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دليل املزايا الجديدة
اإلصدار 1.10

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:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html



املحتويات   
يرجى مالحظة التغيريات واإلضافات التالية عىل الخصائص املذكورة يف دليل الكامريا.

GFX 50Sالوصفالقسمالرقم
P

انظر
P

بنود القامئة
متت إضافة خيار معلومات إىل D ضبط التوصيل يف قامئة قوائم اإلعداد11

—viiاإلعداد.

إعداد االتصال
خيارات إعدادات نقطة الوصول و عنوان IP متت إضافتهام  إعدادات السلكية22

172AR-1إىل D ضبط التوصيل > إعدادات السلكية يف قامئة اإلعداد.

ضبط التوصيل بالحاسب33
 تم نقل محتويات عنرص قامئة اإلعداد D ضبط التوصيل > 
ضبط التوصيل بالحاسب إىل D ضبط التوصيل > إعدادات 

السلكية > إعدادات نقطة الوصول.
173AR-1

متت إضافة خيار السليك ثابت إىل D ضبط التوصيل > وضع تصوير الكمبيوتر44
174AR-3وضع تصوير الكمبيوتر يف قامئة اإلعداد.

متت إضافة خيار معلومات إىل D ضبط التوصيل يف قامئة معلومات55
174AR-3اإلعداد.

تحديثات الربنامج الثابت
66

ميكن اآلن استخدام الكامريا لتحديث الربنامج الثابت ليس فقط للعدسات بل أيًضا 
—232للملحقات اإلضافية مثل وحدات الفالش املثبتة عىل قاعدة ومحوالت الرتكيب.
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إعداد االتصال  D  
اضبط اإلعدادات الخاصة بالتوصيل إىل األجهزة األخرى.

 D حدد التبويب ،MENU/OK للوصول إىل إعدادات التوصيل، اضغط
(إعداد)، واخرت إعداد االتصال. 

instax

 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).
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 إعداد موقع جغرايف
اعرض بيانات املوقع التي تم تنزيلها من الهاتف الذيك واخرت ما إذا كنت تريد حفظ هذه البيانات مع 

الصور أم ال.
الوصفالوصفالخيارالخيار

اخرت ما إذا كنت تريد تضمني بيانات املوقع التي تم تنزيلها من الهاتف الذيك مع موقع جغرايف
الصور أثناء استريادها.

اعرض بيانات املوقع التي تم تنزيلها أخريًا من الهاتف الذيك.معلومات عن املوقع

ملزيد من املعلومات حول توصيالت السلكية، تفضل بزيارة:   N 
http://fujifilm-dsc.com/wifi/ 

instax ضبط توصيل طابعة 
اضبط إعدادات االتصال بطابعات FUJIFILM instax SHARE االختيارية.

اسم الطابعة (SSID) وكلمة املرور
ميكنك العثور عىل اسم الطابعة (SSID) أسفل الطابعة؛ كام أن كلمة املرور 

االفرتاضية هي "1111". إذا كنت قد اخرتت كلمة مرور مختلفة بالفعل 
للطباعة من هاتف ذيك، أدخل كلمة املرور هذه بدالً من تلك.
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إعداد االتصال

وضع تصوير الكمبيوتر
اضبط إعدادات التصوير الفوتوغرايف عن بعد (التصوير املرتبط).

الوصفالوصفالخيارالخيار
OFF.حدد هذا الخيار إذا كنت ال تنوي استخدام التصوير املرتبط

USB آيل
يتم اختيار وضع التصوير املرتبط تلقائيًا عند توصيل الكامريا بجهاز كمبيوتر عن طريق 

.OFF عند توصيل جهاز الكمبيوتر، تكون النتائج هي نفس نتائج .USB

USB ثابت

تون وظائف الكامريا مقيدة يف وضع التصوير املرتبط حتى عند عدم توصيلها 
بالكمبيوتر. يف اإلعدادات االفرتاضية، ال يتم حفظ الصور يف بطاقة الذاكرة، لكن الصور 

املأخوذة أثناء عدم توصيل الكامريا سيتم نقلها إىل الكمبيوتر عند توصيلها.
حدد هذا الخيار للتصوير الالسليك عن بعد. اخرت شبكة باستخدام السليك ثابت

D ضبط التوصيل > إعدادات السلكية.

D إدارة الطاقة > إيقاف تلقايئ ينطبق أيًضا أثناء التصوير املرتبط. حدد OFF ملنع انطفاء الكامريا تلقائيًا.   O 
 FUJIFILM X Acquire (متوفر بشكل منفصل) أو HS-V5 التصوير املقيد متاح عند استخدام برامج مثل   N 
(متاح للتنزيل من موقع FUJIFILM) أو عند استخدام FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO أو 

.Adobe® Photoshop® Lightroom® (كالهام متوفر بشكل منفصل) مع Tether Shooting Plug-in

معلومات
شاهد عنوان MAC الخاص بالكامريا.



7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html


