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ความเปล่ียนแปลงและสิ่งใหม่ๆ
เวอร์ชัน่ 3.00

คณุสมบตัท่ีิเพ่ิมขึน้หรือท่ีเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากผลของการอพัเดทเฟิร์มแวร์อาจไมต่รงกบัราย

ละเอียดในเอกสารประกอบท่ีจดัมาให้พร้อมกบัผลติภณัฑ์นี ้โปรดดขู้อมลูเก่ียวกบัการอพัเดทท่ีใช้ได้
สําหรับผลติภณัฑ์ตา่งๆ บนเวบ็ไซต์ของเรา:
https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/



 

  เนือ้หา

เฟิร์มแวร์ของ GFX 100 รุ่น 3.00 จะเพ่ิมหรืออพัเดทคณุสมบตัใินรายการด้านลา่งนี ้

สําหรับคูมื่อฉบบัลา่สดุ โปรดเย่ียมชมเวบ็ไซต์ตอ่ไปนี ้

 http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

จาํนวน คาํอธิบาย
GFX 100
P

ดทูี่
P

เวอร์ช่ัน

11 ขณะนีก้ล้องมีตวัเลือก “ถ่าย Pixel Shift หลายช็อต” –
1, 
11

3.00

22
ตวัเลือก บบีอัด ได้ถกูเพ่ิมไว้ใน H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ > 
การบนัทกึ RAW > รูปแบบการบนัทกึ ในเมนถู่ายรูปแล้ว

106 3 2.00

33
ตวัเลือก g คลาสสิกเนกาทฟี และ N ETERNA 
BLEACH BYPASS ได้ถกูเพ่ิมไว้ใน H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ > 
จาํลองฟิล์ม ในเมนถู่ายรูปแล้ว

107 4 2.00

44

ขณะนีส้ามารถใช้ตวัเลือก ความหยาบ และ ขนาด แยกกนัได้
สําหรับ H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ > เอฟเฟคส์ภาพเมด็สี ใน
เมนถู่ายรูป

108 5 2.00

55
รายการ สีโครม FX ฟ้า ได้ถกูเพ่ิมไว้ใน H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ 
ในเมนถู่ายรูปแล้ว

109 6 2.00

66
รายการ A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ > โฟกัส BKT ในเมนถู่ายรูป

ขณะนีมี้ตวัเลือกการถ่ายคร่อมโฟกสั ตัง้ค่าเอง และ ออโต้
139 7 2.00

77
รายการ B ตัง้ค่ามูฟว่ี > การบนัทกึ F-Log/HLG ในเมนถู่าย

รูปได้เปลี่ยนช่ือเป็น การบนัทกึ F-Log/HLG/RAW และขณะนี ้
รองรับเอาต์พตุ RAW แล้ว

158 9 2.00

88

เปลี่ยนขัน้ตอนสําหรับการให้คะแนนภาพแล้ว สง่ผลให้

เนือ้หาของการแสดงผลข้อมลูการเลน่เปลี่ยนไปและรายการ 
การประเมนิ ได้ถกูเพ่ิมไว้ในเมนเูลน่แล้ว

172, 

173, 
187

11, 

12, 
13

2.00

99

ขณะนีส้ามารถควบคมุการบนัทกึภาพยนตร์ผา่นอปุกรณ์
ภายนอกท่ีหลากหลายมากขึน้ ซึง่สง่ผลให้ รายการ 
D ตัง้การเช่ือมต่อ > โหมดเช่ือมต่อ PC ในเมนตูัง้คา่ได้
เปลี่ยนช่ือเป็น โหมดการเช่ือมต่อ

244 14 2.00
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ความเปล่ียนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

ความเปลี่ยนแปลงและสิง่ใหม่ๆ  จะเป็นดงันี ้

GFX 100 คู่มือผู้ใช้: P – เวอร์ช่ัน 3.00

ถ่าย Pixel Shift หลายชอ็ต

กล้องจะถ่ายภาพเป็นชดุ 16 ภาพ โดยใช้การกนัภาพสัน่สะเทือนในตวัเพ่ือเลื่อนเซน็เซอร์ภาพ

คร่ึงพิกเซลในแตล่ะภาพและบนัทกึแตล่ะเฟรมในรูปแบบ RAW สามารถรวมเฟรมเพ่ือสร้างภาพ 

RAW ความละเอียดสงูได้ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เฉพาะ 

1 หมนุแป้นหมนุเลือกโหมด DRIVE ไปท่ี MULTI

2 กดปุ่ ม DRIVE เพ่ือดตูวัเลือกโหมดไดร์ฟ

3 เลือก ถ่าย Pixel Shift หลายชอ็ต แล้วเลือกคา่สําหรับ ช่วง

• เราแนะนําให้ตัง้คา่ ช่วง เป็น สัน้ที่สุด

• หากคณุตัง้ใจจะใช้แฟลชกบัทกุช็อต ให้เลือกคา่สําหรับ ช่วง ให้ยาวพอท่ีจะให้แฟลช

ชาร์จระหวา่งช็อต

4 กดปุ่ มชตัเตอร์เพ่ือเร่ิมต้นการถ่ายภาพ
• ภาพจะถกูบนัทกึลงในการ์ดหนว่ยความจําในรูปแบบ RAW

• เพ่ือลดการสัน่สะเทือน ให้ใช้การตัง้เวลาถ่ายหรือรีโมตกดชตัเตอร์

5 รวมภาพบนคอมพิวเตอร์
• สามารถรวมภาพได้โดยใช้ FUJIFILM Pixel Shift Combiner

• หากต้องการบนัทกึภาพ RAW ความละเอียดสงูเป็นรูปแบบอ่ืน ให้ใช้ Capture One 

Express Fujifilm, Capture One Pro Fujifilm หรือ Capture One Pro ซึง่สามารถหา

ได้จาก Capture One A/S ไมส่ามารถใช้ FUJIFILM X RAW STUDIO และ RAW FILE 

CONVERTER EX powered by SILKYPIX เพ่ือวตัถปุระสงค์นีไ้ด้
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N • โปรดเย่ียมชมเวบ็ไซต์ด้านลา่งเพ่ือเรียนรู้เพ่ิมเตมิหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตอ่ไปนี:้
-  FUJIFILM Pixel Shift Combiner:

https://fujifilm-x.com/products/software/pixel-shift-combiner/

-  Capture One Express Fujifilm:

https://www.captureone.com/products-plans/capture-one-express/fujifilm

-  Capture One Pro Fujifilm:

https://www.captureone.com/explore-features/fujifilm

-  Capture One Pro:

https://www.captureone.com/explore-features

• การถ่ายภาพแบบ ถ่าย pixel shift หลายช็อต สามารถทําได้ผา่นการถ่ายภาพโดยเช่ือมตอ่กบั
คอมพิวเตอร์ สําหรับวตัถปุระสงค์นี ้ให้ใช้ FUJIFILM Pixel Shift Combiner

• แฟลชจะซงิโครไนซ์กบัชตัเตอร์ท่ีความเร็วชตัเตอร์ 1⁄5 s หรือช้ากวา่ (RAW 14 บติ) หรือ ½.5 s 
หรือช้ากวา่ (RAW 16 บติ)

• การใช้ตวัเลือก ถ่าย pixel shift หลายช็อต มีข้อจํากดัดงัตอ่ไปนี:้
-  การถ่ายภาพแบบ ถ่าย pixel shift หลายช็อต สามารถทําได้โดยใช้ชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์เทา่นัน้

-  ความไวแสงสงูสดุถกูจํากดัอยูท่ี่ ISO 1600 การเลือกคา่ท่ีสงูขึน้หรือการตัง้คา่เป็น ออโต้ จะให้ผลลพัธ์เป็นความ

ไวแสง ISO 1600 ขณะท่ีคา่ท่ีต่ํากวา่จะไมเ่ปลี่ยนแปลง

-  ตวัเลือกเดียวท่ีใช้ได้สําหรับ การบนัทกึ RAW > รูปแบบการบนัทกึ คือ ไม่เสียข้อมูล

-  ภาพท่ีถ่ายโดยเลือก C (AF-C) ไว้สําหรับโหมดโฟกสัจะถ่ายในโหมดโฟกสั S (AF-S) ภาพท่ีถ่ายโดยเลือก 

A (AF-S) หรือ M (ตัง้คา่เอง) ไว้จะถ่ายในโหมดโฟกสัท่ีเลือก

-  หากวตัถหุรือกล้องเคลื่อนไหวระหวา่งการถ่ายภาพ อาจไมไ่ด้ผลลพัธ์ท่ีต้องการเม่ือรวมภาพเข้าด้วยกนั

-  A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ > การลดความส่ันไหว จะตัง้คา่เป็น ปิด โดยอตัโนมตัิ

-  คา่ท่ีเลือกไว้สําหรับการชดเชยการรับแสงจะใช้กบัภาพทัง้ 16 ภาพ

การเล่น
ภาพท่ีถ่ายโดยใช้ตวัเลือก ถ่าย pixel shift หลายช็อต จะแสดง
ด้วยไอคอน ถ่าย pixel shift หลายช็อต ในการเลน่แบบเตม็เฟรม 
(P 11 )
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GFX 100 คู่มือผู้ใช้: P 106 เวอร์ช่ัน 2.00

การบนัทกึ RAW

เลือกวา่จะบีบอดัภาพ RAW หรือไม่

รูปแบบการบนัทกึรูปแบบการบนัทกึ

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ไม่ได้บบีอัด ภาพ RAW จะไมถ่กูบีบอดั

ไม่เสียข้อมูล

ภาพ RAW จะถกูบีบอดัโดยใช้ขัน้ตอนวิธีแบบย้อนกลบัท่ีจะชว่ยลด
ขนาดไฟล์โดยไมส่ญูเสียข้อมลูภาพ สามารถดภูาพได้ใน Capture 
One Express Fujifilm, RAW FILE CONVERTER EX powered by 
SILKYPIX, FUJIFILM X RAW STUDIO หรือซอฟต์แวร์อ่ืนๆ ท่ีรองรับการ
บีบอดัภาพ RAW “โดยไมเ่สียข้อมลู” คณุภาพจะเหมือนกบั ไม่ได้บบีอัด 
แตไ่ฟล์ท่ีได้จะอยูท่ี่ประมาณ 30 ถงึ 90 เปอร์เซน็ต์ (RAW 14 บติ) หรือ 45 
ถงึ 100 เปอร์เซน็ต์ (RAW 16 บติ) ของขนาดท่ีไมบี่บอดั

บบีอัด

ภาพ RAW ถกูบีบอดัโดยใช้ขัน้ตอนวิธี “lossy” ท่ีไมส่ามารถย้อนกลบัได้ 
คณุภาพจะใกล้เคียงกบั ไม่ได้บบีอัด แตไ่ฟล์ท่ีได้จะอยูท่ี่ประมาณ 25 ถงึ 
35 เปอร์เซน็ต์ (RAW 14 บติ) หรือ 30 ถงึ 40 เปอร์เซน็ต์ (RAW 16 บติ) 
ของขนาดท่ีไมบี่บอดั

ความลึกของบติสี (บติ)ความลึกของบติสี (บติ)

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

16 บติ ภาพ RAW จะถกูบนัทกึท่ีความลกึบติ 16 บติ

14 บติ ภาพ RAW จะถกูบนัทกึท่ีความลกึบติ 14 บติ

O เม่ือเลือก 16 บติ จะมีผลในโหมดไดร์ฟเฟรมเดียวเทา่นัน้
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GFX 100 คู่มือผู้ใช้: P 107 เวอร์ช่ัน 2.00
จาํลองฟิล์ม

จําลองเอฟเฟกต์ชนิดตา่งๆ ของฟิล์ม รวมทัง้ ขาวดํา (โดยมีหรือไมมี่ฟิลเตอร์สี) เลือกสีตามตวั

แบบและความคดิสร้างสรรค์ของคณุ

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

c PROVIA/สีปกติ
การผลติสีปกตใิหม ่เหมาะสําหรับตวัแบบหลายประเภท ตัง้แตภ่าพ
บคุคลไปจนถงึภาพวิว

d Velvia/สดใส กลุม่สีคอนทราสต์สงูของสีปกติ เหมาะสําหรับภาพถ่ายธรรมชาติ

e ASTIA/นุ่มนวล
มีชว่งสีท่ีกว้างสําหรับปรับโทนสีผิวในการถ่ายภาพคน ในขณะท่ีชว่ยเก็บ
รักษาสีนํา้เงินสวา่งของท้องฟ้าชว่งกลางวนั แนะนําให้ใช้สําหรับภาพ
บคุคลกลางแจ้ง

i CLASSIC CHROME คอนทราสต์ของสีออ่นและเงาท่ีกว้างสําหรับภาพท่ีสงบ

g PRO Neg. Hi
มีคอนทราสต์มากกวา่ h PRO Neg. Std เลก็น้อย แนะนําให้ใช้
สําหรับภาพบคุคลกลางแจ้ง

h PRO Neg. Std
กลุม่โทนสีออ่น ชว่งสีกว้างสําหรับปรับโทนสีผิว เป็นตวัเลือกท่ีดีสําหรับ
การถ่ายภาพบคุคลในสตดูโิอ

g คลาสสิกเนกาทฟี เพ่ิมคณุภาพสีด้วยโทนสีท่ีเข้ม เพ่ือเพ่ิมความลกึสี

X ETERNA/ภาพยนตร์ ทําฟิล์มภาพยนตร์โดยใช้โทนสีออ่นท่ีให้คณุสมบตัสิีออ่นและเงามืด

N ETERNA BLEACH 
BYPASS สีโดดเดน่คมชดัสงู เหมาะกบัภาพน่ิงและมฟูว่ี

a ACROS * ถ่ายภาพขาวดําด้วยการไลร่ะดบัสีและความคมชดัดีเย่ียม

b โมโนโครม * ถ่ายรูปขาวดํามาตรฐาน

f ซีเปีย ถ่ายภาพในรูปแบบซีเปีย

* ใช้ได้กบัฟิลเตอร์สีเหลือง (Ye), แดง (R) และเขียว (G) ซึง่จะชว่ยเพ่ิมความเข้มของสีเทาตามสีสนัตรง
ข้ามกบัสีท่ีเลือก ฟิลเตอร์สีเหลือง (Ye) จะเพ่ิมความเข้มสีมว่งและสีนํา้เงิน สว่นฟิลเตอร์สีแดง (R) จะ

เพ่ิมความเข้มสีนํา้เงินและสีเขียว ฟิลเตอร์สีเขียว (G) จะเพ่ิมความเข้มสีแดงและนํา้ตาล รวมถงึโทนสีผิว 
ทําให้เป็นตวัเลือกท่ีเหมาะสําหรับถ่ายภาพบคุคล
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GFX 100 คู่มือผู้ใช้: P 108 เวอร์ช่ัน 2.00
เอฟเฟคส์ภาพเมด็สี

เพ่ิมเอฟเฟกต์ฟิล์มหยาบ

ความหยาบ

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ชัดเจน เลือกสําหรับเมด็สีขรุขระ

จาง เลือกสําหรับเมด็สีเรียบเนียน

ปิด ปิดเอฟเฟกต์

ขนาด

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ใหญ่ เลือกสําหรับเมด็สีหยาบ

เล็ก เลือกสําหรับเมด็สีละเอียด
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GFX 100 คู่มือผู้ใช้: P 109 เวอร์ช่ัน 2.00
สีโครม FX ฟ้า

เพ่ิมชว่งของโทนสีท่ีใช้ได้สําหรับการเรนเดอร์สีฟ้า

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ชัดเจน เลือกเพ่ือให้เอฟเฟกต์มีผลมาก

จาง เลือกเพ่ือให้เอฟเฟกต์มีผลน้อย

ปิด ปิดเอฟเฟกต์

N ตวัเลือก สีโครม FX ฟ้า ได้ถกูเพ่ิมไว้ใน

• H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ > แก้/บนัทกึตัง้ค่าเอง 
(GFX 100 คู่มือผูใ้ช ้P 118)

• C เมนูภาพย้อนหลัง > แปลง RAWไฟล์ 
(GFX 100 คู่มือผูใ้ช ้P 179)

• D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > ตัง้ค่าหน้าจอรองด้านหลัง 
(GFX 100 คู่มือผูใ้ช ้P 218)

• D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > แก้ไข/จดัเกบ็เมนูด่วน 
(GFX 100 คู่มือผูใ้ช ้P 222, 255)

• D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ฟังก์ช่ัน(Fn) 
(GFX 100 คู่มือผูใ้ช ้P 223, 259)
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GFX 100 คู่มือผู้ใช้: P 139 เวอร์ช่ัน 2.00
โฟกัส BKT

เลือกจากโหมดการถ่ายคร่อมโฟกสั ออโต้ และ ตัง้ค่าเอง

• ตัง้ค่าเอง: ในโหมด ตัง้ค่าเอง ให้คณุเลือกดงัตอ่ไปนี ้

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ภาพภาพ เลือกจํานวนภาพ

ขัน้ที่ขัน้ที่ เลือกปริมาณการเปลี่ยนโฟกสัในแตล่ะภาพ

ช่วงเวลาช่วงเวลา เลือกชว่งเวลาระหวา่งภาพ

โฟกัสและภาพ/ขัน้ที่
ความเก่ียวข้องระหวา่งโฟกสักบัตวัเลือกท่ีเลือกสําหรับ ภาพ และ ขัน้ที่ แสดงอยูใ่นภาพประกอบ

1 2 3 4 5

:

ตําแหน่งเร่ิมตน้จดุโฟกสั
• โฟกสัจะเร่ิมจากตําแหนง่เร่ิมต้นจดุโฟกสัไปจนถงึระยะอนนัต์
• คา่ของ ขัน้ที่ ท่ีน้อยจะสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโฟกสัเลก็น้อย คา่ท่ีมากขึน้จะสง่ผลตอ่การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมากขึน้

• โดยไมข่ึน้อยูก่บัตวัเลือกท่ีเลือกสําหรับ ภาพ การถ่ายรูปจะสิน้สดุลงเม่ือโฟกสัไปถงึระยะอนนัต์

ทีละภาพ

ขัน้ที่
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• ออโต้: ในโหมด ออโต้ กล้องจะคํานวณ ภาพ และ ขัน้ที่ โดยอตัโนมตัิ

1 เลือก A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ ในเมนถู่ายรูป จากนัน้ไฮไลท์ โฟกัส BKT แล้วกด 

MENU/OK

2 เลือก ออโต้ แล้วเลือก ช่วงเวลา

มมุมองภาพผา่นเลนส์จะปรากฏขึน้

3 โฟกสัไปท่ีจดุท่ีใกล้ท่ีสดุของตวัแบบแล้วกด 

MENU/OK

ระยะโฟกสัท่ีเลือกจะปรากฏขึน้เป็น A บน

สญัลกัษณ์ระยะโฟกสั B

A
BKT

N คณุสามารถเลือกชว่งโฟกสัเดียวกนัได้โดยโฟกสัไปท่ีจดุท่ีไกลท่ีสดุของตวัแบบก่อน

4 โฟกสัไปท่ีจดุท่ีไกลท่ีสดุของตวัแบบแล้วกด 

DISP/BACK

ระยะโฟกสัท่ีเลือก (B) และชว่งโฟกสั (A ถงึ B) จะ

ปรากฏบนสญัลกัษณ์ระยะโฟกสั A

B
BKT

N แทนท่ีจะกดปุ่ ม DISP/BACK คณุสามารถกด MENU/OK แล้วเลือก A อีกครัง้

5 ถ่ายรูป
กล้องจะคํานวณคา่สําหรับ ภาพ และ ขัน้ที่ โดย
อตัโนมตัิ จํานวนเฟรมจะปรากฏในจอแสดงผล
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GFX 100 คู่มือผู้ใช้: P 158 เวอร์ช่ัน 2.00
การบนัทกึ F-Log/HLG/RAW

เลือกปลายทางสําหรับภาพยนตร์แบบ F-Log, HLG (Hybrid Log-Gamma) หรือ RAW ท่ีถ่าย

ในขณะท่ีกล้องเช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์ HDMI

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

b P Y P
ประมวลผลฟตุเทจโดยใช้การจําลองฟิล์มและบนัทกึไปยงัการ์ดหนว่ยความจํา
และเอาต์พตุไปยงัอปุกรณ์ HDMI ด้วย

b F-Log Y F-Log
บนัทกึฟตุเทจไปยงัการ์ดหนว่ยความจําและเอาต์พตุไปยงัอปุกรณ์ HDMI ในรูป
แบบ F-Log

b P Y F-Log
เอาต์พตุฟตุเทจไปยงัอปุกรณ์ HDMI ในรูปแบบ F-Log แตจ่ะบนัทกึไปยงัการ์ด
หนว่ยความจําโดยใช้การจําลองฟิล์ม

b F-Log Y P
บนัทกึฟตุเทจในรูปแบบ F-Log แตจ่ะเอาต์พตุไปยงัอปุกรณ์ HDMI โดยใช้การ
จําลองฟิล์ม

b HLG Y HLG
บนัทกึฟตุเทจไปยงัการ์ดหนว่ยความจําและเอาต์พตุไปยงัอปุกรณ์ HDMI ในรูป
แบบ HLG

b P Y RAW
เอาต์พตุฟตุเทจไปยงัอปุกรณ์ HDMI ในรูปแบบ RAW แตจ่ะบนัทกึไปยงัการ์ด
หนว่ยความจําโดยใช้การจําลองฟิล์ม

b F-Log Y RAW
บนัทกึฟตุเทจไปยงัการ์ดหนว่ยความจําในรูปแบบ F-Log และเอาต์พตุไปยงั
อปุกรณ์ HDMI ในรูปแบบ RAW

b HLG Y RAW
บนัทกึฟตุเทจไปยงัการ์ดหนว่ยความจําในรูปแบบ HLG และเอาต์พตุไปยงั
อปุกรณ์ HDMI ในรูปแบบ RAW
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N • F-Log จะให้แกมมา่ท่ีมีความโค้งน้อยและมีชว่งสีกว้างท่ีเหมาะสมสําหรับการประมวลสร้างภาพ
ตอ่ไป ความไวแสงถกูจํากดัคา่ระหวา่ง ISO 800 และ ISO 12800

• รูปแบบการบนัทกึ HLG (Hybrid Log-Gamma) สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ITU-R BT2100 
เม่ือดบูนหน้าจอท่ีแสดงแบบ HLG ได้ ฟตุเทจ HLG คณุภาพสงูจะมีฉากท่ีมีคอนทราสต์สงูและ
สีสนัสดใส ความไวแสงถกูจํากดัคา่ระหวา่ง ISO 1250 และ ISO 12800 สามารถบนัทกึแบบ HLG 
ได้เม่ือเลือก H.265(HEVC) ไว้สําหรับ B ตัง้ค่ามูฟว่ี > H.265(HEVC)/H.264 ในเมนถู่ายภาพ

• ฟตุเทจแบบจําลองฟิล์ม (P) จะได้รับการบนัทกึโดยใช้ตวัเลือกท่ีเลือกไว้สําหรับ 
B ตัง้ค่ามูฟว่ี > F จาํลองฟิล์ม ในเมนถู่ายภาพ

• ฟตุเทจท่ีถ่ายด้วย b P Y F-Log หรือ b F-Log Y P จะไมถ่กูบนัทกึไปยงัการ์ด
หนว่ยความจําและจะเอาต์พตุไปยงั HDMI ท่ีขนาดเฟรมอ่ืน (4K, Full HD) นอกจากนี ้ตวัเลือก 
B ตัง้ค่ามูฟว่ี ก็จะใช้ไมไ่ด้:
- ตวัเลือกอตัราเฟรมของ โหมดมูฟว่ี คือ 59.94P และ 50P

- NR ระหว่างเฟรม V

- แสดงข้อมูลที่เอาท์พุท HDMI

• ไมส่ามารถบนัทกึเอาต์พตุ RAW ไปยงัการ์ดหนว่ยความจําได้

• การปรับปรุงภาพด้วยกล้องไมไ่ด้ใช้กบัเอาต์พตุ RAW

• การตดัภาพ (มมุของภาพ) และคณุภาพของฟตุเทจท่ีเอาต์พตุไปยงัอปุกรณ์ภายนอกจะแตกตา่ง
จากท่ีแสดงในจอภาพของกล้อง ดฟูตุเทจ RAW บนอปุกรณ์ภายนอก

• ฟตุเทจท่ีเอาต์พตุไปยงัอปุกรณ์ภายนอกนัน้สร้างจากข้อมลู RAW ต้นฉบบั และอาจไมไ่ด้คณุภาพ
เทา่กบัผลท่ีได้จากขัน้ตอนหลงัการผลติงานหรืออยา่งอ่ืนท่ีคล้ายกนั โดยจะแตกตา่งกนัไปตาม

ข้อมลูจําเพาะของอปุกรณ์

• ไมส่ามารถใช้การซมูโฟกสัได้เม่ือเลือก RAW ไว้สําหรับเอาต์พตุ HDMI

• ฟตุเทจ RAW ท่ีเอาต์พตุผา่น HDMI ไปยงัอปุกรณ์ท่ีไมร่องรับจะแสดงผลไมถ่กูต้องโดยจะแสดง
เป็นโมเสคแทน

• ความไวแสงต่ําสดุและสงูสดุสําหรับฟตุเทจ P, F-Log หรือ HLG ท่ีบนัทกึลงในการ์ดหนว่ยความ
จําเม่ือเลือก RAW ไว้สําหรับเอาต์พตุ HDMI คือ ISO 1250 และ ISO 12800 ตามลําดบั
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GFX 100 คู่มือผู้ใช้: P 172 เวอร์ช่ัน 3.00
จอแสดงผลการเล่น

เนือ้หาสว่นนีจ้ะระบไุฟแสดงสถานะท่ีอาจแสดงขึน้ระหวา่งการเลน่

O เพ่ือวตัถปุระสงค์สําหรับเป็นภาพประกอบ จอแสดงผลจะแสดงโดยไฟแสดงสถานะสวา่งทัง้หมด

01/01/2019 10:00 AM

A CB D E F G H

I

J

KLMNOPQRS

T

U

b

a

Z

Y

X

V

W

c

A  วนัทีแ่ละเวลา
B  สญัลกัษณ์ตรวจหาใบหนา้
C  เปิด/ปิด Bluetooth
D  คําสัง่การถ่ายโอนภาพ
E  สถานะการส่งภาพ
F  จํานวนภาพทีเ่ลือกเพือ่อพัโหลด
G  ช่องใส่การ์ด
H  หมายเลขเฟรม
I  ป้องกนัภาพ
J  ขอ้มูลตําแหน่ง
K  คณุภาพของภาพ
L  ขนาดภาพ
M  จําลองฟิล์ม
N  ช่วงไดนามิก
O  สมดลุย์สีขาว

P  ความไวแสง
Q  การชดเชยการรบัแสง
R  รูรบัแสง
S  ความเร็วชตัเตอร์
T  สญัญาณโหมดเล่น
U  ไอคอนมูฟวี่
V  ไทม์โคด้
W  สญัลกัษณ์ลบตาแดง
X  ภาพของขวญั
Y  สญัลกัษณ์ช่วยคน้หาสมดุภาพ
Z  สญัลกัษณ์การพิมพ์ DPOF
a  บนัทึกเสียง
b  การประเมิน ......................................................13
c  ถ่าย pixel shift หลายช็อต ..................................1
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GFX 100 คู่มือผู้ใช้: P 173 เวอร์ช่ัน 2.00
 ปุ่ม DISP/BACK

ปุ่ ม DISP/BACK ควบคมุจอแสดงผลของไฟแสดงสถานะ

ระหวา่งการเลน่

มาตรฐาน ปิดขอ้มูล

5.6

01/01/2019 10:00 AM

12800 +1.01/1000

แสดงขอ้มูล

ช่ืนชอบ: การให้คะแนนภาพ
สามารถให้คะแนนภาพได้ผา่นรายการ การประเมนิ ในเมนเูลน่
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GFX 100 คู่มือผู้ใช้: P 187 เวอร์ช่ัน 2.00
การประเมนิ

ให้คะแนนภาพโดยใช้ดาว

1 เลือก การประเมนิ ในเมนกูารเลน่

2 หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าเพ่ือเลือกรูปภาพและแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือ
เลือกคะแนนตัง้แต ่0 ถงึ 5 ดาว (“I”)

N • สามารถใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) แทนแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าเพ่ือเลือกภาพ

• สามารถแสดงข้อความการประเมินได้โดยการกดปุ่ ม AE-L (ปุ่ ม AE-L เวอร์ตคิอล กร๊ิป) ในการเลน่
แบบเฟรมเดียว, เก้าเฟรม หรือร้อยเฟรม

• ใช้การควบคมุแบบสมัผสัเพ่ือซมูเข้าหรือออก
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GFX 100 คู่มือผู้ใช้: P 244 เวอร์ช่ัน 2.00

 โหมดการเช่ือมต่อ

ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่ไปยงัอปุกรณ์ภายนอก

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เคร่ืองอ่านการ์ด USB
การเช่ือมตอ่กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB จะเป็นการเปิดโหมดสง่
ข้อมลูโดยอตัโนมตัิ ทําให้คดัลอกข้อมลูไปยงัคอมพิวเตอร์ได้ กล้องจะทํางาน
ตามปกตเิม่ือไมไ่ด้เช่ือมตอ่

ถ่ายโดยเช่ือมต่อ
อนิเตอร์เน็ตผ่าน USB 

อัตโนมัติ

สามารถควบคมุกล้องได้จากคอมพิวเตอร์, ไม้กนัสัน่, โดรน หรืออปุกรณ์
อ่ืนๆ ท่ีเช่ือมตอ่ผา่น USB กล้องจะเข้าสูโ่หมด “การถ่ายภาพโดยเช่ือมตอ่กบั
คอมพิวเตอร์” โดยอตัโนมตัิ (เชน่ การควบคมุจากระยะไกล) เม่ือเปิดอปุกรณ์
ภายนอกและกลบัสูก่ารทํางานปกตเิม่ืออปุกรณ์ภายนอกปิดอยูห่รือไมไ่ด้เช่ือม
ตอ่

• สามารถถ่ายภาพจากระยะไกลและดาวน์โหลดโดยอตัโนมตัไิปยงั
คอมพิวเตอร์ท่ีใช้ Capture One, Adobe® Photoshop® Lightroom® + 
Tether Plugin หรือ FUJIFILM X Acquire สามารถใช้ FUJIFILM X 
Acquire ในการบนัทกึและโหลดการตัง้คา่ของกล้องได้

• สามารถใช้การถ่ายภาพและการบนัทกึภาพยนตร์จากระยะไกลได้เม่ือเช่ือม
ตอ่กล้องเข้ากบัอปุกรณ์ท่ีรองรับ เชน่ ไม้กนัสัน่หรือโดรน ใช้แป้นหมนุเลือก
โหมด DRIVE เพ่ือสลบัระหวา่งการถ่ายภาพน่ิงและการบนัทกึภาพยนตร์ 

คณุสมบตัท่ีิสามารถใช้ได้จะแตกตา่งกนัไปตามอปุกรณ์ท่ีเช่ือมตอ่

ถ่ายโดยเช่ือมต่อ
อนิเตอร์เน็ตผ่าน USB 

ที่กาํหนด

สําหรับ ถ่ายโดยเช่ือมต่ออนิเตอร์เน็ตผ่าน USB อัตโนมัต ิยกเว้นวา่กล้อง

ยงัคงอยูใ่นโหมด “การถ่ายภาพโดยเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์” (การควบคมุจาก
ระยะไกล) เม่ืออปุกรณ์ภายนอกปิดอยูห่รือไมไ่ด้เช่ือมตอ่ ทําให้สามารถกลบั

มาควบคมุอปุกรณ์ได้เม่ือทําการเช่ือมตอ่อีกครัง้หลงัจากตดัการเช่ือมตอ่โดย
ไมต่ัง้ใจหรือการหยดุชะงกัอ่ืนๆ ท่ีการตัง้คา่เร่ิมต้น ภาพจะไมถ่กูบนัทกึไปยงั

การ์ดหนว่ยความจํา 

ถ่ายโดยเช่ือมต่อ
อนิเตอร์เน็ตผ่านเครือ
ข่ายไร้สายที่กาํหนด

เลือกตวัเลือกนีส้ําหรับการถ่ายรูปจากระยะไกลแบบไร้สาย เลือกเครือขา่ยโดย

ใช้ D ตัง้การเช่ือมต่อ > ตัง้ค่าเครือข่าย
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ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

คืนค่า USB RAW/
สาํรอง

การเช่ือมตอ่กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์ด้วย USB จะเปิดโหมดคืนคา่ USB 
RAW/สํารองโดยอตัโนมตัิ กล้องจะทํางานตามปกตเิม่ือไมไ่ด้เช่ือมตอ่

• คืนค่า USB RAW (ต้องใช้ FUJIFILM X RAW STUDIO): ใช้กลไก
ประมวลผลภาพของกล้องเพ่ือแปลงไฟล์ RAW files เป็นภาพ JPEG 
คณุภาพสงูอยา่งรวดเร็ว

• สาํรอง (ต้องใช้ FUJIFILM X Acquire): บนัทกึและโหลดการตัง้คา่กล้อง 
ปรับตัง้คา่กล้องในทนัทีหรือแบง่ปันการตัง้คา่กบักล้องอ่ืนๆ ท่ีเป็นชนิด
เดียวกนั

O การตัง้คา่ D จดัการใช้พลังงาน > ตัง้ปิดเอง จะถกูนํามาใช้ด้วยระหวา่งการถ่ายรูปโดยเช่ือมตอ่
กบัคอมพิวเตอร์ เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้กล้องปิดโดยอตัโนมตัิ ให้เลือก ปิด สําหรับ ตัง้ปิดเอง

N โปรดเย่ียมชมเวบ็ไซต์ด้านลา่งเพ่ือเรียนรู้เพ่ิมเตมิหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตอ่ไปนี:้
• Capture One Express Fujifilm:

https://www.captureone.com/products-plans/capture-one-express/fujifilm

• Capture One Pro Fujifilm:
https://www.captureone.com/explore-features/fujifilm

• Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin:

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

• FUJIFILM X Acquire:
https://fujifilm-x.com/products/software/x-acquire/

• FUJIFILM X RAW STUDIO:

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

• RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX:
https://fujifilm-x.com/support/download/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkypix/

• FUJIFILM Pixel Shift Combiner:
https://fujifilm-x.com/products/software/pixel-shift-combiner/
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