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Auto :وهو التصوير الذي سيقوم بتعديل كل شيء من تلقاء نفسه مع إمكانية التصوير

بشكل سريع،  خاصّة في حاالت الموت المباغت أو انهيار المباني والمعاني على رؤوس ساكنيها.

Beauty Face :يسمح بتصوير الوجه وتحسينه عند التصوير بشكل عامودي، مناسب لوجه

يطلع من الركام ملطّخاً بالدم والغبار  وبعيون مغمضة تلقائياً ونهائياً عن تفاهة الشرّ  وتكنو لجيّته

البدائيّة الحديثة جداً.

BestPhotoيتيح إمكانية اختيار أفضل صورة من مجموعـة صور، لتسويق أفضل لموتٍ عنيف :

على شاشات تتجّمل مهرولة إلى موعدها القادم مع ضحايا أكثر ألقاً فوتوغرافيّاً وأقّل شبقاً للحريّة.

BestFaceنفس الفكرة السابقة مع تركيز على الوجه والتعديل عليه تمهيداً لتحويله :

أليقونة مؤقّتة لأللم. 

Sound & shot 5: خيار يسمح لك بأخذ لقطـة من الصورة بالتزامن مع تسجيل صوتي لمدة

ثواٍن الصوت يظهر تلقائيّا عند كّل زيارة جديدة للصورة (  ال تسأل من أين يأتي كّل هذا العويل).

Dramaالتقاط صور للشخص أو الشيء الذي يتحرك ومن ثم إبرازها في صوره واحدة غير :

متحركةـ:  هذا النوع من التصوير  يمكنك  الحقاً من التعرّف على حياة ما من خالل تجميع ما تبّقى

من لحمها وعظمها وحلمها  باإلضافة إلى تمييز  مالمح الصرخة األخيرة من دوّي أشالئها.. 

 Eraserفي حال ظهر شيء، في وسط الصورة، شعب يريد الحياة مثالً،  فيمكنك إزالته :

طبعا، بوسع الكاميرا أيضاً أن تمسح بقع الدم عن الضمير و أن تزودّه ببريقٍ إنسانّي عابسـ. 



:وظائف استثنائيّة

التصوير البانورامي، لطعنة البحر في الظهر قبل غروب  الشمس بقليل أو لقصف مائدة

اإلفطار العائلية بقنبلـة تزن طنّاً وقرنين على األقّل من أدبيات االستشراق

التصوير الرياضي، لمباريات كرة قدم قصيرة وحاسمة على الشاطئ يعاقب فيها الالعبون

قليلو الحظّ والتجربة على لهوهم المفرط خالل الوقت بدل الضائع في هدنة عرضيّة بين قذيفتين 

  .التصوير الليلي، لكوابيس األطفال وحدقاتهم التي افترسها عمى المتفرجين

التصوير المستقبلي: طفلـة تنقذ كتباً من موت محقق تحت األنقاض في غزّة وتضمد بها

جروح هللا بينما تنظر إليه دون دموع


