ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ
เวอร์ ชนั่ 3.10

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

BL00005076-J00 TH

เนือ้ หา
เฟิ ร์มแวร์ ของ X-T3 รุ่น 3.10 จะเพิ่มหรื ออัพเดทคุณสมบัตใิ นรายการด้ านล่างนี ้ โปรดเยี่ยม
ชมเว็บไซต์ตอ่ ไปนี ้เพื่อดูข้อมูลของเวอร์ ชนั่ ก่อนหน้ า
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

จํานวน
1

2

3
4
5

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
มีการเปลี่ยนแปลงรายการ G ตัง้ ค่ า AF/MF >
ตัง้ ค่ าตรวจจับใบหน้ า/ตา ในเมนูถ่ายรูป
มีการเปลี่ยนแปลงรายการ A ตัง้ ค่ าการถ่ ายภาพ >
การลดความสั่นไหว ในเมนูถ่ายรูป
เปลี่ยนชื่อรายการ B ตัง้ ค่ ามูฟวี่ > การบันทึก F-Log
ในเมนูถ่ายภาพเป็ น การบันทึก F-Log/HLG
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บันทึกภาพยนตร์ ที่มีขนาดเกิน 4 GB เป็ นไฟล์เดี่ยวได้ แล้ ว
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มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทที่สามารถกําหนดให้ กบั ปุ่ มฟั งก์ชนั
มีการเปลี่ยนแปลงรายการ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล >
ตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส ในเมนูตงค่
ั้ า
รายการ D ตัง้ ค่ าการเชื่อมต่ อ > โหมดเชื่อมต่ อ PC ในเมนู
ตังค่
้ าถูกเปลี่ยนชื่อเป็ น โหมดการเชื่อมต่ อ

8
9
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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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12800

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 121
ตัง้ ค่ าตรวจจับใบหน้ า/ตา

เวอร์ ช่ ัน 3.00

ระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะจะตังโฟกั
้ สและรูรับแสงสําหรับ
ใบหน้ าบุคคลไม่วา่ จะอยูต่ ําแหน่งใดในเฟรม ซึง่ เป็ นการ
ป้องกันกล้ องจับโฟกัสไปที่พื ้นหลังในการถ่ายภาพคนเป็ นก
ลุม่ เลือกสําหรับการถ่ายรูปที่เน้ นตัวแบบที่เป็ นบุคคล คุณยัง
สามารถเลือกว่ากล้ องจะตรวจจับและโฟกัสไปที่ตาซ้ ายหรื อ
ตาขวาเมื่อเปิ ดระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะ
ตัวเลือก

คําอธิบาย
ปรับการตังค่
้ าสําหรับระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะ คุณยังสามารถปรับการ
ตังค่
้ าการตรวจจับตาได้
• g ตาปิ ด: ระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริยะเท่านัน้
• u ตา ออโต้ : กล้ องจะเลือกอัตโนมัตวิ า่ จะโฟกัสดวงตาข้ างใดเมื่อตรวจ
เปิ ดการตรวจจับใบหน้ า พบใบหน้ า
• w เน้ นตาขวา: กล้ องจะโฟกัสที่ตาขวาของตัวแบบที่ตรวจพบโดยใช้
ระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะ
• v เน้ นตาซ้ าย: กล้ องจะโฟกัสที่ตาซ้ ายของตัวแบบที่ตรวจพบโดยใช้
ระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะ
ปิ ด
ปิ ดระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะและเน้ นดวงตา

O • ถ้ าตัวแบบเคลื่อนไหวในขณะที่กดปุ่ มชัตเตอร์ ใบหน้ าอาจไม่อยูใ่ นตําแหน่งที่มีการระบุด้วยกรอบ
สีเขียวเมื่อถ่ายภาพ
้
แทนที่จะเป็ นบุคคล
• ในบางโหมด กล้ องอาจตังค่้ าการรับแสงสําหรับทังเฟรม

3

N • ใบหน้ าที่กล้ องเลือกจะแสดงในกรอบสีเขียว ใบหน้ าอื่นๆ ที่กล้ องตรวจพบจะแสดงในกรอบสีเทา

หากต้ องการให้ กล้ องโฟกัสไปที่วตั ถุอื่น ให้ แตะภายในกรอบสีเทา ไอคอน g จะเปลี่ยนจากสี
ขาวเป็ นสีเขียว
• คุณยังสามารถเปลี่ยนวัตถุได้ โดยการกดปุ่ มฟั งก์ชนั ที่กําหนดไว้ ให้
n การเลือกใบหน้ า op แล้ วใช้ ไม้ โฟกัส (ก้ านโฟกัส) หรื อ (ระหว่างการถ่ายภาพด้ วยช่อง
มองภาพ) ตัวควบคุมแบบสัมผัส (P 9)
ั ้ และบางครัง้
• หากวัตถุที่เลือกออกจากเฟรมภาพไป กล้ องจะรอให้ วตั ถุกลับมาในระยะเวลาที่ตงไว้
อาจปรากฏกรอบสีเขียวขึ ้นมาในตําแหน่งที่ไม่มีใบหน้ าใด
• คุณไม่สามารถเปลี่ยนวัตถุได้ ในระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุด
• ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะการถ่ายรูป การตรวจหาใบหน้ าอาจหยุดเมื่อถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุด
ั้
ายภาพแนวตังหรื
้ อการถ่ายภาพแนวนอน
• การระบุใบหน้ าของกล้ องสามารถทําได้ ทงในการถ่
• ถ้ ากล้ องไม่สามารถตรวจหาดวงตาของตัวแบบได้ เพราะถูกบดบังโดยเส้ นผม แว่นตา หรือวัตถุอื่น
กล้ องจะโฟกัสใบหน้ าแทน
• นอกจากนี ้ยังสามารถเข้ าถึงตัวเลือกการตรวจจับใบหน้ า/ตาผ่านทางลัดได้

การใช้ การควบคุมแบบสัมผัสสําหรั บระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริยะ
การควบคุมแบบสัมผัสที่สามารถใช้ ได้ เมื่อการจัดเฟรมภาพในจอภาพแตกต่างกันไปตามโหมดหน้ าจอ
สัมผัส
ตัวเลือก
คําอธิบาย
ถ่ ายด้ วยการสัมผัส แตะใบหน้ าในจอแสดงผลเพื่อโฟกัสและปล่อยชัตเตอร์
AF
แตะใบหน้ าในจอแสดงผลเพื่อล็อคโฟกัส
• แตะใบหน้ าเพื่อเปลี่ยนวัตถุ
บริเวณ
• แตะที่ใดก็ได้ เพื่อหยุดการตรวจจับใบหน้ าชัว่ คราวและเลือกพื ้นที่โฟกัส
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X-T3 คู่มือผู้ใช้ : P 136
การลดความสั่นไหว

เวอร์ ช่ ัน 3.00

ลดการกะพริ บในภาพและในหน้ าจอเมื่อถ่ายภาพภายใต้ แสงไฟฟลูออเรสเซนต์และแหล่งแส
งอื่นๆ ที่คล้ ายกัน
ตัวเลือก
ทุกเฟรม
เฟรมแรก
ปิ ด

คําอธิบาย
ใช้ ฟังก์ชนั่ ลดการกะพริ บทุกเฟรม อัตราเฟรมการถ่ายต่อเนื่องจะลดลง
วัดการกะพริ บก่อนเฟรมแรก เท่านันและใช้
้
ปริ มาณการลดการ
กะพริ บที่เท่ากันกับเฟรมต่อๆ มา ทังหมดที
้
่อาจมีการกะพริ บ
ปิ ดใช้ การลดความสัน่ ไหว

O • การลดความสัน่ ไหวเพิ่มเวลาที่จําเป็ นต้ องใช้ ในการบันทึกภาพ
• เลือก ปิ ด สําหรับ การลดความสั่นไหว เมื่อใช้ งานชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
• ไม่สามารถใช้ การลดความสัน่ ไหวระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ได้
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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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X-T3 คู่มือผู้ใช้ : P 204, 228
ตัง้ ฟั งก์ ช่ ัน(Fn)

เวอร์ ช่ ัน 3.00

เลือกหน้ าที่ที่ทํางานด้ วยปุ่ มฟั งก์ชนั

1
2
3
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เลือก D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตัง้ ฟั งก์ ช่ ัน(Fn) ในแท็บ D (จัดเตรี ยม)
ไฮไลท์การควบคุมที่ต้องการแล้ วกด MENU/OK
ไฮไลท์ตวั เลือกใดๆ ต่อไปนี ้ แล้ วกด MENU/OK เพื่อกําหนดไปยังการควบคุมที่เลือก

• ขนาดภาพ
• คุณภาพของภาพ
• RAW
• จําลองฟิ ล์ม
• เอฟเฟคส์ภาพเม็ดสี
• เอฟเฟกต์โครมสี
• ช่วงไดนามิก
• การจัดลําดับช่วง D
• สมดุลย์สีขาว
• เลือกตังค่้ าเอง
• โฟกัสแบบพื ้นที่
• เช็คโฟกัส
• ออโต้ โฟกัส
• การตังค่้ าแบบกําหนดเอง AF-C
• การเลือกใบหน้ า op
• เปิ ดการตรวจจับใบหน้ า/ปิ ด
• การตังค่้ าโหมดการถ่ายภาพ
• โหมดช่องมองภาพแบบสปอร์ต
• เก็บภาพล่วงหน้ า sJ
้
าย
• ตังเวลาถ่
• ชนิดชัตเตอร์
• การลดความสัน่ ไหว
• ตัง้ ISO ออโต้
• โหมดIS
• การสื่อสารไร้ สาย

• การตังค่้ าฟั งก์ชนั แฟลช
• ล็อก TTL
• ตัวอย่างเงาแฟลช
• บันทึกภาพความเร็วสูงฟูล HD
• การตังค่้ าการวัดแสง ZEBRA
• การปรับระดับไมค์ภายใน/ภายนอก
• ควบคุมความเงียบของมูฟวี่
• พรีวิวชัดลึก
• ตรวจแสง/สมดุลย์สีขาวโหมดแมนนวล
• ดูไลฟ์ทัว่ ไป
• ฮิสโตแกรม
• ELECTRONIC LEVEL
• โหมดตัวระบุขนาดใหญ่
• ล็อก AE เท่านัน้
• ล็อก AF เท่านัน้
• ล็อก AE/AF
• เปิ ด AF
• ล็อค AWB เท่านัน้
• ตังค่้ ารูรับแสง
• ประสิทธิภาพ
• ย้ ายภาพอัตโนมัติ
• เลือกปลายทางการจับคู่
• เปิ ด/ปิ ด Bluetooth
• เปิ ดเล่น
• ไม่มี (ปิ ดใช้ งานการควบคุม)

n การเลือกใบหน้ า op
สามารถเปิ ดใช้ หรื อปิ ดใช้ งาน
n การเลือกใบหน้ า op ได้ โดยการกดปุ่ มที่กําหนด
ไว้ ให้ n การเลือกใบหน้ า op การเปิ ดใช้ งาน
n การเลือกใบหน้ า op จะทําให้ สามารถใช้ ไม้
โฟกัส (ก้ านโฟกัส) หรื อ (ระหว่างการถ่ายภาพด้ วยช่องมอง
ภาพ) การควบคุมแบบสัมผัส เพื่อเลือกใบหน้ าที่จะใช้ ในการ
โฟกัสได้

Á· µ¦Á¨º°Ä®o µ

สามารถเข้ าถึงคุณสมบัตติ อ่ ไปนี ้โดยใช้ ไม้ โฟกัสหรื อระหว่างการถ่ายภาพด้ วยช่องมองภาพเมื่อ
เปิ ดใช้ งาน n การเลือกใบหน้ า op:
• สามารถเลือกใบหน้ าที่ใช้ ตงค่ั ้ าโฟกัสได้ โดยใช้ ไม้ โฟกัส กดตรงกลางของไม้ โฟกัสเพื่อเปิ ดใช้
งานการเลือกพื ้นที่โฟกัสชัว่ คราว
• สามารถใช้ หน้ าจอสัมผัส (จอภาพ) หรือไม้ โฟกัสเพื่อเลือกใบหน้ าที่ใช้ ตงค่ั ้ าโฟกัสได้ ระหว่าง
การถ่ายภาพด้ วยช่องมองภาพ
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X-T3 คู่มือผู้ใช้ : P 211
ตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส

เวอร์ ช่ ัน 3.00

เปิ ดหรื อปิ ดการควบคุมหน้ าจอสัมผัส
ตัวเลือก

คําอธิบาย
เปิ
ด:
จอภาพ
LCD
ทํ
า
หน้
า
ที
่
เ
ป็ นหน้ าจอสัมผัสระหว่างถ่ายภาพ
•
x การตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส
• ปิ ด: ปิ ดใช้ การควบคุมแบบสัมผัส
• เปิ ด: แตะจอภาพ LCD สองครัง้ เพื่อซูมเข้ าที่วตั ถุของคุณระหว่างถ่าย
x การตัง้ ค่ าแตะสองครั ง้ ภาพ
• ปิ ด: ปิ ดใช้ การซูมแบบสัมผัส
เปิ ดใช้ หรื อปิ ดใช้ งานท่าทางของฟั งก์ชนั การสัมผัส
c ฟั งก์ ชันสัมผัส
• เปิ ด: จอภาพ LCD ทําหน้ าที่เป็ นหน้ าจอสัมผัสระหว่างการเล่น
a การตัง้ ค่ าหน้ าจอสัมผัส
• ปิ ด: ปิ ดใช้ การควบคุมแบบสัมผัส
เลือกพื ้นที่ของจอภาพ LCD ที่จะใช้ สําหรับการควบคุมแบบสัมผัสขณะที่
ช่องมองภาพทํางานอยู่
• สามารถเลือกพื ้นที่ที่จะใช้ สําหรับการควบคุมแบบสัมผัสได้ จาก:
⁃ 1 (ครึ่งซ้ าย)
⁃ 6 (ทังหมด)
้
ตัง้ พืน้ ที่หน้ าจอสัมผัสEVF
⁃ 0 (ครึ่งขวา)
⁃ 3 (ส่วนซ้ ายบน)
⁃ 5 (ส่วนซ้ ายล่าง)
⁃ 2 (ส่วนขวาบน)
⁃ 4 (ส่วนขวาล่าง)
• เลือก ปิ ด เพื่อปิ ดการควบคุมแบบสัมผัสขณะที่ชอ่ งมองภาพทํางานอยู่
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X-T3 คู่มือผู้ใช้ : P 218
โหมดการเชื่อมต่ อ

เวอร์ ช่ ัน 3.10

ปรับการตังค่
้ าสําหรับการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภายนอก
ตัวเลือก

คําอธิบาย
การเชื่อมต่อกล้ องเข้ ากับคอมพิวเตอร์ โดยใช้ USB จะเป็ นการเปิ ดโหมดส่ง
เครื่ องอ่ านการ์ ด USB ข้ อมูลโดยอัตโนมัติ ทําให้ คดั ลอกข้ อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ ได้ กล้ องจะทํางาน
ตามปกติเมื่อไม่ได้ เชื่อมต่อ
สามารถควบคุมกล้ องได้ จากคอมพิวเตอร์ , ไม้ กนั สัน่ , โดรน หรื ออุปกรณ์
อื่นๆ ที่เชื่อมต่อผ่าน USB กล้ องจะเข้ าสูโ่ หมด “การถ่ายภาพโดยเชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์ ” โดยอัตโนมัติ (เช่น การควบคุมจากระยะไกล) เมื่อเปิ ดอุปกรณ์
ภายนอกและกลับสูก่ ารทํางานปกติเมื่ออุปกรณ์ภายนอกปิ ดอยูห่ รื อไม่ได้ เชื่อม
ต่อ
ถ่ ายโดยเชื่อมต่ อ • สามารถถ่ายภาพจากระยะไกลและดาวน์โหลดโดยอัตโนมัตไิ ปยัง
อินเตอร์ เน็ตผ่ าน USB คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ Capture One, Adobe® Photoshop® Lightroom® +
อัตโนมัติ
Tether Plugin หรื อ FUJIFILM X Acquire สามารถใช้ FUJIFILM X
Acquire ในการบันทึกและโหลดการตังค่
้ าของกล้ องได้
• สามารถใช้ การถ่ายภาพและการบันทึกภาพยนตร์จากระยะไกลได้ เมื่อเชื่อม
ต่อกล้ องเข้ ากับอุปกรณ์ที่รองรับ เช่น ไม้ กนั สัน่ หรื อโดรน ใช้ แป้นหมุนเลือก
โหมดของกล้ องเพื่อสลับระหว่างการถ่ายภาพนิ่งและการบันทึกภาพยนตร์
คุณสมบัตทิ ี่สามารถใช้ ได้ จะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
สําหรับ ถ่ ายโดยเชื่อมต่ ออินเตอร์ เน็ตผ่ าน USB อัตโนมัติ ยกเว้ นว่ากล้ อง
ยังคงอยูใ่ นโหมด “การถ่ายภาพโดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ” (การควบคุมจาก
ถ่ ายโดยเชื่อมต่ อ
ระยะไกล) เมื่ออุปกรณ์ภายนอกปิ ดอยูห่ รื อไม่ได้ เชื่อมต่อ ทําให้ สามารถกลับ
อินเตอร์ เน็ตผ่ าน USB
มาควบคุมอุปกรณ์ได้ เมื่อทําการเชื่อมต่ออีกครัง้ หลังจากตัดการเชื่อมต่อโดย
ที่กาํ หนด
ไม่ตงใจหรื
ั้
อการหยุดชะงักอื่นๆ ที่การตังค่
้ าเริ่ มต้ น ภาพจะไม่ถกู บันทึกไปยัง
การ์ ดหน่วยความจํา
ถ่ ายโดยเชื่อมต่ อ
เลือกตัวเลือกนี ้สําหรับการถ่ายรูปจากระยะไกลแบบไร้ สาย เลือกเครื อข่ายโดย
อินเตอร์ เน็ตผ่ านเครื อ
ใช้ D ตัง้ การเชื่อมต่ อ > ตัง้ ค่ าเครื อข่ าย
ข่ ายไร้ สายที่กาํ หนด
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ตัวเลือก

คืนค่ า USB RAW/
สํารอง

คําอธิบาย
การเชื่อมต่อกล้ องเข้ ากับคอมพิวเตอร์ ด้วย USB จะเปิ ดโหมดคืนค่า USB
RAW/สํารองโดยอัตโนมัติ กล้ องจะทํางานตามปกติเมื่อไม่ได้ เชื่อมต่อ
• คืนค่ า USB RAW (ต้ องใช้ FUJIFILM X RAW STUDIO): ใช้ กลไก
ประมวลผลภาพของกล้ องเพื่อแปลงไฟล์ RAW files เป็ นภาพ JPEG
คุณภาพสูงอย่างรวดเร็ว
• สํารอง (ต้ องใช้ FUJIFILM X Acquire): บันทึกและโหลดการตังค่้ ากล้ อง
ปรับตังค่
้ ากล้ องในทันทีหรื อแบ่งปั นการตังค่
้ ากับกล้ องอื่นๆ ที่เป็ นชนิด
เดียวกัน

O การตังค่้ า D จัดการใช้ พลังงาน > ตัง้ ปิ ดเอง จะถูกนํามาใช้ ด้วยระหว่างการถ่ายรูปโดยเชื่อมต่อ
กับคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้ กล้ องปิ ดโดยอัตโนมัติ ให้ เลือก ปิ ด สําหรับ ตัง้ ปิ ดเอง

N โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตอ่ ไปนี ้:
• Capture One:
https://fujifilm-x.com/products/software/capture-one/

• Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin:

https://fujifilm-x.com/products/software/adobe-photoshop-lightroom-tether-plugin/

• FUJIFILM X Acquire:

https://fujifilm-x.com/products/software/fujifilm-x-acquire/

• FUJIFILM X RAW STUDIO:

https://fujifilm-x.com/software/x-raw-studio/

12

บันทึก
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