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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-T20 بإضافة أو تحديث امليزات التالية. 

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

X-T20الوصفالرقم
P

انظر
P

اإلصدار

11

لرؤية رسوم بيانية نسيجية RGB منفصلة وشاشة 
عرض توضح املناطق يف اإلطار التي سيتم زيادة 

تعريضها الضويئ يف اإلعدادات الحالية املركبة عىل 
العرض من خالل العدسة. اضغط زر الوظيفة الذي تم 

تعيينه لـرسم بياين نسيجي.

1912.00

2222.00متت إضافة عنارص التحكم باللمس.22

33

إلعادة الرتكيز باستخدام الرتكيز التلقايئ أثناء التسجيل، 
انقر عىل شاشة اللمس أو اضغط عىل الزر الذي تم 

تعيني تشغيل AF إليه.
563*

44

 (EVF)متت إضافة الخيارين وضع املؤرشات الكبرية
ووضع املؤرشات الكبرية(LCD) إىل D إعداد الشاشة 

عىل قامئة اإلعداد.
22042.00

55
متت إضافة الخيار إعداد شاشة مؤرشات كبرية إىل 

D22052.00 إعداد الشاشة عىل قامئة اإلعداد.



 

X-T20الوصفالرقم
P

انظر
P

اإلصدار

66
تم إجراء تغيريات إىل محتويات خيار D إعداد الزر/

23061.10الطلب > ضبط شاشة اللمس يف قامئة اإلعداد.

77
متت إضافة العنرص D إعداد االتصال > ضبط التوصيل 

23972.00بالحاسب إىل قامئة اإلعداد.

88
مُيكن اآلن استخدام رئيس فالش ستوديو من أطراف 

.FUJIFILM 25782.00خارجية متوافق مع نظام الفالش الخاص بـ

99
FUJINON XC15-45mm تُدعم اآلن العدسات

.F3.5-5.6 OIS PZ
27292.00

1010

باإلضافة إىل طابعات SHARE من Instax املُدرجة يف 
البند "ُملحقات من FUJIFILM"، تدعم الكامريا اآلن 

.SP-3 طراز
293101.10

تشري العالمات النجميَّة يف العمود "اإلصدار" إىل ميزات متوفِّرة يف إصدارات سابقة. تم    N
تغيري األوصاف يف الدليل فحسب.
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تغيريات وإضافات
التغيريات واإلضافات هي كام ييل.

اإلصدار 2.00    19 P :دليل املالك  X-T20
تخصيص العرض القيايس

مخططات بيانية
تُظهر املخططات توزيع األلوان يف الصورة. ميثل املحور األفقي السطوع، بينام ميثل املحور الرأيس 

عدد النقاط الضوئية (البيكسالت).

عدد النقاط الضوئية (البيكسالت)

الظاللالتظليالت
سطوع النقاط الضوئية (البيكسالت)

تعرض مثايل: يتم توزيع النقاط الضوئية (البيكسالت) يف • 
منحى متساوي عىل طول النطاق اللوين.

تعرض زائد: تتجمع النقاط الضوئية (البيكسالت) عىل الجانب • 
األمين من املخطط.

تعرض ناقص: تتجمع النقاط الضوئية (البيكسالت) عىل • 
الجانب األيرس من املخطط.

لرؤية رسوم بيانية نسيجية RGB منفصلة وشاشة عرض توضح 
املناطق يف اإلطار التي سيتم زيادة تعريضها الضويئ يف اإلعدادات 
الحالية املركبة عىل العرض من خالل العدسة. اضغط زر الوظيفة 

الذي تم تعيينه لـرسم بياين نسيجي.
A تومض املناطق ذات التعريض الزائد

RGB الرسوم البيانية النسيجية BA B
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اإلصدار 2.00    22 P :دليل املالك X-T20
وضع شاشة اللمس

متت إضافة عنارص التحكم باللمس التالية.

X-T20الوصفالرقم
P

11
مُيكن اآلن استخدام إمياءات النقر الختيار منطقة الرتكيز البؤري أثناء زوم 

86الرتكيز البؤري.

22
ميكن اآلن اختيار عدد الصور التي تُعرض أثناء التشغيل بإطارات متعددة 

178(واحدة أو تسعة أو مئة) عن طريق إمياءات التكبري والتصغري.

33

مُيكن اآلن تحديد الصور التي تُعرض بتسعة أو مائة إطار عن طريق 
إمياءات اللمس أو السحب. انقر عىل الصورة نقرًا مزدوًجا لعرضها بإطار 

كامل.
179

243ميكن اآلن استخدام عنارص التحكم باللمس عىل قامئة Q (الرسيعة).44

235ميكن اآلن استخدام شاشة اللمس إلدخال النصوص.55

236
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*               56 P :دليل املالك  X-T20
تسجيل األفالم

ييضء مصباح املؤرش أثناء تقدم عملية التسجيل. أثناء التسجيل، ميكنك تغيري تعويض    N 
التعريض الضويئ بنحو EV 2± وضبط الزوم باستخدام حلقة الزوم عىل العدسة (يف حالة 

توافرها).

إذا تم تجهيز العدسة مبفتاح وضع الفتحة، فحدد وضع الفتحة قبل بدء التسجيل. عند 
اختيار وضع آخر خالف A، ميكن تعديل رسعة الغالق والفتحة أثناء تقدم عملية التسجيل.

إلعادة الرتكيز باستخدام الرتكيز التلقايئ أثناء التسجيل، انقر عىل شاشة اللمس أو اضغط 
عىل الزر الذي تم تعيني تشغيل AF إليه.

قد ال يكون التسجيل متاًحا يف بعض اإلعدادات، بينام يف حاالت أخرى قد ال تنطبق 
اإلعدادات أثناء التسجيل.
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اإلصدار 2.00    220 P :دليل املالك X-T20
(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

اإلصدار 2.00    (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

إذا تم تعيني وضع املؤرشات الكبرية إىل زر وظيفة ما، فإنه ميكن استخدام هذا    N 
الزر للتبديل بني تشغيل (ON) وإيقاف تشغيل (OFF) وضع املؤرشات الكبرية 

.(250 ،224 P)
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اإلصدار 2.00    220 P :دليل املالك X-T20
إعداد شاشة مؤرشات كبرية

اخَرت املؤرشات التي تُعرض عندما يكون ON محّدًدا لـ 
D إعداد الشاشة > وضع املؤرشات الكبرية(EVF) أو 

.(LCD)وضع املؤرشات الكبرية

الوصفالوصفالخيارالخيار

Aشاشة عرضشاشة عرض
اخَرت العنارص التي تُدرج أسفل الشاشة. يُشار إىل العنارص املُحّددة 

بعالمات اختيار (R). إللغاء التحديد، قم بتظليل عالمات االختيار 
.MENU/OK 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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اإلصدار 1.10    230 P :دليل املالك  X-T20
ضبط شاشة اللمس

قم بتمكني أو تعطيل عنارص التحكم يف اللمس.
الوصفالوصفالخيارالخيار

تشغيل/إيقاف 
شاشة اللمس

 • LCD تم متكني عنارص التحكم باللمس؛ ومن ثم تعمل شاشة :ON
كشاشة ملس.

OFF: تم إلغاء متكني عنارص التحكم باللمس؛ ومن ثم ال ميكن استخدام • 
شاشة LCD كشاشة ملس.

إعدادات منطقة 
EVF شاشة ملس

اخرت منطقة شاشة LCD (الكل أو اليمني أو اليسار) املستخدمة لعنارص 
التحكم باللمس عندما يكون معني املنظر نشطاً، أو اخرت OFF إللغاء متكني 

عنارص التحكم باللمس عندما يكون معني املنظر قيد االستخدام.
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اإلصدار 2.00    239 P :دليل املالك X-T20
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.

تحويل USB أويل/
استعادة

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

طبيعي عندما ال تكون متَّصلة.
 • :(FUJIFILM X RAW STUDIO مطلوب) أويل USB تحويل

استخدم محرِّك معالجة الصور الخاص بالكامريا لتحويل الصور 
بصيغة RAW إىل صور بصيغة JPEG عالية الجودة برسعة.

ل •  استعادة (مطلوب FUJIFILM X Acquire): خزِّن وحمِّ
إعدادات الكامريا. أِعد تكوين الكامريا يف لحظة أو قم مبشاركة 

اإلعدادات مع كامريات أخرى من نفس النوع.
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اإلصدار 2.00    257 P :دليل املالك X-T20 
إعدادات الفالش

مُيكن اآلن استخدام رئيس فالش ستوديو من أطراف خارجية متوافق مع نظام الفالش 
الخاص بـ FUJIFILM. ملزيد من املعلومات، راجع املستندات املزوَّدة مع وحدة فالش 

الستوديو الخاصة بك.
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اإلصدار 2.00    272 P :دليل املالك X-T20
الزوم الكهريب

تدعم الكامريا اآلن عدسات الزوم الكهريب XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ. تتوافر 
الخيارات التالية:

ميكن استخدام حلقة الزوم لتعديل الزوم.• 
ميكن استخدام حلقة الرتكيز البؤري إلجراء تعديالت دقيقة للزوم يف وضعي الرتكيز • 

.(AF-C) C و (AF-S) S البؤري
يظل موضع الزوم ثابتًا أثناء التصوير بفاصل زمني.• 
تظل العدسة ممتدة أثناء التشغيل حتى ميكن استئناف التصوير برسعة.• 
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اإلصدار 1.10    293 P :دليل املالك  X-T20
FUJIFILM إكسسوارات من

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




