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دليل املزايا الجديدة
اإلصدار 4.00

املزايا التي أضيفت أو تغريت نتيجة تحديثات الربامج الثابتة قد ال تظل مطابقة لألوصاف الواردة يف املستندات 
املرفقة مع هذا املنتج. قم بزيارة موقعنا عىل الويب ملعلومات عن التحديثات املتوفرة ملختلف املنتجات:

https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/



املحتويات   
يقوم اإلصدار 4.00 من الربنامج الثابت X-H2S بإضافة أو تحديث امليزات التالية. تفضل بزيارة 

املوقع التايل للحصول عىل أحدث دليل.
https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/  

انظرالوصفالرقم
P

اإلصدار

11
متت إضافة رموز حالة االتصال والتحميل الخاصة مبنصة Frame.io إىل معني املنظر 

.LCD اإللكرتوين وشاشات عرض التصوير عىل شاشة
1

2
4.00

22
لقد تم تغيري اسمD إعداد الشاشة > تهيئة العرض حسب طلب > أمر إرسال الصور إىل 

حالة االتصال وميكن اآلن استخدامه لتشغيل أو إيقاف أمر إرسال الصور وشاشات عرض 
الجهاز املتصل يف الوقت نفسه. 

33.00

33
متت إضافة مقياس الرتكيز البؤري ومقياس الرتكيز البؤري + تسليط الضوء عىل الذروة إىل 

خيارات التحقق من الرتكيز املتاحة أثناء تسجيل األفالم.
4

6
2.00

44
متت إضافة رموز حالة االتصال والتحميل الخاصة مبنصة Frame.io إىل معني املنظر 

.LCD 74.00اإللكرتوين وشاشات عرض التشغيل عىل شاشة

55
متت إضافة عنارص إىل قامئة إعدادات الشبكة/USB الستخدامها عند توصيل مرسل امللفات 

82.00االختياري طراز FT-XH بالكامريا.



انظرالوصفالرقم
P

اإلصدار

66
تم إجراء تغيريات عىل D إعداد الزر/الطلب > a ضبط زر a <  ISO أمر النقل 

إىل هاتف ذيك، كام متت إضافة الخيارين d تحديد و مر النقل إىل هاتف ذيك و 
H Frame.io أمر النقل.

94.00

103.00متت إضافة مقبض الحامل ثاليث القوائم طراز TG-BT1 إىل قامئة امللحقات االختيارية.77

88.Frame.io 134.00ميكن اآلن تحميل الصور واألفالم إىل منصة

  N  هي عالمات Photoshopو Lightroomو Frame.ioو Camera to Cloudو Adobe وشعار Adobe

تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لرشكة Adobe يف الواليات املتحدة و/أو دول أخرى.



1

تغيريات وإضافات
التغيريات واإلضافات هي كام ييل.

اإلصدار 4.00  معني املنظر اإللكرتوين 
6 0

تعرض الكامريا رموزًا توضح حالة امللفات املحددة للتحميل أو التي يجري تحميلها حاليًا إىل منصة 0
.Frame.io

6.Frame.io تعرض الكامريا رمزًا يوضح حالة االتصال مبنصة
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اإلصدار 4.00  LCD شاشة 
G 8

G تعرض الكامريا رموزًا توضح حالة امللفات املحددة للتحميل أو التي يجري تحميلها حاليًا إىل منصة
.Frame.io

8.Frame.io تعرض الكامريا رمزًا يوضح حالة االتصال مبنصة
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اإلصدار 3.00  تخصيص العرض القيايس 

اخرت العنارص.  3
ظلل العنارص واضغط عىل MENU/OK للتحديد أو إلغاء التحديد.

خطوط إرشادية للتأطري• 
إطار الرتكيز• 
 •AF مؤرش مسافة
 •MF مؤرش مسافة
الرسم البياين• 
تنبيه تظليل منظر مبارش• 
تصوير مختار• 
 •ISO وضع حساسية/S-فتحة/رسعة
حول الخلفية• 
تعويض التعرض (رقمي)• 
تعويض التعرض (مقياس)• 
وضع الرتكيز• 
قياس ضويئ• 
نوع الغالق• 
فالش• 
وضع متواصل• 

وضع تثبيت الصورة املزدوج• 
وضع شاشة اللمس• 
توازن البياض• 
محاكاة فيلم• 
نطاق دينامييك• 
وضع التعزيز• 
ضبط مروحة التربيد• 
املتبقي من االطارات• 
جودة/حجم الصورة• 
وضع فيلم ومدة التسجيل• 
حالة االتصال• 
مستوى املايك• 
رسالة اإلرشاد• 
مستوى البطارية• 
مخطط اإلطار• 
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اإلصدار 2.00  التحقق من الرتكيز البؤري 

زوم الرتكيز البؤري
إذا تم تحديد ON يف G إعداد AF/MF > تحقق من تركيز بؤري، فستقوم الشاشة تلقائيًا بتكبري منطقة 

الرتكيز البؤري املحددة عند تدوير حلقة الرتكيز البؤري. اضغط عىل مركز ذراع الرتكيز (رافعة الرتكيز) 
للخروج من وضع الزوم.

N  •.استخدم عصا الرتكيز (ذراع الرتكيز) الختيار منطقة أخرى للرتكيز البؤري
ميكن ضبط الزوم عن طريق تدوير قرص األمر الخلفي. ولكن ال ميكن ضبط الزوم عند تحديد تقسيم صورة • 

.MF رقمية أو املنشور الدقيق الرقمي ملساعد

MF مساعد
 < AF/MF إعداد G يف قوائم إعدادات الصور أو MF مساعد < AF/MF إعداد G استخدم

 F مساعد MF يف قوائم إعدادات األفالم لتحديد أحد خيارات التحقق من الرتكيز.

  N .تختلف خيارات التحقق من الرتكيز الخاصة باألفالم عن تلك الخاصة بالتصوير الفوتوغرايف الثابت

تقسيم صورة رقمية: يعرض صورة مقسمة يف مركز اإلطار. قم • 
بتأطري الهدف يف الصورة املقسمة وأدر حلقة الرتكيز البؤري حتى 

تتم محاذاة األجزاء األربعة املكونة للصورة املقسمة.
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املنشور الدقيق الرقمي: يتم عرض منط شبيك للتأكيد عىل وجود • 
تشويش عندما يكون الهدف خارج الرتكيز البؤري، ويختفي هذا 

النمط الشبيك ليحل محله صورة حادة عندما يكون الهدف يف 
موضع الرتكيز البؤري.

ابراز ذروة الرتكيز: يظلل الحدود مرتفعة التباين. قم بتدوير حلقة • 
الرتكيز البؤري حتى يتم تظليل الهدف.

مقياس الرتكيز البؤري: يُعرض مقياس أسفل نقطة الرتكيز البؤري • 
يوضح ما إذا كان الرتكيز البؤري أمام الهدف أو خلفه. مييل املؤرش 

يساًرا عندما يكون الرتكيز البؤري أمام الهدف ومييل مييًنا عندما 
يكون الرتكيز البؤري خلف الهدف. اضبط الرتكيز البؤري بجعل 

املؤرش يف وضع مستقيم لألمام.

  N /إعداد الزر/الطلب > ضبط تركيز D عكس عقارب الساعه لـ CCW  Y ينعكس اتجاه الشاشة عند تحديد
زوم للعدسة > تدوير حلقة الرتكيز البؤري.



6

اإلصدار 2.00  MF مساعد F
اخرت كيفية عرض الرتكيز البؤري عند تحديد تركز يدوي لـ وضع الرتكيز.

الوصفالوصفالخيارالخيار
تزيد الكامريا الحدود عالية التباين. اخرت لون ومستوى ذروة.ابراز ذروة الرتكيز

يوضح املؤرش ما إذا كان الرتكيز البؤري أمام الهدف أو خلفه.مقياس الرتكيز البؤري
مقياس الرتكيز البؤري + 
يُشار إىل الرتكيز البؤري بكٍل من مقياس الرتكيز البؤري وتسليط الضوء عىل الذروة.تسليط الضوء عىل الذروة

OFF
يتم عرض الرتكيز البؤري بشكل عادي (ال تتوافر ذروة الرتكيز ومقياس الرتكيز 

البؤري).
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اإلصدار 4.00 شاشة العرض 

12/31/2022

l

F

F تعرض الكامريا رموزًا توضح حالة امللفات املحددة للتحميل أو التي يجري تحميلها حاليًا إىل منصة
.Frame.io

l.Frame.io تعرض الكامريا رمزًا يوضح حالة االتصال مبنصة
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اإلصدار 2.00  USB/قوائم إعداد الشبكة
اضبط إعدادات الشبكة وUSB بالكامريا.

ملزيد من املعلومات حول قامئة إعدادات الشبكة/USB، تفضل بزيارة املوقع اإللكرتوين:

https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2s_connection/

  N .بالكامريا FT-XH يوجد أيًضا توضيح للميزات املتاحة عند توصيل مرسل امللفات االختياري طراز
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اإلصدار 4.00  ISO ضبط زر a
اخرت الدور الذي يؤديه زر ISO أثناء العرض.

الوصفالوصفالخيارالخيار

يؤدي الضغط عىل هذا الزر إىل تحديد الصورة الحالية لنقلها. إذا مل تكن الكامريا a أمر النقل إىل هاتف ذيك
مقرتنة حاليًا بهاتف ذيك، فسيتم عرض خيارات إعداد Bluetooth/الهاتف الذيك.

d تحديد و مر النقل إىل 
هاتف ذيك

يؤدي الضغط عىل هذا الزر إىل عرض مربع حوار يتيح تحديد الصور من أجل 
تحميلها عىل هاتف ذيك مقرتن بالكامريا. إذا مل تكن الكامريا مقرتنة حاليًا بهاتف ذيك، 

فسيتم عرض خيارات إعداد Bluetooth/الهاتف الذيك بدالً من ذلك.
FTP أمر النقل إىل b.FTP يؤدي الضغط عىل هذا الزر إىل تحديد الصورة الحالية لتحميلها إىل خادم

FTP أمر أولوية النقل إىل c يؤدي الضغط عىل هذا الزر إىل تحديد الصورة الحالية إلعطائها أولوية التحميل إىل
خادم FTP. وسيتم نقل الصورة إىل رأس قامئة انتظار التحميل.

يؤدي الضغط عىل هذا الزر إىل تحديد الصورة الحالية للتحميل إىل منصة H Frame.io.Frame.io أمر النقل
ميكن استخدام هذا الزر إلجراء االتصاالت الالسلكية.r االتصال الالسليك

  N  أمر النقل ال ميكن استخدامها H Frame.io و FTP أمر أولوية النقل إىل cو FTP أمر النقل إىل b
.FT-XH إال عند توصيل مرسل امللفات االختياري طراز
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اإلصدار 3.00  Fujifilm إكسسوارات من
توفر Fujifilm اإلكسسوارات االختيارية التالية. للحصول عىل أحدث املعلومات حول اإلكسسوارات 

االختيارية املتاحة يف منطقتك، راجع وكيل Fujifilm املحيل أو قم بزيارة الرابط التايل 
.https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/

بطاريات بطاريات Li-ionLi-ion (ليثيوم أيون) قابلة للشحن (ليثيوم أيون) قابلة للشحن
NP-W235: ميكن عند الحاجة رشاء بطاريات إضافية عالية السعة طراز NP-W235 قابلة إلعادة للشحن.

شواحن البطاريات املزدوجةشواحن البطاريات املزدوجة
BC-W235: ميكن للشاحن BC-W235 شحن ما يصل إىل بطاريتني من طراز NP-W235 يف وقت واحد. ويف درجة 

حرارة 25+ مئوية، سوف يستغرق شحن البطاريات 200 دقيقة تقريبًا. وباستخدام جهاز يوفر خرج طاقة بقدرة 
30 وات أو أعىل، ميكن تقليل الوقت الالزم للشحن ليصل إىل 150 دقيقة فقط.

أغطية العنيأغطية العني
EC-GFX/EC-XT S/EC-XT M/EC-XT L/EC-XH W: قم برتكيب أغطية العني ملعني املنظر ملنع ترسب الضوء 

إىل نافذة معني املنظر.
أجهزة تحكم عن بعدأجهزة تحكم عن بعد

RR-100: يُستخدم لتقليل اهتزاز الكامريات واإلبقاء عىل الحاجب مفتوًحا أثناء التعريض الضويئ (⌀2,5 ملم).

ميكروفونات سرتيوميكروفونات سرتيو
MIC-ST1: ميكروفون خارجي لتسجيل األفالم.

FUJINONFUJINON عدسات عدسات
.FUJIFILM X عدسات قابلة للتغيري لالستخدام الحرصي مع قاعدة :XF/XC عدسات سلسلة

.FUJIFILM X العدسات السينامئية لقاعدة :FUJINON MKX عدسات سلسلة
قنوات متديد ماكروقنوات متديد ماكرو

MCEX-11/16: تُثبت بني الكامريا والعدسة للتصوير عىل نسب إعادة إنتاج عالية.

محوالت تقريبمحوالت تقريب
XF1.4X TC WR: يزيد الطول البؤري للعدسات املتوافقة بحوايل 1.4×.

XF2X TC WR: يزيد الطول البؤري للعدسات املتوافقة بحوايل 2.0×.

وصالت القاعدةوصالت القاعدة
.M-mount يسمح باستخدام الكامريا مع مجموعة كبرية من عدسات :FUJIFILM M MOUNT ADAPTER



11

أغطية الجسمأغطية الجسم
BCP-001: تغطية قاعدة عدسة الكامريا عند عدم تركيب العدسة.

وحدات فالش مزودة بقاعدة تثبيتوحدات فالش مزودة بقاعدة تثبيت
EF-X500: باإلضافة إىل التحكم اليدوي والتحكم بالفالش TTL، تحتوي وحدة الفالش القابلة للتثبيت هذه عىل 
رقم إرشادي 50 (ISO 100، م) وتدعم املزامنة عالية الرسعة (FP)، مام يسمح باستخدامها عند رسعات الغالق 

التي تتجاوز رسعة مزامنة الفالش. وتتميز هذه الوحدة بدعم حزمة البطارية االختيارية EF-BP1 والتحكم بالفالش 
الالسليك البرصي Fujifilm، وميكن استخدامه كوحدة فالش رئييس أو وحدة فالش عن بعد للتصوير الفوتوغرايف 

بالفالش الالسليك عن بعد.
.AA وهي تستوعب ما يصل إىل 8 بطاريات .EF-X500 حزمة بطارية لوحدات الفالش :EF-BP1

EF-60: باإلضافة إىل التحكم اليدوي والتحكم بالفالش TTL، تحتوي وحدة الفالش القابلة للتثبيت هذه عىل رقم 
إرشادي 60 (ISO 100، م) وتدعم املزامنة عالية الرسعة (FP)، مام يسمح باستخدامها عند رسعات الغالق التي 

تتجاوز رسعة مزامنة الفالش. ميكن استخدامها أيًضا كوحدة فالش عن بعد يتم التحكم فيها من خالل وحدة فالش 
.EF-W1 رئييس السليك اختيارية طراز

EF-W1: مع دعم معيار االتصال الالسليك NAS * الذي طّورته رشكة Nissin Japan، ميكن استخدام وحدة الفالش 
.NAS والوحدات األخرى املتوافقة مع معيار EF-60 الرئييس الالسليك هذه مع وحدات الفالش االختيارية القابلة للتثبيت طراز

.Nissin Japan Ltd هي عالمة تجارية مسجلة لرشكة NAS *
EF-X8: تحصل وحدة الفالش املدمجة وسهلة التثبيت هذه عىل الطاقة الالزمة لها من الكامريا، والرقم الدلييل لها هو 

8 تقريبًا (ISO 100، م) وميكنها أن تُغطّي زاوية الرؤية الخاصة بعدسة 16 مم (أي ما يعادل 24 مم يف العدسات ذات 
التنسيق 35 مم).

EF-42: يُنسب لوحدة الفالش القابلة للرتكيب هذه الرقم الدلييل 42 (ISO 100، م) وتدعم التحكم اليدوي والتحكم 
.TTL يف الفالش

EF-X20: يُنسب لوحدة الفالش القابلة للرتكيب هذه الرقم الدلييل 20 (ISO 100، م) وتدعم التحكم اليدوي 
.TTL والتحكم يف الفالش

 TTL وتدعم التحكم يف الفالش (م ،ISO 100) 20 يُنسب لوحدة الفالش القابلة للرتكيب هذه الرقم الدلييل :EF-20
(ال تدعم التحكم اليدوي بالفالش).

مقابض البطارية الرأسيةمقابض البطارية الرأسية
VG-XH: راجع "مقابض البطارية الرأسية".

أجهزة مرسل امللفاتأجهزة مرسل امللفات
FT-XH: راجع "أجهزة مرسل امللفات".
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مراوح التربيدمراوح التربيد
FAN-001: راجع "مراوح التربيد".

مقابض الحامل ثاليث القوائممقابض الحامل ثاليث القوائم
TG-BT1: تتيح لك هذه املقابض تسجيل األفالم أو التقاط الصور الفوتوغرافية أو ضبط الزوم يف عدسات الزوم 

الكهريب اآليل املتوافقة أثناء اإلمساك مبقبض الحامل ثاليث القوائم هذا بعد توصيله بالكامريا عرب البلوتوث.
حزام املقبضحزام املقبض

GB-001: يحسن املقبض. يتم تثبيته مع مقبض اليد إلحكام اإلمساك أكرث.

 أطقم األغطية أطقم األغطية
CVR-XH: مجموعة أغطية لطراز X-H2S. تحتوي املجموعة عىل غطاء طرف مزامنة، وغطاء قاعدة تثبيت الفالش 

الخارجي، وغطاء فتحة بطاقة الذاكرة، باإلضافة إىل غطاءين ملرسل امللفات/موصل املقبض الرأيس.
instaxinstax  SHARESHARE طابعات طابعات

.instax الالسلكية لطباعة الصور عىل فيلم LAN االتصال عن طريق شبكة :SP-3/SP-2/SP-1
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اإلصدار 4.00  Frame.io Camera to Cloud

ميكن تحميل الصور واألفالم مبارشة إىل منصة Frame.io عرب الشبكة يف حالة اتصال الكامريا مبرسل امللفات 
.FT-XH االختياري طراز

لالطالع عىل معلومات حول استخدام منصة Frame.io، تفضل بزيارة املوقع اإللكرتوين التايل.
https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2s_connection/
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مذكرات



7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN
https://fujifilm-x.com


