتقط الكاميرا صورة كل  10ثوان.
الفاصل الزمني

األمثلة

( Autoتلقائي)

وقت
رائع لكل عمليات التعرض (يلتقط الصور في أسرع
ٍ
ممكن ،بنا ًء عىل إعداد ( Shutterالغالق))

ثوان
5-4
ٍ

مشهد ليلي في المدينة ،أو مصابيح شارع ،أو مشاهد
بها حركة

 15 - 10ثانية

إضاءة خافتة مع تغييرات بطيئة في المشهد ،مثل
السحب الليلية مع قمر ساطع

 30 - 20ثانية

إضاءة خافتة للغاية أو تغييرات بطيئة للغاية في المشهد،
مثل النجوم مع أدنى إضاءة محيطة أو في الشارع

المواصفات الفنيةProtune :
PROTUNE
يطلق خيار  Protuneالعنان لقدرات الكاميرا اإلبداعية الكاملة من خالل منحك التحكم
في األلوان وموازنة اللون األبيض وسرعة الغالق والكثير غيرها .ويتوافق مع أدوات
تصحيح األلوان االحترافية وتطبيق  Quikللكمبيوتر المكتبي وبرامج التحرير األخرى.
فيما يلي بعض األشياء التي يجب وضعها في االعتبار:
• •يتوفر خيار  Protuneكإعداد متقدم لكل األوضاع ،باستثناء ( Loopingالتكرار) و
 TimeWarpو( Time Lapse Videoفيديو بلقطات متتابعة وفق فاصل زمني
محدد).

• •عند تشغيل خيار  ،Protuneتتوسع قائمة اإلعدادات لمنحك الوصول الكامل إىل
كل اإلعدادات .م ّرر إىل األعىل لرؤيتها كلها.
• •ال تتوفر بعض إعدادات  Protuneعند استخدام ( Exposure Controlالتحكّم
بالتع ّرض).

• •ال تنطبق التغييرات عىل إعدادات  Protuneفي وضع التقاط واحد إال عىل وضع
االلتقاط نفسه .عىل سبيل المثال ،ال يؤثر تغيير ( White Balanceموازنة اللون
األبيض) لوضع الصور الليلية عىل ( White Balanceموازنة اللون األبيض) لوضع
الصور بتتابع االلتقاط السريع.

نصيحة للمحترفين :يمكنك استعادة كل إعدادات  Protuneإىل إعداداتها االفتراضية
من خالل قائمة اإلعدادات.
• •في حالة تشغيل  ،Protuneاضغط عىل ( settingsاإلعدادات) > Protune
( Settingsإعدادات .)Protune

• •في حالة إيقاف تشغيل  ،Protuneاضغط عىل ( settingsاإلعدادات) > Protune
> ( Protune Settingsإعدادات .)Protune
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اللون
يتيح لك إعداد ( Colorاللون) تعديل ملف تعريف األلوان للفيديو أو الصور .م ّرر بين
الخيارات عىل يمين شاشة ( Colorاللون) لمشاهدة معاينة مباشرة لكل إعداد ،ثم
اضغط عىل اإلعداد الذي تريده.
إعدادات اللون

ملف تعريف األلوان الناتج

لون ( GoProافتراضي)

ّ
يوفر ملف تعريف األلوان المصحح من ( GoProاأللوان
الرائعة نفسها التي تظهر عند إيقاف تشغيل إعداد
.)Protune

األلوان الحيادية

ّ
يوفر ملف تعريف ألوان حيادية يمكن تصحيح ألوانه لكي
يتوافق بصورة أفضل مع اللقطات التي يتم تصويرها
بمعدات أخرى ،ما ّ
يوفر مزيدًا من المرونة في مرحلة ما
بعد اإلنتاج .يلتقط اإلعداد "األلوان الحيادية" المزيد من
التفاصيل في الظالل والعناصر المميزة ،بسبب المنحنى
الطويل الخاص به.

موازنة اللون األبيض
يتيح لك خيار ( White Balanceموازنة اللون األبيض) ضبط درجة حرارة اللون للفيديو
والصور لتحسين ظروف اإلضاءة الباردة أو الدافئة .م ّرر بين الخيارات عىل يمين شاشة
( White Balanceموازنة اللون األبيض) لمشاهدة معاينة مباشرة لكل إعداد ،ثم اضغط
عىل اإلعداد الذي تريده.
تتمثل الخيارات الخاصة بهذا اإلعداد في ( Autoتلقائي) (االفتراضي) و 2300Kو2800K
و 3200Kو 4000Kو 4500Kو 5500Kو 6000Kو 6500Kو( Nativeأصلي) .وسوف
تمنحك القيم األقل درجات ألوان أكثر دفئًا.
يمكنك ً
أيضا اختيار ( Nativeأصلي) إلنشاء ملف مصحح اللون بصورة ضئيلة يسمح
بإجراء المزيد من عمليات الضبط الدقيقة في مرحلة ما بعد اإلنتاج.
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الحد األدنى/الحد األقصى لـ ISO
يتيح ( ISO Minimumالحد األدنى لـ  )ISOو( ISO Maximumالحد األقصى لـ )ISO
ضبط نطاق حساسية الكاميرا للضوء وتشويش الصورة .يشير مصطلح تشويش
الصورة إىل درجة التحبب في الصورة.
في ظروف الضوء المنخفض ،تنتج قيم  ISOاألعىل صو ًرا أكثر سطو ًعا ،ولكن بدرجة
ً
إعتاما وبدرجة تشويش أقل .م ّرر
انخفاضا صو ًرا أكثر
تشويش أكبر .وتنتج القيم األقل
ً
بين الخيارات عىل يمين شاشة ( Colorاللون) لمشاهدة معاينة مباشرة لكل إعداد ،ثم
اضغط عىل اإلعداد الذي تريده.
تكون القيمة االفتراضية لخيار ( ISO Maximumالحد األقصى لـ  )ISOهي
 1600للفيديو و 3200للصور .وتكون القيمة االفتراضية لخيار ( ISO Minimumالحد
األدنى لـ  )ISOهي .100

100

200

400

صورة أكثر سطو ًعا
تشويش أكبر للصورة

800

1600

3200

6400

إعتاما
صورة أكثر
ً
تشويش أقل للصورة

معلومات مفيدة :بالنسبة لوض َعي ( Videoالفيديو) و( Photoالصورة) ،يعتمد أداء ISO
عىل إعداد ( Protune Shutterغالق  .)Protuneيُستخدم خيار ( ISO Maximumالحد
األقصى لـ  )ISOالذي تحدده كقيمة الحد األقصى لـ  .ISOقد تكون قيمة  ISOالتي يتم
تطبيقها أقل ،بحسب ظروف اإلضاءة.
نصيحة للمحترفين :إلقفال  ISOعند قيمة محددة ،اضبط ( ISO Minimumالحد
األدنى لـ  )ISOو( ISO Maximumالحد األقصى لـ  )ISOعىل القيم نفسها.
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المواصفات الفنيةProtune :

الغالق
يتم تطبيق إعداد ( Protune Shutterغالق  )Protuneفقط عىل وضعي Video
(فيديو) و( Photoصور) .ويحدد هذا اإلعداد مدة بقاء الغالق مفتوحًا .م ّرر بين الخيارات
عىل يمين شاشة ( Shutterالغالق) لمشاهدة معاينة مباشرة لكل إعداد ،ثم اضغط عىل
اإلعداد الذي تريده .ويكون اإلعداد االفتراضي هو ( Autoتلقائي).

تعويض قيمة التعرض ()EV COMP
يؤثر إعداد ( Exposure Value Compensationتعويض قيمة التعرض) عىل سطوع
مقاطع الفيديو والصور .يمكن أن يؤدي ضبط هذا اإلعداد إىل تحسين جودة الصورة عند
تصوير المشاهد في ظروف إضاءة متناقضة.

بالنسبة لوضع ( Photoالصور) ،فإن الخيارات هي ( Autoتلقائي) و 1/125و1/250
و 1/500و 1/1000و 1/2000ثانية.
بالنسبة إىل وضع ( Videoفيديو) ،تعتمد الخيارات عىل إعداد اإلطار لكل ثانية ،عىل
النحو المبين أدناه.
المثال األول:
1080p30

المثال الثاني:
1080p60

( Autoتلقائي)

( Autoتلقائي)

( Autoتلقائي)

/1إطار لكل ثانية

 1/30ثانية

 1/60ثانية

(/1ضعفي معدل اإلطارات
لكل ثانية)

 1/60ثانية

 1/120ثانية

 4(/1أضعاف معدل
اإلطارات لكل ثانية)

 1/120ثانية

 1/240ثانية

 8(/1أضعاف معدل
اإلطارات لكل ثانية)

 1/480ثانية

 1/960ثانية

الغالق

تكون خيارات نطاق هذا اإلعداد من  -2.0إىل  .+2.0ويكون اإلعداد االفتراضي هو .0
م ّرر بين الخيارات عىل يمين شاشة ( EV Compتعويض قيمة التعرض) لمشاهدة
معاينة مباشرة لكل إعداد ،ثم اضغط عىل اإلعداد الذي تريده .وتنتج القيم األعىل صو ًرا
أكثر سطو ًعا.
معلومات مفيدة :بالنسبة لوضع ( Videoالفيديو) ،ال يتوفر هذا اإلعداد إال في حال ضبط
( Shutterالغالق) عىل ( Autoتلقائي).
يمكنك ً
أيضا ضبط التعرض حسب منطقة معينة من المشهد .لمعرفة المزيد،
راجع التحكم في التع ّرض (الصفحة .)45
نصيحة للمحترفين :يضبط اإلعداد ( Exposure Value Compensationتعويض
قيمة التعرض) السطوع ضمن نطاق إعداد  ISOالحالي .في حالة وصول السطوع
بالفعل إىل إعداد  ISOفي البيئات ذات اإلضاءة المنخفضة ،لن تؤدي زيادة اإلعداد
( Exposure Value Compensationتعويض قيمة التعرض) إىل حدوث أي تأثير.
لمواصلة زيادة السطوع ،حدد قيمة  ISOأكبر.

نصيحة للمحترفين :لتقليل كم الضبابية في مقاطع الفيديو والصور عند استخدام
إعداد ( Shutterالغالق) ،ر ّكب الكاميرا عىل حامل ثالثي القوائم أو سطح آخر مستقر إذا
كان لن يتمايل أو يهتز.
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الوضوح
يتحكم الوضوح في جودة التفاصيل الملتقطة في الفيديو أو الصور .وتكون الخيارات
المتوفرة لهذا اإلعداد هي ( Highمرتفع) (االفتراضي) و( Mediumمتوسط) وLow
(منخفض).

صوت RAW
ينشئ هذا اإلعداد ملف  .wavمنفصال ً للفيديو ،باإلضافة إىل مسار صوت بتنسيق
 mp4.قياسي .يمكنك تحديد مستوى المعالجة الذي يتم تطبيقه عىل مسار صوت
.RAW

م ّرر بين الخيارات عىل يمين شاشة ( Sharpnessالوضوح) لمشاهدة معاينة مباشرة
لكل إعداد ،ثم اضغط عىل اإلعداد الذي تريده.
نصيحة للمحترفين :إذا كنت تخطط لزيادة الوضوح أثناء التحرير ،فحدد Low
(منخفض) لهذا اإلعداد.

الخيار

الوصف

( Offإيقاف التشغيل)

ال يتم إنشاء ملف  .wavمنفصل.

( Lowمنخفض)

يط ّبق أدنى قدر من المعالجة .يع ّد هذا الخيار مثال ًيا في
حالة تطبيق معالجة للصوت في مرحلة ما بعد اإلنتاج.

( Midمتوسط)

يط ّبق المعالجة بنا ًء عىل اإلعداد Manual Audio Control
(التحكم اليدوي في الصوت) (الرياح و/أو االستريو) .وفي
حالة إيقاف تشغيل اإلعداد Manual Audio Control
(التحكم اليدوي في الصوت) ،تقوم الكاميرا بالتبديل
تلقائ ًيا بين تنقية ضوضاء الرياح وصوت االستريو.

(عال)
High
ٍ

يطبق معالجة الصوت الكاملة (إعدادات الكسب التلقائي
وترميز  AACوالتحكم اليدوي في الصوت).

أدخل بطاقة  SDفي قارئ بطاقات للوصول إىل ملفات  .wavباستخدام الكمبيوتر .ويتم
حفظها بنفس االسم وفي نفس موقع ملفات ..mp4
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دعم العمالء

إعدادات الميكروفون
تستخدم كاميرا  GoProثالثة ميكروفونات اللتقاط الصوت أثناء تسجيل الفيديو.
ويمكنك تخصيص طريقة استخدامها استنادًا إىل ظروف التصوير ونوع الصوت الذي
تريده في الفيديو النهائي.

تلتزم  GoProبتقديم أفضل خدمة ممكنة .لالتصال بقسم دعم العمالء بشركة ،GoPro
تفضل بزيارة .gopro.com/help

الخيار

الوصف

التبديل التلقائي بين التسجيل بصوت استريو وتنقية
( Autoتلقائي) (االفتراضي)
تشويش الرياح لتقديم أنقى مسار صوتي ممكن.
( Stereoاالستريو)

استخدم هذا اإلعداد عندما ال تكون الرياح عامال ً وتريد التأكد
أن كاميرا  GoProتسجل بصوت استريو.

( Windالرياح)

تنقية التشويش في األيام العاصفة أو عند تركيب كاميرا
 GoProفوق مركبة متحركة.
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العالمات التجارية
تعتبر  GoProو HEROوالشعارات الخاصة بهما عالمات تجارية أو عالمات تجارية
مسجلة لشركة  GoPro, Inc.في الواليات المتحدة األمريكية وبلدان أخرى.
©  2018لشركة  .GoPro, Inc.كل الحقوق محفوظةُ .صنع في الصين.
ّ
تفضل بزيارة
 .Hecho en Chinaللحصول عىل معلومات حول براءة االختراع،
GoPro, Inc., 3000 Clearview Way, San Mateo CA .gopro.com/patents
94402 | GoPro GmbH, Floessergasse 2, 81369 Munich, Germany
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يُباع هذا المنتج بترخيص محدود وتم التصريح باستخدامه فقط مع محتوى HEVC
الذي يلبي كل المؤهالت الثالثة التالية )1( :محتوى  HEVCلالستخدام الشخصي فقط؛
و( )2محتوى  HEVCالذي ال يتم عرضه للبيع؛ و( )3محتوى  HEVCالذي يتم إنشاؤه
من قبل مالك المنتج .ال يجوز استخدام هذا المنتح مع محتوى تم ترميزه وفق معيار
 HEVCأنشأته جهة خارجية ،وطلبه المستخدم أو اشتراه من جهة خارجية إال في حال
حصول المستخدم بشكل منفصل عىل حقوق استخدام المنتج مع محتوى مماثل من
ِق َبل بائع مرخّص للمحتوى .يُع ّد استخدامك لهذا المنتج مع محتوى تم ترميزه وفق
معيار  HEVCموافقة عىل تخويل االستخدام المحدود كما هو ُمشار إليه أعاله.

المعلومات التنظيمية
لالطالع عىل القائمة الكاملة لشهادات اعتماد البلدان ،راجع التعليمات المهمة حول
ّ
تفضل بزيارة .gopro.com/help
المنتج والسالمة المرفقة مع الكاميرا أو
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