تحديث  firmwareللكاميرات المختارة مع دعم بيانات الموقع
– – Mac
شكرًا لك الختيار منتج  .Nikonيوضح هذ الدليل كيفية إجراء تحديث  firmwareللكاميرات التالية مع دعم بيانات
الموقع P900 :و W300و AW130و AW120و S9900و .S9700إذا لم تكن واثقً ا من قدرتك على تنفيذ التحديث بنجاح،
يمكن تنفيذ التحديث من قبل مندوب الصيانة لدى .Nikon
راجع كتيب الكاميرا للحصول على معلومات عن عمليات الكاميرا.
هام
قد يحدث عطل بالكاميرا حال انقطاع التيار أو تم تشغيل عناصر التحكم في الكاميرا أثناء التحديث .ال توقف
تشغيل الكاميرا أو تفصل مصدر اإلمداد بالتيار الكهربي أو تشغِّل عناصر التحكم في الكاميرا أثناء التحديث .إذا لم
يكتمل التحديث بنجاح وتعطلت الكاميرا عن العمل ،فعليك بأخذها إلى أي وكيل خدمة معتمد لدى  Nikonحتى يتم
فحصها.

١

Mac

استع ّد
لتحديث  firmwareالكاميرا ،ستحتاج إلى:
•الكاميرا
•جهاز كمبيوتر مجهز بقارئ بطاقة أو فتحة البطاقة
•أحد مصادر التيار للكاميرا التالية:
——محول التيار المتردد
——بطارية أو بطاريات بشحن يكفي إلتمام عملية التحديث
•بطاقة ذاكرة معتمدة من  Nikonتمت تهيئتها في الكاميرا (الحظ أنه سيتم حذف كافة البيانات
المحفوظة على البطاقة عند تهيئتها؛ قبل تهيئة البطاقة ،احتفظ بنسخة احتياطية من أي
بيانات تود االحتفاظ بها على جهاز حاسب أو أي جهاز أخر)
•دليل المستخدم الخاص بالكاميرا
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٢

تفقد نسخة  firmwareالحالية للكاميرا
قد تختلف القوائم التي تعرضها الكاميرا عن القوائم المعروضة هنا.

١
٢
٣
٤
٥
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قم بتشغيل الكاميرا.
اضغط الزر

لعرض القوائم.

اختر نسخة  Firmwareمن قائمة اإلعداد.

ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ
ﻧﺴﺨﺔ Firmware

سيتم عرض إصدار  Firmwareالحالي .تأكد من أن
إصدار  firmwareهو اإلصدار الصحيح بالنسبة لهذا
التحديث.

ﻧﺴﺨﺔ Firmware

" "XXXXهو اسم الكاميرا و "**" هو إصدار .firmware
اخرج إلى قائمة اإلعداد واغلق الكاميرا.
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٣

تنزيل واستخراج  firmwareالجديد
بعد قراءة موافقة ترخيص المستخدم النهائى على موقع التنزيل ،قم باختيارموافق وانقر على تنزيل
لتحميل " ،"F-XXXX-V**M.dmgحيث " "XXXXاسم الكاميرا و"**" هو  .firmwareعند اكتمال
التنزيل ،انقر على الملف الذي تم تنزيله .ستظهر صورة قرص على سطح المكتب تحتوي على الملف
والمجلد التاليين:

: F-XXXX-V**M
: XXXXUpdate
: firmware
: firmware.bin
: gpsfirm.bin

Mac
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٤

انسخ  firmwareعلى بطاقة الذاكرة
يمكن نسخ البرنامج الثابت إلى بطاقة ذاكرة الكاميرا باستخدام كمبيوتر مزود بقارئ بطاقات أو فتحة
بطاقات.
هام
ال تقُ م بإقفال بطاقة الذاكرة (حماية ضد الكتابة) قبل اكتمال التحديث.

١
٢

برنامجا مثل
أدخل بطاقة ذاكرة تمت تهيئتها في قارئ البطاقات أو فتحة البطاقات .لو أن
ً
تلقائيا ،فاخرج من البرنامج قبل المتابعة.
 Nikon Transfer 2بدأ
ً
سيظهر مجلد غير مسمى (" )"NO_NAMEعلى سطح المكتب .انسخ مجلد ""firmware
من صورة القرص إلى هذا المجلد غير المسمى.

: firmware
: firmware.bin
: gpsfirm.bin
عند اكتمال النسخ ،افتح المجلد " "firmwareالموجود على وحدة التخزين غير المسماة
وتأكد من أنه يحتوي على الملفين " "firmware.binو "."gpsfirm.bin

٣
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هام
تأكد من نسخ المجلد " "firmwareإلى المجلد الرئيسي على بطاقة الذاكرة .لن تتعرف
الكاميرا على  firmwareالجديد إذا تم نسخه في مجلد أسفل المجلد الرئيسي.
اسحب المجلد غير المعنون إلى سلة المحذوفات ثم انزع بطاقة الذاكرة من قارئ البطاقة أو
فتحة البطاقة.
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٥

تحديث  firmwareالكاميرا
قد تختلف القوائم التي تعرضها الكاميرا عن القوائم المعروضة هنا.
أثناء التحديث ،ال تعمد إلى ما يلي:
• نزع بطاقة الذاكرة
•إيقاف الكاميرا
•فصل قابس محول التيار المتردد أو فصله
•نزع البطارية
•تعريض الكاميرا إلى تشويش كهرومغناطيسي قوي
يمكن ألي فعل من األفعال أعاله أن يتسبب في جعل الكاميرا غير قابلة للعمل.

١
٢
٣
٤
٥

قم بإدخال بطاقة الذاكرة التي تحتوي على  firmwareفي فتحة بطاقة ذاكرة الكاميرا.
قم بتشغيل الكاميرا.
اضغط الزر

لعرض القوائم.

اختر نسخة  Firmwareمن قائمة اإلعداد.

ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ
ﻧﺴﺨﺔ Firmware

يتم عرض مربع حوار تحديث  .firmwareاختر نعم لبدء
التحديث.

ﻫﻞ ﺗﻮﺩ ﲢﺪﻳﺚ firmware
ﺇﻟﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﺃﺣﺪﺙ؟
ﺍﳊﺎﻟﻲ
ﺟﺪﻳﺪ

ﻧﻌﻢ
ﻛﻼ

سيتم عرض اإلخطار المبين على اليسار أثناء تقدم
التحديث.
سيتم عرض اإلخطار المبين على اليسار .الحظ أن
عملية التحديث لم تكتمل بعد .تابع إلى الخطوة .٦-٥

Mac

ﺟﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻵﻥ…
ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺈﻃﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ
ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ!
ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﺃﻃﻔﺊ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﻹﲤﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ.
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٦
٧

قم بإيقاف تشغيل الكاميرا ثم تشغيلها مرة أخرى.
إذا تعين إجراء المزيد من التحديثات ،سيتم عرض
اإلخطار المبين على اليسار (إذا لم يظهر هذا اإلخطار،
تابع إلى الخطوة .)٧-٥
سيتم عرض اإلخطار المبين على اليسار عند اكتمال
التحديث .الحظ أن التحديث الثاني يستغرق وق ًتا أطول
من األول.

ﺟﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻵﻥ…
ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺈﻃﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ
ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ!
ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﺃﻃﻔﺊ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﻹﲤﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ.

تأكد من اكتمال التحديث بنجاح.
 .١-٧قم بإيقاف الكاميرا وانزع بطاقة الذاكرة.
 .٢-٧تفقد نسخة  firmwareللكاميرا كما هو موضح في الخطوة " ،٢تفقد نسخة firmware
الحالية للكاميرا".
 .٣-٧إذا تم عرض اإلصدار الذي تم التحديث إليه ،فهذا
ناجحا.
يدل على أن التحديث كان
ً

ﻧﺴﺨﺔ Firmware

" "XXXXهو اسم الكاميرا و "**" هو إصدار .firmware

٨

هام
إذا لم يظهر إصدار البرنامج الثابت المح ّدث ،كرر عملية التحديث من الخطوة  .١-٥إذا لم يحل
ذلك المشكلة ،اتصل بممثل خدمة ُمعتمد من .Nikon
هيئ بطاقة الذاكرة في الكاميرا.
هذا يكمل تحديث .firmware
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