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دليل املزايا الجديدة
اإلصدار 1.50

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/



املحتويات   
يقوم اإلصدار 1.50 من الربنامج الثابت X-T30 بإضافة أو تحديث امليزات التالية. للحصول عىل 

معلومات عن اإلصدارات السابقة، قم بزيارة املوقع التايل.
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/  
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العرض ومتت إضافة العنرص التصنيف إىل قامئة العرض.
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33
متت إضافة عنرص قامئة أجهزة البلوتوث إىل D ضبط التوصيل > إعدادات 

Bluetooth يف قامئة اإلعداد.
21641.50

44

ميكن اآلن التحكم يف تسجيل األفالم عن طريق أجهزة خارجية ولقد تم تغيري 
اسم البندD ضبط التوصيل > ضبط التوصيل بالحاسب يف قامئة اإلعداد إىل 

وضعية االتصال نتيجًة لذلك.
21891.20

55

 X ميكن اآلن استخدام الكامريا ككامريا ويب. ومن ثم، متت إضافة الخيار
WEBCAM إىل العنرص D ضبط التوصيل > وضعية االتصال يف قامئة 

اإلعداد.
21891.40

66
متت إضافة مقبض الحامل ثاليث القوائم طراز TG-BT1 إىل قامئة امللحقات 

262111.50االختيارية.
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تغيريات وإضافات
التغيريات واإلضافات هي كام ييل.

اإلصدار 1.40  162 P :دليل املالك X-T30
شاشة العرض

يبني هذا القسم املؤرشات التي ميكن أن تظهر أثناء العرض.
ألغراض توضيحية، يتم عرض الشاشات مع إظهار كافة املؤرشات مضاءة عليها.   O 

01/01/2019 10:00 AM
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 Aالتاريخ والوقت
 Bمؤرش رصد الوجه
 CBluetooth تشغيل/إيقاف
 Dأمر إرسال الصور
 Eحالة إرسال الصورة
 Fعدد اإلطارات املحددة للتحميل
 Gمؤرش الصوت والفالش
 Hرقم اإلطار
 Iصورة محمية
 Jبيانات املوقع
 Kمستوى البطارية
 Lجودة الصورة
 Mحجم الصورة
 Nمحاكاة الفيلم
 Oنطاق دينامييك

 Pتوازن البياض
 Qالحساسية
 Rتعويض التعريض الضويئ
 Sالفتحة
 Tرسعة الغالق
 Uمؤرش وضع العرض
 Vرمز الفيلم
 Wالعالمة الزمنيَّة
 Xمؤرش إزالة احمرار العني
 Yمرشح متقدم
 Zصورة هدية
 aمؤرش مساعدة دفرت الصور
 bDPOF مؤرش طباعة
 c3 ......................................................................التصنيف
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اإلصدار 1.40  163 P :دليل املالك X-T30
DISP/BACK زر

يتحكم زر DISP/BACK يف ظهور املؤرشات أثناء العرض.

إيقاف املعلوماتقيايس

01/01/2019 10:00 AM

عرض املعلومات

التفضيالت: تقييم الصور
ميكن تصنيف الصور عرب العنرص التصنيف عىل قامئة العرض.



3

اإلصدار 1.40  177 P :دليل املالك X-T30
التصنيف

قم بتقييم الصور باستخدام النجوم.

حدد التصنيف يف قامئة العرض. 1

أدر قرص األمر األمامي الختيار صورة وقرص األمر الخلفي الختيار تقييم يرتاوح من 0 إىل 5 نجوم  2
.("I")

  N  •.ميكن استخدام ذراع الرتكيز (رافعة الرتكيز) بدالً من قرص األمر األمامي الختيار صورة
ميكن أيًضا عرض مربع حور التقييم بالضغط عىل زر AE-L يف العرض بإطار واحد أو تسعة أو مئة.• 
استخدم عنارص التحكم باللمس للتكبري أو التصغري.• 
ال ميكن تصنيف ما ييل:• 

-  الصور املحميَّة
-  أفالم الفيديو

-  الصور "الهديَّة" (أي الصور التي تم التقاطها باستخدام كامريات أخرى)
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اإلصدار 1.50  216 P :دليل املالك X-T30
Bluetooth إعدادات

.Bluetooth ضبط إعدادات
الوصفالوصفالخيارالخيار

إلقران الكامريا بهاتف ذيك أو كمبيوتر لوحي، اخرت هذا الخيار ثم قم بتشغيل تطبيق تسجيل اإلقران
FUJIFILM Camera Remote عىل الجهاز الذيك واضغط تسجيل اإلقران.

د وجهة املزاوجة اخَرت اتصاًال ما من قامئة األجهزة التي تم إقرانها بالكامريا باستخدام تسجيل اإلقران. حدِّ
د ال يوجد اتصال للخروج دون إنشاء أي اتصال. حدِّ

دة. اخَرت الجهاز من قامئة األجهزة. سيُزال حذف تسجيل اإلقران احذف معلومات اإلقران لألجهزة املُحدَّ
د وجهة املزاوجة. د من قامئة األجهزة يف حدِّ الجهاز املُحدَّ

عرض قامئة باألجهزة التي تم إقران الكامريا بها (بخالف الهاتف الذيك) أو إنهاء قامئة أجهزة البلوتوث
اإلقران باألجهزة املحددة.

Bluetooth تشغيل/إيقاف
ON: تقوم الكامريا بإنشاء اتصال Bluetooth تلقائياً مع األجهزة املقرتنة عند • 

تشغيلها.
 •.Bluetooth ال تتصل الكامريا عن طريق :OFF

إرسال صورة تلقايئ
ON: يتم تحديد الصور لتحميلها أثناء التقاطها. حدد صور JPEG للتحميل عند • 

التقاطها.
OFF: ال يتم تحديد صور للتحميل عند التقاطها.• 

إعداد مزامنة الهاتف الذيك

اختيار ما إذا كان املطلوب مزامنة الكامريا حسب الوقت و/أو املوقع املأخوذ من 
الهاتف الذيك املقرتن.

املوقع&الوقت: مزامنة الوقت واملوقع.• 
املوقع: مزامنة املوقع.• 
الوقت: مزامنة الوقت.• 
إيقاف: إيقاف املزامنة.• 

  N  • عىل الهاتف الذيك الخاص بك أو الكمبيوتر اللوحي FUJIFILM Camera Remote ثبّت آخر إصدار لتطبيق
قبل إقران الجهاز بالكامريا أو تحميل أي صور.

عند تحديد ON لكل من تشغيل/إيقاف Bluetooth و إرسال صورة تلقايئ أو إذا تم تحديد صور بالفعل • 
لتحميلها باستخدام خيار أمر إرسال الصور يف قامئة C (إعادة العرض)، سيبدأ التحميل إىل األجهزة التي 
تم إقرانها بعد فرتة وجيزة من انتقالك إىل وضع إعادة التشغيل أو بعد إيقاف تشغيل الكامريا. ميكن أيًضا 

استخدام أمر إرسال الصور لتحديد الصور التي تريد تحميلها عند إيقاف تشغيل إرسال صورة تلقايئ.
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اإلصدار 1.10  225 P :دليل املالك X-T30
Q زر (القامئة الرسيعة)

اضغط Q للوصول الرسيع للخيارات املحددة.
  N  • (القامئة الرسيعة) Q الختيار الوظيفة التي يؤديها زر (Fn) إعداد الزر/الطلب > ضبط الوظيفة D استخدم

أو قم بتعيني وظيفته االفرتاضية إىل عنارص تحكم أخرى.
 •.Q ضبط الزر < (Fn) إعداد الزر/الطلب > ضبط الوظيفة D(القامئة الرسيعة)، حدد ال يشء لـ Q لتعطيل زر

عرض القامئة الرسيعة
يف اإلعدادات االفرتاضية، تحتوي القامئة الرسيعة عىل العنارص التالية:

BASE 400

 Aاخرت ضبط عادي
 BISO

 Cنطاق دينامييك
 Dتوازن البياض
 Eتخفيض الضوضاء
 Fحجم الصورة
 Gجودة الصورة
 Hمحاكاة فيلم

 Iدرجة لون بارزة
 Jدرجة لون مظللة
 Kلون
 Lالحدة
 Mمؤقت ذايت
 NAF وضع
 Oضبط خاصية الفالش
 PEVF/LCD سطوع
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اإلصدار 1.10  228 P :دليل املالك X-T30
(ةفيظولا) Fn رارزأ

عنيِّ دور لكل من أزرار الوظيفة للوصول الرسيع إىل الخاصية التي يتم تحديدها.
  N  •.عن طريق نقر الشاشة بطرف اإلصبع T-Fn4 إىل T-Fn1 ميكن الوصول إىل الوظائف املخصصة للعنارص من

إمياءات الوظائف اللمسية معطلة بشكل افرتايض. لتمكني إمياءات الوظائف اللمسية، حدد ON لـD إعداد • 
الزر/الطلب > ضبط شاشة اللمس > c وظيفة اللمس.

التخصيصات االفرتاضية هي:
Fn1Fn1 زر زر

األداء

AE-LAE-L زر زر

قفل AE فقط

QQ زر زر

القامئة الرسيعة

AF-LAF-L زر زر

قفل AF فقط
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T-Fn1T-Fn1 (حركة رسيعة لألعىل) (حركة رسيعة لألعىل)

إعداد املشغل

T-Fn2T-Fn2 (حركة رسيعة لليسار) (حركة رسيعة لليسار)

محاكاة فيلم
T-Fn3T-Fn3 (حركة رسيعة لليمني) (حركة رسيعة لليمني)

توازن البياض

T-Fn4T-Fn4 (حركة رسيعة لألسفل) (حركة رسيعة لألسفل)

AF وضع
مركز قرص التحكم الخلفيمركز قرص التحكم الخلفي

تحقق من تركيز بؤري
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اإلصدار 1.10     230 ،204 P :دليل املالك X-T30
(Fn) ضبط الوظيفة

  تخصيص األدوار ألزرار الوظيفة

د. اخرت من: 3 ظلل الدور املطلوب واضغط عىل MENU/OK لتعيينه لعنرص التحكم املحدَّ
حجم الصورة• 
جودة الصورة• 
 •RAW

محاكاة فيلم• 
تأثري حبيبي• 
تأثري لون متعدد• 
نطاق دينامييك• 
D أولوية النطاق• 
توازن البياض• 
اخرت ضبط عادي• 
منطقة الرتكيز• 
تحقق من تركيز بؤري• 
 •AF وضع
 •AF-C اإلعدادات املخصصة لـ
 •op تحديد الوجه n
 •OFF/تشغيل اكتشاف الوجه
إعداد املشغل• 
وضع أداة البحث عن الرياضة• 
 •Js اللقطة املسبقة
مؤقت ذايت• 
قياس ضويئ• 
نوع الغالق• 
تقليل الوميض• 
 •ISO

وضع مثبت الصورة• 
االتصال الالسليك• 

ضبط خاصية الفالش• 
 •TTL قفل
فالش النمذجة• 
تسجيل HD كامل برسعة عالية• 
إعداد الزيربا• 
ضبط مستوى املايك الداخيل/الخارجي• 
التحكم يف الصامت يف الفيلم• 
مراجعة عمق النطاق• 
معاينةالتعرض/توازن البياض لوضع يدوي• 
منظر طبيعي مبارش• 
رسم بياين نسيجي• 
مستوى إلكرتوين• 
وضع املؤرشات الكبرية• 
قفل AE فقط• 
قفل AF فقط• 
 •AE/AF قفل
 •AF تشغيل
قفل AWB فقط• 
ضبط بؤرة العدسة• 
األداء• 
إرسال تلقايئ للصورة• 
د وجهة املزاوجة•  حدِّ
 •Bluetooth تشغيل/إيقاف
تشغيل• 
القامئة الرسيعة• 
ال يشء (تعطيل التحكم)• 
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اإلصدار 1.40  218 P :دليل املالك X-T30
وضعية االتصال

اضبط اإلعدادات لالتصال بأجهزة خارجية.
الوصفالوصفالخيارالخيار

USB قاريء بطاقة
يؤدِّي توصيل الكامريا إىل جهاز كمبيوتر باستخدام كبل USB إىل متكني وضع نقل 

البيانات تلقائيًا، األمر الذي يسمح بنسخ البيانات إىل الكمبيوتر. تعمل الكامريا بشكل 
طبيعي عندما ال تكون متَّصلة.

X WEBCAM
ميكن استخدام الكامريا باعتبارها كامريا ويب عند توصيلها بجهاز كمبيوتر يتم تشغيل 

برنامج FUJIFILM X Webcam عليه.

تصوير أفالم USB تلقايئ *

ميكن التحكم يف مزايا تسجيل األفالم الخاصة بالكامريا عرب أجهزة الجمبال أو الطائرات 
اآللية أو غريها من األجهزة املتصلة عرب USB. تدخل الكامريا وضع "التصوير املتصل" 

(أي التحكم عن بعد) تلقائيًا عندما يتم تشغيل الجهاز الخارجي، وتعود إىل حالة 
التشغيل الطبيعية الخاصة بها عندما يتم إيقاف تشغيل الجهاز الخارجي أو فك 

اتصاله. تختلف املزايا املتاحة باختالف نوع الجهاز املتصل.

تصوير األفالم USB ثابت * 
كام هو الحال عند تصوير أفالم USB تلقايئ، باستثناء أن الكامريا تبقى يف الوضع 
"التصوير املرتبط" (التحكم عن بعد) عندما يكون الجهاز الخارجي مطفئًا أو غري 
متصل، مام يسمح للكامريا باستئناف التحكم عند إعادة إنشاء االتصال بعد قطع 

االتصال عن طريق الخطأ أو بأي شكل آخر من املقاطعة.

تحويل USB أويل/استعادة

 USB إىل متكني وضع تحويل USB يؤدي توصيل الكامريا إىل جهاز كمبيوتر عرب كبل
أويل/استعادة النسخ االحتياطي. تعمل الكامريا بشكل طبيعي عندما ال تكون متَّصلة.

تحويل USB أويل (مطلوب FUJIFILM X RAW STUDIO): استخدم محرِّك • 
 JPEG إىل صور بصيغة RAW معالجة الصور الخاص بالكامريا لتحويل الصور بصيغة

عالية الجودة برسعة.
ل إعدادات الكامريا. أِعد •  استعادة (مطلوب FUJIFILM X Acquire): خزِّن وحمِّ

تكوين الكامريا يف لحظة أو قم مبشاركة اإلعدادات مع كامريات أخرى من نفس 
النوع.

دور قرص املشغل إىل F (فيلم).  *
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  O  ادارة الطاقة > إيقاف تلقايئ عند اتصال الكامريا بجهاز خارجي أيًضا. ملنع توقف الكامريا D تنطبق إعدادات
عن التشغيل تلقائيًا، حدد OFF لـإيقاف تلقايئ.

  N  قم بزيارة املواقع اإللكرتونية املوضحة فيام ييل للحصول عىل املزيد من املعلومات أو لتنزيل برنامج الكمبيوتر
التايل:

 • :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

 • :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 X Webcam
https://fujifilm-x.com/products/software/x-webcam/



11

اإلصدار 1.50  262 P :دليل املالك X-T30
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 

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

بطاريات بطاريات Li-ionLi-ion (ليثيوم أيون) قابلة للشحن (ليثيوم أيون) قابلة للشحن
 NP-W126S/NP-W126 ميكن عند الحاجة رشاء بطاريات إضافية عالية السعة طراز :NP-W126S/NP-W126

قابلة إلعادة للشحن.
شواحن البطاريةشواحن البطارية

BC-W126S/BC-W126: ميكن رشاء أجهزة شحن بطارية بديلة عند الحاجة. عند 20+° مئوية، يقوم 
جهاز BC-W126S/ BC-W126 بشحن بطارية NP-W126S/NP-W126 يف حوايل 150 دقيقة.

توصيالت التيار املبارشتوصيالت التيار املبارش
CP-W126: للتصوير أو العرض لفرتات طويلة أو عند استخدام الكامريا مع كمبيوتر، استخدم CP-W126 لتوصيل 

.AC-9V الكامريا مبحول الطاقة
محوالت التيار الكهريبمحوالت التيار الكهريب

AC-9V (يستلزم توصيلة تيار مبارش طراز CP-W126): استخدم محول تيار كهريب سعة 100–240 فولت، 
60/50 هرتز للتصوير والعرض املطول أو عند نسخ الصور إىل الكمبيوتر.

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

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 يف فالش TTL، يُنسب لوحدة الفالش القابلة للرتكيب هذه الرقم 
الدلييل 50 (ISO 100، م) وهي تدعم التزامن عايل الرسعة (FP) مام يسمح باستخدامها مع رسعات الغالق التي 

تتجاوز رسعة مزامنة الفالش. ميكن أيًضا استخدامها كوحدة فالش رئيسية أو وحدة فالش عن بعد للتصوير الالسليك 
.Fujifilm والتحكم بالفالش الالسليك البرصي من EF-BP1 عن بعد بالفالش نظرًا لتميُّزها بحزمة بطاريَّة خيارية طراز

.AA حزمة بطارية لوحدات الفالش الخاصة بقاعدة التثبيت. يستوعب حتى 8 بطاريات :EF-BP1

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 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.
مقبض اليدمقبض اليد

MHG-XT10: يتميز بوجود مقبض مطور. ميكن إزالة البطاريات وبطاقات الذاكرة مع بقاء املقبض يف مكانه، حيث 
إن املقبض مزود بحاجز للرتكيب بقواعد التثبيت الرسيع. 

حقيبة جلديةحقيبة جلدية
BLC-XT10: هذا الصندوق يتميز بكونه عميل مع املنظر الجلدي الفاخر ويأيت مع حزام الكتف املصنوع من نفس 

املادة، باإلضافة إىل قطعة قامش ميكن استخدامها لتغطية الكامريا قبل وضعها يف الحقيبة ويف غري ذلك من املناسبات. 
ميكن التقاط الصور مع إدخال البطاريات وبطاقات الذاكرة أو إزالتها مع بقاء الكامريا يف حقيبتها.

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

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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