
Súgóútmutató

Fényképezőgép-vezérlő doboz
CCB-WD1

Ez a „Súgóútmutató” azt részletezi, hogyan lehet a készüléket, illetve a segítségével egy fényképezőgépet
számítógépen futó webböngészőből kezelni. 
 
Ha a készülék a fényképezőgéphez csatlakozik, a fényképezőgépet be- és kikapcsolhatja, és a webböngésző
műveletein keresztül fényképezhet a fényképezőgéppel. Ha egyszerre több fényképezőgépet csatlakoztat több
fényképezőgép-vezérlő dobozhoz, akkor egyszerre több fényképezőgéppel fényképezhet, illetve egyszerre több
fényképezőgép beállításait módosíthatja.
 
A készülék fényképezőgéphez vagy számítógéphez csatlakoztatása módjának leírását a használati útmutatóban találja.

 
Ha egyszerre több CCB-WD1 fényképezőgép-vezérlő dobozt akar használni, először frissítse az összes CCB-WD1
fényképezőgép-vezérlő doboz rendszerszoftverét (firmware) a legújabb verzióra.
Frissítse a készülékhez csatlakoztatandó fényképezőgépek rendszerszoftverét (firmware) a legújabb verzióra.
Attól függ, milyen funkciók érhetők el, hogy milyen fényképezőgép van a készülékhez csatlakoztatva.
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A fényképezőgép használata a számítógépről

A képernyő elrendezése

Fényképezőgép-információk terület
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Súgóútmutató

Fényképezőgép-vezérlő doboz
CCB-WD1

A fényképezőgép használata a számítógépről

Ha a fényképezőgépet és a számítógépet a készülékhez csatlakoztatja, akkor a fényképezőgépet a számítógépen futó
webböngészőből kezelheti.

Ajánlott számítógépes környezet
Operációs rendszer:
Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 
macOS 10.12 – 10.14
Webböngésző:
Google Chrome/Internet Explorer*/Safari

4-737-802-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation

11.0 vagy újabb verzió (2017. decemberétől)*

Indítson el egy webböngészőt a számítógépen, majd írja be a következő URL-t a címsorba.

URL: 
http://169.254.200.200/

Az URL a készülék aljáról is leolvasható.

A webböngészőben megjelenik a fényképezőgép kezelésére szolgáló képernyő.
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Kapcsolja be a fényképezőgépet.

Ellenőrizze, hogy a fényképezőgépben lévő akkumulátor fel van-e töltve kellőképpen.
A fényképezőgépet a webböngészőből is bekapcsolhatja.
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Súgóútmutató

Fényképezőgép-vezérlő doboz
CCB-WD1

A képernyő elrendezése

Ebben a fejezetben ismertetjük a webböngésző képernyőjének a készülék vagy a fényképezőgép kezelése közbeni
elrendezését.

A képernyő ismertetése

(A): Fényképezőgép-információk terület
Itt jelennek meg az egyes csatlakoztatott fényképezőgépek élő képei és felvételi információi.
Ezen a területen kell kijelölni azokat a fényképezőgépeket, amelyeket majd a vezérlés területről vezérelni akar.

(B): Vezérlés terület
A „Camera” panellapon végezhet műveleteket a fényképezőgép-információk területen kiválasztott fényképezőgépekkel,
például képeket készíthet vagy módosíthatja a beállításokat.
A „Box” panellapon állíthatja be a készülékek szinkronizációs jeleit, illetve inicializálhatja a készülékeket.

Tipp
Ha a fényképezőgép csatlakoztatva van a készülékhez, mégse jelenik meg a képernyő élő képe vagy arra a fényképezőgépre
vonatkozóan információk, akkor a billentyűzet F5 gombjának megnyomásával frissítse a webböngésző megjelenítését.

Megjegyzés
Ne használja a webböngésző „Vissza” vagy „Előre” gombját.

Ne kattintson a webböngésző „Bezárás” gombjára, kivéve ha befejezte a fényképezőgépekkel vagy a fényképezőgép-vezérlő
dobozokkal való munkát.

A műveletekhez mindig csak egyetlen webböngésző legyen megnyitva. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a készülékek nem
működnek megfelelően.
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Kapcsolódó témák
Fényképezőgép-információk terület
Vezérlés terület

4-737-802-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Fényképezőgép-vezérlő doboz
CCB-WD1

Fényképezőgép-információk terület

Itt jelennek meg az egyes csatlakoztatott fényképezőgépek élő képei és felvételi információi.
Attól függ, milyen információk jelennek meg, hogy milyen fényképezőgép van a készülékhez csatlakoztatva.

Fényképezőgép-információk
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(A): A fényképezőgép-vezérlő doboz információi
Egy ideiglenesen hozzárendelt szám mutatja a készülék helyét a sorban, egy jelölőnégyzettel lehet a fényképezőgépet
kijelölni, és látható még a fényképezőgép-címke, valamint a készülék szoftververziója.

Jelölőnégyzet
A jelölőnégyzetbe kattintva válthatja a kijelölést. 
A csatlakoztatott fényképezőgépek kezdetben nincsenek kijelölve. A fényképezőgépek kezelése vagy beállítása előtt
mindig ellenőrizze, hogy a kívánt fényképezőgépek jelölőnégyzete van-e bejelölve.
Fényképezőgép-címke
Ha a fényképezőgép-címkére kattint, szerkesztheti. 
Alapesetben a fényképezőgép modellneve és azonosítószáma jelenik meg fényképezőgép-címkeként.
 
(B): Élő nézet
Itt jelenik meg a fényképezőgép élő nézete.

Élő nézet képsebessége
A „Low” és a „Standard” beállítás között tudja váltani az élő nézet képsebességét, ha duplán kattint az élő nézetre. Az
élő nézet aktuális képsebessége látható az élő nézet alatt.
Fókusz gomb
Ha az élő nézet fölé viszi a kurzort, megjelenik a „Focus” gomb. 
A „Focus” gombra kattintva beállíthatja a fókuszt (csak kézi fókusz üzemmódban).

A fókusz beállítása ezekkel: .

 
(C): Felvételi információk
Itt jelennek meg a fényképezőgép felvételi információi.

Eszköztár

Az eszköztár segítségével rácsvonalakat jeleníthet meg az élő nézet fölött, vagy elforgathatja az élő nézetet.

 (Rotate/Reset Rotation)
Elforgatja a kijelölt fényképezőgépek élő nézetét. A  gombra kattintva az elforgatás visszavonható.

 (Grid Line)
Rácsvonalakat jelenít meg az élő nézet fölött. Ahányszor a gombra kattint, megváltozik a rácsvonalak típusa.

 (Select All/Cancel All)
Kijelöli az összes fényképezőgépet. / Törli az összes fényképezőgép kijelölését.
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 (Ascending Sort/Descending Sort)
A fényképezőgép-információkat a fényképezőgép-címke alapján rendezi növekvő sorrendbe ( ) vagy csökkenő
sorrendbe ( ).

 (Zoom Out/Zoom In)
Növeli vagy csökkenti az élő nézet nagyítását.

 (Index Display/Main Information Display/Details Display)
Váltja a fényképezőgép-információk megjelenítési módját.

Tipp
A fényképezőgép-információk elrendezését áthúzással módosíthatja.

Megjegyzés
Ha módosítja egy fényképezőgép-vezérlő doboz és egy fényképezőgép kombinációját, az esetleg módosított fényképezőgép-
címkék törlődnek. Alapesetben a csatlakoztatott fényképezőgép modellneve és azonosítószáma jelenik meg fényképezőgép-
címkeként.

Ha több fényképezőgép esetében is a „Standard” beállítást választja, akkor lelassulhat a számítógép.

Kapcsolódó témák
Vezérlés terület

4-737-802-62(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Fényképezőgép-vezérlő doboz
CCB-WD1

Vezérlés terület

A fényképezőgép és a készülék kezelésére és konfigurálására szolgáló terület.
Attól függ, milyen funkciók érhetők el, hogy milyen fényképezőgép van a készülékhez csatlakoztatva.

„Camera” panellap

A „Camera” panellapon felvételi műveleteket végezhet, és módosíthatja a kijelölt fényképezőgépek beállításait.
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Felvételi gombok

AF/AE ON
Automatikus fókuszállítás és az expozíció rögzítése.

Az „AF/AE ON” beállítás alkalmazása esetén az „Executing AF/AE...” üzenet jelenik meg a felvételi információs
mezőben (fényképezőgép-információk terület). Addig nem módosíthatók a fényképezőgép beállításai, amíg ez az
üzenet látható.

AF/AE OFF
Az automatikus fókuszállítás és az expozíciórögzítés visszavonása.
AEL ON
Az expozíció rögzítése.
AEL OFF
Az expozíciórögzítés visszavonása.
One-push AF
A készülék automatikusan fókuszál kézi fókusz üzemmódban. Egyszerre több fényképezőgépen állíthatja be a fókuszt,
majd az egyes fényképezőgépeken kézi beállítással külön-külön finomhangolhatja a fókuszt.

Az „Executing One-push AF…” üzenet jelenik meg a felvételi információs mezőben (fényképezőgép-információk
terület), az One-push AF funkció futása közben.
Ha ki akar lépni a One-push AF funkcióból, kattintson újra a „One-push AF” lehetőségre.
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Fényképezés (állókép készítése).

Ez a gomb csak akkor működik, ha a fényképezőgép állókép-felvételi üzemmódra van beállítva.
Folyamatos felvétel a gomb lenyomva tartásával sem végezhető. Folyamatos felvétel készítéséhez használja a
„Cont. Shooting” gombokat.

Mozgóképfelvétel indítása.

Ez a gomb csak akkor működik, ha a fényképezőgép mozgókép-felvételi üzemmódra van beállítva.

Mozgóképfelvétel leállítása.

 
Zoom (Zoomarány)

A legördülő menüből válassza ki a kívánt zoomarányt.

 
Cont. Shooting (folyamatos felvétel)

Ez a gomb csak akkor működik, ha a fényképezőgép állókép-felvételi üzemmódra, a képtovábbítási mód pedig
folyamatos felvétel módra van beállítva.

Start
Folyamatos felvétel indítása.

Folyamatos felvétel közben az „Executing Cont. Shooting...” üzenet jelenik meg a felvételi információs mezőben
(fényképezőgép-információk terület). Addig nem módosíthatók a fényképezőgép beállításai, amíg ez az üzenet
látható.

Stop
Folyamatos felvétel leállítása.
 
HFR (nagy képsebességű felvétel)
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Ezek a gombok csak akkor működnek, ha a fényképezőgép HFR üzemmódra van beállítva.

Standby
Átkapcsolja a fényképezőgépet a felvételi készenlét képernyőre.
Setting
Átkapcsolja a fényképezőgépet a felvételi beállítás képernyőre.
REC
HFR felvétel indítása. 
Ha a felvétel időzítése indítási jel (start-trigger) üzemmódra van beállítva a fényképezőgép HFR felvételi beállításaiban,
a rögzítés (felvétel) elindul.  
Ha a felvétel időzítése leállítási jel (end-trigger) vagy fél leállítási jel (end-trigger half) üzemmódra van beállítva, a
rögzítés leáll, és a fényképezőgép megkezdi a mozgókép memóriakártyára írását.
Stop
Ha a felvétel időzítése indítási jel (start-trigger) üzemmódra van beállítva a fényképezőgép HFR felvételi beállításaiban,
a fényképezőgép leállítja a folyamatban lévő HFR felvételeket.
Cancel
A memóriakártyára írás visszavonása.
 

 (bekapcsolás)

On
Bekapcsolja a fényképezőgépet.
Standby
Kikapcsolja a fényképezőgépet.

 
Import (fájlátvitel)

Latest
Az összes kijelölt fényképezőgépről a legfrissebb fájlok importálása.

Jelölje be a kívánt fényképezőgépeket.1.
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Select
A fájlimportálási képernyőn jelölje ki a továbbítani kívánt képeket, majd továbbítsa azokat a számítógépre.

Tipp
Az importált fájlok továbbítása előtt azok elnevezési módszerét a legördülő menüből lehet kiválasztani.

 
Fényképezőgép-címke hozzáadása

Kattintson a „Latest” lehetőségre.
Megjelenik a fájlátviteli képernyő.

2.

Állítsa be az importált fájlok elnevezését, majd kattintson a(z) „OK” lehetőségre.
Megtörténik a kijelölt fényképezőgépekről a legfrissebb fájlok importálása a készülékre, majd továbbítása a
számítógépre.

3.

Válassza ki a fényképezőgépet.
A fényképezőgépet a fájlimportálási képernyő felső részén lévő legördülő menüből, a fényképezőgép-címke alapján
lehet kiválasztani.
Azok a képek lesznek kilistázva, amelyek az adott címkéjű fényképezőgéppel készültek.

1.

Válassza ki a kívánt képeket a fájlimportálási képernyő jelölőnégyzeteivel.
A képernyő tetején a(z) „Select all images of all cameras” lehetőségre kattintva kijelölheti az összes képet, a(z)
„Clear all selections” lehetőségre kattintva eltávolíthatja az összes jelölést.

2.

Állítsa be az importált fájlok elnevezését, majd kattintson a(z) „Start Import” gombra.
Megtörténik a kiválasztott képek importálása a számítógépre.

3.

Ha be akarja zárni a fájlimportálási képernyőt, kattintson a képernyő jobb felső sarkában a  ikonra. Ha a  ikon
nem látható, módosítsa a böngésző megjelenítési méretét.

4.
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Add the Camera Label (prefix):
A kiválasztott képfájlok importálása során az eredeti fájlnévhez előtagként hozzáadódik a fényképezőgép-címke.
Do not add the Camera Label:
A fájlokat fényképezőgép-címke nélkül importálja.
 
A felvételi dátum/időpont hozzáadása

Do not add the Shooting Date/Time:
Fájlok importálása a felvételi dátum/időpont nélkül.
Add the Shooting Date/Time (prefix):
A kiválasztott képfájlok importálása során az eredeti fájlnévhez előtagként hozzáadódik a felvételi dátum/időpont.
Add the Shooting Date/Time (suffix):
A kiválasztott képfájlok importálása során az eredeti fájlnévhez utótagként hozzáadódik a felvételi dátum/időpont.

Ha több friss felvétel van a fényképezőgép memóriakártyáján, és a fájlok dátuma és időpontja megegyezik, a „Latest” funkció
használata esetén a fájlok kiválasztása a következőképpen történik:

Ha a képek RAW&JPEG formátumban vannak mentve, akkor csak a JPEG fájlok lesznek kijelölve.
Ha több JPEG kép lett rögzítve folyamatos felvétellel, akkor csak a képek egyike lesz kijelölve.

Megjegyzés
Ha nem lehet a fényképezőgépben lévő memóriakártyáról képeket áttölteni, ellenőrizze a számítógép biztonsági szintre
vonatkozó beállításait.

Ha úgy próbál a fényképezőgép-vezérlő dobozhoz csatlakozó fényképezőgépről képeket áttölteni, hogy a MASTER/CLIENT
(mester/szolga) kapcsoló beállítása CLIENT, előfordulhat, hogy az adatok előkészítése után nem jelenik meg művelet-jóváhagyó
képernyő. Lehetséges, hogy ilyen esetben a számítógép beállításai korlátozzák a megjelenítettől eltérő tartományokból való
letöltést. Ellenőrizze a számítógép beállításait.

Ha egy fájl eléri a 40 GB-os korlátot, akkor a mérete miatt nem továbbítható.

Ha a „Latest” funkciót használja, és egy 4 GB méretet elérő videofelvétel található a fényképezőgép SDHC memóriakártyáján,
akkor a feldarabolása után a legfrissebb fájl lesz továbbítva.

 
Memory Card (memóriakártya)

A fényképezőgépben lévő memóriakártya formázása.

 
Date/Time (dátum- és időbeállítás)

Alkalmazhatja a számítógép dátum-, idő- és területi beállításait a fényképezőgép dátum-, idő- és területi beállításaiként.

 
Settings (a felvételi beállítások másolása és alkalmazása)

Copy
A kiválasztott fényképezőgép felvételi beállításainak másolása és megjelenítése a vezérlés területen. Csak egy
fényképezőgépet lehet kijelölni.
Reflect
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A vezérlés területen éppen látható felvételi beállítások alkalmazása a kijelölt fényképezőgépekre. Több fényképezőgép
is kijelölhető.
Exit
Kilépés a felvételi beállítások másolása funkcióból.
 
Felvételi beállítások

Módosíthatja a fényképezőgépek felvételi beállításait. Válassza ki a kívánt beállításokat az egyes beállítási tételek
legördülő menüjéből.

A beállítási címek melletti  ikonra kattintva összecsukhatók a tételek. A beállítási címek melletti  ikonra
kattintva kibonthatók a tételek.

„Box” panellap

A „Box” panellapon beállíthatja a szinkronizációs jelet, frissítheti a szoftvert, illetve inicializálhatja a csatlakoztatott
fényképezőgép-vezérlő dobozokat.

 
Video Sync Signal Setting (a videoszinkronizációs jel beállításai)

Beállíthatja a csatlakoztatott fényképezőgépek szinkronizálását biztosító videoszinkronizációs jelet. A képsebességet a
fényképezőgépek mozgókép-felvételi beállításainak megfelelően kell kiválasztani.

Az expozíció szinkronizálása közben a „Video Sync” üzenet jelenik meg a felvételi információs mezőben
(fényképezőgép-információk terület).  
Az időkód szinkronizálása közben a „TC Sync” üzenet jelenik meg a felvételi információs mezőben (fényképezőgép-
információk terület).
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Ha időkód-szinkronizációt akar végrehajtani, az összes fényképezőgépen válassza a következőket: MENU → 
(Setup) → [TC/UB Settings] → [TC Run] → [Free Run].
Ha a dátum módosítása után ad egy fényképezőgép-vezérlő dobozt a hálózathoz, akkor a hozzáadott
fényképezőgép-vezérlő doboz időkódjának szinkronizációja törlődik, hiába végezte már el korábban az időkód
szinkronizálását. Ebben az esetben indítsa újra azt a fényképezőgép-vezérlő dobozt, amelynek a MASTER/CLIENT
(mester/szolga) kapcsolója MASTER beállítást kapott.
A szinkronizáció nem lesz sikeres, ha a kiválasztott szinkronizációs jel eltér a fényképezőgép felvételi beállításai alatt
megadottól.
A HDMI kimenet funkció használata esetén a HDMI-kimenet beállításainál a képsebességet a fényképezőgép
felvételi beállításainak megfelelően kell megadni.
Ha a fényképezőgépeket NTSC módban használja, és HFR felvételi módban szeretné őket szinkronizálni, állítsa a
HFR felvételre vonatkozóan a felvételi beállításokat 24p értékre.
HFR felvételi módban, illetve a felvételi formátum MP4 beállítása esetén időkód-szinkronizáció nem végezhető.

 
Firmware Update (szoftverfrissítés)

Frissítheti a fényképezőgép-vezérlő doboz szoftverét. A közös hálózatra csatlakozó fényképezőgép-vezérlő dobozok
egyszerre frissíthetők.

Ehhez előbb töltse le a megfelelő webhelyről a frissítéshez szükséges fájlt.
Amíg a frissítés folyamatban van, nem szabad kábelt kihúzni, vagy az áramellátást megszakítani. Ellenkező esetben
a készülék meghibásodhat.
Az „Update Warning” üzenet azt jelzi, hogy a fényképezőgép-vezérlő doboz szoftvere (firmware) már frissítve van.
Nem szükséges frissíteni.
A szoftverfrissítésekkel kapcsolatos legfrissebb információkat megtalálja a készülék honlapján.

 
Licensing Information (licencadatok)

Megtekintheti a készülékkel kapott szoftver licencadatait.

 
Initialize (inicializáció)

Inicializálhatja a fényképezőgép-vezérlő dobozok beállításait stb.

Inicializálás közben nem szabad az áramellátást megszakítani. Ellenkező esetben a készülékek meghibásodhatnak.

Kapcsolódó témák
Fényképezőgép-információk terület
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Súgóútmutató

Fényképezőgép-vezérlő doboz
CCB-WD1

Üzenetek

Az üzenetek angol nyelven jelennek meg. Alább felsoroljuk a gyakoribb üzeneteket és azok jelentését.

Cannot contain the following characters.
Nem tartalmazhatja az alábbi karaktereket.
Input camera label.
Adja meg a fényképezőgép-címkét.
Select camera.
Jelölje ki a fényképezőgépet.
Select a camera.
Jelöljön ki egy fényképezőgépet.
Turning on the cameras failed. Check the USB connection.
Nem sikerült a fényképezőgépek bekapcsolása. Ellenőrizze az USB-kapcsolatot.
Turning off the cameras failed. Check the USB connection.
Nem sikerült a fényképezőgépek kikapcsolása. Ellenőrizze az USB-kapcsolatot.
Links date/time and area setting of the selected cameras with the computer. Execute?
A dátum-/idő- és területi beállítások átvétele a számítógépről a kijelölt fényképezőgépekre. Végrehajtja?
Formats the memory cards in the selected cameras. All data will be deleted. Execute?
A kijelölt fényképezőgépekben lévő memóriakártyák formázása. Minden adat törölve lesz. Végrehajtja?
Updates firmware of all Camera Control Box. Select the firmware file at the next step. Execute?  
You can confirm the information of the latest firmware on the website.
Az összes fényképezőgép-vezérlő doboz firmware-ének frissítése. A firmware fájlt a következő lépésben kell
kiválasztani. Végrehajtja? 
A honlapon ellenőrizheti a legfrissebb firmware-re vonatkozó információkat.
The update process has been completed. Restarts all Camera Control Box.
A frissítési folyamat befejeződött. Az összes fényképezőgép-vezérlő doboz újraindítása.
Update failed. Restarts all Camera Control Box. Retry firmware update after restarting.
A frissítés nem sikerült. Az összes fényképezőgép-vezérlő doboz újraindítása. Az újraindítás után próbálja meg újra a
firmware frissítését.
Initializes all Camera Control Box. Execute?
Az összes fényképezőgép-vezérlő doboz inicializálása. Végrehajtja?
Memory error. Initialization failed.
Memóriahiba. Az inicializálás nem sikerült.
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Súgóútmutató

Fényképezőgép-vezérlő doboz
CCB-WD1

Védjegyek

A Microsoft, a Windows és az Internet Explorer a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy más
országokban bejegyzett védjegye vagy védjegye.
A Mac és a Safari az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye vagy védjegye.
A Google Chrome a Google LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Az útmutatóban előforduló egyéb rendszer- és terméknevek azok fejlesztőinek vagy gyártóinak védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a ™ és az ® szimbólum nem minden esetben jelenik meg ebben az
útmutatóban.
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