ความเปลียนแปลงและสิงใหม่ ๆ
เวอร์ ชนั 4.30

คุณสมบัตทิ ีเพิมขึนหรื อทีเปลียนแปลงเนืองจากผลของการอัพเดทเฟิ ร์มแวร์ อาจไม่ตรงกับราย
ละเอียดในเอกสารประกอบทีจัดมาให้ พร้ อมกับผลิตภัณฑ์นี โปรดดูข้อมูลเกียวกับการอัพเดททีใช้ ได้
สําหรับผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ บนเว็บไซต์ของเรา:
https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/

BL00005183-J01 TH

เนือหา
เฟิ ร์มแวร์ ของ GFX 50S รุ่น 4.30 จะเพิมหรื ออัพเดทคุณสมบัตใิ นรายการด้ านล่างนี
สําหรับคูม่ ือฉบับล่าสุด โปรดเยียมชมเว็บไซต์ตอ่ ไปนี
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

จํานวน
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คําอธิบาย

GFX 50S ดูที

P

รายการ Z โฟกัส BKT ได้ ถกู เพิมไว้ ในโหมดไดร์ ฟแล้ ว
7, 81
ขณะนีกล้ องแสดงอุณหภูมิสีทีเลือกไว้ ผา่ นตัวเลือกอุณหภูมิสีใน
12, 14
เมนูสมดุลย์สีขาว
ขณะนีกล้ องแสดงไอคอนแหล่งจ่ายพลังงานภายนอกเมือใช้
พลังงานผ่าน อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ AC-15V ซึงเป็ น
12, 14
อุปกรณ์เสริ ม
ได้ เพิมตัวเลือก E เซนเซอร์ ตา + จอแสดงภาพ LCD ให้
16
สามารถเข้ าถึงได้ ในจอแสดงผลด้ วยปุ่ ม VIEW MODE
สามารถใช้ ไม้ โฟกัสเพือเปลียนพืนทีโฟกัสได้ เมือซูมหน้ าจอเข้ า
69
ระหว่างทีตรวจสอบโฟกัส
สามารถใช้ ไม้ โฟกัสเพือเปลียนพืนทีโฟกัสได้ เมือซูมหน้ าจอเข้ า
73
ระหว่างทีใช้ ระบบช่วย MF
ขณะนีสามารถใช้ ตวั เลือกความไวแสง (ISO) ออโต้ 1, ออโต้ 2
74
และ ออโต้ 3 ได้ เมือหมุนแป้นหมุนความไวแสงไปที C (คําสัง)
จํานวนภาพสูงสุดทีสามารถจัดเก็บไว้ ได้ ในโฟลเดอร์ เดียวเปลียน
82
จาก 9999 เป็ น 999 ภาพ
ตัวเลือก g คลาสสิกเนกาทีฟ และ X ETERNA/ภาพยนตร์
88
ได้ ถกู เพิมไว้ ใน H ตังค่ าคุณภาพภาพ > จําลองฟิ ล์ ม ในเมนู
ถ่ายรูปแล้ ว

P

เวอร์ ชัน

1, 8

3.00

2, 3

4.00

2, 3

4.00

4

2.00

5

4.00

6

4.00

7

4.00

8

4.00

9

4.00

จํานวน
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20

คําอธิบาย
รายการ เอฟเฟกต์ ผิวเนียน ได้ ถกู เพิมไว้ ใน
H ตังค่ าคุณภาพภาพ ในเมนูถ่ายรู ปแล้ ว
รายการ AF-S สําหรั บทีแสงน้ อย ได้ ถกู เพิมไว้ ใน G ตังค่ า
AF/MF ในเมนูถ่ายรูปแล้ ว
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของ G ตังค่ า AF/MF > ตังค่ า
ตรวจจับใบหน้ า/ตา ในเมนูถ่ายรูปแล้ ว
รายการ โฟกัส BKT ได้ ถกู เพิมไว้ ใน A ตังค่ าการถ่ ายภาพ
ในเมนูถ่ายรูปแล้ ว
รายการ A ตังค่ าการถ่ ายภาพ > โฟกัส BKT ในเมนูถ่ายรูป
ขณะนีมีตวั เลือกการถ่ายคร่อมโฟกัส ตังค่ าเอง และ ออโต้
เพิมตัวเลือก การลดความสันไหว ลงใน A ตังค่ าการถ่ ายภาพ
ภายในเมนูถา่ ยภาพ
ตัวเลือก โหมดฟอร์ แมต 35 มม ในเมนูถ่ายรูปได้ ย้ายไปยัง
ระดับบนสุดของเมนู A ตังค่ าการถ่ ายภาพ ปั จจุบนั สามารถใช้
โหมดฟอร์ แมต 35 มม ได้ โดยไม่ต้องมีตวั แปลง
เปลียนขันตอนสําหรับการให้ คะแนนภาพแล้ ว ส่งผลให้
เนือหาของการแสดงผลข้ อมูลการเล่นเปลียนไปและรายการ
การประเมิน ได้ ถกู เพิมไว้ ในเมนูเล่นแล้ ว
รายการ ลบพร้ อมกัน(ช่ องRAW1/JPG2) ได้ ถกู เพิมไปยังเมนู
แสดงภาพ
ตัวเลือกทีมีใน D ตังค่ าจอเริมต้ น > ความสว่ าง EVF >
ตังค่ าเอง ในเมนูตงค่
ั าตอนนีจะเป็ นช่วงตังแต่ +5 ถึง –7
เพิมตัวเลือก การปรับสี EVF ไปที D ตังค่ าจอเริมต้ น ในเมนู
ตังค่าแล้ ว

GFX 50S ดูที

เวอร์ ชัน

P

P

89

10

4.00

98

10

4.00

100

11

4.00

106

3.00
13

106

4.00

109

15

3.10

111

15

3.30

120,
121,
136

16,
17,
18

4.00

130

18

3.30

153

19

2.00

153

19

3.30

จํานวน
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

คําอธิบาย
เพิม่ ตัวเลือก การปรับสี LCD ไปที่ D ตัง้ ค่ าจอเริ่มต้ น ในเมนู
ตังค่
้ าแล้ ว
เพิ่มตัวเลือก โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (EVF) และ โหมดตัว
ระบุขนาดใหญ่ (LCD) ไปที่ D ตัง้ ค่ าจอเริ่มต้ น ในเมนูตงั ้
ค่าแล้ ว
เพิม่ ตัวเลือก ตัง้ ค่ าการแสดงตัวระบุ ใหญ่ ไปที่
D ตัง้ ค่ าจอเริ่มต้ น ในเมนูตงค่
ั ้ าแล้ ว
ได้ เพิ่มตัวเลือก การดําเนินการ o S.S. ไปยัง D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/
ไดอัล ในเมนูตงค่
ั้ า
ได้ เพิ่มตัวเลือก ถ่ ายโดยไม่ ใช้ การ์ ด ไปยัง D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล
ในเมนูตงค่
ั้ า
ได้ เพิ่มตัวเลือก ตัง้ ค่ ารู รับแสง ไปยัง D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล ใน
เมนูตงค่
ั้ า
เพิ่มตัวเลือก เลือกโฟลเดอร์ ลงใน D เก็บข้ อมูลตัง้ ค่ า
ภายในเมนูการตังค่
้ า
ได้ เพิ่มตัวเลือก ตัง้ ค่ าจุดเชื่อมต่ อ และ ที่อยู่ IP ลงใน
D ตัง้ การเชื่อมต่ อ > ตัง้ ค่ าไร้ สาย ในเมนูตงค่
ั ้ าแล้ ว
เนื ้อหาของเมนูตงค่
ั ้ า ได้ ย้ายรายการ D ตัง้ การเชื่อมต่ อ >
ตัง้ ค่ าเชื่อมต่ อ PC ไปยัง D ตัง้ การเชื่อมต่ อ >
ตัง้ ค่ าไร้ สาย > ตัง้ ค่ าจุดเชื่อมต่ อ แล้ ว
ได้ เพิ่มตัวเลือก ข้ อมูล ลงใน D ตัง้ การเชื่อมต่ อ ในเมนูตงั ้
ค่าแล้ ว

GFX 50S ดูท่ ี

เวอร์ ช่ ัน

P

P

153

19

3.30

159

20,
21

3.10

159

22

3.10

164

23

2.00

165

23

2.00

166

24

4.30

171

24

3.20

172

25

1.10

173

25

1.10

174

25

1.10

จํานวน
31
32
33
34
35
36

37

คําอธิบาย
ได้ เพิ่มตัวเลือก ติดตัง้ ระบบไร้ สาย ลงใน
D ตัง้ การเชื่อมต่ อ > โหมด PC SHOOT ในเมนูตงค่
ั ้ าแล้ ว
ตัวเลือก D ตัง้ การเชื่อมต่ อ > โหมด PC SHOOT ในเมนูตงั ้
ค่าได้ เปลี่ยนเป็ น โหมดเชื่อมต่ อ PC
ได้ เปลี่ยนซอฟต์แวร์ ที่สามารถใช้ ได้ กบั ตัวเลือก
D ตัง้ การเชื่อมต่ อ > โหมดเชื่อมต่ อ PC ในเมนูตงค่
ั ้ าแล้ ว
เปลี่ยนขันตอนการปรั
้
บรูรับแสงเพื่อให้ รองรับเลนส์ที่ไม่มีวงแหวน
ปรับรูรับแสง
สามารถใช้ ตวั สัง่ แฟลชสตูดโิ อของผู้ผลิตอื่นที่เข้ ากันได้ กบั ระบบ
แฟลชของ FUJIFILM ได้
นอกเหนือจากเครื่ องพิมพ์ instax SHARE ที่อยูใ่ นรายการของ
“อุปกรณ์เสริ มจาก FUJIFILM” แล้ ว กล้ องยังสามารถรองรับ
SP-3 ได้ เช่นกัน
เวลานี ้สามารถใช้ กล้ องเพื่ออัพเดทเฟิ ร์มแวร์ ที่ไม่ใช่เฉพาะสําหรับ
เลนส์เท่านัน้ แต่สําหรับอุปกรณ์เสริ มอย่างเช่นชุดแฟลชเสริ ม
ภายนอกและตัวแปลงได้ แล้ ว

GFX 50S ดูท่ ี

P

P

174
174

เวอร์ ช่ ัน
1.10

26

174

2.00
4.00

189

28,
29

4.30

198

30

2.00

220

30

2.00

232

—

1.10

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ
ความเปลี่ยนแปลงและสิง่ ใหม่ๆ จะเป็ นดังนี ้
GFX 50S คู่มือผู้ใช้ : P 7
ปุ่ ม Drive

เวอร์ ช่ ัน 3.00

การกดปุ่ ม Drive จะแสดงตัวเลือกโหมดไดร์ ฟต่อไปนี ้

B

I
O
W
X

1

โหมด
โหมด
P
ภาพนิ่ง (เฟรมเดียว)
BKT สมดุลย์ แสงสีขาว
V
(การถ่ายคร่อมสมดุลย์สีขาว)
บันทึกต่ อเนื่อง (โหมดถ่ายภาพเป็ นชุด)
ถ่ ายคร่ อมช่ วงไดนามิก
ถ่ ายคร่ อมค่ าแสง
Y
(การถ่ายคร่อมช่วงไดนามิก)
(การถ่ายคร่อมการรับแสง)
Z โฟกัส BKT (การถ่ายคร่ อมโฟกัส)
ถ่ ายคร่ อมความไวแสง
j ถ่ ายภาพซ้ อน
(การถ่ายคร่อมความไวแสง)
F ถ่ ายมูฟวี่
ถ่ ายคร่ อมจําลองฟิ ล์ ม
(การถ่ายคร่อมจําลองฟิ ล์ม)

P

8

GFX 50S คู่มือผู้ใช้ : P 12

เวอร์ ช่ ัน 4.00

ช่ องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์

01/01/2017 12:00 AM

5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5

1.0

GRIP

G เมื่อเลือกอุณหภูมิสีไว้ สําหรับสมดุลย์สีขาว (GFX 50S คู่มือผูใ้ ช้ P 92) ค่าที่เลือกไว้ จะ
ปรากฏในหน้ าจอ

k ขณะนี ้กล้ องแสดงไอคอนแหล่งจ่ายพลังงานภายนอกเมื่อใช้ พลังงานผ่าน อะแดปเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ AC-15V ซึง่ เป็ นอุปกรณ์เสริ ม

2

GFX 50S คู่มือผู้ใช้ : P 14

เวอร์ ช่ ัน 4.00

จอภาพ LCD
01/01/2017 12:00 AM

GRIP

O เมื่อเลือกอุณหภูมิสีไว้ สําหรับสมดุลย์สีขาว (GFX 50S คู่มือผูใ้ ช้ P 92) ค่าที่เลือกไว้ จะ
ปรากฏในหน้ าจอ

j ขณะนี ้กล้ องแสดงไอคอนแหล่งจ่ายพลังงานภายนอกเมื่อใช้ พลังงานผ่าน อะแดปเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ AC-15V ซึง่ เป็ นอุปกรณ์เสริ ม

3

GFX 50S คู่มือผู้ใช้ : P 16
การเลือกโหมดแสดงผล

เวอร์ ช่ ัน 2.00

กดปุ่ ม VIEW MODE เพื่อสลับโหมดแสดงผลดังต่อไปนี ้
• E สัญญาณตา: การแนบดวงตาของคุณไว้ ที่ชอ่ งมอง
ภาพจะทําให้ ชอ่ งมองภาพเปิ ดและจอภาพ LCD ปิ ด; การ
เลื่อนดวงตาของคุณออกจะทําให้ ชอ่ งมองภาพปิ ดและ
จอภาพ LCD เปิ ด
เฉพาะ
EVF: ช่องมองภาพเปิ ด จอภาพ LCD ปิ ด
•
• เฉพาะ LCD: จอภาพ LCD เปิ ด ช่องมองภาพปิ ด
• เฉพาะ EVF + E: การแนบดวงตาของคุณไว้ ที่ชอ่ งมองภาพจะทําให้ ชอ่ งมองภาพเปิ ด การ
เลื่อนดวงตาออกจะทําให้ ชอ่ งมองภาพปิ ด จอภาพ LCD ยังคงปิ ดอยู่
• E เซนเซอร์ ตา + จอแสดงภาพ LCD: การแนบตาของคุณไว้ ที่ชอ่ งมองภาพในระหว่างที่
ถ่ายภาพ ทําให้ ชอ่ งมองภาพเปิ ด แต่จอภาพ LCD ใช้ สําหรับแสดงภาพเมื่อคุณเลื่อนดวงตา
ออกจากช่องมองภาพหลังจากที่ถ่ายภาพ

4

GFX 50S คู่มือผู้ใช้ : P 69
การเลือกจุดโฟกัส

เวอร์ ช่ ัน 4.00

การเช็คโฟกัส
หากต้ องการซูมเข้ าบนพื ้นที่โฟกัสปั จจุบนั เพื่อให้ ได้ โฟกัสที่คมชัด
ให้ กดปุ่ มควบคุมที่ได้ กําหนดซูมโฟกัสไว้ (ที่คา่ เริ่ มต้ น ปุ่ มตรงกลาง
ของแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลัง) กดปุ่ มควบคุมอีกครัง้ เพื่อยกเลิก
การซูม

จอแสดงผลปกติ

ซูมโฟกัส

N ในโหมดโฟกัส S ปรับซูมได้ โดยการหมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลัง เลือกพื ้นที่โฟกัสโดยใช้ ไม้
โฟกัสในระหว่างการซูมโฟกัสได้ ไม่สามารถซูมโฟกัสได้ ในโหมด C หรื อเมื่อเปิ ด G ตัง้ ค่ า AF/
MF > PRE-AF หรื อเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ r จุดเดียว สําหรับ ออโต้ โฟกัส

หากต้ องการกําหนดซูมโฟกัสไปที่ปมควบคุ
ุ่
ม ให้ เลือก เช็คโฟกัส สําหรับ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล >
ตัง้ ฟั งก์ ช่ ัน(Fn)
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้ : P 73
การเช็คโฟกัส

เวอร์ ช่ ัน 4.00

ซูมโฟกัส
หากเลือก เปิ ด สําหรับ G ตัง้ ค่ า AF/MF > เช็คโฟกัส กล้ องจะซูมเข้ าโดยอัตโนมัตใิ นพื ้นที่
โฟกัสที่เลือกเมื่อหมุนวงแหวนโฟกัส

N หากเลือก มาตรฐาน หรือ ไฮไลท์ท่โี ฟกัสชัดสุด สําหรับ G ตัง้ ค่ า AF/MF > ระบบช่ วย MF
สามารถปรับซูมโดยการหมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลัง เลือกพื ้นที่โฟกัสโดยใช้ ไม้ โฟกัสใน
ระหว่างการซูมโฟกัสได้
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้ : P 74

เวอร์ ช่ ัน 4.00

ความไวแสง
ปรับความไวแสงของกล้ อง
กดปล่อยล็อกแป้นหมุนความไวแสง หมุนแป้นหมุนไปยัง
การตังค่
้ าที่ต้องการ แล้ วกดปล่อยอีกครัง้ เพื่อล็อกแป้นหมุน
ให้ เข้ าที่

ตัวเลือก
A (ออโต้ )

C (คําสัง่ )
12800–100

คําอธิบาย
ความไวแสงจะปรับอัตโนมัตโิ ดยตอบสนองต่อสภาวะการถ่ายรูปตามตัวเลือก
ที่เลือกสําหรับ A ตัง้ ค่ าการถ่ ายภาพ > ตัง้ ISO ออโต้ เลือกจาก ออโต้ 1,
ออโต้ 2 และ ออโต้ 3
หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ าเพื่อเลือกจาก ออโต้ 1, ออโต้ 2, ออโต้ 3
และจากค่าระหว่าง 50 ถึง 102400 ค่า 50 หรื อมากกว่า 25600 จะเรี ยกว่า
“ค่าขยาย”
ปรับความไวแสงด้ วยตนเอง ค่าที่เลือกจะแสดงในจอแสดงผล

การปรั บความไวแสง
สามารถใช้ คา่ ที่สงู กว่าเพื่อลดภาพสัน่ ไหวเมื่อแสงสว่างน้ อย ขณะที่คา่ ที่ตํ่ากว่าจะช่วยให้ ความเร็ วชัตเตอร์
ช้ าลงหรื อรูรับแสงกว้ างขึ ้นในที่ที่มีแสงสว่างจ้ า; อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า อาจมีรอยจุดปรากฏบนภาพ
ที่ถ่ายด้ วยความไวแสงสูง
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้ : P 81
Z โฟกัส BKT

เวอร์ ชัน 3.00

ทุกครังทีกดปุ่ มชัตเตอร์ กล้ องจะถ่ายภาพเป็ นชุด ซึงจะมีโฟกัสทีแตกต่างกันไปในแต่ละภาพ
สามารถเลือกจํานวนภาพ, ปริ มาณการเปลียนโฟกัสในแต่ละภาพ และช่วงเวลาระหว่างภาพได้ ด้วย
A ตังค่ าการถ่ ายภาพ > โฟกัส BKT (P 13)
GFX 50S คู่มือผู้ใช้ : P 82

เวอร์ ชัน 4.00
ถ่ ายภาพต่ อเนือง (โหมดถ่ ายภาพต่ อเนืองเป็ นชุด)
กดปุ่ มไดร์ ฟแล้ วเลือก I บันทึกต่ อเนือง กล้ องจะถ่ายภาพเมือกดปุ่ มชัตเตอร์ การถ่ายภาพจะ
สินสุดเมือปล่อยปุ่ มชัตเตอร์ หรื อเมือการ์ ดหน่วยความจําเต็ม

O หากจํานวนไฟล์ถงึ 999 ภาพก่อนการถ่ายรูปจะเสร็จสิน ภาพทีเหลือจะถูกบันทึกไปยังโฟลเดอร์
ใหม่

ถ่ายภาพต่อเนืองเป็ นชุดอาจไม่เริ มถ่ายภาพหากพืนทีทีใช้ งานได้ ในหน่วยความจําไม่เพียงพอ
อัตราเฟรมจะแตกต่างกันตามตัวแบบ ความเร็วชัตเตอร์ ความไวแสง และโหมดโฟกัส อัตราเฟรม
อาจช้ าและเวลาในการบันทึกอาจเพิมขึนเมือถ่ายภาพมากขึน กล้ องอาจยิงหรื อไม่ยิงแฟลช ทังนีขึน
อยูก่ บั สภาพการถ่ายภาพ
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้ : P 88
จําลองฟิ ล์ ม

เวอร์ ช่ ัน 4.00

จําลองเอฟเฟกต์ชนิดต่างๆ ของฟิ ล์ม รวมทัง้ ขาวดํา (โดยมีหรื อไม่มีฟิลเตอร์ สี) เลือกสีตามตัว
แบบและความคิดสร้ างสรรค์ของคุณ
ตัวเลือก

คําอธิบาย
การผลิตสีปกติใหม่ เหมาะสําหรับตัวแบบหลายประเภท ตังแต่
้ ภาพ
c PROVIA/สีปกติ
บุคคลไปจนถึงภาพวิว
กลุม่ สีคอนทราสต์สงู ของสีปกติ เหมาะสําหรับภาพถ่ายธรรมชาติ
d Velvia/สดใส
มีชว่ งสีที่กว้ างสําหรับปรับโทนสีผิวในการถ่ายภาพคน ในขณะที่ชว่ ยเก็บ
รักษาสีนํ ้าเงินสว่างของท้ องฟ้าช่วงกลางวัน แนะนําให้ ใช้ สําหรับภาพ
e ASTIA/นุ่มนวล
บุคคลกลางแจ้ ง
CLASSIC
CHROME
คอนทราสต์ของสีออ่ นและเงาที่กว้ างสําหรับภาพที่สงบ
i
มีคอนทราสต์มากกว่า h PRO Neg. Std เล็กน้ อย แนะนําให้ ใช้
g PRO Neg. Hi
สําหรับภาพบุคคลกลางแจ้ ง
กลุม่ โทนสีออ่ น ช่วงสีกว้ างสําหรับปรับโทนสีผิว เป็ นตัวเลือกที่ดีสําหรับ
h PRO Neg. Std
การถ่ายภาพบุคคลในสตูดโิ อ
เพิ่มคุณภาพสีด้วยโทนสีที่เข้ ม เพื่อเพิ่มความลึกสี
g คลาสสิกเนกาทีฟ
X ETERNA/ภาพยนตร์ สีออ่ นและเข้ ม ระดับเงาเหมาะสมกับ มูฟวี่ที่ดเู หมือนฟิ ล์ม
ถ่ายภาพขาวดําด้ วยการไล่ระดับสีและความคมชัดดีเยี่ยม
a ACROS *
ถ่ายรูปขาวดํามาตรฐาน
b โมโนโครม *
ถ่ายภาพในรูปแบบซีเปี ย
f ซีเปี ย
* ใช้ ได้ กบั ฟิ ลเตอร์ สีเหลือง (Ye), แดง (R) และเขียว (G) ซึง่ จะช่วยเพิ่มความเข้ มของสีเทาตามสีสนั ตรง
ข้ ามกับสีที่เลือก ฟิ ลเตอร์ สีเหลือง (Ye) จะเพิ่มความเข้ มสีมว่ งและสีนํ ้าเงิน ส่วนฟิ ลเตอร์ สีแดง (R) จะ
เพิ่มความเข้ มสีนํ ้าเงินและสีเขียว ฟิ ลเตอร์ สีเขียว (G) จะเพิ่มความเข้ มสีแดงและนํ ้าตาล รวมถึงโทนสีผิว
ทําให้ เป็ นตัวเลือกที่เหมาะสําหรับถ่ายภาพบุคคล
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้ : P 89
เอฟเฟกต์ ผิวเนียน

เวอร์ ช่ ัน 4.00

ผิวเรี ยบเนียน
ตัวเลือก
ชัดเจน
จาง
ปิ ด

คําอธิบาย
เลือกเพื่อให้ เอฟเฟกต์มีผลมาก
เลือกเพื่อให้ เอฟเฟกต์มีผลน้ อย
ปิ ดเอฟเฟกต์

N ตัวเลือก เอฟเฟกต์ ผิวเนียน ได้ ถกู เพิ่มไว้ ใน
• H ตัง้ ค่ าคุณภาพภาพ > แก้ /บันทึกตัง้ ค่ าเอง
(GFX 50S คู่มือผูใ้ ช้ P 96)

• C เมนูภาพย้ อนหลัง > แปลงไฟล์ RAW
(GFX 50S คู่มือผูใ้ ช้ P 128)

• D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > แก้ ไข/จัดเก็บเมนูด่วน
(GFX 50S คู่มือผูใ้ ช้ P 161, 179)

• D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตัง้ ฟั งก์ ช่ ัน(Fn)
(GFX 50S คู่มือผูใ้ ช้ P 162, 182)

GFX 50S คู่มือผู้ใช้ : P 98
AF-S สําหรั บที่แสงน้ อย

เวอร์ ช่ ัน 4.00

การเลือก เปิ ด จะเพิ่มเวลาการเปิ ดรับแสงของ AF สําหรับที่แสงน้ อย ทําให้ สามารถโฟกัสได้ เร็ว
ขึ ้นเมื่อสภาพแสงไม่ดี
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้ : P 100
ตัง้ ค่ าตรวจจับใบหน้ า/ตา

เวอร์ ช่ ัน 4.00

ระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะจะตังโฟกั
้ สและการรับแสง
สําหรับใบหน้ าบุคคลไม่วา่ จะอยูต่ ําแหน่งใดในเฟรม ซึง่
เป็ นการป้องกันกล้ องจับโฟกัสไปที่พื ้นหลังในภาพกลุม่ บุคคล
เลือกสําหรับการถ่ายภาพที่เน้ นตัวแบบที่เป็ นบุคคล ระบบ
สามารถตรวจหาใบหน้ าได้ ด้วยกล้ องในแนวตังหรื
้ อแนวนอน
ถ้ าตรวจหาใบหน้ าได้ แล้ ว ระบบจะระบุใบหน้ าด้ วยกรอบสี
เขียว ถ้ ามีมากกว่าหนึง่ ใบหน้ าในเฟรม กล้ องจะเลือกใบหน้ าที่อยูใ่ กล้ ศนู ย์กลางที่สดุ ใบหน้ า
อื่นๆ จะถูกระบุด้วยกรอบสีขาว คุณยังสามารถเลือกได้ วา่ กล้ องจะตรวจหาและโฟกัสดวงตาเมื่อ
เปิ ดโฟกัสใบหน้ าอัจฉริ ยะหรื อไม่ เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี ้:
ตัวเลือก
หน้ าเปิ ด/ตาปิ ด
หน้ าเปิ ด/ตา ออโต้

คําอธิบาย
ระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะเท่านัน้
กล้ องจะเลือกอัตโนมัตวิ า่ จะโฟกัสดวงตาข้ างใดเมื่อตรวจพบใบหน้ า

หน้ าเปิ ด/เน้ นตาขวา

กล้ องจะโฟกัสที่ตาขวาของตัวแบบที่ตรวจพบโดยใช้ ระบบตรวจหา
ใบหน้ าอัจฉริ ยะ

หน้ าเปิ ด/เน้ นตาซ้ าย
หน้ าปิ ด/ตาปิ ด

กล้ องจะโฟกัสที่ตาซ้ ายของตัวแบบที่ตรวจพบโดยใช้ ระบบตรวจหา
ใบหน้ าอัจฉริ ยะ
ปิ ดระบบตรวจหาใบหน้ าอัจฉริ ยะและเน้ นดวงตา

้
แทนที่จะเป็ นบุคคล
O ในบางโหมด กล้ องอาจตังค่้ าการรับแสงสําหรับทังเฟรม
ถ้ าตัวแบบเคลื่อนไหวในขณะที่กดปุ่ มชัตเตอร์ ใบหน้ าอาจไม่อยูใ่ นตําแหน่งที่มีการระบุด้วยกรอบสี
เขียวเมื่อถ่ายภาพ
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N ใบหน้ าที่ถกู เลือกโดยกล้ องจะระบุด้วยกรอบสีเขียว
ถ้ ามีมากกว่าหนึง่ ใบหน้ าในเฟรม กล้ องจะเลือกใบหน้ าที่อยูใ่ กล้ ศนู ย์กลางที่สดุ ; ใบหน้ าอื่นๆ จะถูก
ระบุด้วยกรอบสีขาว
หากวัตถุที่เลือกออกจากเฟรมภาพไป กล้ องจะรอให้ วตั ถุกลับมาในระยะเวลาที่ตงไว้
ั ้ และบางครัง้
อาจปรากฏกรอบสีเขียวขึ ้นมาในตําแหน่งที่ไม่มีใบหน้ าใด
ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะการถ่ายรูป การตรวจหาใบหน้ าอาจหยุดเมื่อถ่ายภาพต่อเนื่องเป็ นชุด
การระบุใบหน้ าของกล้ องสามารถทําได้ ทงในการถ่
ั้
ายภาพแนวตังหรื
้ อการถ่ายภาพแนวนอน
ถ้ ากล้ องไม่สามารถตรวจหาดวงตาของตัวแบบได้ เพราะถูกบดบังโดยเส้ นผม แว่นตา หรื อวัตถุอื่น
กล้ องจะโฟกัสใบหน้ าแทน
นอกจากนี ้ยังสามารถเข้ าถึงตัวเลือกการตรวจจับใบหน้ า/ตาผ่านทางลัดได้
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้ : P 106
โฟกัส BKT

เวอร์ ช่ ัน 4.00

เลือกจากโหมดการถ่ายคร่อมโฟกัส ออโต้ และ ตัง้ ค่ าเอง
• ตัง้ ค่ าเอง: ในโหมด ตัง้ ค่ าเอง ให้ คณุ เลือกดังต่อไปนี ้
ตัวเลือก
ภาพ
ขัน้ ที่
ช่ วงเวลา

คําอธิบาย
เลือกจํานวนภาพ
เลือกปริ มาณการเปลี่ยนโฟกัสในแต่ละภาพ
เลือกช่วงเวลาระหว่างภาพ

โฟกัสและภาพ/ขัน้ ที่
ความเกี่ยวข้ องระหว่างโฟกัสกับตัวเลือกที่เลือกสําหรับ ภาพ และ ขัน้ ที่ แสดงอยูใ่ นภาพประกอบ

ทีละภาพ

1

:

ขัน้ ที ่

2

3

4

5

ตําแหน่งเริ่ มต้นจุดโฟกัส
• โฟกัสจะเริ่มจากตําแหน่งเริ่มต้ นจุดโฟกัสไปจนถึงระยะอนันต์
• ค่าของ ขัน้ ที่ ที่น้อยจะส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงโฟกัสเล็กน้ อย ค่าที่มากขึ ้นจะส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่มากขึ ้น
• โดยไม่ขึ ้นอยูก่ บั ตัวเลือกที่เลือกสําหรับ ภาพ การถ่ายรูปจะสิ ้นสุดลงเมื่อโฟกัสไปถึงระยะอนันต์
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• ออโต้ : ในโหมด ออโต้ กล้ องจะคํานวณ ภาพ และ ขัน้ ที่ โดยอัตโนมัติ
1

เลือก A ตัง้ ค่ าการถ่ ายภาพ ในเมนูถ่ายรูป จากนันไฮไลท์
้
โฟกัส BKT แล้ วกด
MENU/OK

2

เลือก ออโต้ แล้ วเลือก ช่ วงเวลา
มุมมองภาพผ่านเลนส์จะปรากฏขึ ้น

3

โฟกัสไปที่จดุ ที่ใกล้ ที่สดุ ของตัวแบบแล้ วกด

µ¦´Ê n µÃ¢´BKT
´Ê n µ»A
ª»¤ªÂ®ª¦´Ã¢´

MENU/OK

ระยะโฟกัสที่เลือกจะปรากฏขึ ้นเป็ น A บน
สัญลักษณ์ระยะโฟกัส

´Ê n µ»B

´Ê n µ

N คุณสามารถเลือกช่วงโฟกัสเดียวกันได้ โดยโฟกัสไปที่จดุ ที่ไกลที่สดุ ของตัวแบบก่อน
4

โฟกัสไปที่จดุ ที่ไกลที่สดุ ของตัวแบบแล้ วกด

µ¦´Ê n µÃ¢´BKT
´Ê n µ»B
ª»¤ªÂ®ª¦´Ã¢´

DISP/BACK

ระยะโฟกัสที่เลือก (B) และช่วงโฟกัส (A ถึง B) จะ
ปรากฏบนสัญลักษณ์ระยะโฟกัส

´Ê n µ»A

´Ê n µ

N แทนที่จะกดปุ่ ม DISP/BACK คุณสามารถกด MENU/OK แล้ วเลือก A อีกครัง้
5

ถ่ายรูป
กล้ องจะคํานวณค่าสําหรับ ภาพ และ ขัน้ ที่ โดย
อัตโนมัติ จํานวนเฟรมจะปรากฏในจอแสดงผล
Å¤n Äo

N สามารถกําหนด การตัง้ ค่ าโฟกัส BKT ไปยังปุ่ มฟั งก์ชนั ได้ (GFX 50S คู่มือผูใ้ ช้ P 162, 182)
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้ : P 109
การลดความสั่นไหว

เวอร์ ช่ ัน 3.10

เลือก เปิ ด เพื่อลดการกะพริ บในภาพและในหน้ าจอเมื่อถ่ายภาพภายใต้ แสงไฟฟลูออเรสเซนต์
และแหล่งแสงอื่นๆ ที่คล้ ายกัน
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

O การเปิ ดใช้ ลดการกะพริบจะเป็ นการปิ ดชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และเวลาที่ใช้ ในการบันทึกภาพจะ
เพิ่มขึ ้น

GFX 50S คู่มือผู้ใช้ : P 111
โหมดฟอร์ แมต 35 มม

เวอร์ ช่ ัน 3.30

การเปิ ดใช้ A ตัง้ ค่ าการถ่ ายภาพ > โหมดฟอร์ แมต
35 มม ในเมนูถ่ายรูปจะตังค่
้ ามุมของภาพเป็ น 35 มม.; การ
เปลี่ยนแปลงจะแสดงให้ เห็นในหน้ าจอ

ตัวเลือก
คําอธิบาย
เปิ ด มุมของภาพจะถูกตังค่
้ าเป็ น 35 มม.; การเปลี่ยนแปลงจะแสดงให้ เห็นในหน้ าจอ
ปิ ด
ปิ ดใช้ โหมดฟอร์ แมต 35 มม.
ออโต้ เปิ ดใช้ โหมดฟอร์ แมต 35 มม. โดยอัตโนมัตเิ มื่อติดตัวแปลงที่รองรับการตรวจหาอัตโนมัติ

N รายการ D ตัง้ ค่ าจอเริ่มต้ น > แสดงค่ าที่ตงั ้ ไว้ ในเมนูตงค่ั ้ า (GFX 50S คู่มือผูใ้ ช้ P 19, 158)
จะมีตวั เลือก (เปิ ดใช้ โดยค่าเริ่ มต้ น) สําหรับการแสดงไอคอน โหมดฟอร์ แมต 35 มม

รายการ H ตัง้ ค่ าคุณภาพภาพ > ขนาดภาพ ในเมนูถ่ายรูปจะถูกตังค่
้ าคงที่ไว้ ที่ O 3 : 2
สามารถกําหนด โหมดฟอร์ แมต 35 มม ไปยังปุ่ มฟั งก์ชนั ได้ (GFX 50S คู่มือผูใ้ ช้ P 162, 182)
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้ : P 120
จอแสดงผลการเล่ น

เวอร์ ช่ ัน 4.00

เนื ้อหาส่วนนี ้จะระบุไฟแสดงสถานะที่อาจแสดงขึ ้นระหว่างการเล่น
้
O เพื่อวัตถุประสงค์สําหรับเป็ นภาพประกอบ จอแสดงผลจะแสดงโดยไฟแสดงสถานะสว่างทังหมด

1.1. 2017 12:00 AM

A วันทีแ่ ละเวลา
B สัญลักษณ์ตรวจหาใบหน้า
C สัญลักษณ์ลบตาแดง
D ข้อมูลตําแหน่ง
E ป้ องกันภาพ
F ช่องใส่การ์ ด
G หมายเลขเฟรม
H ภาพของขวัญ
I สัญลักษณ์ช่วยค้นหาสมุดภาพ
J สัญลักษณ์การพิมพ์ DPOF
K ระดับแบตเตอรี ่

L ขนาดภาพ/คุณภาพ
M จําลองฟิ ล์ม
N ช่วงไดนามิ ก
O สมดุลย์สีขาว
P ความไวแสง
Q การชดเชยการรับแสง
R รูรบั แสง
S ความเร็ วชัตเตอร์
T สัญญาณโหมดเล่น
U ไอคอนมูฟวี ่
V การประเมิ น.......................................................18
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้ : P 121
ปุ่ ม DISP/BACK

เวอร์ ช่ ัน 4.00

ปุ่ ม DISP/BACK ควบคุมจอแสดงผลของไฟแสดงสถานะ
ระหว่างการเล่น

มาตรฐาน

ปิ ดข้อมูล

1.1.2017 12:00 AM

1.1.2017.12:00 AM

แสดงข้อมูล
จอแสดงข้ อมูล
ในจอแสดงข้ อมูล คุณสามารถกดตัวเลือกขึ ้นเพื่อสลับหน้ าจอแสดงผลชุดข้ อมูลและฮิสโตแกรม
ชื่นชอบ: การให้ คะแนนภาพ
สามารถให้ คะแนนภาพได้ ผา่ นรายการ การประเมิน ในเมนูเล่น

17

GFX 50S คู่มือผู้ใช้ : P 130
ลบพร้ อมกัน(ช่ องRAW1/JPG2)

เวอร์ ช่ ัน 3.30

การถ่ายภาพโดยเลือก RAW / JPEG ไว้ สําหรับ D เก็บข้ อมูลตัง้ ค่ า > ตัง้ ค่ าช่ องการ์ ด(ภาพ
นิ่ง) จะสร้ างสําเนาภาพขึ ้นมาสองภาพ เลือกว่าการลบไฟล์ภาพ RAW จะเป็ นการลบสําเนาภาพ
JPEG ด้ วยหรื อไม่
ตัวเลือก
เปิ ด
ปิ ด

คําอธิบาย
การลบภาพ RAW จากการ์ ดในช่องที่ 1 จะลบภาพ JPEG จากการ์ ดในช่องที่ 2 ด้ วย
การลบภาพ RAW จากการ์ ดในช่องที่ 1 จะไม่ลบภาพ JPEG จากการ์ ดในช่องที่ 2

GFX 50S คู่มือผู้ใช้ : P 136
การประเมิน

เวอร์ ช่ ัน 4.00

ให้ คะแนนภาพโดยใช้ ดาว

1
2

เลือก การประเมิน ในเมนูการเล่น
หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ าเพื่อเลือกรูปภาพและแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลังเพื่อ
เลือกคะแนนตังแต่
้ 0 ถึง 5 ดาว (“I”)

N ปุ่ มตัวเลือกสามารถใช้ แทนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ าเพื่อเลือกรูปภาพได้
ข้ อความการให้ คะแนนยังสามารถแสดงได้ โดยกดปุ่ ม Fn5 ในการเล่นแบบเฟรมเดียว เก้ าเฟรม หรื อ
หนึง่ ร้ อยเฟรม
ใช้ การควบคุมแบบสัมผัสเพื่อซูมเข้ าหรื อออก
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้ : P 153
เวอร์ ช่ ัน 2.00
ความสว่ าง EVF
ปรับความสว่างของจอแสดงผลในช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ เลือก ตัง้ ค่ าเอง เพื่อเลือกจาก 13
ตัวเลือก ตังแต่
้ +5 (สว่าง) ถึง –7 (มืด) หรื อเลือก ออโต้ สําหรับการปรับความสว่างอัตโนมัติ
ตัวเลือก
ตัง้ ค่ าเอง

ออโต้

GFX 50S คู่มือผู้ใช้ : P 153
การปรั บสี EVF

เวอร์ ช่ ัน 3.30

ปรับสีของจอแสดงผลในช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์

1

ปรับสีโดยใช้ ปมตั
ุ่ วเลือก

µ¦¦´ ¸EVF

´Ê n µ

2

กด MENU/OK

GFX 50S คู่มือผู้ใช้ : P 153
การปรั บสี LCD

ปรับสีของจอแสดงผลในจอภาพ LCD

1
2

19

¥Á¨·

ปรับสีโดยใช้ ปมตั
ุ่ วเลือก
กด MENU/OK

เวอร์ ช่ ัน 3.30

GFX 50S คู่มือผู้ใช้ : P 159
โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (EVF)

เวอร์ ช่ ัน 3.10

เลือก เปิ ด เพื่อแสดงตัวระบุขนาดใหญ่ในช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเลือกตัวระบุที่
แสดงได้ ด้วย D ตัง้ ค่ าจอเริ่มต้ น > ตัง้ ค่ าการแสดงตัวระบุ ใหญ่

ปิ ด

O

เปิ ด

ไอคอนบางตัวจะไม่แสดงเมือ่ เลือก เปิ ด สําหรับ โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (EVF) รวมถึง:
• สัญลักษณ์โฟกัส
• ระดับการบันทึก
• โหมดโฟกัส
• โหมด IS
• สัญลักษณ์ระยะห่าง

ุ่ นในการเปิ
้
ด
N ถ้ ากําหนด โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ ไว้ ให้ กบั ปุ่ มฟั งก์ชนั ใด ก็จะสามารถใช้ ปมนั
โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (เปิ ด) และปิ ด (ปิ ด) ได้ (GFX 50S คู่มือผูใ้ ช้ P162, 182)

20

GFX 50S คู่มือผู้ใช้ : P 159
โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (LCD)

เวอร์ ช่ ัน 3.10

เลือก เปิ ด เพื่อแสดงตัวระบุขนาดใหญ่ในจอภาพ LCD สามารถเลือกตัวระบุที่แสดงได้ ด้วย
D ตัง้ ค่ าจอเริ่ มต้ น > ตัง้ ค่ าการแสดงตัวระบุ ใหญ่

ปิ ด

เปิ ด

O ไอคอนบางตัวจะไม่แสดงเมือ่ เลือก เปิ ด สําหรับ โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (LCD) รวมถึง:
• สัญลักษณ์โฟกัส
• ระดับการบันทึก
• โหมดโฟกัส
• โหมด IS
• สัญลักษณ์ระยะห่าง
ุ่ นในการเปิ
้
ด
N ถ้ ากําหนด โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ ไว้ ให้ กบั ปุ่ มฟั งก์ชนั ใด ก็จะสามารถใช้ ปมนั
โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (เปิ ด) และปิ ด (ปิ ด) ได้ (GFX 50S คู่มือผูใ้ ช้ P162, 182)
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้ : P 159
ตัง้ ค่ าการแสดงตัวระบุใหญ่

เลือกตัวระบุที่แสดงเมื่อได้ เลือก เปิ ด ไว้ สําหรับ
D ตัง้ ค่ าจอเริ่ มต้ น > โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (EVF)
หรื อ โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (LCD)

เวอร์ ช่ ัน 3.10
µ¦´Ê n µµ¦Â¦³» µÄ®n

Expo. DISP.
Á¨

ตัวเลือก

คําอธิบาย
เลือกรายการที่แสดงอยูด่ ้ านล่างหน้ าจอ รายการที่เลือกจะมีเครื่ องหมายถูกกํากับไว้
A Expo. DISP.
(R); หากต้ องการยกเลิก ให้ ไฮไลท์เครื่ องหมายถูกและกดปุ่ ม MENU/OK
เลือก เปิ ด เพื่อแสดงสัญลักษณ์การรับแสง
B d สเกล
C L1, L2, L3, L4 เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพื่อแสดงทางด้ านซ้ ายของหน้ าจอได้ สงู สุดสี่ไอคอน
D R1, R2, R3, R4 เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพื่อแสดงทางด้ านขวาของหน้ าจอได้ สงู สุดสี่ไอคอน
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้ : P 164
การดําเนินการ o S.S.

เวอร์ ช่ ัน 2.00

เลือก ปิ ด เพื่อปิ ดใช้ การปรับละเอียดความเร็วชัตเตอร์ โดยใช้ แป้นหมุนเลือกคําสัง่
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

GFX 50S คู่มือผู้ใช้ : P 165

เวอร์ ช่ ัน 2.00

ถ่ ายโดยไม่ ใช้ การ์ ด
เลือกว่าจะปล่อยชัตเตอร์ ได้ หรื อไม่โดยที่ไม่มีการ์ ดหน่วยความจําเสียบไว้ ในกล้ อง
ตัวเลือก
เปิ ด
ปิ ด

23

คําอธิบาย
เมื่อไม่ได้ ใส่การ์ ดหน่วยความจํา สามารถกดชัตเตอร์ เพื่อทดสอบการทํางานของกล้ อง และ
แสดงเมนูถ่ายรูปและเมนูการตังค่
้ าได้
ชัตเตอร์ จะถูกปิ ดใช้ งานหากไม่ได้ ใส่การ์ ดหน่วยความจํา เพื่อป้องกันภาพสูญหายโดยไม่
ตังใจขณะถ่
้
ายภาพโดยที่ไม่มีการ์ ดหน่วยความจํา

GFX 50S คู่มือผู้ใช้ : P 166
ตัง้ ค่ ารู รับแสง

เวอร์ ช่ ัน 4.30

เลือกวิธีที่ใช้ เพื่อปรับรูรับแสงเมื่อใช้ เลนส์ที่ไม่มีวงแหวนปรับรูรับแสง
ตัวเลือก
ออโต้ +
o ตัง้ เอง
ออโต้
ตัง้ ค่ าเอง

คําอธิบาย
หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ าเพื่อเลือกรูรับแสง หมุนเลยรูรับแสงตํ่าสุดเพื่อ
เลือก A (ออโต้ )
รูรับแสงจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ กล้ องจะทํางานในโหมดการรับแสง P (โปรแกรม
AE) หรื อ S (เน้ นชัตเตอร์ AE)
หมุนแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ าเพื่อเลือกรูรับแสง กล้ องจะทํางานในโหมดการ
รับแสง A (เน้ นรูรับแสง AE) หรื อ M (ตังค่
้ าเอง)

N สามารถกําหนดตัวเลือกนี ้ให้ กบั ปุ่ มฟั งก์ชนั ได้
GFX 50S คู่มือผู้ใช้ : P 171
เลือกโฟลเดอร์

เวอร์ ช่ ัน 3.20

สร้ างโฟลเดอร์ และเลือกโฟลเดอร์ ที่จะใช้ เพื่อจัดเก็บภาพที่ถ่ายต่อมา
ตัวเลือก
เลือกโฟลเดอร์
สร้ างโฟลเดอร์

คําอธิบาย
หากต้ องการเลือกโฟลเดอร์ ที่จะจัดเก็บภาพที่ถ่ายตามมา ให้ กดปุ่ มตัวเลือกขึ ้นหรื อ
ลงเพื่อไฮไลท์โฟลเดอร์ ที่มีอยูแ่ ล้ วกดปุ่ ม MENU/OK
ป้อนชื่อโฟลเดอร์ เป็ นตัวอักษรห้ าตัวเพื่อสร้ างโฟลเดอร์ ใหม่ที่จะใช้ จดั เก็บภาพที่
ถ่ายต่อมา
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้ : P 172, 173
ตัง้ ค่ าไร้ สาย

เวอร์ ช่ ัน 1.10

ปรับการตังค่
้ าสําหรับการเชื่อมต่อไปยังเครื อข่ายไร้ สาย
ตัวเลือก
ตัง้ ค่ าทั่วไป

ย่ อขนาดภาพ H

ตัง้ ค่ าจุดเชื่อมต่ อ

คําอธิบาย
เลือกชื่อ (ชื่อ) เพื่อกําหนดชื่อกล้ องบนเครื อข่ายไร้ สาย (กล้ องจะกําหนดชื่อที่
ไม่ซํ ้ากันตามค่าเริ่ มต้ น ) หรื อเลือก รี เซ็ตตัง้ ค่ าไร้ สาย เพื่อคืนค่าเริ่ มต้ น
เลือก เปิ ด (การตังค่
้ าเริ่ มต้ น แนะนําให้ ใช้ ในสถานการณ์สว่ นใหญ่) เพื่อย่อ
ขนาดภาพไปยัง H สําหรับอัพโหลดไปยังสมาร์ ทโฟน ปิ ด เพื่ออัพโหลดภาพ
ที่ขนาดต้ นฉบับ ย่อขนาดภาพเฉพาะเมื่อคัดลอกการอัพโหลดไปยังสมาร์ ทโฟน
โดยไม่สง่ ผลกะรทบต่อภาพต้ นฉบับ

• ตัง้ ค่ าอย่ างง่ าย: เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Access Point โดยใช้ การตังค่้ าพื ้นฐาน
• ตัง้ ค่ าแมนนวล: ปรับการตังค่้ าด้ วยตนเองสําหรับการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้

สาย เลือกเครื อข่ายจากรายการ (เลือกจากรายการ) หรื อใส่ชื่อเอง (ใส่ SSID)

ที่อยู่ IP

• ออโต: ที่อยู่ IP จะถูกกําหนดโดยอัตโนมัติ
• แมนวล: กําหนดที่อยู่ IP ด้ วยตนเอง เลือกที่อยู่ IP ด้ วยตนเอง (ที่อยู่ IP),
เน็ตเวิร์คมาสก์ (เน็ตมาสก์ ) และที่อยูเ่ กตเวย์ (ที่อยู่เกตเวย์ )

GFX 50S คู่มือผู้ใช้ : P 174
ข้ อมูล

ดูที่อยู่ MAC ของกล้ อง
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เวอร์ ช่ ัน 1.10

GFX 50S คู่มือผู้ใช้ : P 174

เวอร์ ช่ ัน 4.00

โหมดเชื่อมต่ อ PC
ปรับการตังค่
้ าสําหรับการเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์
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 ที่เชื่อมต่อผ่าน USB สามารถ
ถ่ ายโดยเชื่อมต่ อ ถ่ายภาพจากระยะไกลและดาวน์โหลดโดยอัตโนมัตไิ ปยังคอมพิวเตอร์ ที่ใช้
อินเตอร์ เน็ตผ่ าน USB Capture One, Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin หรื อ
อัตโนมัติ
FUJIFILM X Acquire สามารถใช้ FUJIFILM X Acquire ในการบันทึกและ
โหลดการตังค่
้ าของกล้ องได้ กล้ องจะทํางานตามปกติเมื่อไม่ได้ เชื่อมต่อ
สําหรับ ถ่ ายโดยเชื่อมต่ ออินเตอร์ เน็ตผ่ าน USB อัตโนมัติ ยกเว้ นว่ากล้ อง
ยังคงอยูใ่ นโหมด “การถ่ายภาพโดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ” เมื่อไม่ได้ เชื่อม
ถ่ ายโดยเชื่อมต่ อ
ต่อกับคอมพิวเตอร์ อยู่ ทําให้ สามารถกลับมาใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมต่อได้
อินเตอร์ เน็ตผ่ าน USB
เมื่อทําการเชื่อมต่ออีกครัง้ หลังจากตัดการเชื่อมต่อโดยไม่ตงใจหรื
ั้
อการหยุด
ที่กาํ หนด
ชะงักอื่นๆ โปรดทราบว่าในการตังค่
้ าเริ่ มต้ น ภาพจะไม่ถกู บันทึกลงในการ์ ด
หน่วยความจํา
ถ่ ายโดยเชื่อมต่ อ
เลือกตัวเลือกนี ้สําหรับการถ่ายรูปจากระยะไกลแบบไร้ สาย เลือกเครื อข่ายโดย
อินเตอร์ เน็ตผ่ านเครื อ
ใช้ D ตัง้ การเชื่อมต่ อ > ตัง้ ค่ าไร้ สาย
ข่ ายไร้ สายที่กาํ หนด
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
คืนค่ า USB RAW/
ประมวลผลภาพของกล้ องเพื่อแปลงไฟล์ RAW files เป็ นภาพ JPEG
สํารอง
คุณภาพสูงอย่างรวดเร็ว
• สํารอง (ต้ องใช้ FUJIFILM X Acquire): บันทึกและโหลดการตังค่้ ากล้ อง
ปรับตังค่
้ ากล้ องในทันทีหรื อแบ่งปั นการตังค่
้ ากับกล้ องอื่นๆ ที่เป็ นชนิด
เดียวกัน
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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 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/
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้ : P 189
วงแหวนปรั บรู รับแสง

เวอร์ ช่ ัน 4.30

หมุนวงแหวนปรับรูรับแสงเพื่อเลือกการรับแสง (จํานวน f)

ปล่อยล็อควงแหวนปรับรู รบั แสง
การตัง้ ค่ า

วงแหวนปรับรู รบั แสง
คําอธิบาย

C(

)

ตังรู้ รับแสงไปยังค่าที่เลือกด้ วยแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ของกล้ อง

A(

)

ตังรู้ รับแสงไปยังค่าที่กล้ องเลือกอัตโนมัติ

ค่ าอื่นๆ (

) ตังรู้ รับแสงไปยังค่าที่เลือก

N เพื่อเลือก C หรือ A หรือเพื่อเลือกค่าอื่นหลังจากเลือก C หรือ A ให้ กดปล่อยล็อควงแหวนปรับรูรับแสง
ขณะหมุนวงแหวนปรับรูรับแสง
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้ : P 189
เลนส์ ไม่ มีวงแหวนปรั บรู รับแสง

เวอร์ ช่ ัน 4.30

สามารถเลือกวิธีที่ใช้ เพื่อปรับรูรับแสงโดยใช้ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/
ไดอัล > ตัง้ ค่ ารู รับแสง เมื่อเลือกตัวเลือกอื่นนอกเหนือ
จาก ออโต้ สามารถปรับรูรับแสงโดยใช้ แป้นหมุนเลือกคําสัง่
ด้ านหน้ า

N การควบคุมรูรับแสงกําหนดค่าเริ่มต้ นไปยังแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหน้ า แต่สามารถกําหนดใหม่ไป
ยังแป้นหมุนเลือกคําสัง่ ด้ านหลัง โดยใช้ D ตัง้ ค่ าปุ่ ม/ไดอัล > ตัง้ แป้นหมุนคําสั่ง
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้ : P 198
การตัง้ ค่ าแฟลช

เวอร์ ช่ ัน 2.00

สามารถใช้ ตวั สัง่ แฟลชสตูดโิ อของผู้ผลิตอื่นที่เข้ ากันได้ กบั ระบบแฟลชของ FUJIFILM ได้ สําหรับ
ข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารที่จดั มาให้ พร้ อมกับชุดแฟลชสตูดโิ อ
GFX 50S คู่มือผู้ใช้ : P 220
อุปกรณ์ เสริมจาก FUJIFILM

เวอร์ ช่ ัน 2.00

เครื่ องพิมพ์ instax SHARE
SP-1/SP-2/SP-3: เชื่อมต่อผ่าน LAN ไร้ สายเพื่อพิมพ์ภาพบนฟิ ล์ม instax
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7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

https://fujifilm-x.com

