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دليل املزايا الجديدة
اإلصدار 1.20

املزايا التي أضيفت أو تغريت نتيجة تحديثات الربامج الثابتة قد ال تظل مطابقة لألوصاف الواردة يف املستندات 
املرفقة مع هذا املنتج. قم بزيارة موقعنا عىل الويب ملعلومات عن التحديثات املتوفرة ملختلف املنتجات:

https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/



املحتويات   
يقوم اإلصدار 1.20 من الربنامج الثابت GFX100S  بإضافة أو تحديث امليزات التالية. تفضل 

بزيارة املوقع التايل للحصول عىل أحدث دليل.
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/  
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أدت التغيريات التي تم إجراؤها عىل عمل األوضاع الخاصة إىل تغيري كيفية 
إنشاء مخازن اإلعدادات الخاصة وتحريرها باستخدام 

H إعداد جودة الصورة > تحرير/ حفظ الضبط العادي و
B إعدد الفيلم > F تحرير/ حفظ الضبط العادي يف قامئة التصوير.

5811.10

22
ص و متت إضافة العنرصان H إعداد جودة الصورة > تحديث تلقايئ لإلعداد املخصَّ

ص إىل قامئة التصوير. B–71.10 إعدد الفيلم > F تحديث تلقايئ لإلعداد املخصَّ

33
متت إضافة الخيارين RAW (ATOMOS) وRAW  (Blackmagic) إىل 

81.20–تسجيل F-Log/HLG/RAW يف قامئة األفالم.

44
تم تغيري خيارات فتحة العدسة (تغيري برنامج) لكٍل من 

D إعداد الزر/الطلب > ضبط قرص التحكم > قرص األمر األمامي 1 حتى 
قرص األمر األمامي 3 وقرص األمر الخلفي إىل فتحة العدسة.

–101.10
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تغيريات وإضافات
التغيريات واإلضافات هي كام ييل.

اإلصدار 1.10  58 P :دليل املالك GFX100S
األوضاع الخاصة

أدر قرص الوضع إىل أن يصبح عند أيٍّ من األوضاع من 
C1 (خاصة 1) وحتى C6 (خاصة 6) اللتقاط الصور باستخدام 

إعدادات قامئة التصوير املحفوظة مسبًقا. ميكن حفظ اإلعدادات أو 
تعديلها باستخدام H إعداد جودة الصورة > تحرير/ حفظ الضبط 

العادي.

حفظ الضبط الحايل
احفظ الضبط الحايل يف مخزن إعدادات خاصة.

حدد H إعداد جودة الصورة > تحرير/ حفظ الضبط العادي يف قامئة التصوير واضغط عىل  1
.MENU/OK

ظلل مخزن وجهة للضبط الحايل (من C1 حتى C6) واضغط  2
.MENU/OK 1عىل 

2 
3 
4 
5 
6 

3 .MENU/OK 1ظلل حفظ الضبط الحايل واضغط عىل 
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4 .MENU/OK ظلل موافق واضغط عىل
 1سيتم حفظ الضبط الحايل يف املخزن املحدد.

تحرير اإلعدادات الخاصة
حرِّر مخازن اإلعدادات الخاصة الحالية.

حدد H إعداد جودة الصورة > تحرير/ حفظ الضبط العادي يف قامئة التصوير واضغط عىل  1
.MENU/OK

ظلل مخزن اإلعدادات الخاصة املطلوب واضغط عىل  2
.MENU/OK

1 
2 
3 
4 
5 
6 

3 .MENU/OK 1ظلل تعديل/تحقق واضغط عىل 

ستعرض الكامريا الئحة تضم عنارص قامئة التصوير؛ فظلل أي  4
.MENU/OK عنرص ترغب يف تحريره واضغط عىل

اضبط العنرص املحدد حسب الرغبة.

1 
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اضغط عىل MENU/OK لحفظ التغيريات والعودة إىل الئحة قامئة التصوير. 5
اضبط العنارص اإلضافية حسب الرغبة.

  N  ص، فستظهر نقاط يف حالة تحديد تعطيل لـ H إعداد جودة الصورة > تحديث تلقايئ لإلعداد املخصَّ
حمراء بجوار العنارص التي تم تحريرها ولكن لن يتم حفظ التغيريات تلقائيًا.

 •.Q لحفظ التغيريات التي تم إجراؤها عىل العنارص املحددة، ظلل تلك العنارص يف القامئة واضغط عىل
لحفظ التغيريات التي تم إجراؤها عىل جميع العنارص، ارجع إىل الخطوة 3 وحدد حفظ التغيريات. • 

إللغاء جميع التغيريات واستعادة اإلعدادات السابقة، حدد إعادة ضبط التغيريات.
يف حالة نسخ عنرص مظلل بنقطة حمراء، فسيتم نسخ العنرص مع استمرار التغيريات عىل حالها.• 
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نسخ اإلعدادات الخاصة
انسخ اإلعدادات الخاصة من مخزن إىل آخر، بحيث تحل اإلعدادات املنسوخة محل اإلعدادات الحالية 

ل إىل  يف املخزن الوجهة. وإذا كان املخزن املصدر قد سبقت إعادة تسميته، فسيتم أيًضا نسخ االسم املعدَّ
املخزن الوجهة.

حدد H إعداد جودة الصورة > تحرير/ حفظ الضبط العادي يف قامئة التصوير واضغط عىل  1
.MENU/OK

2 .MENU/OK ظلل املخزن املصدر واضغط عىل
1 
2 
3 
4 
5 
6 

3 .MENU/OK 1ظلل نسخ واضغط عىل 

ظلل مخزن الوجهة (من C1 حتى C6) واضغط عىل  4
.MENU/OK

سيتم عرض مربع حوار للتأكيد.
  N  سيتم استبدال أي تغيريات تم إجراؤها عىل اإلعدادات

الخاصة يف املخزن الوجهة.

1 
2 
3 
4 
5 
6 

5 .MENU/OK ظلل موافق واضغط عىل
سيتم نسخ اإلعدادات املحددة إىل املخزن الوجهة، بحيث 

تحل اإلعدادات املحددة محل أي إعدادات حالية.

1 

2 
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إعادة ضبط اإلعدادات الخاصة
أعد ضبط مخازن اإلعدادات الخاصة املحددة.

حدد H إعداد جودة الصورة > تحرير/ حفظ الضبط العادي يف قامئة التصوير واضغط عىل  1
.MENU/OK

ظلل مخزن اإلعدادات الخاصة املطلوب واضغط عىل  2
.MENU/OK

1 
2 
3 
4 
5 
6 

3 .MENU/OK ظلل إعادة ضبط اإلعداد املخصص واضغط عىل
سيتم عرض مربع حوار للتأكيد.

1 

4 .MENU/OK ظلل موافق واضغط عىل
 1ستتم إعادة ضبط املخزن املحدد.
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إعادة تسمية مخازن اإلعدادات الخاصة
أعد تسمية مخازن اإلعدادات الخاصة املحددة.

حدد H إعداد جودة الصورة > تحرير/ حفظ الضبط العادي يف قامئة التصوير واضغط عىل  1
.MENU/OK

ظلل مخزن اإلعدادات الخاصة املطلوب واضغط عىل  2
.MENU/OK

1 
2 
3 
4 
5 
6 

3 .MENU/OK 1ظلل تحرير اسم مخصص واضغط عىل 

أدخل اساًم جديًدا ملخزن اإلعدادات الخاصة وحدد تهيئة. 4
ستتم إعادة تسمية املخزن املحدد.
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ص       اإلصدار 1.10 تحديث تلقايئ لإلعداد املخصَّ
اخرت ما إذا كان املطلوب تطبيق التغيريات عىل اإلعدادات الخاصة املحفوظة تلقائيًا.

الوصفالوصفالخيارالخيار
يتم تطبيق التغيريات عىل مخازن اإلعدادات الخاصة من خاصة 1 حتى خاصة 6 تلقائيًا.تفعيل
ال يتم تطبيق التغيريات تلقائيًا. يجب تطبيق أي تغيريات عىل اإلعدادات الخاصة يدويًا (P 2).تعطيل

ص       اإلصدار 1.10 F تحديث تلقايئ لإلعداد املخصَّ
هذه الخيارات هي نفسها الخيارات الخاصة بالتصوير الفوتوغرايف الثابت، ولكن يجب ضبط إعداداتها 

بشكٍل منفصل.
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تسجيل F-Log/HLG/RAW       اإلصدار 1.20
اخرت وجهًة ألفالم الفيديو HLG  ،F-Log ( Hybrid Log-Gamma) أو RAW التي يتم تسجيلها عندما 

.HDMI تكون الكامريا متصلة بجهاز
الوصفالوصفالخيارالخيار

b P Y P تتم معالجة مقطع الفيديو باستخدام محاكاة الفيلم ويتم حفظ كالهام يف بطاقة
.HDMI الذاكرة واستخراجهام إىل جهاز

b F-Log Y F-Log
يتم تسجيل مقطع الفيديو يف بطاقة الذاكرة واستخراجه إىل جهاز HDMI بتنسيق 

.F-Log

b P Y F-Log
يتم استخراج مقطع الفيديو إىل الجهاز HDMI بتنسيق F-Log ولكن يتم حفظه يف 

بطاقة الذاكرة مع تطبيق محاكاة الفيلم.

b F-Log Y P ولكن يتم استخراجه إىل F-Log يتم تسجيل مقطع الفيديو إىل بطاقة الذاكرة بتنسيق
جهاز HDMI مع تطبيق محاكاة الفيلم.

b HLG Y HLG
يتم تسجيل مقطع الفيديو يف بطاقة الذاكرة واستخراجه إىل جهاز HDMI بتنسيق 

.HLG

b P 
Y RAW(ATOMOS)

يتم إخراج مقطع الفيديو إىل مسجالت فيديو Atomos بتنسيق RAW ولكن يتم 
حفظه يف بطاقة الذاكرة مع تطبيق محاكاة الفيلم.

b F-Log 
Y RAW(ATOMOS)

يتم تسجيل مقطع الفيديو يف بطاقة الذاكرة بتنسيق F-Log وإخراجه إىل مسجالت 
.RAW بتنسيق Atomos فيديو

b HLG 
Y RAW(ATOMOS)

يتم تسجيل مقطع الفيديو يف بطاقة الذاكرة بتنسيق HLG وإخراجه إىل مسجالت 
.RAW بتنسيق Atomos فيديو

b P 
Y RAW(Blackmagic)

 RAW بتنسيق Blackmagic Design يتم إخراج مقطع الفيديو إىل مسجالت فيديو
ولكن يتم حفظه يف بطاقة الذاكرة مع تطبيق محاكاة الفيلم.

b F-Log 
Y RAW(Blackmagic)

يتم تسجيل مقطع الفيديو يف بطاقة الذاكرة بتنسيق F-Log وإخراجه إىل مسجالت 
.RAW بتنسيق Blackmagic Design فيديو

b HLG 
Y RAW(Blackmagic)

يتم تسجيل مقطع الفيديو يف بطاقة الذاكرة بتنسيق HLG وإخراجه إىل مسجالت 
.RAW بتنسيق Blackmagic Design فيديو
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  N  • منحنى جاما طفيف مع سلسلة ألوان متنوعة مناسبة ملزيد من املعالجة بعد اإلنتاج. يتم تقييد F-Log يوفر
.ISO 12800و ISO 800 الحساسية إىل قيم بني

ميتثل تنسيق التسجيل الخاص بـHLG  (Hybrid Log-Gamma) للمعيار الدويل ITU-R BT2100. عند • 
عرضها عىل شاشات HLG املتوافقة، فإن مقاطع الفيديو HLG عالية الجودة تعكس املشاهد عالية التباين 

 HLG يتوفر التسجيل .ISO 12800و ISO 1250 واأللوان الساطعة بأمانة. يتم تقييد الحساسية إىل قيم بني
عندما يتم تحديد MOV/H.265(HEVC) LPCM لـB إعدد الفيلم > تنسيق امللف املوجود عىل قامئة 

التصوير.
يتم تسجيل محاكاة الفيلم (P) باستخدام الخيار الذي يتم تحديده لـB إعدد الفيلم > F محاكاة فيلم • 

عىل قامئة التصوير.
 • b F-Log Y P أو b P Y F-Log ال ميكن تسجيل مقاطع الفيديو التي يتم التقاطها باستخدام

إىل بطاقة الذاكرة أو استخراجها إىل HDMI بأحجام مختلفة لإلطار (4K وHD كامل). باإلضافة إىل ذلك، ال 
تتاح خيارات B إعدد الفيلم التالية:

الخياران 59.94P و50P ملعدل اإلطار الخاصان بـوضع فيلم  -
V ت/ض بني اإلطارات  -

HDMI عرض معلومات إدخال  -
 •.Atomos إىل مسجالت فيديو RAW إلخراج مقطع فيديو RAW (ATOMOS) يُستخدم
 •.Blackmagic Design إىل مسجالت فيديو RAW إلخراج مقطع فيديو RAW (Blackmagic) يُستخدم
ال ميكن تسجيل إخراج صور RAW عىل بطاقة الذاكرة.• 
 •.RAW ال تنطبق تحسينات الصور يف الكامريا عىل إخراج
يختلف القص (زاوية الصورة) وجودة إخراج املقطع إىل األجهزة الخارجية عن تلك التي تظهر عىل شاشة الكامريا. • 

اعرض إخراج مقطع الفيديو باستخدام RAW (ATOMOS) أو RAW  (Blackmagic) عىل الجهاز الخارجي.
يتم إنشاء املقاطع املستخرجة إىل أجهزة خارجية من بيانات RAW األصلية وجودتها، األمر الذي يختلف • 

باختالف مواصفات الجهاز، أي قد ال تعادل تلك التي يُحصل عليها كالنتيجة النهائية ملرحلة ما بعد اإلنتاج أو 
ما شابه.

 •.HDMI لخرج RAW  (Blackmagic) أو RAW (ATOMOS) ال يكون تكبري الرتكيز متاًحا عند اختيار
لن تُعرض مقاطع RAW املستخرجة عرب HDMI لألجهزة غري املتوافقة بشكل صحيح ولكن ستعرض • 

كفسيفساء بدًال من ذلك.
 • RAW املسجلة يف بطاقة الذاكرة عند تحديد HLG أو F-Log أو مقاطع P الحساسيات الدنيا والقصوى لـ

(ATOMOS) أو RAW  (Blackmagic) لخرج HDMI هي ISO 1250 وISO 12800، عىل التوايل.
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ضبط قرص التحكم        اإلصدار 1.10
اخَرت األدوار التي تلعبها أقراص التحكم.

الوصفالوصفالخيارالخيار

قم بتعيني رسعة الغالق (.S.S (تحويل الربنامج)) أو فتحة العدسة (فتحة العدسة) * قرص األمر األمامي 1
لـقرص األمر األمامي 1.

تعيني رسعة الغالق (.S.S (تحويل الربنامج))، فتحة العدسة (فتحة العدسة) *، الحساسية قرص األمر األمامي 2
(ISO)، أو بدون دور (ال يشء) عىل قرص األمر األمامي 2 أو قرص األمر األمامي 3. قرص األمر األمامي 3

تعيني رسعة الغالق (.S.S (تحويل الربنامج))، فتحة العدسة (فتحة العدسة) *، الحساسية قرص األمر الخلفي
(ISO)، أو بدون دور (ال يشء) عىل قرص التحكم الخلفي.

ميكن ضبط تعويض التعريض الضويئ باستخدام إما أقراص التحكم األمامية أو الخلفية أو تجربة فرض التعويض
كالها بعد الضغط عىل زر d (تعويض التعريض الضويئ).

تدوير حلقة الفتحة إىل A أو C يف الوضع A (أولوية الفتحة AE) أو M (يدوي).  *
  N  •.مكن الوصول إىل ضبط قرص التحكم أيًضا بالضغط عىل مركز قرص التحكم األمامي باستمرار

بإمكانك أيًضا الضغط عىل مركز قرص التحكم األمامي للتبديل بني اإلعدادات يف األمر قرص األمر األمامي 1 • 
وقرص األمر األمامي 2 وقرص األمر األمامي 3.
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مذكرات
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