
BL00005184-801AR

دليل املزايا الجديدة
اإلصدار 2.30

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 2.30 من الربنامج الثابت GFX 50R بإضافة أو تحديث امليزات التالية. تفضل 

بزيارة املوقع التايل للحصول عىل أحدث دليل.
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/  

GFX 50Rالوصفالرقم

P
انظر
P

اإلصدار

11
تم تغيري سلوك قرص التحكم األمامي ليالئم العدسات غري املزودة بحلقات 

712.30الفتحة.

22
تقوم الكامريا اآلن بعرض درجة حرارة اللون التي يتم تحديدها من خالل 

22.00، 103، 12خيار درجة حرارة اللون املوجود عىل قامئة توازن البياض.

33
تقوم الكامريا اآلن بعرض أيقونة مصدر خارجي إلمداد الطاقة عند استمداد 

.AC-15V 22.00، 103، 12الطاقة من محول التيار املرتدد االختياري من الطراز

44
تم تغيري الحد األقىص لعدد الصور التي ميكن حفظها يف مجلد واحد من 

9999 إىل 999.
8542.00

55
'متت إضافة الخيارات CLASSIC Neg. g وETERNA X/سينام إىل 

H9052.00 إعداد جودة الصورة > محاكاة فيلم عىل قامئة التصوير.

66
متت إضافة العنرص تأثري البرشة الناعمة إىل H إعداد جودة الصورة عىل 

9162.00قامئة التصوير.

77
 AF/MF إعداد G إىل AF-S متت إضافة العنرص أولوية إضاءة منخفضة

10262.00عىل قامئة التصوير.

88
تم تحسني أداء G إعداد AF/MF > إعداد اكتشاف الوجه/العني عىل 

10472.00قامئة التصوير.

99
يقدم العنرص A إعداد التصوير > تصحيح الرتكيز البؤري عىل قامئة 

.AUTO 11592.00التصوير خيار يدوي وخيارات تصحيح الرتكيز البؤري



 

GFX 50Rالوصفالرقم

P
انظر
P

اإلصدار

1010
تغريَّ إجراء تصنيف الصور. ونتيجًة لذلك، تغريَّ محتوى شاشات معلومات 

العرض ومتت إضافة العنرص التصنيف إىل قامئة العرض.
  ،130

  ،131

145

  ،11

  ،12

13

2.00

1111

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.
176142.30

1212
متت إضافة خيار ضبط بؤرة العدسة إىل D إعداد الزر/الطلب يف قامئة 

178152.30اإلعداد.

206162.30تم تغيري إجراء ضبط الفتحة ليالئم العدسات غري املزودة بحلقات الفتحة.1313

1414
تغريَّ برنامج الكمبيوتر الذي ميكن استخدامه مع الخيار D ضبط التوصيل > 

187172.00ضبط التوصيل بالحاسب املوجود عىل قامئة اإلعداد.
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تغيريات وإضافات
التغيريات واإلضافات هي كام ييل.

GFX 50R دليل املالك: P 7       اإلصدار 2.30

أقراص التحكم
أدر أو اضغط عىل أقراص التحكم لـ:

قرص التحكم الخلفيقرص التحكم األمامي

تدويرتدوير

حدد عالمات تبويب القامئة أو تنقل عرب • 
القوائم

ضبط الفتحة 1، 2• 
ضبط تعويض التعريض الضويئ 4• 
ضبط الحساسية  1• 
شاهد صوًرا أخرى أثناء العرض• 

ظلل عنارص القامئة• 
اخرت التوليفة املرغوبة بني رسعة الغالق والفتحة • 

(تحويل الربنامج)
اخرت رسعة الغالق 1• 
اضبط اإلعدادات يف القامئة الرسيعة• 
اخرت حجم إطار الرتكيز البؤري• 
اقم بالتكبري أو التصغري أثناء إعادة العرض بإطار • 

كامل
قم بالتكبري أو التصغري أثناء إعادة العرض • 

دة بإطارات متعدِّ

اضغطاضغط

—

قم بالتقريب عىل نقطة الرتكيز البؤري النشطة 3• 
اضغط مع االستمرار الختيار وضع الرتكيز اليدوي • 

يف عرض الرتكيز البؤري 3
قم بالتقريب عىل نقطة الرتكيز البؤري النشطة • 

أثناء العرض
ميكن تغيريها باستخدام D إعداد الزر/الطلب > ضبط قرص التحكم.  1

يف حالة توفر حلقة الفتحة للعدسة مع الوضع "C"، فمن املمكن استخدام أقراص األمر، لضبط الفتحة عندما يتم تدوير حلقة   2
.C الفتحة إىل

متاح فقط إذا تم تعيني تحقق من تركيز بؤرييألحد أزرار الوظائف.  3
.C تم مترير قرص تعويض التعريض الضويئ إىل  4



2

GFX 50R دليل املالك: P 10       اإلصدار 2.00

معني املنظر اإللكرتوين
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01/01/2018 12:00 AM

J تظهر اآلن ،(95 P دليل املالك GFX 50R) عندما يتم تحديد درجة حرارة لون لتوازن البياض
القيمة التي يتم اختيارها عىل الشاشة.

u تقوم الكامريا اآلن بعرض أيقونة مصدر خارجي إلمداد الطاقة عند استمداد الطاقة من محول التيار
.AC-15V املرتدد االختياري من الطراز
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GFX 50R دليل املالك: P 12       اإلصدار 2.00

LCD شاشة

01/01/2018 12:00 AM

P تظهر اآلن ،(95 P دليل املالك GFX 50R) عندما يتم تحديد درجة حرارة لون لتوازن البياض
القيمة التي يتم اختيارها عىل الشاشة.

t تقوم الكامريا اآلن بعرض أيقونة مصدر خارجي إلمداد الطاقة عند استمداد الطاقة من محول التيار
.AC-15V املرتدد االختياري من الطراز
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GFX 50R دليل املالك: P 85       اإلصدار 2.00

التصوير املستمر (وضع سلسلة اللقطات)
اضغط عىل زر الدفع وحدد I مستمر. سوف تلتقط الكامريا الصور أثناء الضغط عىل زر الغالق؛ وينتهي 

التصوير عند تحرير زر الغالق أو عند امتالء بطاقة الذاكرة.
  O  •.يف حال وصول ترقيم امللفات إىل 999 قبل االنتهاء من التصوير، فسيتم تسجيل الصور املتبقية يف مجلد جديد

ينتهي التصوير عندما تكون بطاقة الذاكرة ممتلئة؛ ستقوم الكامريا بتسجيل جميع الصور التي تم تصويرها إىل • 
تلك النقطة. قد ال يبدأ التصوير املتتابع إذا كانت املساحة املتوفرة عىل بطاقة الذاكرة غري كافية.

قد تبطؤ معدالت اإلطار كلام تم التقاط صور أكرث.• 
يتغري معدل اإلطار حسب املشهد ورسعة الغالق والحساسية ووضع الرتكيز البؤري.• 
اعتامًدا عىل أحوال التصوير، قد تبطؤ معدالت اإلطار أو ال ينطلق الفالش.• 
قد تزداد أوقات التسجيل أثناء التصوير املتتابع.• 
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GFX 50R دليل املالك: P 90       اإلصدار 2.00

محاكاة فيلم
قم مبحاكاة تأثريات األنواع املخلفة من األفالم مبا يف ذلك األبيض واألسود (مع أو بدون فالتر األلوان). اخرت 

لوحة ألوان وفًقا لطبيعة الهدف وحسك اإلبداعي.
الوصفالوصفالخيارالخيار

PROVIA/قيايس  c
إنتاج لون قيايس. تناسب مدى واسع من األهداف املراد تصويرها، من صور 

البورتريه حتى املناظر الطبيعية.
مجموعة ألوان عالية التباين من األلوان املشبعة، تناسب الصور الطبيعية.Velvia  d/حيوي

ASTIA  e/ضعيف
يقوم بتحسني مدى التدرجات اللونية املتاحة لدرجات لون البرشة يف الصور 
الشخصية مع الحفاظ عىل درجات اللون األزرق الساطع للساموات يف ضوء 

النهار. يوىص به لتصوير الصور الشخصية بالخارج.
CLASSIC CHROME  i.لون ناعم وتباين ظل معزز من إلعطاء منظر هادئ

PRO Neg. Hi  g
يوفر درجة تباين أعىل بقليل من PRO Neg. Std  h. يوىص به لتصوير 

الصور الشخصية بالخارج.

PRO Neg. Std  h
مجموعة ألوان مخففة. يتم تحسني مدى التدرجات اللونية املتاحة لدرجات لون 

البرشة، مام يجعله اختياًرا جيًدا لتصوير الصور الشخصية يف األستوديو.
CLASSIC Neg.  g.لون معزز مع تدرج لوين حاد لزيادة عمق الصورة
ETERNA/سينام  X.لون ناعم وغني لدرجة الظل تناسب مظهر الفيلم

* ACROS  a.التقاط صور باألبيض واألسود ذات تدرج ثري ووضوح متميز
احادي اللون *  b.التقاط الصور باألبيض واألسود القيايس

سيبيا  f.التقاط صور باللون البني الداكن
متوافر مع مرشحات اللون األصفر (Ye)، األحمر (R)، واألخرض (G)، التي تعمق الظالل الرمادية املقابلة لأللوان   *

 (R) يعمق ألوان البنفسجي واألزرق واألحمر بينام يعمق املرشح األحمر (Ye) املكملة للون املحدد. املرشح األصفر
ألوان األزرق واألخرض. ويعمق املرشح األخرض (G) ألوان األحمر والبني، مبا يف ذلك درجات لون البرشة، مام يجعلها 

خياًرا جيًدا للصور الشخصية.
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GFX 50R دليل املالك: P 91       اإلصدار 2.00

تأثري البرشة الناعمة
برشة ناعمة. 

الوصفالوصفالخيارالخيار
اخرت للحصول عىل تأثري قوي.قوي

اخرت للحصول عىل تأثري ضعيف.ضعيف
OFF.أوقف تشغيل التأثري

متت كذلك إضافة الخيارات تأثري البرشة الناعمة إىل:   N  • إعداد جودة الصورة > تحرير/ حفظ الضبط العادي H
(99 P :دليل املالك GFX 50R)

 • RAW قامئة التشغيل > تحويل C
(137 P :دليل املالك GFX 50R)

D إعداد الزر/الطلب > تحرير/حفظ قامئة رسيعة • 
(195  ،173 P :دليل املالك GFX 50R)

 • (Fn) إعداد الزر/الطلب > ضبط الوظيفة D
(198  ،174 P :دليل املالك GFX 50R)

GFX 50R دليل املالك: P 102       اإلصدار 2.00

AF-S أولوية إضاءة منخفضة
يؤدي تحديد ON إىل زيادة أوقات التعريض الضويئ لإلضاءة املنخفضة للرتكيز البؤري، مام يسمح برتكيز 

بؤري أرسع عندما تكون اإلضاءة ضعيفة.
الخياراتالخيارات

ONOFF
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GFX 50R دليل املالك: P 104       اإلصدار 2.00

إعداد اكتشاف الوجه/العني
يضبط الرصد الذيك للوجه الرتكيز البؤري والتعريض الضويئ عىل 
وجوه األشخاص املوجودة يف أي مكان داخل اإلطار، بحيث مينع 

الكامريا من الرتكيز عىل عنارص الخلفية أثناء تصوير صور البورتريه 
ملجموعة. مناسب للقطات التي تركز عىل أهداف صور البورتريه 

الشخصية. ميكنك كذلك تحديد ما إذا كانت الكامريا تكتشف وتركز 
عىل العيون عند تشغيل الرصد الذيك للوجه من عدمه. اخرت من بني 

الخيارات التالية:
الوصفالوصفالخيارالخيار

الرصد الذيك للوجه فقط.تشغيل وجه/إيقاف عني
تختار الكامريا تلقائيًا العني التي تركز عليها عندما يتم اكتشاف وجه.تشغيل وجه/عني تلقايئ

تركز الكامريا عىل العني اليمنى لألهداف املكتشفة باستخدام الرصد الذيك للوجه.شغل وجه/أوىل عني مينى
وتركز الكامريا عىل العني اليرسى لألهداف املكتشفة باستخدام الرصد الذيك للوجه.شغل وجه/أوىل عني يرسى
الرصد الذيك للوجه وإزالة العني الحمراء ال يعمل.إيقاف وجه/إيقاف عني

  O  • إذا تحرك الهدف املراد تصويره أثناء الضغط عىل زر غالق الكامريا، فقد ال يكون الوجه يف املنطقة التي
يحددها اإلطار األخرض عند التقاط الصورة.

يف بعض األوضاع، تضبط الكامريا التعرض لإلطار ككل بدالً من ضبطه بالنسبة لهدف البورتريه فقط.• 
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  N  •.يُشار إىل الوجه الذي تحدده الكامريا بواسطة حد أخرض
يف حال وجود أكرث من وجه يف اإلطار، ستحدد الكامريا الوجه األقرب للمركز، وسيتم إحاطة الوجوه األخرى • 

بحدود بيضاء.
إذا خرج الهدف املختار عن اإلطار، فسوف تنتظر الكامريا ملدة محددة حتى يرجع ولذلك قد يظهر اإلطار • 

األخرض يف مواقع ال يُرى فيها وجه.
بناًء عىل ظروف التصوير، قد يتم تعطيل إمكانية اختيار الوجه يف نهاية التصوير املتتابع.• 
ميكن اكتشاف الوجوه مع كون الكامريا يف االتجاه الرأيس أو األفقي.• 
إذا مل تتمكن الكامريا من اكتشاف عيون الهدف ألنها مخفية بالشعر أو النظارات أو أشياء أخرى، ستقوم • 

الكامريا بالرتكيز عىل الوجوه بدالً من العيون.
ميكن كذلك الوصول إىل خيارات اكتشاف وجه/عني عرب االختصارات.• 



9

GFX 50R دليل املالك: P 115       اإلصدار 2.00

 تصحيح الرتكيز البؤري
اخرت من وضعي تصحيح الرتكيز البؤري AUTO و يدوي.

يدوي: يف الوضع يدوي، تختار ما ييل.• 
الوصفالوصفالخيارالخيار

FRAMES.اخَرت عدد اللقطات
اخَرت مدى تغري الرتكيز البؤري مع كل لقطة.الخطوة
اخَرت الفاصل الزمني بني اللقطات.فاصل

الرتكيز و FRAMES/الخطوة
دة لـFRAMES وخطوة عىل الرسم التوضيحي. تظهر العالقة بني الرتكيز والخيارات املُحدَّ

1 2 3 4 5

:

موضع بداية الرتكيز
يستمر الرتكيز من موضع البداية نحو الالنهاية.• 
تُفرسَّ القيم الصغرية لـخطوة كتغيريات صغرية يف الرتكيز وقيم أكرب يف التغيريات األكرب.• 
د لـFRAMES، ينتهي التصوير عندما يصل الرتكيز إىل الالنهاية.•  بغض النظر عن الخيار املُحدَّ

خطوة

Frames



10

AUTO: يف الوضع AUTO، تحسب الكامريا قيمة FRAMES و الخطوة تلقائيًا.• 

حدد A إعداد التصوير يف قامئة التصوير، قم بتظليل تصحيح الرتكيز البؤري، واضغط عىل  1
.MENU/OK

حدد AUTO واخرت فاصل. 2
سيتم عرض املنظر خالل العدسة.

قم بالرتكيز عىل أقرب طرف للهدف واضغط عىل  3
.MENU/OK

تظهر مسافة الرتكيز البؤري املحددة كـ A عىل مؤرش 
Bمسافة الرتكيز البؤري.

A

  N .ًميكن اختيار نفس مدى الرتكيز البؤري بالرتكيز عىل الطرف األبعد للهدف أوال

قم بالرتكيز عىل أبعد طرف للهدف واضغط عىل  4
.DISP/BACK

 A) ومدى الرتكيز (B) تظهر مسافة الرتكيز البؤري املحددة
Aإىل B) عىل مؤرش مسافة الرتكيز.

B

  N .مرة أخرى A وتحديد MENU/OK ميكنك الضغط عىل زر ،DISP/BACK بدالً من الضغط عىل زر

التقط الصور الفوتوغرافية. 5
ستقوم الكامريا بحساب القيم لـ FRAMES و الخطوة 

تلقائيًا. سيظهر عدد اإلطارات يف الشاشة.
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GFX 50R دليل املالك: P 130       اإلصدار 2.00

شاشة العرض
يبني هذا القسم املؤرشات التي ميكن أن تظهر أثناء العرض.

ألغراض توضيحية، يتم عرض الشاشات مع إظهار كافة املؤرشات مضاءة عليها.   O 

01/01/2018 10:00 AM

A B C D E F G

H

I

J

K

LMNOPQRSTU

V

W

b

a

Z

Y

X

 Aالتاريخ والوقت
 BBluetooth تشغيل/إيقاف
 Cأمر إرسال الصور
 Dحالة إرسال الصورة
 Eعدد اإلطارات املحددة للتحميل
 Fفتحة البطاقة
 Gرقم اإلطار
 Hصورة محمية
 Iبيانات املوقع
 Jمؤرش إزالة احمرار العني
 Kمؤرش رصد الوجه
 Lمستوى البطارية
 Mجودة الصورة
 Nحجم الصورة

 Oمحاكاة الفيلم
 Pنطاق دينامييك
 Qتوازن البياض
 Rالحساسية
 Sتعويض التعريض الضويئ
 Tالفتحة
 Uرسعة الغالق
 Vمؤرش وضع العرض
 Wرمز الفيلم
 Xصورة هدية
 Yمؤرش مساعدة دفرت الصور
 ZDPOF مؤرش طباعة
 aذاكرة صوتية
 b13 ....................................................................التصنيف
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GFX 50R دليل املالك: P 131       اإلصدار 2.00

DISP/BACK زر
يتحكم زر DISP/BACK يف ظهور املؤرشات أثناء العرض.

إيقاف املعلوماتقيايس

5.6

01/01/2018 10:00 AM

12800 +1.01/1000

عرض املعلومات

شاشة املعلومات
يف شاشة املعلومات، ميكنك الضغط عىل ذراع الرتكيز (رافعة الرتكيز) ألعىل للتدوير عرب سلسلة من املعلومات والرسوم 

البيانية النسيجية.

التفضيالت: تقييم الصور
ميكن تصنيف الصور عرب العنرص التصنيف عىل قامئة العرض.
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GFX 50R دليل املالك: P 145       اإلصدار 2.00

التصنيف
قم بتقييم الصور باستخدام النجوم.

حدد التصنيف يف قامئة العرض. 1

أدر قرص األمر األمامي الختيار صورة وقرص األمر الخلفي الختيار تقييم يرتاوح من 0 إىل 5 نجوم  2
.("I")

  N  •.ميكن استخدام ذراع الرتكيز (رافعة الرتكيز) بدالً من قرص األمر األمامي الختيار صورة
ميكن أيًضا عرض مربع حور التقييم بالضغط عىل زر Fn3 يف العرض بإطار واحد أو تسعة أو مئة.• 
استخدم عنارص التحكم باللمس للتكبري أو التصغري.• 
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GFX 50R دليل املالك: P 176       اإلصدار 2.30

 ضبط قرص التحكم
اخَرت األدوار التي تلعبها أقراص التحكم.

الوصفالوصفالخيارالخيار

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

تعيني رسعة الغالق (.S.S (تحويل الربنامج)) أو فتحة العدسة (فتحة العدسة) 1 أو قرص األمر األمامي 2
تعويض التعريض الضويئ (تعويض التعريض الضويئ) 2 أو الحساسية (ISO) أو بدون 

دور (ال يشء) عىل قرص األمر األمامي 2 أو قرص األمر األمامي 3. قرص األمر األمامي 3

قرص األمر الخلفي
تعيني رسعة الغالق (.S.S (تحويل الربنامج)) أو فتحة العدسة (فتحة العدسة) 1 أو 

تعويض التعريض الضويئ (تعويض التعريض الضويئ) 2 أو الحساسية (ISO) أو بدون 
دور (ال يشء) عىل قرص األمر الخلفي.

1  يف حالة توفر حلقة الفتحة للعدسة مع الوضع "C"، فمن املمكن استخدام أقراص األمر، لضبط الفتحة عندما يتم 
.C تدوير حلقة الفتحة إىل

.C تم مترير قرص تعويض التعريض الضويئ إىل  2

  N  •.باستمرار Fn2 وميكن الوصول أيًضا إىل ضبط قرص التحكم بالضغط عىل زر
وميكنك أيًضا الضغط عىل الزر Fn2 للتدوير خالل اإلعدادات بالرتتيب قرص األمر األمامي 1 وقرص األمر • 

األمامي 2 وقرص األمر األمامي 3.
ميكن تعيني أدوار أخرى للزر Fn2 باستخدام D إعداد الزر/الطلب > ضبط الوظيفة (Fn). كام ميكن تعيني • 

الدور املوضح أعاله أيًضا إىل أزرار وظيفية أخرى.
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GFX 50R دليل املالك: P 178       اإلصدار 2.30

 ضبط بؤرة العدسة
اخرت الطريقة املستخدمة يف ضبط بؤرة العدسة عند استخدام العدسات بدون حلقات بؤرة العدسة.

الوصفالوصفالخيارالخيار

o+AUTO  يدوي
أدر قرص التحكم األمامي الختيار بؤرة العدسة. أِدر إىل أبعد من فتحة العدسة األقل الختيار 

A (تلقايئ).

AUTO تلقايئ
يتم تحديد فتحة العدسة تلقائيًا؛ وتعمل الكامريا يف وضع التعريض الضويئ P (برمجة 

التعريض الضويئ) أو S (التعريض الضويئ التلقايئ مع أولوية الغالق).

أِدر قرص التحكم األمامي الختيار بؤرة العدسة؛ وتعمل الكامريا يف وضع التعريض الضويئ A يدوي
(التعريض الضويئ التلقايئ مع أولوية بؤرة العدسة) أو M (يدوي).

  N .ميكن تخصيص هذا الخيار لزر الوظيفة
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GFX 50R دليل املالك: P 206       اإلصدار 2.30

العدسات بدون حلقات بؤرة العدسة
الطريقة املستخدمة لضبط بؤرة العدسة ميكن اختيارها باستخدام 

D إعداد الزر/الطلب > ضبط بؤرة العدسة. عند تحديد خيار آخر 
خالف AUTO تلقايئ، ميكن ضبط بؤرة العدسة باستخدام قرص 

التحكم األمامي.

  N  اإلعدادات االفرتاضية للتحكم يف بؤرة العدسة هي قرص التحكم األمامي، ولكن ميكن إعادة تعيينه لقرص
التحكم الخلفي باستخدام خيار D إعداد الزر/الطلب > ضبط قرص التحكم.
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GFX 50R دليل املالك: P 187       اإلصدار 2.00

ضبط التوصيل بالحاسب
اضبط اإلعدادات لالتصال بجهاز كمبيوتر.

الوصفالوصفالخيارالخيار

USB قاريء بطاقة
يؤدِّي توصيل الكامريا إىل جهاز كمبيوتر باستخدام كبل USB إىل متكني وضع نقل 

البيانات تلقائيًا، األمر الذي يسمح بنسخ البيانات إىل الكمبيوتر. تعمل الكامريا بشكل 
طبيعي عندما ال تكون متَّصلة.

التصوير التلقايئ املتصل 
USB

ميكن التحكم يف الكامريا عرب جهاز كمبيوتر متصل عرب USB. ميكن التقاط الصور 
عن بعد وتنزيلها تلقائيًا عىل أجهزة الكمبيوتر التي تعمل فيها Capture One أو 

 FUJIFILM X أو Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin

Acquire. ميكن كذلك استخدام FUJIFILM X Acquire لحفظ إعدادات الكامريا 

وتحميلها. تعمل الكامريا بشكل طبيعي عندما ال تكون متَّصلة.

التصوير املتصل الثابت 
USB

كام هو الحال عند التصوير التلقايئ املتصل USB، باستثناء أن الكامريا تبقى يف الوضع 
"التصوير املرتبط" عندما يكون جهاز الكمبيوتر غري متصل، مام يسمح لجهاز الكمبيوتر 

باستئناف التحكم عند إعادة إنشاء االتصال بعد قطع االتصال عن طريق الخطأ أو 
بأي شكل آخر من املقاطعة. الحظ أنه ال يتم تسجيل الصور يف بطاقة الذاكرة تحت 

اإلعدادات االفرتاضية.
التصوير املتصل الالسليك 

الثابت
د شبكة باستخدام  د هذا الخيار للتصوير الالسليك عن بعد. حدِّ حدِّ

D ضبط التوصيل > أعداد الشبكة.

تحويل USB أويل/استعادة

 USB إىل متكني وضع تحويل USB يؤدي توصيل الكامريا إىل جهاز كمبيوتر عرب كبل
أويل/استعادة النسخ االحتياطي. تعمل الكامريا بشكل طبيعي عندما ال تكون متَّصلة.

تحويل USB أويل (مطلوب FUJIFILM X RAW STUDIO): استخدم محرِّك • 
 JPEG إىل صور بصيغة RAW معالجة الصور الخاص بالكامريا لتحويل الصور بصيغة

عالية الجودة برسعة.
ل إعدادات الكامريا. أِعد •  استعادة (مطلوب FUJIFILM X Acquire): خزِّن وحمِّ

تكوين الكامريا يف لحظة أو قم مبشاركة اإلعدادات مع كامريات أخرى من نفس النوع.
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تنطبق إعدادات D ادارة الطاقة > إيقاف تلقايئ أثناء التصوير املتَّصل أيًضا. ملنع توقف الكامريا عن التشغيل    O 
تلقائيًا، حدد OFF لـإيقاف تلقايئ.

  N  قم بزيارة املواقع اإللكرتونية املوضحة فيام ييل للحصول عىل املزيد من املعلومات أو لتنزيل برنامج الكمبيوتر
التايل:

 • :Capture One Express Fujifilm

https://www.captureone.com/products-plans/capture-one-express/fujifilm

 • :Capture One Pro Fujifilm

https://www.captureone.com/explore-features/fujifilm

 • :Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin

https://fujifilm-x.com/global/products/software/adobe-photoshop-lightroom-tether-plugin/

 • :FUJIFILM X Acquire

https://fujifilm-x.com/products/software/x-acquire/

 • :FUJIFILM X RAW STUDIO

https://fujifilm-x.com/products/software/x-raw-studio/

 • :RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX

https://fujifilm-x.com/support/download/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkypix/
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