ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ
เวอร์ ชนั่ 4.10

คุณสมบัตทิ ี่เพิ่มขึ ้นหรื อที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของการอัพเดทเฟิ ร์มแวร์ อาจไม่ตรงกับราย
ละเอียดในเอกสารประกอบที่จดั มาให้ พร้ อมกับผลิตภัณฑ์นี ้ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัพเดทที่ใช้ ได้
สําหรับผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ บนเว็บไซต์ของเรา:
https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/

BL00005173-J00 TH

เนือ้ หา
เฟิ ร์มแวร์ ของ GFX100 รุ่น 4.10 จะเพิ่มหรื ออัพเดทคุณสมบัตใิ นรายการด้ านล่างนี ้
สําหรับคูม่ ือฉบับล่าสุด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ตอ่ ไปนี ้
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

จํานวน

คําอธิบาย

1

เพิ่มตัวเลือก RAW (ATOMOS) และ RAW (Blackmagic) ภาย
ใต้ การบันทึก F-Log/HLG/RAW ในเมนูภาพยนตร์ แล้ ว

GFX100 ดูท่ ี
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เวอร์ ช่ ัน
4.10

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ
ความเปลี่ยนแปลงและสิง่ ใหม่ๆ จะเป็ นดังนี ้
การบันทึก F-Log/HLG/RAW
เวอร์ ช่ ัน 4.10
เลือกปลายทางสําหรับภาพยนตร์ แบบ F-Log, HLG (Hybrid Log-Gamma) หรื อ RAW ที่ถ่าย
ในขณะที่กล้ องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ HDMI
ตัวเลือก
bPYP
b F-Log Y F-Log
b P Y F-Log
b F-Log Y P
b HLG Y HLG
bP
Y RAW(ATOMOS)
b F-Log
Y RAW(ATOMOS)
b HLG
Y RAW(ATOMOS)
bP
Y RAW(Blackmagic)
b F-Log
Y RAW(Blackmagic)
b HLG
Y RAW(Blackmagic)

คําอธิบาย
ประมวลผลฟุตเทจโดยใช้ การจําลองฟิ ล์มและบันทึกไปยังการ์ ดหน่วยความจํา
และเอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ HDMI ด้ วย
บันทึกฟุตเทจไปยังการ์ ดหน่วยความจําและเอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ HDMI ใน
รูปแบบ F-Log
เอาต์พตุ ฟุตเทจไปยังอุปกรณ์ HDMI ในรูปแบบ F-Log แต่จะบันทึกไปยังการ์ ด
หน่วยความจําโดยใช้ การจําลองฟิ ล์ม
บันทึกฟุตเทจในรูปแบบ F-Log แต่จะเอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ HDMI โดยใช้ การ
จําลองฟิ ล์ม
บันทึกฟุตเทจไปยังการ์ ดหน่วยความจําและเอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ HDMI ใน
รูปแบบ HLG
เอาต์พตุ ฟุตเทจไปยังเครื่ องบันทึกวิดีโอ Atomos ในรูปแบบ RAW แต่จะบันทึก
ไปยังการ์ ดหน่วยความจําโดยใช้ การจําลองฟิ ล์ม
บันทึกฟุตเทจไปยังการ์ ดหน่วยความจําในรูปแบบ F-Log และเอาต์พตุ ไปยัง
เครื่ องบันทึกวิดีโอ Atomos ในรูปแบบ RAW
บันทึกฟุตเทจไปยังการ์ ดหน่วยความจําในรูปแบบ HLG และเอาต์พตุ ไปยัง
เครื่ องบันทึกวิดีโอ Atomos ในรูปแบบ RAW
เอาต์พตุ ฟุตเทจไปยังเครื่ องบันทึกวิดีโอ Blackmagic Design ในรูปแบบ RAW
แต่จะบันทึกไปยังการ์ ดหน่วยความจําโดยใช้ การจําลองฟิ ล์ม
บันทึกฟุตเทจไปยังการ์ ดหน่วยความจําในรูปแบบ F-Log และเอาต์พตุ ไปยัง
เครื่ องบันทึกวิดีโอ Blackmagic Design ในรูปแบบ RAW
บันทึกฟุตเทจไปยังการ์ ดหน่วยความจําในรูปแบบ HLG และเอาต์พตุ ไปยัง
เครื่ องบันทึกวิดีโอ Blackmagic Design ในรูปแบบ RAW
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N • F-Log จะให้ แกมม่าที่มีความโค้ งน้ อยและมีชว่ งสีกว้ างที่เหมาะสมสําหรับการประมวลสร้ างภาพ
ต่อไป ความไวแสงถูกจํากัดค่าระหว่าง ISO 800 และ ISO 12800

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

เมือ่ ดูบนหน้ าจอทีแ่ สดงแบบ HLG ได้ ฟุตเทจ HLG คุณภาพสูงจะมีฉากทีม่ คี อนทราสต์สงู และสีสนั
สดใส ความไวแสงถูกจํากัดค่าระหว่าง ISO 1250 และ ISO 12800 สามารถบันทึกแบบ HLG ได้ เมือ่
เลือก MOV/H.265(HEVC) LPCM ไว้ สาํ หรับ B ตัง้ ค่ ามูฟวี่ > รูปแบบไฟล์ ในเมนูถา่ ยภาพ
• 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 บันทึกไปยังการ์ด
หน่วยความจําและจะเอาต์พตุ ไปยัง HDMI ที่ขนาดเฟรมอื่น (4K, Full HD) นอกจากนี ้ ตัวเลือก
B ตัง้ ค่ ามูฟวี่ ก็จะใช้ ไม่ได้ :
- ตัวเลือกอัตราเฟรมของ โหมดมูฟวี่ คือ 59.94P และ 50P
- NR ระหว่ างเฟรม V
- แสดงข้ อมูลที่เอาท์พุท HDMI
• RAW (ATOMOS) ใช้ สําหรับเอาต์พตุ ฟุตเทจ RAW ไปยังเครื่องบันทึกวิดีโอ Atomos
• RAW (Blackmagic) ใช้ สําหรับเอาต์พตุ ฟุตเทจ RAW ไปยังเครื่องบันทึกวิดีโอ Blackmagic
Design
• ไม่สามารถบันทึกเอาต์พตุ RAW ไปยังการ์ดหน่วยความจําได้
• การปรับปรุงภาพด้ วยกล้ องไม่ได้ ใช้ กบั เอาต์พตุ RAW
• การตัดภาพ (มุมของภาพ) และคุณภาพของฟุตเทจที่เอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ภายนอกจะแตก
ต่างจากที่แสดงในจอภาพของกล้ อง ดูฟตุ เทจที่เอาต์พตุ โดยใช้ RAW (ATOMOS) หรื อ RAW
(Blackmagic) บนอุปกรณ์ภายนอก
้ างจากข้ อมูล RAW ต้ นฉบับ และอาจไม่ได้ คณ
ุ ภาพ
• ฟุตเทจที่เอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ภายนอกนันสร้
เท่ากับผลที่ได้ จากขันตอนหลั
้
งการผลิตงานหรื ออย่างอื่นที่คล้ ายกัน โดยจะแตกต่างกันไปตาม
ข้ อมูลจําเพาะของอุปกรณ์
• ไม่สามารถใช้ การซูมโฟกัสได้ เมื่อเลือก RAW (ATOMOS) หรือ RAW (Blackmagic) ไว้ สําหรับ
เอาต์พตุ HDMI
• ฟุตเทจ RAW ที่เอาต์พตุ ผ่าน HDMI ไปยังอุปกรณ์ที่ไม่รองรับจะแสดงผลไม่ถกู ต้ องโดยจะแสดง
เป็ นโมเสคแทน
• ความไวแสงตํ่าสุดและสูงสุดสําหรับฟุตเทจ P, F-Log หรือ HLG ที่บนั ทึกลงในการ์ดหน่วย
ความจําเมื่อเลือก RAW (ATOMOS) หรื อ RAW (Blackmagic) ไว้ สําหรับเอาต์พตุ HDMI คือ
ISO 1250 และ ISO 12800 ตามลําดับ
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