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دليل املزايا الجديدة
اإلصدار 2.00

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/fw_table.html



املحتويات   
يقوم اإلصدار 2.00 من الربنامج الثابت X-A5 بإضافة أو تحديث امليزات التالية. للحصول عىل 

معلومات عن اإلصدارات السابقة، قم بزيارة املوقع التايل.
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/  

X-A5الوصفالرقم
P

انظر
P

اإلصدار

11
متت إضافة الخيار "وضع السطوع" إىل S (SR تلقايئ متقدم) للحصول عىل صور 

481أكرث سطوًعا ومفعمة بالحياة.

 2.00
22

ازداد عدد مستويات التحسني لوضع h محسن صورة شخصية (Z) من ثالثة 
–16، 59إىل خمسة.

592يؤدي اآلن تدوير قرص األوضاع إىل O إىل تحديد الوضع o ليل+.33

44
متت إضافة الخيار O ليل، الذي كان يُوصل إليه مسبًقا عن طريق قرص األوضاع، 

603إىل الخيارات املتوفرة يف وضع SP (موضع املشهد).
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تغيريات وإضافات
التغيريات واإلضافات هي كام ييل.

اإلصدار 2.00  48 P :دليل املالك X-A5
 SR S تلقايئ متقدم

.S ر قرص األوضاع إىل يُعرض رمز "وضع السطوع" عندما يُدوَّ

انقر عىل الرمز لتمكني "وضع السطوع" للحصول عىل صور أكرث سطوًعا ومفعمة بالحياة.

تم متكني "وضع السطوع"



2

اإلصدار 2.00  59 P :دليل املالك X-A5
 O/N/M/h/ موضع املشهد  SP

يؤدي تدوير قرص األوضاع إىل O إىل تحديد الوضع o ليل+.

ميكن اختيار املشاهد التالية مبارشة باستخدام قرص الوضع:
الوصفالوصفاملشهداملشهد

hh((ZZ) محسن صورة شخصية) محسن صورة شخصية
 ON إلضفاء تأثري البرشة الناعمة عند التقاط صور شخصية. عند اختيار

من أجل K ضبط شاشة اللمس، ميكنك اختيار مستوى تحسني الصورة 
الشخصية باستخدام عنارص التحكم يف اللمس.

MMللحصول عىل صور للمباين واملناظر الطبيعية يف ضوء النهار.منظر طبيعيمنظر طبيعي
NNاخرت هذا الخيار عند تصوير أهداف متحركة.ريايضريايض

OO((oo) +لييل) +تقوم هذه الكامريا بتحقيق أقىص درجة من السطوع واإلشباع تلقائيًا عندما لييل
يتعلق األمر باملشاهد الليلية، مبا يف ذلك الصور الشخصية.
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اإلصدار 2.00  60 P :دليل املالك X-A5
 O/N/M/h/ موضع املشهد  SP

3 .MENU/OK ظلل أحد الخيارات التالية واضغط
الوصفالوصفاملشهداملشهد

hhاللتقاط صور ألشخاص.صورة شخصيةصورة شخصية
OOاخرت هذا الوضع لتصوير أوقات الشفق ضعيفة اإلضاءة أو املشاهد الليلية.لييللييل
HH(الحامل)اخرت هذا الوضع للحصول عىل رسعات حاجب بطيئة عند التقاط الصور ليالً.ليل(الحامل)ليل
ppيتم استخدام رسعات حاجب بطيئة اللتقاط الضوء الناتج عن انفجار األلعاب ألعاب ناريةألعاب نارية

النارية.
QQاخرت هذا الوضع لتسجل األلوان املفعمة بالحيوية أثناء الرشوق والغروب.غروب الشمسغروب الشمس
RRللحصول عىل لقطات واضحة وصافية تصور سطوع املشاهد التي يسود فيها ثلجثلج

بريق وسطوع الجليد األبيض.
ssللحصول عىل لقطات واضحة وصافية تصور سطوع الشواطئ املشمسة.شاطئشاطئ
UUتصوير الخلفية الداخلية املضيئة تحت ظروف اإلضاءة املنخفضة.حفلةحفلة
VVفعال ألخذ لقطات أكرث حيوية لألزهار.زهرةزهرة
WWلتصوير النصوص أو الرسومات املطبوعة بوضوح.نصنص
jjقم بإنشاء صورة فوتوغرافية تجمع بني تعريضني مختلفني.تعريض ضويئ متعددتعريض ضويئ متعدد
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