ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ
เวอร์ ชนั่ 2.10

คุณสมบัตทิ ี่เพิ่มขึ ้นหรื อที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของการอัพเดทเฟิ ร์มแวร์ อาจไม่ตรงกับราย
ละเอียดในเอกสารประกอบที่จดั มาให้ พร้ อมกับผลิตภัณฑ์นี ้ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัพเดทที่ใช้ ได้
สําหรับผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ บนเว็บไซต์ของเรา:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

BL00005021-J00 TH

เนือ้ หา
เฟิ ร์มแวร์ ของ X-T3 รุ่น 2.10 จะเพิ่มหรื ออัพเดทคุณสมบัตใิ นรายการด้ านล่างนี ้ โปรดเยี่ยม
ชมเว็บไซต์ตอ่ ไปนี ้เพื่อดูข้อมูลของเวอร์ ชนั่ ก่อนหน้ า
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

จํานวน
1

2

3
4

คําอธิบาย
ค่าที่เลือกไว้ จะแสดงขึ ้นเมื่อเลือกอุณหภูมิสีไว้ สําหรับสมดุลย์
สีขาว
กล้ องจะแสดงไอคอน “กําลังชาร์ จ” เมื่อเสียบชาร์ จผ่าน USB
หรื อด้ วยอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ AC-9VS ที่ให้ มาพร้ อม
กับเวอร์ ตคิ อล แบตเตอรี่ กริ ป VG-XT3
เปลี่ยนชื่อรายการ B ตัง้ ค่ ามูฟวี่ > การบันทึก F-Log ในเมนู
ถ่ายภาพเป็ น การบันทึก F-Log/HLG
บันทึกภาพยนตร์ ที่มีขนาดเกิน 4 GB เป็ นไฟล์เดี่ยวได้ แล้ ว
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2.10

เวอร์ ช่ ัน

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ
ความเปลี่ยนแปลงและสิง่ ใหม่ๆ จะเป็ นดังนี ้
X-T3 คู่มือผู้ใช้ : P 10

เวอร์ ช่ ัน 2.00

ช่ องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์

ALL-Intra

J เมื่อเลือกอุณหภูมิสีไว้ สําหรับสมดุลย์สีขาว (X-T3 คู่มือผูใ้ ช้ P 108) ค่าที่เลือกไว้ จะ
ปรากฏในหน้ าจอ

0 กล้ องจะแสดงไอคอน “กําลังชาร์ จ” เมื่อเสียบชาร์ จผ่าน USB หรื อด้ วยอะแดปเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ AC-9VS ที่ให้ มาพร้ อมกับเวอร์ ตคิ อล แบตเตอรี่ กริ ป VG-XT3
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X-T3 คู่มือผู้ใช้ : P 12
จอภาพ LCD

เวอร์ ช่ ัน 2.00
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T เมื่อเลือกอุณหภูมิสีไว้ สําหรับสมดุลย์สีขาว (X-T3 คู่มือผูใ้ ช้ P 108) ค่าที่เลือกไว้ จะ
ปรากฏในหน้ าจอ
กล้
z องจะแสดงไอคอน “กําลังชาร์ จ” เมื่อเสียบชาร์ จผ่าน USB หรื อด้ วยอะแดปเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ AC-9VS ที่ให้ มาพร้ อมกับเวอร์ ตคิ อล แบตเตอรี่ กริ ป VG-XT3

2

X-T3 คู่มือผู้ใช้ : P 149

เวอร์ ช่ ัน 2.00
การบันทึก F-Log/HLG
เลือกปลายทางสําหรับภาพยนตร์ แบบ F-Log และ HLG (Hybrid Log-Gamma) ที่ถ่ายในขณะ
ที่กล้ องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ HDMI
ตัวเลือก
bPYP
b F-Log Y F-Log
b P Y F-Log
b F-Log Y P
b HLG Y HLG

คําอธิบาย
ประมวลผลฟุตเทจโดยใช้ การจําลองฟิ ล์มและบันทึกไปยังการ์ ดหน่วยความจํา
และเอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ HDMI ด้ วย
บันทึกฟุตเทจไปยังการ์ ดหน่วยความจําและเอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ HDMI ใน
รูปแบบ F-Log
เอาต์พตุ ฟุตเทจไปยังอุปกรณ์ HDMI ในรูปแบบ F-Log แต่จะบันทึกไปยัง
การ์ ดหน่วยความจําโดยใช้ การจําลองฟิ ล์ม
บันทึกฟุตเทจในรูปแบบ F-Log แต่จะเอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ HDMI โดยใช้
การจําลองฟิ ล์ม
บันทึกฟุตเทจไปยังการ์ ดหน่วยความจําและเอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ HDMI ใน
รูปแบบ HLG

N • F-Log จะให้ แกมม่าที่มีความโค้ งน้ อยและมีชว่ งสีกว้ างที่เหมาะสมสําหรับการประมวลสร้ างภาพ
ต่อไป ความไวแสงถูกจํากัดค่าระหว่าง ISO 640 และ ISO 12800

• รูปแบบการบันทึก HLG (Hybrid Log-Gamma) สอดคล้ องตามมาตรฐานสากล ITU-R BT2100

เมื่อดูบนหน้ าจอที่แสดงแบบ HLG ได้ ฟุตเทจ HLG คุณภาพสูงจะมีฉากที่มีคอนทราสต์สงู และ
สีสนั สดใส ความไวแสงถูกจํากัดค่าระหว่าง ISO 1000 และ ISO 12800 สามารถบันทึกแบบ HLG
ได้ เมื่อเลือก H.265 (HEVC) ไว้ สําหรับ B ตัง้ ค่ ามูฟวี่ > H.265 (HEVC)/H.264 ในเมนูถ่ายภาพ
• ฟุตเทจแบบจําลองฟิ ล์ม (P) จะได้ รับการบันทึกโดยใช้ ตวั เลือกที่เลือกไว้ สําหรับ
B ตัง้ ค่ ามูฟวี่ > F จําลองฟิ ล์ ม ในเมนูถ่ายภาพ
• ฟุตเทจที่ถ่ายด้ วย b P Y F-Log หรือ b F-Log Y P จะไม่ถกู บันทึกไปยังการ์ดหน่วยความ
จําและจะเอาต์พตุ ไปยัง HDMI ที่ขนาดเฟรมอื่น (4K, Full HD) นอกจากนี ้ ตัวเลือก B ตัง้ ค่ ามูฟวี่
ก็จะใช้ ไม่ได้ :
- ตัวเลือกอัตราเฟรมของ โหมดมูฟวี่ คือ 59.94P และ 50P
- บันทึกภาพความเร็วสูงฟูล HD
- NR ระหว่ างเฟรม V
- แสดงข้ อมูลที่เอาท์พุท HDMI
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X-T3 คู่มือผู้ใช้ : P 176
คัดลอกภาพ

เวอร์ ช่ ัน 2.10

O • การสร้ างสําเนาจะหยุดลงเมื่อปลายทางเต็ม
• หากคุณพยายามที่จะคัดลอกไฟล์ที่มีขนาดเกิน 4 GB ไปไว้ ในการ์ดหน่วยความจําที่มีความจุ
32 GB หรื อน้ อยกว่า การคัดลอกจะหยุดและจะคัดลอกไฟล์ไม่ได้

X-T3 คู่มือผู้ใช้ : P 261
Mac OS X/macOS

เวอร์ ช่ ัน 2.10

สามารถคัดลอกรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ โดยใช้ Image Capture (จัดมาให้ พร้ อมกับ
คอมพิวเตอร์ ของคุณ) หรื อซอฟต์แวร์ อื่น

O โปรดใช้ ตวั อ่านการ์ดในการคัดลอกไฟล์ที่มีขนาดเกิน 4 GB
X-T3 คู่มือผู้ใช้ : P 295
ความจุของการ์ ดหน่ วยความจํา

เวอร์ ช่ ัน 2.10

O หากการ์ดหน่วยความจํามีความจุมากกว่า 32 GB ภาพยนตร์จะได้ รับการบันทึกเป็ นไฟล์เดี่ยว ไม่

ว่าจะมีขนาดเท่าใดก็ตาม หากการ์ ดมีความจุ 32 GB หรื อน้ อยกว่า ภาพยนตร์ ที่มีขนาดเกิน 4 GB
จะได้ รับการบันทึกอย่างไม่สะดุดตลอดการบันทึกหลายไฟล์
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บันทึก
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http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

