ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ
เวอร์ ชนั่ 4.00
คุณสมบัตทิ ี่เพิ่มขึ ้นหรื อที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของการอัพเดทเฟิ ร์มแวร์ อาจไม่
ตรงกับรายละเอียดในเอกสารประกอบที่จดั มาให้ พร้ อมกับผลิตภัณฑ์นี ้ โปรดดูข้อมูล
เกี่ยวกับการอัพเดทที่ใช้ ได้ สําหรับผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ บนเว็บไซต์ของเรา:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

BL00004980-J00 TH

เนือ้ หา
เฟิ ร์มแวร์ ของ X-T2 รุ่น 4.00 จะเพิ่มหรื ออัพเดทคุณสมบัตใิ นรายการด้ าน
ล่างนี ้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ตอ่ ไปนี ้เพื่อดูข้อมูลของเวอร์ ชนั่ ก่อนหน้ า
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

จํานวน
1

2

3

4
5
6

คําอธิบาย
รายการ Z โฟกัส BKT ได้ ถกู เพิ่มไว้ ในโหมด
ไดร์ ฟแล้ ว
เพิ่มตัวเลือก Z โฟกัส BKT ลงใน
A ตัง้ ค่ าการถ่ ายภาพ > การตัง้ ค่ าโหมดการ
ถ่ ายภาพ > การตัง้ ค่ าการถ่ ายคร่ อม > เลือก
BKT ภายในเมนูถ่ายภาพ
เพิม่ ตัวเลือก โฟกัส BKT ลงใน
A ตัง้ ค่ าการถ่ ายภาพ > การตัง้ ค่ าโหมดการ
ถ่ ายภาพ > การตัง้ ค่ าการถ่ ายคร่ อม ภายในเมนู
ถ่ายภาพ
เพิ่มตัวเลือก การลดความสั่นไหว ลงใน
A ตัง้ ค่ าการถ่ ายภาพ ภายในเมนูถ่ายภาพ
เพิ่มตัวเลือก บันทึกภาพความเร็วสูงฟูล HD ลง
ใน B ตัง้ ค่ ามูฟวี่ ภายในเมนูถ่ายภาพ
เพิ่มตัวเลือก แก้ ไขแสงโดยรอบ (มูฟวี่) ลงใน
B ตัง้ ค่ ามูฟวี่ ภายในเมนูถ่ายภาพ

X-T2 ดูท่ ี

PP

เวอร์ ช่ ัน

95,
97

1

4.00

150

2

4.00

150

3
4

4.00

155

5

4.00

167

6

4.00

167

7

4.00

เนื ้อหา

จํานวน
7
8
9
10
11
12

คําอธิบาย
มีการเปลี่ยนแปลงเนื ้อหาของตัวเลือก
B ตัง้ ค่ ามูฟวี่ > เอาท์ พุทมูฟวี่ 4K ในเมนูถ่ายรู ป

เพิ่มตัวเลือก เอาท์ พุทมูฟวี่แบบฟูล HD ลงใน
B ตัง้ ค่ ามูฟวี่ ภายในเมนูถ่ายภาพ

เพิ่มตัวเลือก หน่ วยรู รับแสงเลนส์ ภาพยนตร์ ไป
ที่ D ตัง้ ค่ าหน้ าจอ ในเมนูตงค่
ั ้ าแล้ ว
เพิ่มตัวเลือก โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (EVF)
และ โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (LCD) ไปที่
D ตัง้ ค่ าหน้ าจอ ในเมนูตงค่
ั ้ าแล้ ว
เพิ่มตัวเลือก ตัง้ ค่ าการแสดงตัวระบุ ใหญ่ ไปที่
D ตัง้ ค่ าหน้ าจอ ในเมนูตงค่
ั ้ าแล้ ว
เพิ่มตัวเลือก เลือกโฟลเดอร์ ลงใน
D ตัง้ ค่ าบันทึกข้ อมูล ภายในเมนูการตังค่
้ า

X-T2 ดูท่ ี

PP

เวอร์ ช่ ัน

168

8

4.00

168

9

4.00

221

9

4.00

222

11
12

4.00

222 13

4.00

241 14

4.00

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ
ความเปลี่ยนแปลงและสิง่ ใหม่ๆ จะเป็ นดังนี ้
X-T2 (เวอร์ ช่ ัน 2.10) คู่มือผู้ใช้ : P 95

การถ่ ายคร่ อม

2

ไปที่ การตัง้ ค่ าโหมดการถ่ ายภาพ ในเมนู A ตัง้ ค่ าการถ่ ายภาพ
แล้ วเลือก O ถ่ ายคร่ อมค่ าแสง, W ถ่ ายคร่ อมความไวแสง,
X ถ่ ายคร่ อมจําลองฟิ ล์ ม, V ถ่ ายคร่ อมสมดุลย์ แสงสีขาว,
Y ถ่ ายคร่ อมช่ วงไดนามิก หรื อ Z โฟกัส BKT

X-T2 (เวอร์ ช่ ัน 2.10) คู่มือผู้ใช้ : P 97
Z โฟกัส BKT

ทุกครัง้ ที่กดปุ่ มชัตเตอร์ กล้ องจะถ่ายภาพเป็ นชุด ซึง่ จะมีโฟกัสที่แตกต่างกันไป
ในแต่ละภาพ สามารถเลือกจํานวนภาพ, ปริ มาณการเปลี่ยนโฟกัสในแต่ละภาพ
และช่วงเวลาระหว่างภาพได้ ด้วย A ตัง้ ค่ าการถ่ ายภาพ > การตัง้ ค่ าโหมด
การถ่ ายภาพ > การตัง้ ค่ าการถ่ ายคร่ อม > โฟกัส BKT

1

X-T2 (เวอร์ ช่ ัน 2.10) คู่มือผู้ใช้ : P 150
การตัง้ ค่ าการถ่ ายคร่ อม
ตัวเลือก
เลือก BKT

คําอธิบาย
เลือกจาก O ถ่ ายคร่ อมค่ าแสง, W ถ่ ายคร่ อมความไวแสง,
X ถ่ ายคร่ อมจําลองฟิ ล์ ม, V ถ่ ายคร่ อมสมดุลย์ แสงสีขาว,
Y ถ่ ายคร่ อมช่ วงไดนามิก และ Z โฟกัส BKT

2

X-T2 (เวอร์ ช่ ัน 2.10) คู่มือผู้ใช้ : P 150
โฟกัส BKT
ตัวเลือก

โฟกัส BKT

คําอธิบาย
การตังค่
้ าเหล่านี ้สามารถใช้ งานได้ เมื่อเลือก เลือก BKT สําหรับ
Z โฟกัส BKT
ตัวเลือก
ภาพ
ขัน้ ที่
ช่ วงเวลา

คําอธิบาย
เลือกจํานวนภาพ
เลือกปริ มาณการเปลี่ยนโฟกัสในแต่ละภาพ
เลือกช่วงเวลาระหว่างภาพ

ามปรับซูมในขณะถ่ายรูป
N •• ห้แฟลชที
่จดั มาให้ ไม่ยิงแฟลช

3

โฟกัสและภาพ/ขัน้ ที่
ความเกี่ยวข้ องระหว่างโฟกัสกับตัวเลือกที่เลือกสําหรับ ภาพ และ ขัน้ ที่ แสดงอยูใ่ น
ภาพประกอบ

ทีละภาพ

1

:

ขัน้ ที ่

2

3

4

5

ตําแหน่งเริ่ มต้นจุดโฟกัส
โฟกั
ส
จะเริ
่
ม
จากตํ
า
แหน่
ง
เริ
่
ม
ต้ นจุดโฟกัสไปจนถึงระยะอนันต์
•
ค่
า
ของ
ขั
น
้
ที
่
ที
่
น
้
อ
ยจะส่
ง
ผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงโฟกัสเล็กน้ อย ค่าที่มากขึ ้นจะ
•
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ ้น
• โดยไม่ขึ ้นอยูก่ บั ตัวเลือกที่เลือกสําหรับ ภาพ การถ่ายรูปจะสิ ้นสุดลงเมื่อโฟกัสไป
ถึงระยะอนันต์

4

X-T2 (เวอร์ ช่ ัน 2.10) คู่มือผู้ใช้ : P 155
การลดความสั่นไหว

เลือก เปิ ด เพื่อลดการกะพริ บในภาพและในหน้ าจอเมื่อถ่ายภาพภายใต้ แสงไฟ
ฟลูออเรสเซนต์และแหล่งแสงอื่นๆ ที่คล้ ายกัน
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

O การเปิ ดใช้ ลดการกะพริบจะเป็ นการปิ ดชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และเวลาที่ใช้ ใน
การบันทึกภาพจะเพิ่มขึ ้น

5

X-T2 (เวอร์ ช่ ัน 2.10) คู่มือผู้ใช้ : P 167
บันทึกภาพความเร็วสูงฟูล HD

บันทึกภาพยนตร์ Full HD อัตราเฟรมสูงที่เล่นแบบเคลื่อนไหวช้ า ซึง่ จะให้ เวลา
เพื่อดูตวั แบบที่เคลื่อนไหวรวดเร็วหรื อรายละเอียดที่รวดเร็วเกินกว่าตาปกติจะ
มองเห็นได้ เช่น การเหวี่ยงไม้ ตี แมลงกระโดด หรื อนํ ้าที่ไหลเร็ว
ตัวเลือก
2x a59.94P
F120P
2x a50P
F100P
4x a29.97P
F120P
4x a25P
F100P
5x a24P
F120P
5x a23.98P
F120P
ปิ ด

คําอธิบาย

บันทึกฟุตเทจแบบ Full HD ที่ความเร็ว 2×, 4× หรื อ 5× และ
อัตราเฟรมที่ 120 หรื อ 100 fps เล่นภาพยนตร์ ที่ความเร็ว ½,
¼ หรื อ 1⁄5 ความยาวการบันทึกสูงสุดคือ 6 นาที

ปิ ดการบันทึกความเร็วสูง

N ภาพยนตร์ความเร็วสูงจะถูกบันทึกโดยไม่มีเสียง

6

X-T2 (เวอร์ ช่ ัน 2.10) คู่มือผู้ใช้ : P 167
แก้ ไขแสงโดยรอบ (มูฟวี่)

เลือก เปิ ด เพื่อเปิ ดใช้ การแก้ ขอบภาพมืดระหว่างการบันทึกภาพยนตร์
ตัวเลือก
เปิ ด

ปิ ด

N เลือก ปิ ด หากคุณสังเกตเห็นแถบในภาพยนตร์ที่บนั ทึกด้ วยตัวเลือกนี ้ หาก

เลือก เปิ ด เมื่อติดเลนส์ที่ไม่สง่ ข้ อมูลไปยังกล้ องโดยใช้ ตวั แปลง FUJIFILM M
(มีจําหน่ายแยกต่างหาก) จะสามารถปรับขอบภาพมืดได้ ตามตัวเลือกที่เลือกไว้
สําหรับ A ตัง้ ค่ าการถ่ ายภาพ > ตัง้ ค่ าตัวแปลง > แก้ ขอบภาพมืด ในเมนู
ถ่ายรูป (P 159)

7

X-T2 (เวอร์ ช่ ัน 2.10) คู่มือผู้ใช้ : P 167
เอาท์ พุทมูฟวี่ 4K

เลือกปลายทางสําหรับภาพยนตร์ 4K ที่ถ่ายขณะที่กล้ องเชื่อมต่อกับเครื่ อง
บันทึก HDMI หรื ออุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับ 4K
ตัวเลือก
b 4K Y FHD
b FHD Y 4K
b − Y 4K

F-Log

b 4K Y − *

F-Log

b FHD Y 4K *

F-Log

b − Y 4K *

คําอธิบาย
ภาพยนตร์ 4K จะถูกบันทึกไปยังการ์ ดหน่วยความจําของกล้ อง
ในรูปแบบ 4K และส่งเอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ HDMI ในรูปแบบ
Full HD
ภาพยนตร์ 4K จะเอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ HDMI ในรูปแบบ 4K และ
จะบันทึกไปยังการ์ ดหน่วยความจําของกล้ องในแบบ Full HD
ภาพยนตร์ 4K จะเอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ HDMI ในรูปแบบ 4K
กล้ องจะไม่บนั ทึกภาพยนตร์ 4K ไปยังการ์ ดหน่วยความจํา
ภาพยนตร์ 4K จะถูกบันทึกไปยังการ์ ดหน่วยความจําของกล้ องใน
รูปแบบ 4K แต่จะไม่เอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ HDMI
ภาพยนตร์ 4K จะเอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ HDMI ในรูปแบบ 4K
และจะถูกบันทึกไปยังการ์ ดหน่วยความจําของกล้ องในรูปแบบ
Full HD
ภาพยนตร์ 4K จะเอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ HDMI ในรูปแบบ 4K
กล้ องจะไม่บนั ทึกภาพยนตร์ 4K ไปยังการ์ ดหน่วยความจํา

* ภาพยนตร์ ที่ถ่ายด้ วยตัวเลือก F-Log จะถูกบันทึกโดยใช้ แกมม่าที่มีความโค้ งน้ อยและมีชว่ ง
สีกว้ าง เหมาะสําหรับการนําไปใช้ ในการประมวลสร้ างภาพต่อไป ค่าความไวแสงตํ่าสุดคือ
ISO 800

N ตัวเลือกนี ้จะใช้ ได้ เฉพาะเมื่อเลือก U ไว้ สําหรับ B ตัง้ ค่ ามูฟวี่ > โหมดมูฟวี่
ในเมนูถ่ายรูป

8

X-T2 (เวอร์ ช่ ัน 2.10) คู่มือผู้ใช้ : P 167

เอาท์ พุทมูฟวี่แบบฟูล HD
เลือกปลายทางสําหรับภาพยนตร์ แบบ Full HD ที่ถ่ายขณะที่กล้ องเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ HDMI
ตัวเลือก

คําอธิบาย
ภาพยนตร์ แบบ Full HD จะเอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ HDMI และ
b FHD Y FHD
จะบันทึกไปยังการ์ ดหน่วยความจําของกล้ อง
ภาพยนตร์ แบบ Full HD จะไม่ถกู บันทึกไปยังการ์ ดหน่วยความจํา
b − Y FHD
ของกล้ องแต่จะเอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ HDMI
ภาพยนตร์ แบบ Full HD จะบันทึกไปยังการ์ ดหน่วยความจําของ
F-Log
b FHD Y − * กล้ องในรู ปแบบ Full HD แต่จะไม่เอาต์พตุ ไปยังอุปกรณ์ HDMI
* ภาพยนตร์ ที่ถ่ายด้ วยตัวเลือก F-Log จะถูกบันทึกโดยใช้ แกมม่าที่มีความโค้ งน้ อยและมีชว่ ง
สีกว้ าง เหมาะสําหรับการนําไปใช้ ในการประมวลสร้ างภาพต่อไป ค่าความไวแสงตํ่าสุดคือ
ISO 800

N ตัวเลือกนี ้จะใช้ ได้ เฉพาะเมื่อเลือก i ไว้ สําหรับ B ตัง้ ค่ ามูฟวี่ > โหมดมูฟวี่
ในเมนูถ่ายรูป

9

X-T2 (เวอร์ ช่ ัน 2.10) คู่มือผู้ใช้ : P 221
หน่ วยรู รับแสงเลนส์ ภาพยนตร์

เลือกว่าจะให้ กล้ องแสดงรูรับแสงเป็ นตัวเลข T-number (ใช้ สําหรับเลนส์กล้ อง
ถ่ายภาพยนตร์ ) หรื อตัวเลข f/-number (ใช้ สําหรับเลนส์กล้ องภาพนิ่ง) เมื่อติด
เลนส์เสริ ม FUJINON MKX-series โปรดดูเอกสารที่ให้ มาพร้ อมเลนส์สําหรับ
ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ งานเลนส์สําหรับถ่ายวิดีโอ
ตัวเลือก
ค่ า T
ค่ า F

คําอธิบาย
ค่ารูรับแสงของเลนส์ที่ใช้ โดยผู้กํากับภาพ ค่าการส่องผ่านของเลนส์
จะถูกนําไปคํานวณหาการรับแสงที่ดีขึ ้น
ค่ารูรับแสงของเลนส์ที่ใช้ โดยผู้ถ่ายภาพ ค่าการส่องผ่านของเลนส์
จะถือว่าเป็ น 100% ซึง่ แสดงว่ารูรับแสงที่เท่ากันอาจสร้ างการรับ
แสงที่แตกต่างกันได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั เลนส์
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X-T2 (เวอร์ ช่ ัน 2.10) คู่มือผู้ใช้ : P 222
โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (EVF)

เลือก เปิ ด เพื่อแสดงตัวระบุขนาดใหญ่ในช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ สามารถ
เลือกตัวระบุที่แสดงได้ ด้วย D ตัง้ ค่ าหน้ าจอ > ตัง้ ค่ าการแสดงตัวระบุ ใหญ่

ปิ ด

O

เปิ ด

ไอคอนบางตัวจะไม่แสดงเมือ่ เลือก เปิ ด สําหรับ โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (EVF)
รวมถึง:
• สัญลักษณ์โฟกัส
• โหมด IS
โหมดโฟกั
ส
•
• สัญลักษณ์ AF+MF
• สัญลักษณ์ระยะห่าง
• ล็อกควบคุม
• ระดับการบันทึก

N ถ้ ากําหนด โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ ไว้ ให้ กบั ปุ่ มฟั งก์ชนั ใด ก็จะสามารถใช้ ปมุ่
นันในการเปิ
้
ด โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (เปิ ด) และปิ ด (ปิ ด) ได้ (P 226,
256)
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X-T2 (เวอร์ ช่ ัน 2.10) คู่มือผู้ใช้ : P 222
โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (LCD)

เลือก เปิ ด เพื่อแสดงตัวระบุขนาดใหญ่ในจอภาพ LCD สามารถเลือกตัวระบุที่
แสดงได้ ด้วย D ตัง้ ค่ าหน้ าจอ > ตัง้ ค่ าการแสดงตัวระบุ ใหญ่

ปิ ด

เปิ ด

O ไอคอนบางตัวจะไม่แสดงเมือ่ เลือก เปิ ด สําหรับ โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (LCD)
รวมถึง:
• สัญลักษณ์โฟกัส
• โหมด IS
• โหมดโฟกัส
• สัญลักษณ์ AF+MF
• สัญลักษณ์ระยะห่าง
• ล็อกควบคุม
• ระดับการบันทึก
N ถ้ ากําหนด โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ ไว้ ให้ กบั ปุ่ มฟั งก์ชนั ใด ก็จะสามารถใช้ ปมุ่
นันในการเปิ
้
ด โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (เปิ ด) และปิ ด (ปิ ด) ได้ (P 226,
256)
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X-T2 (เวอร์ ช่ ัน 2.10) คู่มือผู้ใช้ : P 222
ตัง้ ค่ าการแสดงตัวระบุใหญ่

เลือกตัวระบุที่แสดงเมื่อได้ เลือก เปิ ด ไว้ สําหรับ
D ตัง้ ค่ าหน้ าจอ > โหมดตัวระบุขนาดใหญ่
(EVF) หรื อ โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (LCD)

ตัวเลือก

µ¦´Ê n µµ¦Â¦³» µÄ®n

Expo. DISP.
Á¨

คําอธิบาย
เลือกรายการที่แสดงอยูด่ ้ านล่างหน้ าจอ รายการที่เลือกจะมี
A Expo. DISP. เครื่ องหมายถูกกํากับไว้ (R); หากต้ องการยกเลิก ให้ ไฮไลท์
เครื่ องหมายถูกและกดปุ่ ม MENU/OK
เลือก เปิ ด เพื่อแสดงสัญลักษณ์การรับแสง
B d สเกล
เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพื่อแสดงทางด้ านซ้ ายของหน้ าจอได้
C L1, L2, L3, L4
สูงสุดสี่ไอคอน
เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพื่อแสดงทางด้ านขวาของหน้ าจอได้
D R1, R2, R3, R4
สูงสุดสี่ไอคอน
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X-T2 (เวอร์ ช่ ัน 2.10) คู่มือผู้ใช้ : P 241
เลือกโฟลเดอร์

สร้ างโฟลเดอร์ และเลือกโฟลเดอร์ ที่จะใช้ เพื่อจัดเก็บภาพที่ถ่ายต่อมา
ตัวเลือก
เลือกโฟลเดอร์

คําอธิบาย
หากต้ องการเลือกโฟลเดอร์ ที่จะจัดเก็บภาพที่ถ่ายตามมา ให้
กดปุ่ มตัวเลือกขึ ้นหรื อลงเพื่อไฮไลท์โฟลเดอร์ ที่มีอยูแ่ ล้ วกดปุ่ ม
MENU/OK

สร้ างโฟลเดอร์

ป้อนชื่อโฟลเดอร์ เป็ นตัวอักษรห้ าตัวเพื่อสร้ างโฟลเดอร์ ใหม่ที่จะ
ใช้ จดั เก็บภาพที่ถ่ายต่อมา
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