
BL00005183-801AR

دليل املزايا الجديدة
اإلصدار 4.30

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 4.30 من الربنامج الثابت GFX 50S بإضافة أو تحديث امليزات التالية. تفضل 

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

GFX 50Sالوصفالرقم

P
انظر
P

اإلصدار

13.00، 78، 81متت إضافة العنرص Z تصحيح الرتكيز إىل أوضاع الدفع.11

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

24.00، 123، 14خيار درجة حرارة اللون املوجود عىل قامئة توازن البياض.

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

.AC-15V 24.00، 123، 14الطاقة من محول التيار املرتدد االختياري من الطراز

44
متت إضافة خيار E مستشعر العني + عرض صورة LCD إىل شاشات 

.VIEW MODE 1642.00العرض التي ميكن الوصول إليها عرب زر

55
ة  ميكن استخدام عصا الرتكيز لتغيري مناطق الرتكيز عندما تكون الشاشة ُمكربَّ

6954.00أثناء التحقق من الرتكيز البؤري.

66
ة  ميكن استخدام عصا الرتكيز لتغيري مناطق الرتكيز عندما تكون الشاشة ُمكربَّ

.MF 7364.00أثناء استخدام مساعد

77
تتوفر خيارات حساسية AUTO1  ISO وAUTO2 وAUTO3 اآلن عند 

7474.00تدوير قرص الحساسية إىل C (األمر).

88
تم تغيري الحد األقىص لعدد الصور التي ميكن حفظها يف مجلد واحد من 

9999 إىل 999.
8284.00

99
'متت إضافة الخيارات CLASSIC Neg. g وETERNA X/سينام إىل 

H8894.00 إعداد جودة الصورة > محاكاة فيلم عىل قامئة التصوير.



GFX 50Sالوصفالرقم

P
انظر
P

اإلصدار

1010
متت إضافة العنرص تأثري البرشة الناعمة إىل H إعداد جودة الصورة عىل 

89104.00قامئة التصوير.

1111
 AF/MF إعداد G إىل AF-S متت إضافة العنرص أولوية إضاءة منخفضة

98104.00عىل قامئة التصوير.

1212
تم تحسني أداء G إعداد AF/MF > إعداد اكتشاف الوجه/العني عىل 

100114.00قامئة التصوير.

1313
متت إضافة العنرص تصحيح الرتكيز البؤري إىل A إعداد التصوير عىل قامئة 

106التصوير.

13

3.00

1414
يقدم العنرص A إعداد التصوير > تصحيح الرتكيز البؤري عىل قامئة 

.AUTO 1064.00التصوير خيار يدوي وخيارات تصحيح الرتكيز البؤري

109153.10متت إضافة خيار تقليل الوميض إىل A إعداد التصوير يف قامئة التصوير.1515

1616

تم نقل الخيار وضع التنسيق 35مم املوجود يف قامئة التصوير إىل املستوى 
األعىل من قامئة A إعداد التصوير. ميكن اآلن استخدام وضع التنسيق 

35مم حتى دون مهايئ تركيب.

111153.30

1717
تغريَّ إجراء تصنيف الصور. ونتيجًة لذلك، تغريَّ محتوى شاشات معلومات 

العرض ومتت إضافة العنرص التصنيف إىل قامئة العرض.
  ،120

  ،121

136

  ،16

  ،17

18

4.00

130183.30متت إضافة البند مسح فوري (فتحةJPG/1 فتحة2) إىل قامئة العرض.1818

1919
ترتاوح الخيارات املتوفِّرة اآلن لـD إعداد الشاشة > سطوع EVF > يدوي 

153192.00يف قامئة اإلعداد من 5+ إىل 7−.

153193.30متت إضافة الخيار ضبط لون EVF إىل D إعداد الشاشة عىل قامئة اإلعداد.2020



 

GFX 50Sالوصفالرقم

P
انظر
P

اإلصدار

153193.30متت إضافة الخيار ضبط لون LCD إىل D إعداد الشاشة عىل قامئة اإلعداد.2121

2222
متت إضافة الخيارين وضع املؤرشات الكبرية(EVF) ووضع املؤرشات 

159الكبرية(LCD) إىل D إعداد الشاشة عىل قامئة اإلعداد.
  ،20

21
3.10

2323
متت إضافة الخيار إعداد شاشة مؤرشات كبرية إىل D إعداد الشاشة عىل 

159223.10قامئة اإلعداد.

2424
متت إضافة خيار تشغيل .oS.S إىل D إعداد الزر/الطلب يف قامئة 

164232.00اإلعداد.

2525
متت إضافة خيار تصوير بدون بطاقة إىل D إعداد الزر/الطلب يف قامئة 

165232.00اإلعداد.

2626
متت إضافة خيار ضبط بؤرة العدسة إىل D إعداد الزر/الطلب يف قامئة 

166244.30اإلعداد.

2727
متت إضافة خيار اخرت الحافظة إىل D حفظ بيانات اإلعداد يف قامئة 

171243.20اإلعداد.

2828
خيارات إعدادات نقطة الوصول و عنوان IP متت إضافتهام إىل D ضبط 

172251.10التوصيل > إعدادات السلكية يف قامئة اإلعداد.

2929

 تم نقل محتويات عنرص قامئة اإلعداد D ضبط التوصيل > ضبط التوصيل 
بالحاسب إىل D ضبط التوصيل > إعدادات السلكية > إعدادات نقطة 

الوصول.
173251.10

174251.10متت إضافة خيار معلومات إىل D ضبط التوصيل يف قامئة اإلعداد.3030



GFX 50Sالوصفالرقم

P
انظر
P

اإلصدار

3131
متت إضافة خيار السليك ثابت إىل D ضبط التوصيل > وضع تصوير 

174الكمبيوتر يف قامئة اإلعداد.

26

1.10

3232
تم تغيري خيار D ضبط التوصيل > وضع تصوير الكمبيوتر يف قامئة اإلعداد 

1742.00إىل ضبط التوصيل بالحاسب.

3333
تغريَّ برنامج الكمبيوتر الذي ميكن استخدامه مع الخيار D ضبط التوصيل > 

1744.00ضبط التوصيل بالحاسب املوجود عىل قامئة اإلعداد.

189تم تغيري إجراء ضبط الفتحة ليالئم العدسات غري املزودة بحلقات الفتحة.3434
  ،28

29
4.30

3535
مُيكن اآلن استخدام رئيس فالش ستوديو من أطراف خارجية متوافق مع 

.FUJIFILM198302.00نظام الفالش الخاص بـ

3636
باإلضافة إىل طابعات SHARE من Instax املُدرجة يف البند "ُملحقات من 

.SP-3 تدعم الكامريا اآلن طراز ،"FUJIFILM
220302.00

3737

ميكن اآلن استخدام الكامريا لتحديث الربنامج الثابت ليس فقط للعدسات 
بل أيًضا للملحقات اإلضافية مثل وحدات الفالش املثبتة عىل قاعدة 

ومحوالت الرتكيب.
232—1.10



1

تغيريات وإضافات
التغيريات واإلضافات هي كام ييل.

GFX 50S دليل املالك: P 7       اإلصدار 3.00

زر الدفع
يؤدي الضغط عىل زر الدفع إىل عرض خيارات وضع الدفع التالية.

PPالوضعالوضع
BB(إطار واحد) صورة ثابتة
II(وضع سلسلة اللقطات) مستمر

OO
 AE تصوير قويس

(تصحيح التعريض الضويئ)
WW(تصحيح الحساسية) ISO سناد

XX
 تصوير قويس ملحاكاة فيلم 

(تصحيح محاكاة الفيلم)

PPالوضعالوضع
VV(تصحيح توازن البياض) توازن البياض BKT

YY
تصوير قويس دينامييك 

(تصحيح النطاق الدينامييك)
ZZ(تصحيح الرتكيز) 8تصحيح الرتكيز

jjتعريض ضويئ متعدد
FFفيلم
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GFX 50S دليل املالك: P 12       اإلصدار 4.00

معني املنظر اإللكرتوين

1.0 GRIP

5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5

01/01/2017 12:00 AM

G تظهر اآلن ،(92 P دليل املالك GFX 50S) عندما يتم تحديد درجة حرارة لون لتوازن البياض
القيمة التي يتم اختيارها عىل الشاشة.

k 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 50S دليل املالك: P 14       اإلصدار 4.00

LCD شاشة

GRIP

01/01/2017 12:00 AM

O تظهر اآلن ،(92 P دليل املالك GFX 50S) عندما يتم تحديد درجة حرارة لون لتوازن البياض
القيمة التي يتم اختيارها عىل الشاشة.

j 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 50S  دليل املالك: P 16       اإلصدار 2.00

ختيار وضع العرض
اضغط عىل زر VIEW MODE (وضع العرض) للتبديل بني أوضاع 

العرض التالية:
E مستشعر العني: يؤدي وضع عينك يف معني املنظر إىل تشغيل • 

معني املنظر وإطفاء شاشة LCD؛ ويؤدي إبعاد عينك إىل إطفاء 
.LCD معني املنظر وتشغيل شاشة

 •.LCD فقط: تشغيل معني املنظر، إطفاء شاشة EVF

LCD فقط: تشغيل معني املنظر، إطفاء معني املنظر.• 

EVF فقط + E: يؤدي وضع عينك عىل معني املنظر إىل تشغيل معني املنظر؛ وإبعادها يؤدي إىل • 

إطفاء معني املنظر. تظل شاشة LCD منطفئة.
E مستشعر العني + عرض صورة LCD: يؤدِّي وضع عينك مبحاذاة معني املنظر أثناء التصوير إىل • 

تشغيله ويف املُقابل تُستخدم شاشة LCD لعرض الصور مبجرَّد إبعاد عينك من معني املنظر أثناء التصوير.
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GFX 50S  دليل املالك: P 69       اإلصدار 4.00

اختيار نقطة الرتكيز
التحقق من الرتكيز البؤري

لتكبري منطقة الرتكيز البؤري الحالية من أجل الرتكيز الدقيق، اضغط عىل 
عنرص التحكم الذي أُسند إليه زوم الرتكيز البؤري (يف اإلعدادت االفرتاضية 

يكون هذا العنرص هو منتصف قرص التحكم الخلفي). اضغط قرص التحكم 
مرة أخرى إللغاء الزوم.

زوم الرتكيز البؤريالعرض العادي

يف وضع الرتكيز البؤري، S ميكن ضبط الزوم عن طريق تدوير قرص التحكم الخلفي. اختيار منطقة الرتكيز    N 
باستخدام عصا الرتكيز متاح أثناء زوم الرتكيز. ال يتوفر زوم الرتكيز البؤري يف وضع الرتكيز البؤري C أو عندما 

يعمل خيار G إعداد AF/MF  > ضبط AF املسبق أو إذا تم تحديد خيار آخر خالف r نقطة واحدة من 
.AF أجل وضع

إلسناد زوم الرتكيز البؤري إىل أحد عنارص التحكم، حدد تحقق من تركيز بؤري لـ D إعداد الزر/الطلب > ضبط 
.(Fn) الوظيفة
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GFX 50S دليل املالك: P 73       اإلصدار 4.00

التحقق من الرتكيز البؤري
زوم الرتكيز البؤري

عند اختيار ON من أجل G إعداد AF/MF  > تحقق من تركيز بؤري، فستقوم الشاشة تلقائيًا بتكبري 
منطقة الرتكيز البؤري املحددة عند تدوير حلقة الرتكيز البؤري.

عند تحديد قيايس أو ابراز ذروة الرتكيز من أجل G إعداد AF/MF > مساعد MF، فإنه ميكن ضبط التكبري    N 
عن طريق تدوير قرص التحكم الخلفي. اختيار منطقة الرتكيز باستخدام عصا الرتكيز متاح أثناء زوم الرتكيز.
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GFX 50S دليل املالك: P 74       اإلصدار 4.00

حساسية
يضبط حساسية الكامريا تجاه الضوء.

اضغط عىل تحرير قفل قرص الحساسية، وقم بتدوير القرص إىل 
اإلعداد املرغوب، ثم اضغط تحرير مرة أخرى لقفل القرص يف 

موضعه.

الوصفالوصفالخيارالخيار

A (تلقايئ)
يتم ضبط الحساسية تلقائيًا استجابة ألحوال التصوير وفًقا للخيار املحدد من أجل 

A إعداد التصوير > إعداد ISO تلقايئ. اخرت من بني AUTO1 و AUTO2 و 
.AUTO3

C (األمر)
 ،AUTO3و AUTO2و AUTO1 قم بتدوير قرص التحكم األمامي لالختيار بني

باإلضافة إىل قيم من 50 إىل 102400. يُشار للقيم التي تبلغ 50 أو أكرث من 25600 
باسم "قيم ممتدة".

يضبط الحساسية يدويًا. تظهر القيمة املحددة يف الشاشة.12800–100

ضبط الحساسية 
ميكن استخدام القيم األعىل لتقليل التشوش يف الصور عندما تكون اإلضاءة ضعيفة، يف حني تتيح القيم األدىن الحصول 

عىل رسعات غالق أبطأ أو فتحات أعرض يف الضوء الساطع، ومع ذلك، الحظ أن البقع قد تظهر يف الصور امللتقطة عند 
مستويات حساسية عالية.
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GFX 50S دليل املالك: P 82       اإلصدار 4.00

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.
يف حال وصول ترقيم امللفات إىل 999 قبل االنتهاء من التصوير، فسيتم تسجيل الصور املتبقية يف مجلد جديد.   O 

قد ال يبدأ التصوير املستمر إذا كانت املساحة املتوفرة عىل بطاقة الذاكرة غري كافية.

يتغري معدل اإلطار حسب الهدف ورسعة الغالق والحساسية ووضع الرتكيز البؤري. قد تبطؤ معدالت اإلطار 
وتزداد أوقات التسجيل كلام تم التقاط صور أكرث. اعتامًدا عىل أحوال التصوير، قد ينطلق الفالش أو ال ينطلق.

 GFX 50S دليل املالك: P 81       اإلصدار 3.00
Z تصحيح الرتكيز

يف كل مرة يتم فيها الضغط عىل زر الغالق، تقوم الكامريا بالتقاط سلسلة من الصور يكون لكل منها تركيز 
بؤري مختلف. ميكن تحديد عدد اللقطات ومدى تغري الرتكيز البؤري مع كل لقطة والفاصل الزمني بني 

.(13 P) إعداد التصوير > تصحيح الرتكيز البؤري A اللقطات باستخدام
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GFX 50S دليل املالك: P 88       اإلصدار 4.00

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 c/قيايس
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 50S دليل املالك: P 89       اإلصدار 4.00

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
(96 P :دليل املالك GFX 50S)

 • RAW قامئة التشغيل > تحويل C
(128 P :دليل املالك GFX 50S)

D إعداد الزر/الطلب > تحرير/حفظ قامئة رسيعة • 
(179  ،161 P :دليل املالك GFX 50S)

 • (Fn) إعداد الزر/الطلب > ضبط الوظيفة D
(182  ،162 P :دليل املالك GFX 50S)

GFX 50S دليل املالك: P 98       اإلصدار 4.00

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 50S دليل املالك: P 100       اإلصدار 4.00

إعداد اكتشاف الوجه/العني
يضبط رصد الوجه الذيك الرتكيز 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 للصور التي تركيز عىل أهداف صور البورتريه الشخصية. 
ميكن اكتشاف الوجوه والكامريا يف وضع أفقي أو رأيس؛ يف حالة 

اكتشاف وجه، سيتم اإلشارة إليه بإطار أخرض. يف حال وجود أكرث من 
وجه يف اإلطار، ستختار الكامريا الوجه األقرب للمركز؛ سيتم إحاطة الوجوه األخرى بإطار أبيض. ميكنك كذلك 

تحديد ما إذا كانت الكامريا تكتشف وتركز عىل العيون عند تشغيل رصد الوجه الذيك 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  شغل وجه/أولوية العني اليمنى
للوجه.

وتركز الكامريا عىل العني اليرسى لألهداف املكتشفة باستخدام الرصد الذيك  شغل وجه/أولوية العني اليرسى
للوجه.

الرصد الذيك للوجه وإزالة العني الحمراء ال يعمل.إيقاف وجه/إيقاف عني

يف بعض األوضاع، تضبط الكامريا التعرض لإلطار ككل بدالً من ضبطه بالنسبة لهدف البورتريه فقط.   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.
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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.
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GFX 50S دليل املالك: P 106       اإلصدار 4.00

 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
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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.

.(182  ،162 P دليل املالك GFX 50S) كام ميكن تعيني إعداد تصحيح الرتكيز لزر الوظيفة   N 
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GFX 50S دليل املالك: P 109       اإلصدار 3.10

تقليل الوميض
حدد ON لتقليل ارتعاش الصور وشاشة العرض عند التصوير تحت أضواء فلورسنت ومصادر ضوء أخرى 

مشابهة.
الخياراتالخيارات

ONOFF

متكني خاصية تقليل االرتعاش يعمل عىل تعطيل الغالق اإللكرتوين ويزيد الوقت الالزم لتسجيل الصور.   O 

GFX 50S دليل املالك: P 111       اإلصدار 3.30

وضع التنسيق 35مم
يقوم متكني A إعداد التصوير > وضع التنسيق 35مم عىل قامئة 

التصوير بضبط زاوية الصورة عىل 35مم، ويُعكس التغيري عىل 
الشاشة.

الوصفالوصفالخيارالخيار
ON.تم ضبط زاوية الصورة عىل 35مم، ويُعكس التغيري عىل الشاشة
OFF.تم إلغاء متكني وضع التنسيق 35مم

AUTO.يتم متكني وضع التنسيق 35مم تلقائيًا عندما يتم تركيب وصلة قاعدة تقوم بدعم الكشف التلقايئ

يشتمل العنرص D إعداد الشاشة > تهيئة العرض حسب الطلب يف قامئة اإلعداد (GFX 50S دليل املالك    N 
P 19، 158) عىل خيار (ُمَمّكن افرتاضيًا) لعرض أيقونة وضع التنسيق 35مم.

.3 : 2 O إعداد جودة الصورة > حجم الصورة عىل قامئة التصوير ثابت عىل H العنرص
.(182 ،162 P دليل املالك GFX 50S) كام ميكن تعيني وضع التنسيق 35مم لزر الوظيفة
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GFX 50S دليل املالك: P 120       اإلصدار 4.00

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

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

1.1. 2017 12:00 AM

 Aالتاريخ والوقت
 Bمؤرش رصد الوجه
 Cمؤرش إزالة احمرار العني
 Dبيانات املوقع
 Eصورة محمية
 Fفتحة البطاقة
 Gرقم اإلطار
 Hصورة هدية
 Iمؤرش مساعدة دفرت الصور
 JDPOF مؤرش طباعة
 Kمستوى البطارية

 Lجودة/حجم الصورة
 Mمحاكاة الفيلم
 Nنطاق دينامييك
 Oتوازن البياض
 Pالحساسية
 Qتعويض التعريض الضويئ
 Rالفتحة
 Sرسعة الغالق
 Tمؤرش وضع العرض
 Uرمز الفيلم
 V18 ....................................................................التصنيف
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GFX 50S دليل املالك: P 121       اإلصدار 4.00

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

إيقاف املعلوماتقيايس
1.1.2017 12:00 AM

1.1.2017.12:00 AM

عرض املعلومات

شاشة املعلومات
يف شاشة املعلومات، ميكنك الضغط عىل زر االختيار ألعىل للتدوير عرب سلسلة من املعلومات والرسوم البياناية 

النسيجية.

التفضيالت: تقييم الصور
ميكن تصنيف الصور عرب العنرص التصنيف عىل قامئة العرض.
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GFX 50S دليل املالك: P 136       اإلصدار 4.00

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 زر االختيار بدالً من قرص األمر األمامي الختيار صورة

ميكن أيًضا عرض مربع حور التقييم بالضغط عىل زر Fn5 يف العرض بإطار واحد أو تسعة أو مئة.

استخدم عنارص التحكم باللمس للتكبري أو التصغري.

GFX 50S دليل املالك: P 130       اإلصدار 3.30

مسح فوري (فتحةJPG/1 فتحة2)
التقاط صور مع تحديد RAW / JPEG لـ D حفظ بيانات اإلعداد > إعداد فتحة كارت (صور ثابت) 

يعمل عىل إنشاء صورتني. اخرت ما إذا كان حذف صورة RAW سيؤدي إىل حذف نسخة JPEG أم ال.
الوصفالوصفالخيارالخيار

ON
يؤدِّي حذف الصورة RAW من البطاقة يف الفتحة1 إىل حذف النسخة JPEG من البطاقة يف 

الفتحة2 أيًضا.

OFF
ال يؤدِّي حذف الصورة RAW من البطاقة يف الفتحة1 إىل حذف النسخة JPEG من البطاقة يف 

الفتحة2.
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GFX 50S دليل املالك: P 153       اإلصدار 2.00

EVF سطوع  
قم بضبط سطوع الشاشة يف معني املنظر اإللكرتوين. حدد يدوي لالختيار من بني 13 خيار من 5+ 

(ساطعة) إىل 7− (مظلمة)، أو حدد تلقايئ لتعديل السطوع التلقايئ.
خياراتخيارات

تلقائييدوي

GFX 50S دليل املالك: P 153       اإلصدار 3.30

EVF ضبط لون
ل لون الشاشة يف معني املنظر اإللكرتوين. عدِّ

د. 1 ل األلوان باستخدام املحدِّ EVFعدِّ

2 .MENU/OK اضغط عىل

GFX 50S دليل املالك: P 153       اإلصدار 3.30

LCD ضبط لون
.LCD ل لون الشاشة يف شاشة عدِّ

د. 1 ل األلوان باستخدام املحدِّ عدِّ

2 .MENU/OK اضغط عىل
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GFX 50S دليل املالك: P 159       اإلصدار 3.10

(EVF)وضع املؤرشات الكبرية
قم بتحديد ON لعرض املؤرشات الكبرية عىل معني املنظر اإللكرتوين. ميكن تحديد املؤرشات التي تُعرض 

باستخدام D إعداد الشاشة > إعداد شاشة مؤرشات كبرية.

OFFON

ًدا لـوضع املؤرشات الكبرية(EVF)، مبا يف ذلك: ال تُعرض بعض األيقونات عندما يكون ON ُمحدَّ   O  •مؤرش الرتكيز البؤري
وضع الرتكيز• 
مؤرش املسافة• 

مستوى التسجيل• 
وضع مثبت الصورة• 

 (ON) إذا تم تعيني وضع املؤرشات الكبرية إىل زر وظيفة ما، فإنه ميكن استخدام هذا الزر للتبديل بني تشغيل   N 
.(182 ،162 P دليل املالك GFX 50S) وضع املؤرشات الكبرية (OFF) وإيقاف تشغيل
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GFX 50S دليل املالك: P 159       اإلصدار 3.10

(LCD)وضع املؤرشات الكبرية
قم بتحديد ON لعرض املؤرشات الكبرية عىل شاشة LCD. ميكن تحديد املؤرشات التي تُعرض باستخدام 

D إعداد الشاشة > إعداد شاشة مؤرشات كبرية.

OFFON

ًدا لـوضع املؤرشات الكبرية(LCD)، مبا يف ذلك: ال تُعرض بعض األيقونات عندما يكون ON ُمحدَّ   O  •مؤرش الرتكيز البؤري
وضع الرتكيز• 
مؤرش املسافة• 

مستوى التسجيل• 
وضع مثبت الصورة• 

 (ON) إذا تم تعيني وضع املؤرشات الكبرية إىل زر وظيفة ما، فإنه ميكن استخدام هذا الزر للتبديل بني تشغيل   N 
.(182 ،162 P دليل املالك GFX 50S) وضع املؤرشات الكبرية (OFF) وإيقاف تشغيل
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GFX 50S دليل املالك: P 159       اإلصدار 3.10

إعداد شاشة مؤرشات كبرية
اخَرت املؤرشات التي تُعرض عندما يكون ON محّدًدا لـ D إعداد 

الشاشة > وضع املؤرشات الكبرية(EVF) أو وضع املؤرشات 
.(LCD)الكبرية

الوصفالوصفالخيارالخيار

Aشاشة عرضشاشة عرض .(R) اخَرت العنارص التي تُدرج أسفل الشاشة. يُشار إىل العنارص املُحّددة بعالمات اختيار
.MENU/OK إللغاء التحديد، قم بتظليل عالمات االختيار واضغط عىل

Bمقياس مقياس dd.لعرض مؤرش التعريض الضويئ ON حّدد
CL4L4 ، ،L3L3 ، ،L2L2 ، ،L1L1.اخَرت حتى أربعة رموز كبرية لعرضها عىل الجزء األيرس من الشاشة
DR4R4 ، ،R3R3 ، ،R2R2 ، ،R1R1.اخَرت حتى أربعة رموز كبرية لعرضها عىل الجزء األمين من الشاشة
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GFX 50S دليل املالك: P 164       اإلصدار 2.00

 o S.S. تشغيل
حدد OFF لتعطيل الضبط الدقيق لرسعة الغالق باستخدام أقراص التحكم.

خياراتخيارات
ONOFF

GFX 50S دليل املالك: P 165       اإلصدار 2.00

تصوير بدون بطاقة
اخرت ما إذا كان يتم تحرير الغالق دون إدخال بطاقة الذاكرة يف الكامريا.

الوصفالوصفالخيارالخيار

ON
عند عدم إدخال بطاقة ذاكرة، ميكن تحرير الغالق الختبار وظيفة الكامريا وميكن عرض قوائم التصوير 

واإلعداد.

OFF
يتم تعطيل الغالق إذا مل يتم إدخال بطاقة ذاكرة، ملنع فقدان الصور املأخوذة بدون بطاقة ذاكرة 

بالخطأ.
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GFX 50S دليل املالك: P 166       اإلصدار 4.30

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

GFX 50S دليل املالك: P 171       اإلصدار 3.20

اخرت الحافظة
أنيشء املجلدات واخَرت املجلَّد الذي تريد استخدامه لتخزين الصور التالية.

الوصفالوصفالخيارالخيار

د إىل األعىل أو األسفل اخرت الحافظة الختيار املجلَّد الذي تريد تخزين الصور التالية به، اضغط املحدِّ
.MENU/OK لتظليل مجلّد موجود واضغط عىل

أدخل اسم مجلَّد يتألَّف من خمسة حروف إلنشاء مجلّد جديد يتم تخزين الصور التالية به.إنشاء حافظة
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GFX 50S دليل املالك: P 172، 173       اإلصدار 1.10

 إعدادات السلكية
اضبط اإلعدادات لالتصال بشبكات السلكية.

الوصفالوصفالخيارالخيار

إعدادات عامة
اخرت اساًم (االسم) لتحديد الكامريا عىل الشبكة الالسلكية (يتم تخصيص اسم مميز 

للكامريا بشكل افرتايض) أو حدد إعادة ضبط إعدادت السلكية الستعادة اإلعدادات 
االفرتاضية.

تغيري حجم الصورة لهاتف 
H ذيك

اخرت ON (اإلعداد االفرتايض، ينصح به يف أغلب الحاالت) لتغيري حجم الصور الكبرية 
إىل H من أجل التحميل إىل الهواتف الذكية، واخرت OFF لتحميل الصور بحجمها 

األصيل. ينطبق تغيري الحجم فقط عىل النسخة التي يتم تحميلها إىل الهاتف الذيك؛ وال 
تتأثر النسخة األصلية.

إعدادات نقطة الوصول
إعداد سهل: اتصل بنقطة وصول باستخدام إعدادات بسيطة.• 
إعداد يدو: اضبط اإلعدادات يدويًا لالتصال بشبكة السلكية. اخرت الشبكة من قامئة • 

.(SSID قم بإدخال) (حدد من قامئة شبكة) أو أدخل االسم يدويًا

IP عنوان
تلقايئ: يتم تعيني عنوان IP تلقائيًا.• 
يدوي: تعيني عنوان IP يدويًا. اختيار عنوان IP يدويًا (عنوان IP)، قناع الشبكة • 

(قناع الشبكة)، وعنوان البوابة (عنوان البوابة).

GFX 50S دليل املالك: P 174       اإلصدار 1.10

معلومات
شاهد عنوان MAC الخاص بالكامريا.
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GFX 50S دليل املالك: P 174       اإلصدار 4.00

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 > إعدادات السلكية.

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/



28

GFX 50S دليل املالك: P 189       اإلصدار 4.30

حلقة الفتحة
أدر حلقة فتحة العدسة الختيار الفتحة (الرقم البؤري).

تحرير قفل حلقة الفتحة حلقة الفتحة

الوصفالوصفاإلعداداإلعداد
(( ) ) CC.اضبط الفتحة عىل القيمة املختارة بقرص التحكم يف الكامريا

(( ) ) AA.اضبط الفتحة عىل القيمة املختارة تلقائيًا بالكامريا

(( اضبط الفتحة عىل القيمة املختارة.قيم أخرى (قيم أخرى (

  N  اضغط عىل تحرير قفل حلقة الفتحة مع تدوير حلقة ،A أو C أو الختيار قيمة أخرى بعد اختيار ،A أو C الختيار
الفتحة.
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GFX 50S دليل املالك: P 189       اإلصدار 4.30

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 50S دليل املالك: P 198       اإلصدار 2.00

إعدادات الفالش 
 .FUJIFILMمُيكن اآلن استخدام رئيس فالش ستوديو من أطراف خارجية متوافق مع نظام الفالش الخاص بـ

ملزيد من املعلومات، راجع املستندات املزوَّدة مع وحدة فالش الستوديو الخاصة بك.

GFX 50S دليل املالك: P 220       اإلصدار 2.00

 FUJIFILM إكسسوارات من
instaxinstax  SHARESHARE طابعات طابعات

.instax الالسلكية لطباعة الصور عىل فيلم LAN االتصال عن طريق شبكة :SP-3/SP-2/SP-1



7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

https://fujifilm-x.com

