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1 DSLR Remote Pro pre Windows 
 

Prehľad 

Funkcia DSLR Remote Pro for Windows umožňuje používanie digitálnych zrkadloviek Canon EOS 

pripojených k počítaču pomocou kábla USB alebo cez Wi-Fi (len niektoré modely). Všetky ovládacie 

prvky fotoaparátu zostanú plne funkčné pri pripojení k počítaču a zábery je možné nasnímať priamo 

pomocou spúšte fotoaparátu alebo vzdialene z počítača. 

Pri používaní funkcie DSLR Remote Pro pre systém Windows na dlhšiu dobu alebo pri použití funkcií 

časového oneskorenia sa odporúča používať sieťový adaptér. Ak je fotoaparát vzdialený od počítača 

alebo nie je ľahko prístupný, je nevyhnutné, aby ste zapli alebo vypli napájanie fotoaparátu. Potom ak 

dôjde k poruche komunikácie medzi fotoaparátom a počítačom, je možné všetko vypnúť a spustiť znova. 

 

 
Režim Photo Booth 

 
  

Pozrite si sekciu na fotografovanie na stánkoch s fotografiami, ktoré vám pomôžu pri nastavovaní 

fotografickej kabíny. 
 

Poznámky k fotoaparátu pre používateľov fotografických stánkov 

 

Kamera s najlepšou hodnotou pri snímaní fotografických boxov: Canon EOS 1300D / Rebel T6. Vhodné 

pre snímanie normálnych fotografických kabín a boomerang GIF, ale neodporúča sa pre video, pretože 

nemôže používať externý mikrofón. 
 

Najvšestrannejšia kamera: Canon EOS M50 

Tento fotoaparát má všetky výhody fotoaparátov Canon EOS 200D / Rebel SL2 a Canon EOS 750D / 

Rebel T6i, ale je kompaktnejší, najmä pri použití objektívu EF-M 22 mm STM. 

Zariadenie Canon EOS M50 je tiež vhodné pre pomalé snímanie videa, pretože dokáže zachytiť video s 

rýchlosťou 120 snímok za sekundu a uložiť ho rýchlosťou 1/4 rýchlosti (30 snímok / s). 

Dôležité: Nastavte rýchlosť uzávierky na 1/100 s pri používaní externého blesku s fotoaparátom Canon 

EOS M50, inak sa blesk nemusí spoľahlivo spustiť 

 

Kamera s najvyššou hodnotou pre snímanie fotografií a videokamer: Canon EOS 200D / Rebel SL2 
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Tento fotoaparát má mikrofónové vstupy, ktoré umožňujú použitie externého mikrofónu na dosiahnutie 

lepšej kvality zvuku pri nahrávaní videa. Má tiež vynikajúci dvojitý pixel automatického zaostrovania 

Canon pre lepšie automatické zaostrovanie v živom zobrazení. 

Canon EOS 200D / SL2 je o niečo kompaktnejší ako Canon EOS 750D / Rebel T6i. 

 

Používajte opatrne: 

Canon EOS 2000D (tiež známy ako Canon EOS 1500D a Rebel T7): Tento fotoaparát je príťažlivý na 

používanie externý blesk, pretože nemá centrálny kontakt na hotshoe. To ho obmedzuje na 

kompatibilný blesk E-TTL. Bežný adaptér na synchronizáciu s PC nebude pracovať s týmto fotoaparátom. 

 

Canon EOS 4000D (tiež známy ako Canon EOS 3000D): Jedná sa o zníženú rozpočtovú verziu Canon EOS 

1300D / Rebel T6. Je to hlavné obmedzenie pre Canon EOS 1300D / Rebel T6, že je ťažké používať 

externý napájací adaptér na napájanie fotoaparátu. Je to preto, lebo nemá prístupový otvor pre napájací 

kábel. Táto kamera tiež zjednodušuje použitie externého blesku, pretože nemá centrálny kontakt na 

hotshoe. To ho obmedzuje na kompatibilný blesk E-TTL. Bežný adaptér na synchronizáciu s PC nebude 

pracovať s týmto fotoaparátom. 

 

Upozornenie: Tieto odporúčania sú založené na fotoaparátoch k dispozícii v čase písania (september 

2018). 
 

 

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 

 
Program DSLR Remote Pro pre systém Windows plne podporuje modely Windows 10, Windows 8.1, 

Windows 8 a Windows 7 s modelmi fotoaparátov Canon, ktoré sú uvedené nižšie. 

 

Windows Vista: Podpora pre systém Windows Vista ukončená 11. apríla 2017 a preto už netestujeme 

ani nepodporujeme náš softvér v systéme Windows Vista. 

Windows XP: Podpora ukončená spoločnosťou Microsoft pre systém Windows XP dňa 8. apríla 2014, a 

preto už netestujeme ani nepodporujeme náš softvér v systéme Windows XP 

Camera Model Windows 

10 
Windows 

8 
Windows 7 

Canon EOS-1DX Mark II yes yes yes 

Canon EOS-1DC yes yes yes 

Canon EOS-1DX yes yes yes 

Canon EOS-1Ds Mark III yes yes yes 

Canon EOS-1Ds Mark II no no no 

Canon EOS-1Ds no no no 

Canon EOS-1D Mark IV yes yes yes 

Canon EOS-1D Mark III yes yes yes 

Canon EOS-1D Mark IIN no no no 

Canon EOS-1D Mark II no no no 

Canon EOS-1D no no no 
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Canon EOS 5DS R yes yes yes 

Canon EOS 5DS yes yes yes 

Canon EOS 5D Mark IV yes yes yes 

Canon EOS 5D Mark III yes yes yes 

Canon EOS 5D Mark II yes yes yes 

Canon EOS 5D no no no 

Canon EOS 6D Mark II yes yes yes 

Canon EOS 6D yes yes yes 

Canon EOS 7D Mark II yes yes yes 

Canon EOS 7D yes yes yes 

Canon EOS 80D yes yes yes 

Canon EOS 77D/EOS 9000D yes yes Yes 
 
 

 

Canon EOS 70D yes yes yes 
Canon EOS 60D yes yes yes 
Canon EOS 50D yes yes yes 
Canon EOS 40D yes yes yes 
Canon EOS 30D yes yes yes 
Canon EOS 20D no no no 
Canon EOS 10D no no no 
Canon EOS 4000D/EOS 3000D yes yes yes 
Canon EOS 2000D/EOS 1500D/ 
Rebel T7/Kiss X90 

yes yes yes 

Canon EOS 1300D/Rebel T6/Kiss 
X80 

yes yes yes 

Canon EOS 1200D/Rebel T5/Kiss 
X70 

yes yes yes 

Canon EOS 1100D/Rebel T3/Kiss 
X50 

yes yes yes 

Canon EOS 1000D/Rebel XS/Kiss F yes yes yes 

Canon EOS 200D/Rebel SL2/Kiss 
X9 

yes yes yes 

Canon EOS 100D/Rebel SL1/Kiss 
X7 

yes yes yes 

Canon EOS 800D/Rebel T7i/Kiss 
X9i 

yes yes yes 

Canon EOS 760D/Rebel T6s/EOS 
8000D 

yes yes yes 

Canon EOS 750D/Rebel T6i/Kiss 
X8i 

yes yes yes 

Canon EOS 700D/Rebel T5i/Kiss 
X7i 

yes yes yes 

Canon EOS 650D/Rebel T4i/Kiss 
X6i 

yes yes yes 

Canon EOS 600D/Rebel T3i/Kiss 
X5 

yes yes yes 

Canon EOS 550D/Rebel T2i/Kiss 
X4 

yes yes yes 
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Canon EOS 500D/Rebel T1i/Kiss 
X3 

yes yes yes 

Canon EOS 450D/Rebel XSi/Kiss 
X2 

yes yes yes 

Canon EOS 400D/Rebel XTi/Kiss X yes yes yes 
Canon EOS 350D/Rebel XT/Kiss N no no no 
Canon EOS 300D/Rebel/Kiss Digital no no no 

Canon EOS M50/Kiss M yes yes yes 

 

DSLR Remote Pro pre Windows na počítačoch s vysokým DPI 
  

 

Niektoré moderné prenosné počítače a tabletové počítače majú veľmi vysoké obrazy DPI, ktoré môžu 
spôsobiť problémy a zmätok pri spustení zariadenia DSLR Remote Pro v režime fotokonferencie. Ak sa 
aplikácia neoznámila za DPI, systém Windows bude meniť jeho výstup a bude väčší, aby bol čitateľný na 
obrazovke s vysokým rozlíšením DPI. Môže to mať za následok, že text bude rozmazaný a obrazy 
obrazovky budú mať inú veľkosť, ako sa očakávalo, napr. laptop s 13 "obrazovkou s rozlíšením 
1920x1080 pixelov môže zobrazovať obrazovku na rozlíšenie 1280x720 pixelov pri zobrazení výstupu 
aplikácie, ktorá nie je vysoká DPI na pamäti. 
 
Funkcia DSLR Remote Pro je predvolená vďaka tomu, že je "DPI informovaná", aby zabezpečila, že 
používa plné rozlíšenie displeja na vytváranie ostrých obrázkov a textu. Môže to však spôsobiť problémy 
s obrazovkami vytvorenými pomocou starších verzií zariadenia DSLR Remote Pro, ktoré nespĺňajú 
obrazovku. Ak sa jedná o problém, môžete v nastaveniach predvolieb vypnúť funkciu "Rozpoznanie DPI" 
(File-> Preferences). 
 
 

Bezdrôtové pripojenie (WiFi) 

 
DSLR Remote Pro dokáže bezdrôtovo ovládať fotoaparáty Canon EOS 80D, Canon EOS 77D, Canon EOS 
70D, Canon EOS 6D Mark II, Canon EOS 6D, Canon EOS 800D / Rebel T7i, Canon EOS 200D / Rebel SL2 a 
Canon DSLR so strednou až vysokou kvalitou. príslušný bezdrôtový prenosový súbor WFT od spoločnosti 
Canon. 
Pred spustením funkcie DSLR Remote Pro je potrebné pripojenie medzi fotoaparátom a počítačom 
nastaviť pomocou nastavení bezdrôtovej komunikácie vo fotoaparáte a spustením pomôcky WFT Pairing 
Utility spoločnosti Canon (je dodávaný na CD so softvérom dodávaným s fotoaparátom alebo 
stiahnutým z webových stránok spoločnosti Canon). Ďalšie informácie nájdete v pokynoch dodaných s 
fotoaparátom alebo bezdrôtovým vysielačom súborov WFT. 
 
Nedávne fotoaparáty používajú softvér Canon "EOS Utility Launcher" namiesto "WFT Pairing Utility" na 
spárovanie fotoaparátu s počítačom. Ak chcete spárovať fotoaparát s prvým spustením programu 
"Spúšťač EOS Utility" a kliknutím na tlačidlo "Párovanie cez Wi-Fi / LAN" otvorte okno "Párovanie 
softvéru EOS". Informácie o nastavení pripojenia nájdete v návode na používanie fotoaparátu. 
 
Po úspešnom spárovaní fotoaparátu a počítača sa zariadenie DSLR Remote Pro pripája k fotoaparátu 
rovnako ako normálne káblové pripojenie USB. Skontrolujte, či nie je spustený žiadny iný softvér 
(napríklad nástroj EOS od spoločnosti Canon), pretože to môže zabrániť pripojeniu zariadenia DSLR 
Remote Pro k fotoaparátu. 
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Pri prevádzke by bezdrôtové pripojenie malo fungovať rovnako ako normálne káblové pripojenie USB a 
malo by mať plný prístup k ovládacím prvkom fotoaparátu, živému zobrazeniu atď. Bezdrôtové 
pripojenie môže byť pomalšie ako pripojenie USB, najmä preto, že vzdialenosť medzi fotoaparátom a 
počítačom alebo zvyšuje bezdrôtový prístupový bod. 
 
Canon EOS 5D Mark IV, 80D, 77D, 70D, 800D / Rebel T7i, 200D / Rebel SL2, 6D Mark II a 6D: Tieto 
fotoaparáty majú vstavaný fotoaparát WiFi a to funguje presne rovnako ako ostatné modely 
fotoaparátov Bezdrôtové súbory vysielača WFT, s výnimkou toho, že pri pripojení WiFi nie je možné 
snímať video. 
 
Upozornenie: Nie je možné pripojiť k zariadeniam Canon EOS 1300D / Rebel T6, Canon EOS 750D / Rebel 
T6i alebo Canon EOS 760D / Rebel T6 bezdrôtovo z počítača. Tieto modely fotoaparátov možno ovládať 
iba bezdrôtovo pomocou inteligentného telefónu alebo tabletu. 
 
Dôležité: port USB fotoaparátu je vypnutý, ak je povolené pripojenie WiFi. Pred pokusom o pripojenie 
prostredníctvom rozhrania USB sa uistite, či je vo fotoaparáte zakázaná funkcia wifi. 
  

 

2 Inštalácia, registrácia a aktivácia DSLR Remote Pro pre Windows 
 
 

Pri inštalácii aplikácie DSLR Remote Pro for Windows musíte aktivovať licenciu na každom počítači, na 
ktorom beží. Aktivácia softvéru je rýchly a jednoduchý postup, ak má počítač prístup na internet, ale 
odporúčame aktiváciu počítača najmenej 48 hodín pred udalosťou. Stále môžete aktivovať počítač, ktorý 
nemá prístup na internet, ale to znamená zaslanie e-mailu na adresu sales@breezesys.com a trvá dlhšie 
než aktivácia softvéru online. Softvér sa môže v ľubovoľnom čase aktivovať až na dvoch počítačoch. 
 
Pred vykonaním akýchkoľvek hardvérových zmien, inováciou alebo opravou počítača, preinštalovaním 
systému Windows alebo preformátovaním pevného disku musíte softvér deaktivovať. Po ukončení práce 
sa softvér môže znova aktivovať. 
 
Témy obsiahnuté v tejto časti: 
• Inštalácia softvéru 
• Odinštalovanie softvéru 
• Hodnotenie softvéru 
• Registrácia 
• Aktivácia 
• Deaktivácia 
• Presun softvéru na iný počítač 
• Zmeny v počítači 
• Vyradenie počítača z prevádzky 
• Kontrola aktualizácií 
• Problémy s aktiváciou 
 
 

Inštalácia softvéru 
 

Najnovšiu verziu produktu DSLR Remote Pro for Windows si môžete stiahnuť z webovej stránky 
www.breezesys.com. 
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Ak chcete nainštalovať program DSLR Remote Pro for Windows, stačí stiahnuť a spustiť inštalačný 
program a postupujte podľa pokynov na obrazovke. 
 

Odinštalovanie softvéru 

 
Program DSLR Remote Pro možno odinštalovať pomocou štandardnej voľby Windows "Odinštalovať 
program" v časti Programy v ovládacom paneli systému Windows. 
DÔLEŽITÉ: Prosím, deaktivujte DSLR Remote Pro pre Windows pred odinštalovaním inak nemusí byť 
možné  aktivovať softvér na inom počítači. Ak zabudnete deaktivovať softvér, mali by ste byť schopní 
preinštalovať softvér, deaktivovať ho a potom odinštalovať. 
 

Verzia hodnotenia 

 

Verzia testovacieho hodnotenia softvéru je identická s 

registrovanou verziou a je plne funkčná po dobu 15 dní. Pri 

každom spustení softvéru sa zobrazí registračné dialógové 

okno, ktoré umožňuje zadanie registračného kódu alebo 

stlačením tlačidla "Vyhodnotiť" pokračujte v hodnotení 

softvéru: 

 

Na konci 15-dňového skúšobného obdobia musíte zakúpiť 

licenciu na pokračovanie v používaní softvéru. 

 

Registrácia softvéru 

Ak chcete zakúpiť licenciu pre produkt DSLR Remote Pro, navštívte našu webovú stránku: 

http://www.breezesys.com/ purchase_dslrrempro.htm. Po prijatí platby dostanete e-mail s 

informáciami o registrácii. 

 

Ak chcete zaregistrovať program DSLR Remote Pro pre systém Windows, spustite aplikáciu zadaním 

registračného mena a kódu presne tak, ako sa uvádza v registračnom e-maile. Môžete si jednoduchšie 

skopírovať a prilepiť registračný názov a kód priamo z 

registračného e-mailu, aby ste sa vyhli chybám pri jeho 

zadávaní. Prosím, uchovávajte kópiu registračného e-mailu 

v prípade, že potrebujete opätovne zadať svoje registračné 

údaje. 
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Po zadaní svojho mena a registračných údajov kliknite na tlačidlo "Registrovať". Ak sú podrobnosti 

správne, zobrazí sa nižšie uvedená správa. Zobrazí sa chybové hlásenie, ak názov a registračný kód nie sú 

platné (napríklad neboli zadané správne) alebo ak potrebujete zakúpiť inováciu na používanie tejto 

verzie softvéru. 

 

 

 

 

 

Kliknutím na tlačidlo "Áno" zaregistrujete softvér a zobrazí sa nasledujúca správa 

či chcete v tomto počítači aktivovať softvér: 

   

 

 

 

 

 

Ak chcete aktivovať softvér v tomto počítači, kliknite na tlačidlo "Áno" (podrobnosti nájdete v časti 

nižšie).  
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Aktivácia softvéru 

 

Softvér musí byť aktivovaný v počítači skôr, ako ho budete môcť používať. Softvér môže byť spustený 
bez aktivácie až 10 dní po dátume vydania registračného kódu. Po uplynutí tejto doby softvér nebude 
spustený, ak nie je aktivovaný. Softvér môže byť kedykoľvek aktivovaný až na dvoch počítačoch. Ak 
chcete softvér presunúť do iného počítača, musíte ho skôr, než ho aktivujete v novom počítači, 
deaktivovať zo starého počítača. Po aktivácii softvéru v počítači ho môžete normálne spustiť. 
 
Ak chcete aktivovať softvér, kliknite na tlačidlo 
"Aktivovať ..." v registračnom dialógu 
 a zobrazuje sa nasledujúci aktivačný dialóg: 
  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob aktivácie softvéru je robiť to on-line stlačením tlačidla "Aktivovať 

online". Upozorňujeme, že počítač musí mať internetové pripojenie a program musí mať povolený 

prístup na internet, aby aktivoval softvér online. 

Upozorňujeme, že aktivácia softvéru online môže trvať až 30 sekúnd. 

 

Ak počítač nie je pripojený k internetu, môžete softvér aktivovať e-mailom kliknutím na tlačidlo 

"Aktivovať e-mailom" a zobrazí sa dialógové okno: 
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Je dôležité, aby ste skopírovali celý text a poslali ho 

na adresu sales@breezesys.com. Text prosím 

nemodifikujte, inak nemusíme schopný ju overiť. 

Najjednoduchší spôsob kopírovania textu je stlačiť 

tlačidlo "Kopírovať text do schránky" a potom ho 

vložiť do e-mailu zadaním klávesov Ctrl + V. Ak 

počítač nemá e-mail, môžete skopírovať aktivačný 

text na pamäťovú kartu USB a potom ju prečítať v 

počítači, ktorý má e-mail. 

 

Obvykle by ste mali dostať e-mail obsahujúci váš 

aktivačný kód do 12 hodín od odoslania e-mailu 

žiadosti o aktiváciu. Vložte aktivačný kód do textovej oblasti "Aktivačný kód" v spodnej časti aktivačného 

dialógu a kliknite na tlačidlo "Aktivovať" na aktiváciu softvéru. Ak ste zatvorili aktivačný dialóg, môžete 

ho opäť zobraziť spustením softvéru a kliknutím na tlačidlo "Aktivovať ..." v registračnom dialógovom 

okne, po ktorom nasleduje tlačidlo "Aktivovať e-mailom". 

 

 

Deaktivácia softvéru 

 
Softvér môže byť kedykoľvek aktivovaný až na dvoch počítačoch. Ak chcete softvér presunúť na iný 

počítač, musíte ho skôr, ako ho aktivujete, deaktivovať zo starého počítača nového počítača. 

 

Pred vykonaním akýchkoľvek hardvérových zmien, 

inováciou alebo opravou počítača, preinštalovaním 

systému Windows alebo preformátovaním pevného 

disku musíte tiež deaktivovať softvér. Po ukončení práce 

sa softvér môže znova aktivovať. 

 

Ak chcete softvér deaktivovať, zvoľte v ponuke 

Pomocník v hlavnom okne možnosť "Registrovať ..." a zobrazí sa registračný dialóg: 

  

Potom kliknite na tlačidlo "Deaktivovať ..." pre zobrazenie dialógu deaktivácie:
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Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob deaktivácie softvéru je vykonať on-line stlačením 

tlačidla "Deaktivovať online". Upozorňujeme, že počítač musí mať internetové pripojenie a 

program musí mať prístup na internet, aby mohol softvér deaktivovať online. 

Upozorňujeme, že deaktivácia softvéru online môže trvať až 30 sekúnd. 

 

Ak počítač nie je pripojený k internetu, môžete softvér deaktivovať e-mailom kliknutím na 

tlačidlo "Deaktivovať e-mailom" a zobrazí sa varovné dialógové okno: 

 

 

 

   

 

 

 

Ak chcete pokračovať, kliknite na tlačidlo "Áno" a zobrazí sa dialógové okno deaktivácie: 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je dôležité, aby ste skopírovali celý text a poslali ho na adresu sales@breezesys.com. Text 

prosím nemodifikujte, inak nemusíme schopný ju overiť. Najjednoduchší spôsob kopírovania 

textu je stlačiť tlačidlo "Kopírovať text do schránky" a potom ho vložiť do e-mailu zadaním 

klávesov Ctrl + V. Ak počítač nemá e-mail, môžete skopírovať text na pamäťovú kartu USB a 

potom ju prečítať v počítači, ktorý má e-mail. 

 

Obvykle by ste mali dostať e-mail s upozornením na deaktivačný kód do 12 hodín od 
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odoslania žiadosti o e-mail. Ak zabudnete skopírovať informácie o deaktivácii a pošlite ich e-

mailom na adresu sales@breezesys.com, môžete ich opäť zobraziť výberom položky 

"Registrovať ..." v ponuke Pomocník v hlavnom okne a kliknutím na tlačidlo "Zobraziť". 

Upozorňujeme, že kópia informácií o deaktivácii nebude k dispozícii po zadaní iného 

registračného kódu. 

Presun softvéru na iný počítač 
 

Softvér môže byť v ľubovoľnom čase aktivovaný až v dvoch počítačoch, takže ak presuniete 

softvér do iného počítača, mali by ste najprv deaktivovať softvér zo starého počítača. Potom 

nainštalujte softvér do nového počítača, potom zaregistrujte a aktivujte softvér. 

Ak plánujete presunúť softvér na iný počítač natrvalo, postupujte podľa pokynov na 

vyradenie počítača z prevádzky. 

 

Zmeny v počítači 
 

Pred vykonaním zmien vo vašom počítači musíte softvér deaktivovať, ako je napríklad 

inovácia hardvéru počítača, preformátovanie pevného disku, preinštalovanie systému 

Windows, inovácia systému Windows alebo oprava počítača. 

Jednoducho deaktivujte softvér online (alebo e-mailom, ak počítač nemá prístup na 

internet), vykonajte zmeny a opätovne aktivujte softvér. Ak bol systém Windows 

preinštalovaný alebo pevný disk bol nahradený alebo preformátovaný, možno budete 

musieť znovu nainštalovať program DSLR Remote Pro for Windows, znova zadajte svoje 

meno a registračný kód a potom aktivujte softvér. 

Najnovšie vydania a predchádzajúce verzie softvéru je možné prevziať z webovej stránky na 

stránkach Breeze Systems. 

DÔLEŽITÉ: Pred vykonaním zmien v počítači sa uistite, že máte kópiu svojho mena a 

registračného kódu, len ak je potrebné znova ich zadať neskôr 

  

Vyradenie z prevádzky počítača 
 
Ak vyraďujete počítač z prevádzky a plánujete ho predať alebo ho dať niekomu inému, 

musíte softvér deaktivovať a odstrániť svoje registračné údaje. Je veľmi dôležité, aby ste 

odstránili svoje registračné údaje, aj keď ste odinštalovali softvér, inak môže nový majiteľ 

softvéru preinštalovať a získať prístup k vašim registračným údajom. Ak niekto získa 

informácie o registrácii, bude môcť zaregistrovať a aktivovať softvér na svojom počítači a 

zabrániť tomu, aby ste ho používali vo svojom počítači. 
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Po deaktivácii softvéru môžete svoje registračné údaje odstrániť zadaním špeciálneho 

registračného kódu nižšie: 

 

Názov: Odinštalovať 

Kód: 000JJ3-E1GKWH-U8MCMV-VHWHY9-X3EPXQ-B2P3YQ-372MXN 

 

Tým sa nainštaluje špeciálny starý kód, ktorý nahradí vaše registračné údaje a spôsobí, že softvér 

zobrazí, keď sa spustí správa "Upgrade required". 

 

Ak sa rozhodnete opäť použiť počítač, môžete softvér preinštalovať, zadať svoje registračné údaje a 

aktivovať softvér. 

 

 

Kontrola aktualizácií 
 
Aktualizácie môžete skontrolovať výberom položky "Kontrola aktualizácií online". Toto sa 

pripája k internetu a zobrazuje podrobnosti o najnovšej verzii DSLR Remote Pro vo vašom 

webovom prehliadači. Prípadne prejdite na stránku DSLR Remote Pro for Windows na našej 

webovej stránke: http://www.breezesys.com/DSlrRemotePro 

 

Problémy s aktiváciou 
 

Ak sa pri pokuse o aktiváciu alebo deaktiváciu softvéru online zobrazí chybové hlásenie 

"Názov servera alebo adresa nemožno vyriešiť", znamená to, že počítač nemôže získať 

prístup na internet. 

Skontrolujte, či je počítač pripojený k internetu a skontrolujte nastavenia brány firewall, aby 

ste sa uistili, že program DSLRRemote.exe (program DSLR Remote Pro for Windows) má 

prístup na internet. Ak sa vám stále nedarí aktivovať softvér online, možno bude potrebné 

ho aktivovať e-mailom. 

 

Ak sa zobrazí iná chybová správa, postupujte podľa pokynov zobrazených v chybovom 

hlásení. Ak si nie ste istí, čo máte robiť, pošlite e-mail na adresu sales@breezesys.com a 

uveďte svoj registračný názov a kód a podrobnosti o chybovom hlásení. 

 

Pozrite si tiež stránku podpory na webovej stránke spoločnosti Breeze Systems, kde nájdete 

pomoc s aktivačnými problémami. 
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3 Hlavné okno 
 

Hlavné okno 
 
Hlavné okno zobrazuje ovládacie prvky hlavnej kamery spolu s veľkým náhľadom a 

histogramom na posúdenie expozície. Hlavné nastavenia fotoaparátu môžete zmeniť 

pomocou ovládacích prvkov na ľavej strane hlavného okna. Ďalšie nastavenia sú k dispozícii 

v ponukách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snímka obrazovky hlavného okna DSLR Remote Pro pre systém Windows s voliteľným 

zobrazením prekryvného bodu zaostrenia 

 

Displej možno zjednodušiť skrytím ovládacích prvkov kamery zobrazených na ľavej strane 

hlavného okna. Ak to chcete urobiť, kliknite na ponuku Zobraziť a zrušte začiarknutie políčka 

"Zobraziť ovládacie prvky kamery". 

 

Tlačidlá pre rýchle stlačenie fotografií 
 
Keď sa prvýkrát spustí program DSLR Remote Pro for Windows, zobrazí sa v hornej časti 

hlavného okna tlačidlá rýchlych fotiek na fotkách, ako je znázornené na obrázku nižšie: 
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Toto sú bežné skratky, ak používate softvér na spustenie 

ako fotografická kabína. Skrátené tlačidlá fotografií 

môžete skryť výberom položky "Photo Booth Shortcuts" v 

ponuke Zobraziť. Ak sú tlačidlá skryté a chcete ich 

zobraziť, zvoľte v ponuke Zobraziť "Klávesové skratky 

fotografií". Môžete tiež povoliť alebo zakázať rôzne 

klávesové skratky pre bežné fotografie a upraviť text 

tlačidla výberom položky "Nastavenia skratiek pre Photo 

Booth ..." z ponuky Zobraziť: 

  

 

 

  

Kliknutím na začiarkavacie políčka vpravo zapnete alebo vypnete každú skratku. Text, ktorý 

je zobrazený v skratke, je možné upraviť v prípade potreby 

 

3.1 Tlačidlá uvoľnenia a ukážky 
 

Tlačidlo uvoľnenia 

 
Ak chcete nasnímať obrázok, kliknite na tlačidlo Uvoľniť (alebo stlačte kláves F8). Obraz sa 

automaticky prevezme do počítača, zobrazí sa v hlavnom okne a uloží na disk. Obrázky je 

možné uložiť na pevnom disku počítača, na pamäťovej karte fotoaparátu alebo na oboch. 
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Keď je spustený program DSLR Remote Pro for Windows, vždy sa predvolene ukladajú iba 

obrázky do počítača. Ak chcete použiť iné nastavenie, vyberte príslušnú možnosť v ponuke 

"Fotoaparát". 

 

Poznámka: Ak je fotoaparát nastavený na automatické zaostrovanie a nie je schopný 

zaostriť, nezobrazuje sa žiaden obrázok. 

 

Tlačidlo ukážky 

Kliknutím na tlačidlo Náhľad (alebo stlačením klávesu F9) urobíte snímku v režime náhľadu. 

Obraz je zachytený ako malý JPEG s normálnou kvalitou, takže je rýchlo stiahnutý do 

počítača. Obraz nie je uložený na disku počítača alebo na CF karte fotoaparátu. 

 

Tlačidlo uvoľnenia uzávierky 

Tlačidlo spúšte zobrazené pod histogramom simuluje stlačenie spúšte fotoaparátu a je k 

dispozícii iba pri fotoaparátoch Canon EOS 50D, Canon EOS 7D, Canon EOS 5D Mark II a 

novších fotoaparátoch. 

 

Posuňte ukazovateľ myši na tlačidlo spúšte, aby ste simulovali polovicu stlačenia spúšte 

fotoaparátu. Normálne sa aktivuje systém automatického zaostrenia fotoaparátu (v 

závislosti od nastavení fotoaparátu). 

 

Stlačením tlačidla spúšte simulujete úplné stlačenie spúšte fotoaparátu. Ak je režim disku 

nastavený na jeden záber alebo sériu snímok, ak je režim disku nastavený na nepretržité 

snímanie. Stlačením tlačidla spúšte môžete použiť aj fotografovanie pri výbere zrkadla. 

 Ručný režim AF na diaľku 

Nedávne kamery s prezeraním v reálnom čase majú možnosť snímania fotografií bez 

aktivácie automatického zaostrenia fotoaparátu. Ak chcete použiť túto možnosť, nastavte 

režim AF na "Vzdialené manuálne" v rozbaľovacom zozname "Režim AF:" v hlavnom okne. 

3.2 Preskúmanie a odstraňovanie obrázkov 
 

Prezeranie predchádzajúcich obrázkov 

Predchádzajúce zábery môžete skontrolovať stlačením tlačidiel "<- Predchádzajúci obrázok" 

a "Ďalší obrázok ->" alebo pomocou ľavého a pravého kurzorového tlačidla. Hlavné 

zobrazenia a náhľady s obrázkami sú aktualizované, aby sa zobrazil vybraný obrázok spolu s 

histogramom. Predchádzajúce snímky môžete odstrániť normálnym spôsobom. Ak chcete 
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pomôcť určiť, ktorý snímok sa zobrazuje, stavový riadok zobrazuje názov súboru obrázka a 

jeho číslo v sekvencii, napr. [3 z 5]. Keď sa vykoná fotografia, displej sa aktualizuje, aby sa 

zobrazil nový záber. 

 

Odstraňovanie obrázkov 

Stlačením tlačidla Delete odstráňte aktuálny obrázok. Ak bol obraz uložený na disk, je 

odstránený z disku a odstránený z displeja. 

Poznámka: Snímky uložené na karte CF nie sú vymazané. 

 

3.3 Zmena nastavení fotoaparátu 
 
Zmena nastavení fotoaparátu 

Nastavenia fotoaparátu je možné meniť pomocou ovládacích prvkov v hlavnom okne alebo 

priamo pomocou ovládacích prvkov fotoaparátu. Po zmene nastavení fotoaparátu sa 

aktualizujú a zobrazujú v hlavnom okne. Nie všetky ovládacie prvky môžu byť zmenené vo 

všetkých režimoch fotoaparátu (napríklad rýchlosť uzávierky môže byť nastavená iba v 

režime manuálneho a televízneho expozície) a niektoré ovládacie prvky sú preto "šedé", keď 

nie sú použiteľné. 

 

Prevádzka je spoľahlivejšia, ak je pri fotografovaní pomocou ovládacích prvkov fotoaparátu 

vybratá možnosť "Ignorovať aktualizácie fotoaparátu" z ponuky Fotoaparát. Ak je táto voľba 

zvolená, nastavenia zobrazené na displeji hlavného okna nie sú aktualizované, aby odrážali 

zmeny v nastaveniach fotoaparátu. Zobrazenie nastavení môžete aktualizovať stlačením 

klávesu F5. 

Poznámky 

1. Objektív možno zväčšiť iba fyzickým otočením krúžku zoomu na objektív 

2. V závislosti od modelu fotoaparátu nemusí byť zobrazenie ohniskovej vzdialenosti 

aktualizované v hlavnom okne, kým sa nevykoná ďalší záber 

3. Prepínanie medzi ručným a automatickým zaostrovaním môžete prepínať iba pomocou 

prepínača na objektívu 

4. Neexistuje žiadny spôsob na čítanie expozície a zobrazenie v hlavnom okne bez vykonania 

testovacieho zásahu 

5. Režim expozície pre fotoaparáty série EOS-1D je možné nastaviť z počítača. Pre ostatné 

modely fotoaparátov je možné zvoliť len otočením voliča režimov na fotoaparáte 
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6. Kompenzácia expozície blesku, režim jazdy a režim AF sa dajú nastaviť iba pomocou 

ovládacích prvkov fotoaparátu pri použití fotoaparátu Canon EOS-1D a 1DS (tiež farba farby 

Kelvin pre EOS-1D). Toto je obmedzenie firmvéru kamier a môže byť nastaviteľné z počítača 

v budúcom vydaní, ak spoločnosť Canon uvoľní nový firmvér. 

 

3.4 Režim celej obrazovky 
 
Režim celej obrazovky 

Stlačením klávesu F11 alebo výberom položky "Celá obrazovka" z ponuky zobrazíte 

zobrazenie obrázkov v režime celej obrazovky. Kliknite na klávesu Escape alebo klávesu F11, 

aby ste ukončili režim celej obrazovky. 

V režime celej obrazovky obrazy naplnia obrazovku. Nasledujúce klávesové skratky sú k 

dispozícii v režime celej obrazovky: 

 

F7 Zobrazenie obrázka 

F8 Uvoľnite uzávierku a uložte záber 

F9 Prevzatie náhľadu 

F11 / Esc Ukončenie režimu celej obrazovky 

Odstrániť Vymazať aktuálny obrázok 

Kurzor vľavo Zobraziť predchádzajúci obrázok 

Kurzor vpravo Zobraziť ďalší obrázok 

Kurzor nahor Zvýšenie veľkosti textu titulkov 

Kurzor nadol Znížiť veľkosť textu titulkov 

Ctrl + C Zapnutie a vypnutie zobrazenia titulkov 

Ctrl + F Zapnutie a vypnutie zobrazenia prekrytia bodu zaostrenia 

Ctrl + G Zapnutie a vypnutie zobrazenia prekrytia mriežky 

Ctrl + W Zapnutie a vypnutie režimu čiernej a bielej obrazovky 

 

3.5 Režim žiarovky a zámok zrkadla 
 
Režim žiarovky a zamknutie zrkadiel 

Časované expozície žiarovky ovládané z počítača sú k dispozícii s kamerami od značky Canon 

EOS-1D Mark III a ďalej. To zahŕňa Canon EOS 40D, Canon EOS 50D, Canon EOS 60D, Canon 
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EOS 70D, Canon EOS 77D, Canon EOS 80D, Canon EOS 6D Mark II, Canon EOS 6D, Canon EOS 

7D, EOS 7D Mark II, Canon EOS 800D / Rebel T7i, Canon EOS 760D / Rebel T6i, Canon EOS 

750D / Rebel T6i, Canon EOS 700D / Rebel T5i, Canon EOS 650D / Rebel T4i, Canon EOS 

550D / Rebel T3i, Canon EOS 500D / Rebel T1i, Canon EOS 450D / Rebel XSi, Canon EOS 

100D / Rebel SL1, Canon EOS 200D / Rebel SL2, Canon EOS 2000D / Rebel T7, Canon EOS 

4000D, Canon EOS 1300D / Rebel T6, Canon EOS 1200D / EOS 1100D / Rebel T3, Canon EOS 

5D Mark II, Canon EOS 5D Mark II, Canon EOS 5D Mark III, Canon EOS 5D Mark II, Canon EOS 

5D Mark II, Canon EOS 5D Mark II X Mark II, Canon EOS-1D X, Canon EOS-1D Mark III, Canon 

EOS-1D Mark IV a Canon EOS-1D Mark III). Pri expozícii žiarovky najprv nastavte rýchlosť 

uzávierky fotoaparátu na "žiarovku". Potom buď stlačením tlačidla "Release" spustíte 

expozíciu a opäť ju ukončíte, alebo zvoľte možnosť "Time-lapse / bulb shooting ..." v ponuke 

Camera. 

 

Pri spúšťaní spúšte z počítača nie je možné používať žiarovkový režim so staršími kamerami. 

Toto je obmedzenie fotoaparátu, nie DSLR Remote Pro for Windows. V režime žiarovky 

môžete stále fotografovať stlačením tlačidla spúšte fotoaparátu. 

 

Zablokovanie zrkadiel sa môže použiť so všetkými fotoaparátmi, ktoré podporujú 

zablokovanie zrkadiel, ak je fotografia vykonaná stlačením spúšte fotoaparátu alebo 

pomocou kábla s diaľkovým uvoľnením. Niektoré staršie fotoaparáty (napríklad Canon EOS 

10D) môžu používať zrkadlový zámok a byť spustené z počítača. S týmito kamerami sa 

zrkadlo otočí a obrázok sa odfotografuje po 2 sekundových oneskoreniach. 

 

Canon EOS 50D, Canon EOS 7D, Canon EOS 5D Mark II a novšie modely: 

Obrázky je možné prevziať z počítača so zapnutým zrkadlovým zablokovaním stlačením 

tlačidla spúšte, ktoré sa nachádza v hlavnom okne pod histogramom. 

 

3.6 Auto Bracketing 
 

Funkcia DSLR Remote Pro for Windows obsahuje flexibilné nastavenia automatického 

bracketingu (postupnosť záberov pomocou rôznych nastavení expozície), ktoré 

zjednodušujú snímanie záberov, ktoré sa neskôr skombinujú a vytvoria jeden obraz HDR 

(vysoký dynamický rozsah). Ak chcete povoliť automatické bracketing, začiarknite políčko 

"Auto bracket" a potom kliknite na tlačidlo "Settings ..." na zobrazenie dialógového okna pre 

nastavenie automatickej zátvorky nižšie: 
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Počet snímok v sekvencii môžete nastaviť pomocou prvého rozbaľovacieho zoznamu. Potom 

nastavte počet zastávok expozície, ak oddeľujete jednotlivé zábery. Toto nastavenie môže 

byť 1/3, 2/3, 1, 1 1/3, 1 2/3 alebo 2 stopy na snímku v závislosti od nastavení fotoaparátu 

(ak je fotoaparát nastavený na 1/2 kroku namiesto 1/3 zastavenie prírastkov výberom 

hodnoty 1/3 alebo 2/3 zastavenia prírastku bude mať za následok používanie 1/2 stop 

krokov). 

 

Rôzne expozície sa nastavujú pomocou ovládacieho prvku kompenzácie expozície 

fotoaparátu, ak je vybraný jeden z režimov automatickej expozície. Ak je zvolený režim 

manuálnej expozície, expozícia sa bude meniť buď rýchlosťou uzávierky alebo clonou podľa 

nastavení v tomto dialógovom okne. Normálne je lepšie udržiavať clonu konštantnú (a teda 

hĺbku ostrosti) a meniť rýchlosť uzávierky. 

 

Funkcia DSLR Remote Pro pre systém Windows môže voliteľne spustiť príkaz na konci 

sekvencie automatickej konzoly na kombináciu záberov. Ak to chcete urobiť, začiarknite 

políčko "Spustiť príkaz na konci sekvencie automatickej konzoly" a zadajte názov programu 

alebo skriptu, ktorý chcete spustiť. Na obrazovke nad skriptom bol zadaný text 

"photomatix.bat". Spustí sa dávkový súbor Windows "photomatix.bat", ktorý kombinuje 

obrázky pomocou programu Photomatix Pro (ktorý je možné zakúpiť na adrese 

http://www.hdrsoft.com) a zobrazuje výsledok v BreezeBrowser Pro (http: 

//www.breezesys .com / BreezeBrowser). Dávkový súbor sa nachádza v adresári inštalácie 

DSLR Remote Pro for Windows (zvyčajne C: \ Program Files \ BreezeSys \ DSLR Remote Pro 

pre Windows) a používa rozhranie príkazového riadka pre Photomatix Pro. Použite 

photomatix3.bat s fotomatix Pro 3.1 a photomatix2.bat s Photomatix Pro 2. 

 

Navrhovaný postup pre automatické bracketing: 

1. Použite statív a podľa potreby vytvorte záber 
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2. Prepnite do režimu ručnej expozície a nízke nastavenie ISO, aby sa dosiahla maximálna 

kvalita 

3. Nastavte požadovanú clonu (napríklad použite malú clonu ako f / 16 pre dobrú hĺbku 

poľa) 

4. Zistite správnu expozíciu (toto je možné posúdiť pri pohľade na histogram). Na 

dosiahnutie správnej expozície môže byť potrebné vykonať niekoľko testovacích záberov. 

Upravte expozíciu zmenou rýchlosti uzávierky 

 5. Nastavte objektív na manuálne zaostrenie a opatrne zaostrite 

6. Nastavte požadovaný počet záberov a počet zastávok oddeľujúcich jednotlivé zábery 

(sekvencia 5 záberov s 1 krokom kroku je dobrý štart, viac snímok môže byť potrebných, ak 

je rozsah jasu v snímke veľmi veľký) 

7. Stlačte tlačidlo "Release" a program DSLR Remote Pro pre systém Windows automaticky 

vykoná postupnosť 

Funkcia automatickej expozície je zvlášť užitočná pri fotografovaní a fotografovaní interiérov 

budov. Nižšie uvedené fotografie porovnávajú výsledky z jednej expozície interiéru kostola s 

obrazom, ktorý bol zmiešaný zo siedmich samostatných expozícií vykonaných pomocou 

funkcie automatického bracketingu DSLR Remote Pro: 

 

  

 

Foto interiéru kostola sv. Ondreja, Sherborne St John, Hampshire, Anglicko. 

(Obrázok vpravo bol vytvorený zmiešaním obrázkov s automatickými zátvorkami pomocou 

samostatného editora obrázkov, ktorý nie je súčasťou zariadenia DSLR Remote Pro for 

Windows) 
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Sedemnásobná sekvencia automatických zátvoriek použitá na vytvorenie zmiešanej 

expozície nad 

 

 

 

 

3.7 Prekrytie mriežky a zaostrovacieho bodu 
 
Zobrazenie mriežky 

Prepínanie prekrytia mriežky na obrázku náhľadu typu Ctrl + G alebo výber "Zobraziť 

mriežku" z ponuky "Zobraziť". Zvoľte "Nastavenia mriežky ..." v ponuke "Zobraziť" a zobrazí 

sa dialógové okno "Nastavenia mriežky", ktoré je uvedené nižšie: 

  

 

 

Začiarknite políčko Zobraziť oblasť tlače, aby ste zobrazili rozsah konkrétnej veľkosti tlače. 

Napríklad väčšina digitálnych zrkadloviek nasníma zábery s pomerom strán 3: 1, ktorý sa 

perfektne hodí na tlač 6 "x4", ale musí byť orezaný, ak je vytlačený na papier 10 "x8". Rozsah 

tlače 10 "x8" môžete nastaviť tak, že nastavíte pomer strán tlače na hodnotu 10 x 8. 

POZNÁMKA: Zobrazenie mriežky sa zobrazuje iba na náhľade a neovplyvňuje obrázky 

uložené na disku. 

 

Zobrazenie prekrytia bodov zaostrenia 

Ak chcete prepnúť zobrazenie prekrytia zaostrovacieho bodu, stlačte kláves Ctrl + F alebo 

kliknite na začiarkavacie políčko "Zobrazenie prekrytia". Keď je aktivované zobrazenie 

prekrytia zaostrovacieho bodu, zobrazí sa cez obrázok náhľadu sedem oblastí bodov 

zaostrenia a kruh hľadáčika. Body aktívneho zaostrenia sú zobrazené červenou farbou. 
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Body zaostrenia možno vybrať z počítača pre všetky modely fotoaparátov okrem modelov 

EOS-1D a EOS-1DS. Toto je obmedzenie súpravy SDK spoločnosti Canon a môže sa v 

budúcom vydaní zmeniť. 

 

POZNÁMKA: Zobrazenie prekrytia zaostrovacieho bodu sa zobrazuje iba na náhľade a 

neovplyvňuje obrázky uložené na disku. 

3.8 Zobrazenie zvýraznenia a tieňa 
 
Blikajúce zvýraznenie zobrazenia 

Z ponuky "Zobraziť" vyberte položku "Blikajúce najdôležitejšie", aby ste zobrazili nadmernú 

expozíciu tým, že zvýrazníte, či blikajú a zapínajú čiernou farbou. Pod exponovanými 

oblasťami môžete tiež zobraziť a tieto sú zvýraznené modrou farbou. 

 

Spôsob výpočtu hodnôt zvýraznenia a prahovej hodnoty, pri ktorej sa začnú blikať, je možné 

určiť výberom položky "Zvýrazniť nastavenia ..." v ponuke "Zobraziť". Ak je metóda 

zvýraznenia nastavená na hodnotu "Luminosity", na výpočet hodnôt zvýraznenia sa použije 

svetelnosť alebo jas obrazu. Keď je nastavená hodnota "RGB", použije sa najväčšia hodnota 

červených, zelených a modrých kanálov. 

 

POZNÁMKA: Blikajúci zvýraznený displej je dostupný iba pre obrázky zobrazené v hlavnom 

okne. Nie je k dispozícii v režime celej obrazovky alebo v okne náhľadu obrazu. 

 

3.9 Vyprázdnenie obrazovky 
 
Blanking obrazovky 

Aby ste sa vyhli vonkajšiemu svetlu z obrazovky počítača, ktorý ovplyvňuje nastavenie 

osvetlenia, pri fotografovaní môže byť obrazovka prázdna. Ak to chcete urobiť, kliknite na 

ponuku "Fotoaparát" a vyberte "Prázdna obrazovka pri fotografovaní". Po výbere tejto 

možnosti sa obrazovka automaticky vypne, keď sa spúšť uvoľní z počítača. Obrazovka sa 

obnoví po dokončení snímania fotoaparátu. Obrazovka sa môže tiež obnoviť kliknutím na 

ľavé tlačidlo myši. 

 

3.10 Úprava obrázkov a nastavení editora 
 
Úprava obrázkov a nastavenie editora 
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Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok a zvoľte "Edit Image" pre otvorenie obrázka v 

editore obrázkov (alebo stlačte kláves F3). Ak chcete túto funkciu pracovať, musíte zistiť, ako 

spustiť editor obrázkov výberom položky "Nastavenie editora obrázkov" v ponuke Súbor. 

 

  

 

Ak chcete použiť rovnaký editor alebo prehliadač ako pri otvorení alebo dvojitom kliknutí na 

obrázok v programe Prieskumník systému Windows, vyberte možnosť "Použiť príkaz" 

Otvoriť "aplikáciu Windows Explorer. 

 

Vyberte druhú možnosť a zadajte príkazový riadok do poľa úpravy a zadajte iný editor. 

 

Vyberte položku "Automaticky upraviť obrázok po nasnímaní fotografie", ak chcete 

automaticky načítať zábery do editora po jeho nasnímaní. Dbajte na to, aby ste do editora 

nenahrali príliš veľa obrázkov, pretože systém Windows môže mať nedostatok pamäte, čo 

spôsobí zlyhanie editora alebo programu DSLR Remote Pro for Windows. Môžete určiť, či sa 

majú automaticky upravovať súbory typu raw a JPEG, iba nespracované súbory alebo súbory 

JPEG iba pomocou rozbaľovacieho zoznamu. 

 

Poznámky: 

1. Môžete upravovať iba obrázky uložené na disku. Náhľad obrázkov nie je možné upraviť. 

2. Väčšina redaktorov obrázkov nemôže priamo otvoriť nespracované súbory spoločnosti 

Canon a pri pokuse o úpravu nespracovaného obrázka sa zobrazí chybové hlásenie. 

3.11 Zobrazenie obrázkov vo formáte BreezeBrowser Pro 
 
BreezeBrowser Pro v1.9.4.4 

BreezeBrowser Pro bude automaticky sledovať priečinok a zobrazovať nové obrázky pri ich 

odobratí. Môže tiež automaticky aktualizovať prezentáciu na zobrazenie nových obrázkov. 

Ak chcete túto možnosť povoliť, vyberte v preferenciách aplikácie BreezeBrowser Pro (na 
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karte Všeobecné) možnosť "Monitorovať priečinok pre chjangy a automaticky aktualizovať 

zobrazenie". 

 

BreezeBrowser Pro v1.9.4.3 a staršie verzie 

Obrázky sa môžu automaticky zobraziť v aplikácii BreezeBrowser Pro po ich prevzatí a 

sťahovaní do počítača. Ak to chcete urobiť, vyberte v ponuke Súbor "Nastaviť editor 

obrázkov ..." a nastavte ho tak, aby sa spustil príkaz BBProDisplay.exe, ako je uvedené nižšie: 

  

  

 

3.12 Pridávanie komentárov a údajov IPTC 
 
Pridávanie komentárov 

Komentáre je možné automaticky pridať do obrázkov pri ich zadávaní zadaním textu 

komentára do poľa na úpravu umiestneného nad histogramom. 

Komentáre môžu byť upravené v existujúcich obrázkoch kliknutím pravým tlačidlom na 

obrázok a výberom položky "Upraviť komentáre ..." z ponuky. Komentáre je možné upraviť 

iba na obrázkoch, ktoré boli uložené na disku počítača. 

 

Pridávanie údajov protokolu IPTC 

Funkcia DSLR Remote Pro for Windows môže byť nastavená tak, aby automaticky ukladala 

údaje IPTC v raw a JPEG záberoch pri ich nasnímaní (táto voľba je dostupná len pri ukladaní 

obrázkov na pevný disk počítača). Ak chcete túto funkciu povoliť, zvoľte možnosť "Pridať 

údaje IPTC na obrázky" z ponuky "Súbor". Údaje IPTC, ktoré sa majú uložiť do obrázka, je 

možné upraviť výberom položky "Upraviť IPTC ..." v ponuke "Súbor" a zobrazí sa dialógové 

okno nižšie: 
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Kliknutím na karty v hornej časti dialógového okna vyberte rôzne typy dát IPTC. Nastavenia 

je možné uložiť pre budúce použitie stlačením tlačidla "Uložiť do súboru ..." a načítať ho 

pomocou tlačidla "Načítať zo súboru ...". 

Údaje IPTC sa dajú zadávať ako bežný text alebo ako špeciálne tokeny, ktoré sa 

vyhodnocujú, keď je fotografia prijatá napr. % Y za rok. Na stránke žurnálov IPTC nájdete 

zoznam dostupných žetónov. 

  

3.13 Okno náhľadu obrázkov 
 
Ak chcete zobraziť zväčšené okno s náhľadom, vyberte položku Zobraziť obrázok z ponuky 

Obrázok (alebo stlačte kláves F7). Okno s náhľadom obrazu môže byť ponechané na 

obrazovke, kým sa nasníma viac snímok na monitorovanie kompozície alebo zaostrenia v 

kritických oblastiach, napr. oči modelu počas relácie na výšku. Okno náhľadu sa automaticky 

aktualizuje, keď sa zmení obraz v hlavnom okne. 

 

Obraz je možné posúvať posunutím posúvacích lišt alebo kliknutím na ľavé tlačidlo myši a 

pretiahnutím snímky. Ak sa počas odfotografovania zobrazuje okno s náhľadom obrazu, 

aktualizuje sa tak, aby sa zobrazila rovnaká oblasť nového záberu. To je veľmi užitočné pre 

sledovanie dôležitých oblastí obrazu, napr. očami modelu pri fotografovaní portrétov. 

 

Pri snímaní obrázkov JPEG má náhľad rovnakú veľkosť ako posledný obrázok. Aby ste sa vyhli 

zdĺhavému oneskoreniu pri konvertovaní nespracovaných obrázkov, zobrazí sa vstavaný 

JPEG (kamery, ktoré snímajú surové súbory CRW) alebo pridružené JPEG pri snímaní v 

režime + JPEG s režimami EOS-1D a 1DS. Veľkosť vstavaného formátu JPEG pre súbory 

súbory Canon EOS 10D sa nastavuje pomocou vlastnej funkcie RAW + JPEG (CFn 8). 
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POZNÁMKA: Pri snímaní v nespracovanom režime s režimom EOS-1D alebo 1DS sa v okne 

Náhľad obrazu nezobrazuje žiadny obrázok. Je to preto, že nespracovaný súbor obsahuje iba 

malý náhľad. Ak chcete zobraziť obrázky v tomto okne, vyberte režim Raw + JPEG. 

3.14 Automatické opätovné pripojenie 
 
Keď sa v ponuke "Fotoaparát" zvolí automatické opätovné pripojenie, program DSLR 

Remote Pro for Windows sa pokúsi znova pripojiť k fotoaparátu každých 5 sekúnd, ak sa 

odpojí. DSLR Remote zobrazí červenú obrazovku, ktorá hovorí "Nepripojená", aby jasne 

naznačila, že spojenie bolo stratené. 

Spojenie s fotoaparátom sa stratilo, ak je kábel USB odstránený, dvierka karty CF sú 

otvorené, fotoaparát je vypnutý alebo akumulátor je plochý alebo je vytiahnutý. 

Upozornenie: Neodpájajte fotoaparát 

 

3.15 Potlačenie zobrazenia obrazu 
 
Ak nepotrebujete obrázky, ktoré sa majú zobrazovať na počítači, vyberte túto možnosť v 

ponuke "Zobraziť". Výberom tejto možnosti dáte mierne zlepšenie rýchlosti sťahovania pri 

snímaní viacerých obrázkov. To je užitočné, ak sú snímky zaznamenávané do počítača a 

potom prenesené do iného systému, napr. pomocou FTP na pracovný stôl. 

3.16 Riadenie farieb 
 
Funkcia DSLR Remote Pro for Windows podporuje správu farieb obrázkov zobrazených v 

hlavnom okne a pri tlači fotografií. Riadenie farieb pomáha produkovať presnejšie a 

konzistentnejšie farby pri zobrazovaní a tlači obrázkov. Funkcia DSLR Remote Pro for 

Windows využíva vnímavý renderovací zámer pre zobrazenie aj tlač obrázkov. Podrobné 

vysvetlenie správy farieb je mimo rozsah tohto súboru pomoci. 

 

Vyberte položku "Nastavenia správy farieb ..." v ponuke Súbor v hlavnom okne a zobrazí sa 

dialógové okno nastavení správy farieb: 
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Správa farieb zobrazených obrázkov 

Vyberte vhodný profil farieb pre váš monitor kliknutím na tlačidlo "..." alebo kliknutím na 

tlačidlo "Použiť predvolený profil monitora". Ďalej vyberte vhodný profil farieb pre 

fotoaparát. Normálne to bude profil sRGB Color Space, pokiaľ nie je váš fotoaparát 

nastavený na AdobeRGB, v takom prípade by mal byť profil AdobeRGB 1998. Potom vyberte 

"Povoliť správu farieb zobrazených obrázkov", aby ste umožnili správu farieb. 

Upozornenie: Z dôvodu výkonu sa správa farieb aplikuje len na obrázky zobrazené v 

hlavných oknách a oknách na celú obrazovku. Nepoužíva sa na živé obrázky alebo obrázky 

zobrazené v režime fotografických kabín. 

 

Správa farieb tlačených obrázkov 

Najskôr vyberte vhodný farebný profil pre váš fotoaparát, ako je popísané vyššie. Ďalej 

vyberte vhodný farebný profil tlačiarne kliknutím na tlačidlo "...". Väčšina výrobcov tlačiarní 

poskytuje generické farebné profily pre svoje tlačiarne, často s rôznymi profilmi pre rôzne 

papiere. Potom začiarknite políčko "Povoliť správu farieb tlačených obrázkov", aby ste mohli 

farby spravovať tlač fotografií s presnejšími farbami. 

DÔLEŽITÉ: Zakazujte správu farieb v ovládači tlačiarne pri výbere správy farieb v programe 

DSLR Remote Pro for Windows, inak farby môžu byť nastavené dvakrát. 

 

4 Nastavenia fotoaparátu 
 

Ak chcete zobraziť dialógové okno "Nastavenia fotoaparátu", zvoľte možnosť "Nastaviť 

dátum / čas a vlastný reťazec ..." z ponuky Fotoaparát: 
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Tento dialóg zobrazuje informácie o fotoaparáte a umožňuje vám synchronizovať vnútorné 

hodiny fotoaparátu s hodinami počítača a nastaviť reťazec vlastníka fotoaparátu spoločnosti 

Canon. 

 

Poznámka: nemusí byť možné synchronizovať všetky fotoaparáty Canon s hodinami 

počítača na presnú sekundu, ale je možné, že nebude mať viac ako jednu sekundu mimo 

synchronizácie. 

Vyberte možnosť Automaticky synchronizovať hodiny, ak je fotoaparát pripojený, ak chcete, 

aby zariadenie DSLR Remote Pro for Windows automaticky synchronizovalo hodiny 

fotoaparátu s počítačom pri každom pripojení k fotoaparátu. 

 

5 Zobrazenie režimu živého náhľadu 
 

Upozornenie: zobrazenie živého náhľadu je k dispozícii v najnovších modeloch fotoaparátov 

Canon: Canon EOS-1D C, Canon EOS-1D X Mark II, Canon EOS-1D X, Canon EOS-1D Mark IV, 

Canon EOS-1D Mark III, Canon EOS Canon EOS 60D, EOS 7D Mark II, Canon EOS 7D Mark II, 

Canon EOS 7D Mark II, Canon EOS 7D Mark II, Canon EOS 7D Mark II EOS 5DS R, Canon EOS 

5D Mark IV, Canon EOS 5D Mark III, Canon EOS 5D Mark II, Canon EOS 5D Mark II, Canon 

EOS 7D / Rebel T6i, Canon EOS 760D / Rebel T6, Canon EOS 750D / Rebel T6i, Canon EOS 

700D / Rebel T5i, Canon EOS 500D / Rebel T1i, Canon EOS 600D / Rebel T3i, Canon EOS 

550D / Rebel T3i, Canon EOS 550D / Rebel T2i, Canon EOS 500D / Rebel T1i, Rebel SL2, 

Canon EOS M50, Canon EOS 2000D / Rebel T7, Canon EOS 4000D, Canon EOS 1300D / Rebel 

T6, Canon EOS 1200D / Rebel T5, Canon EOS 1100D / Rebel T3 a Canon EOS 1000D / Rebel 

XS. 
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Zvoľte "Živé zobrazenie" alebo stlačte Ctrl + L, aby ste si vybrali zobrazenie živého zobrazenia 

a zobrazili nižšie uvedené okná. Ak fotoaparát ešte nie je v režime živého zobrazenia, zrkadlo 

sa otočí a fotoaparát prejde do režimu živého hľadania. Ovládacie prvky v hlavnom okne 

programu DSLR Remote Pro for Windows môžu byť stále prístupné, keď sa zobrazí okno Live 

View. Ak je okno živého zobrazenia pokryté inými oknami, môže sa zobraziť zadaním 

klávesov Ctrl + L, keď sa zobrazí hlavné okno DSLR Remote Pro for Windows. 

Uzatvorením okna živého zobrazenia fotoaparát ukončí režim živého zobrazenia, pokiaľ sa 

na LCD displeji fotoaparátu nezobrazí aj zobrazenie živého zobrazenia. Okno môže byť 

zmenšené tak, aby zobrazovalo väčší obrázok v reálnom čase. 

 

Pomocou nedávnych kamier môžete zobrazenie živých obrázkov na LCD displeji fotoaparátu 

zapnúť alebo vypnúť kliknutím pravým tlačidlom myši na zobrazenie živého zobrazenia a 

výberom položky "Zobrazenie živého zobrazenia na LCD displeji fotoaparátu" alebo zadaním 

klávesov Ctrl + D. Zapnutie displeja fotoaparátu tiež umožňuje ovládanie kamery a aktivuje 

video signál HDMI (tieto sú zvyčajne vypnuté pri výbere živého zobrazenia z počítača). 

Ak sa LCD displej fotoaparátu po zatvorení okna živého zobrazenia nezobrazí, môžete ho 

vypnúť zadaním klávesov Ctrl + D. 

Poznámka: LCD monitor fotoaparátu nie je možné ovládať na diaľku pri používaní starších 

modelov fotoaparátov, ktoré nemajú konektory HDMI 

 

 

Zväčšenú oblasť môžete presunúť kliknutím myšou na obrázok a ťahaním podľa potreby 

alebo ťahaním bielych obdĺžnikov do navigačného okna. Môže sa tiež pohybovať dvojitým 

kliknutím v navigačnom okne. 
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Dvakrát kliknite na obrázok v reálnom zobrazení alebo zrušte začiarknutie políčka "Zoom", 

čím sa vrátite do zobrazenia celého snímku. 

Ovládacie prvky fotoaparátu sú automaticky deaktivované v režime živého zobrazenia, ale 

nastavenia fotoaparátu je možné upraviť pomocou ovládacích prvkov v hlavnom okne 

programu DSLR Remote Pro for Windows. Stlačením tlačidla "Nastaviť" fotoaparátu 

zobrazíte obraz živého náhľadu na zadnom LCD displeji fotoaparátu. V tomto režime sa 

väčšina ovládacích prvkov fotoaparátu môže použiť na nastavenie nastavení fotoaparátu a 

tlačidlo snímania spúšte je možné použiť na snímanie záberov. 

 

Automatické zaostrenie 

Zadajte Ctrl + F na aktivovanie automatického zaostrenia na celej obrazovke alebo na 

zobrazenie zväčšeného živého zobrazenia. Počas automatického zaostrovania sa v záhlaví 

okna živého zobrazenia zobrazí stav AF. Môže to trvať niekoľko sekúnd, kým sa dosiahne 

optimálne zaostrenie av niektorých prípadoch (napr. Kde je kontrast na obrázku nízky alebo 

obrázky živého obrazu sú veľmi hlučné kvôli nízkej hladine svetla), nemusí byť možné 

dosiahnuť presné zaostrenie. 

V hlavnom pohľade sa oblasť definovaná bielym obdĺžnikom používa na definovanie oblasti 

automatického zaostrovania. Obdĺžnik je možné presunúť na novú pozíciu na automatické 

zaostrenie v inej oblasti obrazu živého zobrazenia. V zväčšenom rozlíšení sa na automatické 

zaostrenie použije stredná oblasť 1/5 obrázka. Oblasť zaostrenia je počas AF zvýraznená 

červenou farbou. 

Podržte stlačené tlačidlo Shift pri zadávaní klávesov Ctrl + F, ak chcete aktivovať automatické 

zaostrovanie pomocou jemných úprav len pri zaostrovaní na pôst, ak je obraz takmer 

zaostrený. 

Obmedzenia: Pretože trvá niekoľko sekúnd automatického zaostrenia v režime živého 

zobrazenia, nie je vhodná na ručné zábery alebo pohyblivé objekty. Automatické zaostrenie 

môže zlyhať, ak je obraz veľmi zaostrený pri spustení automatického zaostrovania, ak oblasť 

zaostrenia má slabý kontrast alebo ak sú zábery živého obrazu veľmi hlučné kvôli nízkej 

hladine svetla. 

Objektívy, ktoré sa zameriavajú vo veľkých krokoch pri použití nastavení jemného zaostrenia 

(tlačidlá "<" a ">") a objektívov, ktoré sa zameriavajú bližšie alebo ďalej, môžu spôsobiť, že 

AF nedosiahne optimálne zaostrenie v živom zobrazení. 

Režim vzdialného režimu manuálneho režimu AF a režimy AF 

Fotoaparáty podporujú automatické zaostrovanie v reálnom čase a majú niekoľko režimov 

automatického zaostrovania (napríklad rýchly režim, živý režim a detekcia tváre). Tieto 

môžete vybrať pomocou rozbaľovacieho zoznamu "Režim AF:" v hlavnom okne. Ak je režim 

automatického zaostrovania nastavený na "Remote Manual" a kamera sa spúšťa na diaľku z 

počítača, automatické zaostrenie sa nepoužije. 
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Vylepšovanie EVF 

Veľkosť záberov živého zobrazenia (aka EVF) závisí od modelu fotoaparátu, napr. stredné až 

vysoké modely ako Canon EOS 50D majú rozlíšenie 1024x680 pixelov, obrazy Canon EOS 

450D / Rebel XSi sú 848x560 pixelov a obrázky Canon EOS 1000D / Rebel XS sú 768 x 512 

pixelov. Predvolené nastavenie okna Živé zobrazenie zväčší (alebo zvýrazňuje) obrázky, aby 

sa zmestili do okna. Toto môže produkovať pixelové obrázky alebo iné zobrazovacie 

artefakty v závislosti od množstva upscalingu alebo od fotografovaného objektu. Ak sa 

vyskytne problém, je možné zrušiť rozšírenie EVF kliknutím pravým tlačidlom myši na 

obrázok a zrušením voľby možnosti "Povoliť zdokonalenie EVF". 

 

Zrkadlenie a otočenie zobrazenia živého zobrazenia 

Obrázky živého pohľadu sa dajú otáčať výberom jedného z nastavení orientácie z ponuky 

Zobraziť v hlavnom okne. Nie je možné, aby počítač čítal orientáciu fotoaparátu z 

vstavaného senzora orientácie a nastavenie "Použiť senzor orientácie" bude mať rovnaký 

výsledok ako nastavenie "Krajina". 

Obraz sa dá odzrkadľovať kliknutím pravým tlačidlom myši na obrázok s plným rámom a 

kliknutím na položku Zrkadlový obraz z rozbaľovacej ponuky. Takto sa zrkadlí obraz 

horizontálne a použije sa po otočení obrazu živého zobrazenia. 

 

Onion Skinning 
 
Onion Skinning je miesto, kde sa zobrazuje aktuálny obrázok živého zobrazenia nad hornou 

časťou predchádzajúcej snímky. Je to veľmi užitočné pri animáciách zastavenia pohybu a v 

iných situáciách, kde je dôležité presne usporiadať kameru na po sebe idúce zábery. 

Kĺzanie Onion Skinning je k dispozícii iba vtedy, keď je zobrazený obraz s celkovým záberom. 

Ak chcete začať s pokrčením cibúľ, kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok zobrazenia a 

zvoľte položku "Odkapanie Onion Skinning" z ponuky. V predvolenom nastavení sa obrázok 

pozadia aktualizuje vždy, keď sa urobí fotografia, ale toto správanie sa môže v prípade 

potreby vypnúť. 

 

Obraz na pozadí, ktorý sa používa na stieranie Onion Skinning, sa môže uložiť a načítať z 

súboru. To je užitočné pri vykonávaní animácie zastavenia pohybu a chcete zálohu uložiť na 

konci dňa a načítať ju znova, aby ste pokračovali v práci nasledujúci deň. To tiež znamená, že 

môžete uložiť obrázok na pozadí, upraviť ho v editore obrázkov, pridať referenčné značky a 

potom ho nahrať späť do okna živého zobrazenia. 
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Ďalšou možnosťou používania cudzojazyčnej kože je pri fotografovaní panorámy. Pozadie 

sťahovania Onion Skinning je možné posunúť doľava alebo doprava pre panorámy vytvorené 

v horizontálnom formáte alebo na hornú alebo dolnú časť pre vertikálny formát. Pozadie je 

odsadené o 60% a slúži na vyrovnanie ďalšieho záberu v panorámu. 

 

Upozornenie: V prípade, že je vybratá táto možnosť, v súčasnosti nie je podporovaná 

možnosť zvrhnutia Onion Skinning s možnosťou zrkadlového obrazu a nebude fungovať 

správne. 

Detekcia pohybu 

Zobrazenie živého hľadáčika sa môže použiť na podávanie obrázkov do softvéru Webcam 

Zone Trigger detekcie pohybu, ktorý inštruuje fotoaparát, aby urobil fotografiu pri detekcii 

pohybu. Aplikácie zahŕňajú monitorovanie bezpečnosti a fotografie vo voľnej prírode. 

Webcam Zone Trigger detekcia pohybu softvér je vyvinutý spoločnosťou s názvom Omega 

Unfold a je možné zakúpiť si z ich webových stránok. Ak chcete použiť detekciu pohybu, 

pripojte fotoaparát k počítaču a spustite program DSLR Remote Pro for Windows. Keď je 

funkcia DSLR Remote Pro pre systém Windows spustená a pripojená k vášmu fotoaparátu 

spustite spúšťač webovej zóny webovej kamery a vyberte položku "Pripojiť k softvéru 

Breeze Systems PSRemote". Ak je aktívne zobrazenie živého obrazu, mali by ste vidieť 

zobrazenie živého zobrazenia z kamery v okne WebCam Zone Trigger. Teraz vyberte "Add 

Trigger" v aplikácii Webcam Zone Trigger a kruh zobrazujúci sledovanú oblasť sa zobrazí v 

okne hľadáčika. Pomocou myši presuňte kruh do oblasti, ktorú chcete sledovať. Keď je 

detekovaný pohyb, kruh sa zmení na modrú a urobí sa snímka. Fotografovanie trvá niekoľko 

sekúnd. 

 

Usporiadanie systému Windows 

Zadajte Ctrl + A, ak chcete automaticky usporiadať živé zobrazenie a hlavné okná. 

Opakované stlačenie kombinácie klávesov Ctrl + A bude prechádzať nasledujúcimi 

rozloženiami okna: 

1. Hlavné okno sa zmení na zobrazenie ovládacích prvkov a umiestni sa na ľavej strane 

obrazovky, pričom okno s živým náhľadom zaberá zvyšok obrazovky. Tento režim je užitočný 

na prezeranie živého zobrazenia a úpravu nastavení fotoaparátu z počítača. 

2. Okno s živým náhľadom vyplňujúcim obrazovku - užitočné pre kompozíciu a zaostrenie 

obrazu 

3. Hlavné okno plniace obrazovku - užitočné pre prezeranie nasnímaných záberov 
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Klávesové skratky 

Nasledujúce klávesové skratky sa dajú použiť, keď sa zobrazí živé zobrazenie: Medzerník 

alebo F8 Vytvorte obrázok 

F9 Prevziať náhľad 

Ctrl + F Aktivácia detekcie kontrastu AF 

Shift + Ctrl + F Aktivovanie detekcie kontrastu pomocou automatického nastavenia len 

pomocou jemného zaostrenia 

 Ctrl + L Zatvorte okno živého zobrazenia 

Kurzor vľavo Zamerajte zaostrené o malý prírastok  

Ctrl + Kurzor doľava Zaostrené priblížte stredným prírastkom  

Shift + Kurzor doľava Zaostrite bližšie o veľký prírastok 

 Kurzor vpravo Zamerajte ďalej na malý prírastok  

Ctrl + Kurzor vpravo Zaostrite ďalej o stredný prírastok  

Shift + Kurzor vpravo Zaostrite ďalej o veľký prírastok  

Kurzor nahor Zväčšite ukážku 

Kurzor nadol Zvoľte zobrazenie celého rámčeka 

Ctrl + O Zapnutie a vypnutie pokrčenia cibule 

Ctrl + B Zachytiť aktuálny obrázok živého pohľadu ako pozadie cudzieho zvrhnutia Ctrl + A 

Usporiadanie hlavných a živých okien zobrazenia 

Ctrl + Z Priblíženie / oddialenie 

Ctrl + Tab Cyklus: Ovládacie prvky + displej oblasti AF -> AF zobrazenie, ale žiadne ovládacie 

prvky- 

> živé zobrazenie obrázkov 

 

6 Priblíženie výkonu 
 

Technológia DSLR Remote Pro dokáže diaľkovo ovládať optický transfokátor objektívu v 

reálnom čase, keď používa výkonný transfokátor Canon PZ-E1 a kompatibilný objektív so 

zoomom a model fotoaparátu. Nastavenie transfokácie môžete nastaviť, ak je aktívny 

rozhľad živého zobrazenia alebo v režime fotografických boxov. 
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 Kamkordér Canon PZ-E1 je samostatné príslušenstvo, ktoré sa pripája k objektívu Canon EF-

S 18-135 mm 1: 3,5-5,6 IS USM a je napájané štyrmi batériami typu AAA. 

 

Kompatibilné šošovky a fotoaparáty 

Pripevnenie objektívu Canon PZ-E1 s výkonným transfokátorom je kompatibilné len s 

objektívom Canon EF-S 18-135 mm 1: 3,5-5,6 IS USM. Bude fungovať na ľubovoľnom 

fotoaparáte, ktorý prijíma objekty EF-S, ale len pri nasledujúcich modeloch fotoaparátov 

podporuje diaľkové ovládanie pri priblížení pri fotografovaní: 

 

Canon EOS 80D Canon EOS 77D 

Canon EOS 800D / Rebel T7i Canon EOS 200D / Rebel SL2 

 

Operácia Live View 

Keď sa pri používaní kompatibilného fotoaparátu s výkonným transfokátorom Canon PZ-E1 

zobrazuje okno so živým náhľadom, zobrazí sa v režime živého zobrazenia ovládanie 

transfokácie a v záhlaví okna sa zobrazí stav zväčšenia: 
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Posúvaním posúvača zoomu doľava oddialite (širšiu ohniskovú vzdialenosť) alebo vpravo na 

priblíženie (dlhšie, ohnisková vzdialenosť teleobjektívu). Posuňte posúvač na krátku 

vzdialenosť od stredného nastavenia, aby ste pomaly zväčšovali alebo ho viac posúvali, aby 

ste zvýšili rýchlosť transfokácie. Pri priblížení v záhlaví okna naživo sa zobrazí "Power Zoom: 

Driving", po ktorom nasleduje jeden alebo viacero obrázkov označujúcich rýchlosť a smer 

priblíženia. 

 

Stavové správy zobrazené v záhlaví okna: 

"Priblíženie napájania: Pripravené (širokouhlý)" - Približovanie objektívu je pri najširšom 

nastavení (18 mm) a zoom je možné ovládať na diaľku 

"Priblíženie výkonu: Pripravené (tele)" - Priblíženie objektívu je pri najdlhšom 

teleobjektívnom nastavení (135 mm) a zoom možno ovládať na diaľku 

"Priblíženie napájania: Pripravené" - priblíženie objektívu je niekde medzi najširšími a 

väčšinou telefoto nastaveniami a zoom je možné ovládať na diaľku 

"Priblíženie výkonu: Jazda >>>" - Objektív zväčšuje "Zosilnenie výkonu: Riadenie <<<" - 

Objektív sa zmenší 

"Zväčšenie napájania: vybraný ručný zoom" - prepínač MZ / PZ na PZ-E1 je nastavený do 

polohy MZ a zoom nie je možné ovládať na diaľku. Presuňte prepínač do polohy PZ, aby ste 

umožnili diaľkové ovládanie priblíženia. 
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"Power Zoom: batéria je nízka alebo chýba" - Štyri AAA batérie v jednotke PZ-E1 alebo nízke 

alebo chýbajúce "Power Zoom: príliš horúce" - Jednotka PZ-E1 je príliš horúca a musí ju 

vychladnúť, 

 

Ovládanie fotografického stánku 

Zariadenie PZ-E1 možno ovládať aj pomocou klávesových skratiek alebo akcií na dotykovom 

displeji v režime fotografických kabín, keď je zobrazená obrazovka pripravenosti (fotografie 

alebo videozáznam) a je aktívne zobrazenie živého obrazu. 

Klávesové skratky (aktívne v pohotovostnom režime, keď je povolené naživo): 

Ctrl + Alt + kurzor nahor - optický zoom v režime PZ-E1  

Ctrl + Alt + kurzor nadol - optický zoom pomocou PZ-E1 

 Ctrl + Alt + kurzor doprava - digitálny zoom 

Ctrl + Alt + kurzor vľavo - digitálny zoom 

 

Akcie na dotykovom displeji (aktívne na obrazovke pripravenosti, keď je povolené naživo): 

"Priblíženie v režime" - optický priblíženie pomocou funkcie PZ-E1 

 "Odďaľovač" - optický zoom pomocou PZ-E1 

"Elektronické priblíženie" - digitálne priblíženie v režime "Elektronický zoom" - digitálne 

oddialenie 

 

7 Zachytenie videa 
 

Snímanie videa je k dispozícii pomocou nasledujúcich kamier: Canon EOS 5DS R, Canon EOS 

5D Mark IV, Canon EOS 5D Mark III, Canon EOS 5D Mark II, Canon EOS 6D Mark II, Canon 

EOS 6D, Canon EOS 7D Mark II, Canon EOS 7D, Canon EOS-1D C, Canon EOS-1D X Mark II, 

Canon EOS-1D X, Canon EOS 1D Mark IV, Canon EOS 80D, Canon EOS 77D, Canon EOS 70D, 

Canon EOS 60D, Canon EOS Canon EOS 700D / Rebel T5i, Canon EOS 700D / Rebel T6i, 

Canon EOS 760D / Rebel T6i, Canon EOS 500D / Rebel T1i, Canon EOS 550D / Rebel T2i, 

Canon EOS 600D / / Rebel T7i, Canon EOS 100D / Rebel SL1, Canon EOS 200D / Rebel SL2, 

Canon EOS M50, Canon EOS 2000D / Rebel T7, Canon EOS 4000D, Canon EOS 1300D / Rebel 

T6, Canon EOS 1200D / Rebel T5 a Canon EOS 1100D / Rebel T3 
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Všeobecná prevádzka 

Kamery spoločnosti Canon dokážu nasnímať video len na pamäťovú kartu fotoaparátu a 

umožniť živé zobrazenie. Ak chcete nasnímať video pomocou zariadenia DSLR Remote Pro 

for Windows, najprv sa uistite, že fotoaparát má pamäťovú kartu s dostatočným voľným 

priestorom a fotoaparát je nastavený na snímanie videa (nižšie nájdete informácie o tom, 

ako nastaviť každý model fotoaparátu na zachytávanie videa). Potom je potrebné vybrať živé 

zobrazenie a stlačiť tlačidlo "Rec" na spustenie a zastavenie snímania videa. Počas snímania 

videa sa v ľavom dolnom rohu obrazu živého zobrazenia zobrazí malý červený kruh spolu s 

približnou dĺžkou trvania videa. Po skončení zachytenia videa sa do programu DSLR Remote 

Pro prenesie malý miniatúrny súbor, ktorý sa zobrazí v hlavnom okne. Tento miniatúrny 

súbor obsahuje príponu súboru .THM a slúži len na účely identifikácie - hlavný filmový súbor 

.MOV sa ukladá na pamäťovú kartu fotoaparátu. 

 

Hlavný filmový súbor .MOV je uložený na pamäťovej karte fotoaparátu. Ak chcete prevziať 

filmový súbor do počítača, najprv zatvorte okno živého zobrazenia a potom z ponuky 

fotoaparátu zvoľte možnosť "Stiahnúť filmy ..." alebo kliknite pravým tlačidlom myši na 

miniatúru a zvoľte "Stiahnuť film". Po úspešnom stiahnutí súboru s filmom môže byť z 

pamäťovej karty automaticky vymazaný, aby sa uvoľnil priestor (výberom možnosti vymazať 

súbory videa v predvoľbách). Pamäťovú kartu môžete formátovať aj výberom položky 

"Formátovať pamäťovú kartu ..." z ponuky Fotoaparát. Túto možnosť používajte opatrne, 

pretože vymaže pamäťovú kartu a akékoľvek obrázky alebo videozáznamy, ktoré neboli 

stiahnuté, budú stratené. 

 

Normálne zaostrenie živého pohľadu a možnosti histogramu sú k dispozícii počas živého 

náhľadu a zachytávania videa. Možnosť priblíženia je k dispozícii iba počas živého ukážky a 

môže sa použiť na zväčšenie zóny do oblasti na kontrolu zaostrenia. Objekt môže byť 

zameraný na malé, stredné alebo veľké kroky pomocou tlačidiel <<<, <<, <,>, >> a >>> alebo 

pomocou stredného kolesa na myši. 

 

Canon EOS 5D Mark IV 

Upozorňujeme, že v režime rýchleho videozáznamu v rozlíšení 120 sním. / S nie je v multi-

kamere DSLR Remote Pro podporované. Ak použijete toto nastavenie, fotoaparát sa môže 

uzamknúť a bude potrebné ho vypnúť a akumulátor sa vyberie, aby sa resetoval. 

 

Canon EOS 5D Mark II 

Na dosiahnutie najlepších výsledkov použite verziu firmvéru 2.0.4 alebo novšiu. Najnovší 

firmvér fotoaparátu si môžete stiahnuť z webových stránok spoločnosti Canon. 
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V nastaveniach fotoaparátu by malo byť nastavenie funkcie Live View nastavené na "Stills + 

movie" a nastavenie obrazovky by malo byť nastavené na "Movie display". "Veľkosť 

záznamu filmu" by mala byť nastavená na požadované rozlíšenie a frekvenciu snímok, 

pretože tieto nemožno nastaviť na diaľku z počítača. 

 Zvoľte živé zobrazenie v programe DSLR Remote Pro for Windows (napr. Zadaním klávesov 

Ctrl + L) a zobrazí sa okno Live View. V rozlíšení 1920 x 1080 alebo vľavo a vpravo, ak je 

vybraté rozlíšenie 640 x 480, sa zobrazia tieňované oblasti, ktoré definujú rozsah záberu nad 

a pod obrazom (rozlíšenie sa tiež zobrazuje v záhlaví okna). Stlačením tlačidla "Rec" spustíte 

nahrávanie videoklipu a červený kruh spolu s trvaním videa sa zobrazí v ľavom dolnom rohu 

obrazovky živého zobrazenia. Opätovným stlačením tlačidla "Rec" zastavíte nahrávanie - 

červený kruh a dĺžka videa zmizne a malý náhľad sa automaticky stiahne do počítača a 

zobrazí sa v hlavnom okne programu DSLR Remote Pro. 

LCD displej fotoaparátu musí byť zapnutý, aby ste mohli používať ovládacie prvky 

fotoaparátu na snímanie videa. Môžete to urobiť kliknutím pravým tlačidlom myši na 

zobrazenie živého zobrazenia v aplikácii DSLR Remote Pro for Windows a výberom položky 

"Zobrazenie živého zobrazenia na LCD displeji fotoaparátu" alebo stlačením tlačidla živého 

zobrazenia na fotoaparáte. Tlačidlo "Nastaviť" sa teraz môže použiť na spustenie a 

zastavenie nahrávania. 

 

Canon EOS 1D Mark IV, Canon EOS 5D Mark III, Canon EOS 7D, Canon EOS 6D 

a Canon EOS 70D 

Zariadenia EOS 7D a EOS-1D Mark IV majú na zadnej strane fotoaparátu špeciálny vypínač 

pre film / fotoaparát. Ak je tento prepínač v polohe videozáznamu pri zapnutí fotoaparátu, 

je potrebné stlačiť tlačidlo štart / stop, aby ste mohli používať živé zobrazenie. Videá môžu 

byť zachytené z počítača pomocou prepínača film / fotoaparát v ktorejkoľvek polohe, ale 

môžu byť ovládané len pomocou tlačidla štart / stop fotoaparátu, ak je prepínač filmu / 

kamery v polohe videozáznamu. Rôzne možnosti sú popísané nižšie: 

Prepínanie filmu / kamery v polohe videozáznamu, keď je fotoaparát zapnutý: spustite 

program DSLR Remote Pro pre systém Windows a stlačte tlačidlo štart / stop na fotoaparáte 

po pripojení k fotoaparátu. Videá je možné spustiť stlačením tlačidla štart / stop na 

fotoaparáte a zastaviť opätovným stlačením tlačidla štart / stop. Videá možno spustiť a 

zastaviť aj z počítača výberom živého zobrazenia (napríklad zadaním klávesov Ctrl + L) a 

stlačením tlačidla "Rec". 

 

Videokamera / fotoaparát prepne do polohy kamery pri zapnutom fotoaparáte: video sa 

dá nasnímať z počítača výberom živého zobrazenia (napríklad zadaním klávesov Ctrl + L) a 

kliknutím na tlačidlo "Video". Obrazy v reálnom čase zobrazia tieňované oblasti, ktoré určujú 

rozsah videa a rozlíšenie videa a snímková frekvencia sa zobrazia v záhlavia okna s 

prezeraním živého obrazu. Stlačením tlačidla "Rec" spustite nahrávanie videa a znova 
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zastavíte nahrávanie. Alternatívne je možné zvoliť režim videa tak, že posuniete prepínač 

videozáznamu / kamery na fotoaparát do nastavenia videozáznamu - umožní sa používanie 

tlačidla štart / stop fotoaparátu na spustenie a zastavenie snímania videa. 

 

Rozlíšenie videa a snímková frekvencia je možné vybrať z počítača kliknutím pravým 

tlačidlom myši na zobrazenie živého zobrazenia v programe DSLR Remote Pro for Windows a 

výberom požadovaného nastavenia z ponuky. Poznamenávame, že počas snímania videa nie 

je možné meniť rozlíšenie videozáznamov na rozlíšenie videa. 

 

Canon EOS 600D / Rebel T3i, Canon EOS 600D / Rebel T3i, Canon EOS 1200D / 

Rebel T5 a Canon EOS 1100D / Rebel T3 

Tieto kamery majú vyhradené nastavenie videozáznamu na otočnom ovládači režimu 

expozície fotoaparátu. Videá je možné nasnímať z počítača pomocou otočného voliča 

režimu expozície, ktorý je nastavený na ľubovoľné nastavenie, ale môže byť ovládaný len 

pomocou záznamového tlačidla fotoaparátu, ak je otočný gombík expozície nastavený na 

polohu filmu. 

Ak je otočný gombík expozície fotoaparátu nastavený na pozíciu videozáznamu, je možné 

spustiť nahrávanie videa stlačením tlačidla nahrávania na kamere a zastaviť ho opätovným 

stlačením tlačidla nahrávania. Videá môžu byť tiež spustené a zastavené z počítača výberom 

živého zobrazenia (napr. zadaním klávesov Ctrl + L) a stlačením tlačidla "Rec". 

Ak nie je nastavený režim expozície fotoaparátu nastavený na pozíciu videozáznamu, môže 

byť snímanie videa len riadené z počítača. Najprv vyberte živé zobrazenie (napríklad 

zadaním klávesov Ctrl + L) a potom stlačte tlačidlo "Video". Obrazy v reálnom čase zobrazia 

tieňované oblasti, ktoré určujú rozsah videa a rozlíšenie videa a snímková frekvencia sa 

zobrazia v záhlavia okna s prezeraním živého obrazu. Stlačením tlačidla "Rec" spustite 

nahrávanie videa a znova zastavíte nahrávanie. Rozlíšenie videa a snímková frekvencia je 

možné vybrať z počítača kliknutím pravým tlačidlom myši na zobrazenie živého zobrazenia v 

programe DSLR Remote Pro for Windows a výberom požadovaného nastavenia z ponuky. 

Poznamenávame, že počas snímania videa nie je možné meniť rozlíšenie videozáznamov na 

rozlíšenie videa. 

 

Canon EOS 500D / Rebel T1i 

EOS 500D / Rebel T1i má špeciálne nastavenie filmu v režime expozície fotoaparátu a toto 

musí byť nastavené na pozíciu filmu, aby bolo možné snímať video. Upozorňujeme, že 

fotoaparát Canon EOS 500D / Rebel T1i sa nedá použiť na snímanie videa z počítača bez 

prístupu k ovládacím prvkom fotoaparátu. Ak chcete zachytiť videozáznamy, musíte mať 

prístup k fotoaparátu tak, aby otočil volič režimov expozície na nastavenie filmu alebo stlačil 

tlačidlo "Rec". 



 

 

44 

DSLR Remote Pro for Windows 

Režim expozície je pri zapnutí fotoaparátu nastavený na pozíciu videozáznamu: Spustite 

program DSLR Remote Pro pre systém Windows a po pripojení k fotoaparátu stlačte tlačidlo 

štart / stop na fotoaparáte. Ak je v aplikácii DSLR Remote Pro for Windows vybratá možnosť 

"Uložiť len do fotoaparátu", videá sa dajú spustiť stlačením tlačidla štart / stop na 

fotoaparáte a zastaviť opätovným stlačením tlačidla štart / stop. Videá možno spustiť a 

zastaviť aj z počítača výberom živého zobrazenia (napríklad zadaním klávesov Ctrl + L) a 

stlačením tlačidla "Rec". 

Režim expozície nie je nastavený na pozíciu filmu, keď je fotoaparát zapnutý: keď je 

spustený program DSLR Remote Pro pre systém Windows, je k dispozícii normálny režim 

živého zobrazenia, ale snímanie videa nie je možné. Ak chcete zapnúť snímanie videa, 

prepnite ovládač režimu expozície do polohy videozáznamu. Ak je v aplikácii DSLR Remote 

Pro for Windows vybratá možnosť "Uložiť len do fotoaparátu", videá sa dajú spustiť 

stlačením tlačidla štart / stop na fotoaparáte a zastaviť opätovným stlačením tlačidla štart / 

stop. Videá možno spustiť a zastaviť aj z počítača výberom živého zobrazenia (napríklad 

zadaním klávesov Ctrl + L) a stlačením tlačidla "Rec". 

Rozlíšenie videa a frekvencia snímania sa zobrazujú v záhlaviach okna s živým náhľadom, ale 

môžu byť zmenené len z fotoaparátu. 

Riešenie problémov 

Ak je na LCD displeji fotoaparátu zobrazené "obsadené", keď je stlačené tlačidlo "Rec" alebo 

"Štart / Stop", znamená to, že na kamere musí byť zvolený režim videozáznamu (otočením 

voliča režimu expozície na film alebo nastavením prepnutie filmu / kamery do filmu). 

Ak sa nič nestane, keď je na fotoaparáte stlačené tlačidlo "Rec" alebo "Štart / Stop", pokúste 

sa vybrať možnosť "Uložiť len do fotoaparátu" v ponuke Fotoaparát DSLR Remote Pro pre 

Windows. 

Ak okno Live View nezobrazuje živé obrazy, budete musieť stlačiť tlačidlo "Rec" alebo "Start 

/ Stop" na fotoaparáte. 

8 Stohovanie zaostrenia 
 

Stohovanie zaostrenia je technikou na zväčšenie hĺbky ostrosti tým, že sa urobí séria 

fotografií s rôznymi nastaveniami zaostrenia a potom sa kombinujú s použitím oblastí, ktoré 

sú zaostrené z každého obrazu. Táto technika je užitočná pre makro a detailnú fotografiu, 

krajinu, produktovú fotografiu a akýkoľvek iný obrázok, kde je hĺbka ostrosti kritická a 

subjekt sa nepohybuje. 

 

Zobrazenie živého zobrazenia v aplikácii DSLR Remote Pro for Windows umožňuje veľmi 

jednoduché automatizovať proces snímania záberov s rôznymi nastaveniami zaostrenia 

spustením skriptu. Nie je potrebné 
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dotknite sa fotoaparátu a zrkadlo zostane zablokované počas sekvencie, čo minimalizuje 

riziko chvenia alebo pohybu fotoaparátu. Po nasnímaní obrázkov je možné ich kombinovať 

pomocou bezplatného softvéru, ako je napríklad CombineZM alebo komerčný softvér ako 

Helicon Focus (príklad na tejto stránke bol kombinovaný pomocou CombineZM). 

 

  

Obraz kombinovaný pomocou kombinácie CombineZM zo série 40 snímok nasnímaných s 

použitím makro objektívu Canon EOS 40D a Tamron 90 mm f / 5. Jedná sa o snímku s plným 

rámom, ktorý bol zmenený tak, aby sa zmestil na stránku, a zobrazuje okrajové efekty vľavo 

a vpravo od obrazu, ktoré majú za následok odrazenie textu, a tiež okrajové efekty v hornej 

a dolnej časti. Tie sa dajú ľahko orezávať z konečného obrazu, ale stojí za to si všimnúť, že je 

to dobrý nápad, aby ste pri fotografovaní príliš nepresahovali obrázok. 
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Jedna snímka zachytená fotoaparátom Canon EOS 40D s makro objektívom Tamron 90 mm 

na f / 5. Menšia clona mohla byť použitá na získanie väčšej hĺbky poľa, ale kvalita obrazu by 

bola ovplyvnená difrakčnými efektmi, ak sa použije príliš malá clona. Jednou z výhod 

technológie stohovania zaostrenia je, že šošovka môže byť nastavená na jej optimálnu 

clonu, aby poskytla najlepšiu možnú kvalitu. 

 

Ako fotografovať pomocou programu DSLR Remote Pro for Windows 

 Čo potrebuješ? 

1. Canon DSLR, ktorý podporuje živé zobrazenie, napr. Canon EOS 40D alebo Canon EOS-1D 

Mark III 

2. Kópia zariadenia DSLR Remote Pro for Windows (môžete používať bezplatnú skúšobnú 

verziu na 15 dní) a kábel USB, ktorý pripája fotoaparát k počítaču 

3. Robustný statív, ktorý drží fotoaparát pri zachovaní sekvencie 

4. AutoHotKey - bezplatný skriptovací nástroj, ktorý je možné stiahnuť z 

http://www.autohotkey.com 

5. focus_stacking.ahk - skript AutoHotKey pre fotografovanie a úpravu zaostrenia, ktoré 

nájdete v inštalačnom priečinku DSLR Remote Pro for Windows (zvyčajne C: \ Program Files 

\ BreezeSys \ DSLR Remote Pro pre Windows) 

6. CombineZM - bezplatný program pre kombináciu obrázkov (download CombineZM) 

Najskôr namontujte fotoaparát na stativ, vyberte režim manuálneho expozície a kompozíciu 

nakreslite, zhruba zaostrite objektívom na objekt. Potom pripojte fotoaparát k počítaču 

pomocou kábla USB a spustite program DSLR Remote Pro for Windows. Aktivujte živý 

pohľad na počítači zadaním klávesov Ctrl + L a pomocou kolieska myši alebo kurzorovými 

tlačidlami zaostrite objektív na najbližšiu časť objektu. Nakoniec dvakrát kliknite na súbor 

focus_stacking.ahk a spustite skript, aby ste nasnímavali fotografie. Zobrazí sa okno s živým 

náhľadom DSLR Remote Pro a vykoná sa sekvencia záberov s rôznymi nastaveniami 

zaostrenia. Počas sledovania sa nedotýkajte počítača, inak nemusí fungovať správne. 

 

V predvolenom nastavení skript focus_stacking.ahk trvá 30 obrázkov. Toto je možné zmeniť 

buď úpravou skriptu pomocou textového editora alebo spustením skriptu z príkazového 

riadka systému Windows a zadaním počtu obrázkov na príkazovom riadku, napr. 

 

C: \> focus_stacking.ahk 15 

Kombinovanie obrázkov (alebo stoh zamerania) 
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Spustite CombineZM a z ponuky "File" zvoľte "New". Nájdite priečinok obsahujúci skoršie 

zábery, vyberte všetky obrázky v dialógovom okne otvorenia súboru a kliknite na tlačidlo 

"Otvoriť". Funkcia CombineZM načíta obrázky (môže to trvať niekoľko sekúnd). Potom 

zvoľte "Do Stack" z ponuky "Macro", aby sa obraz skombinoval (môže to trvať niekoľko 

minút). Po dokončení sa kombinovaný obrázok zobrazí v hlavnom okne programu 

CombineZM. Obrázok je možné uložiť výberom položky "Uložiť rám / obrázok ako" z ponuky 

"Súbor". 

 

9 Časové oneskorenie 
 

Z ponuky "Fotoaparát" zvoľte časový limit "Time-lapse ...", aby ste získali časové zábery. S 

fotoaparátmi od Canon EOS-1D Mark IV, Canon EOS-1D Mark III, Canon EOS-1Ds Mark III, 

Canon EOS 5DS R, Canon EOS 5D Mark, Canon EOS 5D Mark III, Canon EOS 5D Mark II, 

Canon EOS 6D, Canon EOS 7D, Canon EOS 7D Mark II, Canon EOS 70D, Canon EOS 60D, 

Canon EOS 50D, Canon EOS 40D, Canon EOS 600D / Rebel T3i, Canon EOS 550D / Rebel T2i, 

Canon EOS 500D / Rebel T1i, Canon EOS 450D / Rebel XSi, Canon EOS 1100D / Rebel T3 a 

Canon EOS 1000D / Rebel XS ďalej tento dialóg sa dá použiť aj na riadenie expozícií s 

časovanou expozíciou žiarovky. 

Časový posun môže byť nastavený na okamžité spustenie alebo na spustenie v konkrétnom 

čase a čase. Môžete buď určiť čas a dátum konca časového posunu alebo počet snímok v 

poradí. 

Môžete určiť interval medzi zábermi. 

Poznámka: Ak nastavíte interval na čas kratší ako ten, ktorý je potrebný na prevzatie a 

sťahovanie obrazu, sekvencia bude fungovať čo najskôr. 

Stlačením tlačidla "Štart" spustíte postupnosť časového oneskorenia. 
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Pri používaní fotoaparátu, ktorý podporuje expozície s časovanou expozíciou žiarovky, sa v 

tomto dialógovom okne zobrazia nastavenia "trvanie expozície žiarovky". Tieto nastavenia 

budú k dispozícii, ak je rýchlosť uzávierky fotoaparátu nastavená na "žiarovku", inak budú 

zobrazené ako šedé, ako je znázornené na snímke obrazovky. Trvanie expozície žiarovky 

môže byť nastavené na ľubovoľný počet hodín, minút a sekúnd až 24 hodín a začne po 

stlačení tlačidla "Štart". Expozíciu žiarovky môžete kedykoľvek zrušiť stlačením tlačidla 

"Zrušiť". 

 

10 Fotografovanie vo fotostánku 
 

 

Začnite tu 

Najrýchlejším spôsobom, ako začať, je nastavenie tlačiarne a pomocou sprievodcu 

nastavením fotografického stánku nastavte pre vás všetko ostatné. Vzhľad obrazoviek 

môžete potom zmeniť úpravou obrazoviek JPEG v editoroch obrázkov, ako sú Photoshop 

alebo Photoshop Elements. Potom použite editor rozloženia tlače na úpravu rozloženia tlače 

alebo na načítanie iného prednastaveného rozloženia tlače. Pokročilé nastavenia je možné 

použiť na jemné ladenie nastavení. 

Séria klávesových skratiek umožňujúcich rýchly prístup k kľúčovým možnostiam 

fotografických kabín sa môže zobraziť v hornej časti hlavného okna: 
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Klávesové skratky pre fotografické boxy môžete zapnúť alebo vypnúť a text tlačidla upraviť 

výberom položky "Photo Booth Shortcuts" z ponuky Zobraziť. 

 

Hlavné zobrazenie okna možno zjednodušiť skrytím ovládacích prvkov kamery, ktoré sú 

zvyčajne zobrazené na ľavej strane okna. Ak to chcete urobiť, kliknite na ponuku Zobraziť a 

zrušte začiarknutie políčka "Zobraziť ovládacie prvky kamery". 

 

Ktorá kamera? 

Najlepšie celkovo: Canon EOS 200D / Canon Rebel SL2 alebo Canon EOS M50 

Canon EOS 200D / Canon Rebel SL2 a Canon EOS M50 sú v súčasnosti jedným z najlepších 

celoplošných kamier pre použitie v kazetách. Obrazová fáza s dvoma pixelmi detekuje 

automatické zaostrovanie v režime živého snímania je vynikajúca a umožňuje praktické 

použitie automatického zaostrovania v oboch fotografiách a režimoch videokamer. Obe 

kamery tiež podporujú použitie externého mikrofónu, ktorý ich robí vhodnými na použitie 

videoprehrávačov. 

Canon EOS M50 je najkompaktnejší fotoaparát v rade Canon EOS a je schopný pomalého 

snímania videa (snímanie 120 snímok za sekundu s prehrávaním 30 snímok za sekundu). 

 

Najlepší rozpočetný model pre fotografie a fotografie: Canon EOS 200D / Rebel SL2, Canon 

EOS 800D / Rebel T7i alebo Canon EOS 750D / Rebel T6i 

Všetky modely majú veľmi podobný výkon v oboch snímkach a videách. Podporujú 

rozmanité rozlíšenie videa a používanie externého mikrofónu, ktorý ich robí vhodnými na 

použitie videoprehrávačov, ako aj fotografií. 

Zariadenie Canon EOS 200D / Canon Rebel SL2 disponuje tiež vynikajúcou funkciou 

automatického zaostrovania s automatickým zaostrovaním v režime živého zobrazenia. 

 

Najlepší rozpočtový model pre fotografie: Canon EOS 2000D / Rebel T7, Canon EOS 1300D / 

Rebel T6 

Canon EOS Rebel T7 je v súčasnosti najlacnejším modelom v rade Canon DSLR a je ideálny na 

použitie v fotografickej kabíne fotografií. Nie je ideálny na používanie videokamery, pretože 

nepodporuje externý mikrofón. 

 

 

Ktorá tlačiareň? 
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Môžete použiť ľubovoľnú tlačiareň kompatibilnú so systémom Windows, ale v 

profesionálnej fotografickej kabíne odporúčame používať tlačovú sublimačnú tlačiareň, 

ktorá dokáže tlačiť fotografie 4 "x 6" a automaticky ich rozrezať na dva pásiky 2 "x6". 

Vhodné modely zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na nasledujúce: 

DNP DS RX1 DNP DS40 

DNP DS620 alebo DS620A HiTi P510L 

Mitsubishi CP D90DW Mitsubishi CP D80DW Mitsubishi CP D70DW Mitsubishi CP K60DW S 

 

Podrobnejšia pomoc ... 

 

Témy pokryté v tejto časti: Sprievodca nastavením fotografického stánku Úprava rozloženia 

tlače 

Režim externého blesku (pozri aj Nastavenia fotoaparátu) Nastavenie dotykovej obrazovky 

Uloženie nastavení pre budúce použitie a používanie profilov Print layout 

Ďalšie výstupné možnosti 

Obrázky zobrazené používateľovi Časovač nečinnosti 

Bežné externé príkazy Dotyková obrazovka Animované GIF 

Klávesové skratky 

Použitie externých tlačidiel na snímanie fotografických boxov V prevádzke 

Opätovné vytlačenie fotografií po udalosti Zelená obrazovka 

Prekrytie živého zobrazenia 

Ako vytvoriť obrázky PNG pomocou aplikácie Photoshop a Photoshop Elements 

Nahrávanie na stránky sociálnych sietí a zdieľanie fotografií 

Pozrite si aj sériu článkov o fotografovaní na fotografických stánkoch na našej webovej 

stránke. 

 

Zhrnutie zmien rozloženia tlače v programe DSLR Remote Pro pre systém Windows v3.0 

 

Nasledujúce zmeny boli vykonané v spôsobe, akým sú vytlačené rozloženia. Tieto mali mať 

malý alebo žiadny vplyv na rozloženia tlače definované pomocou predchádzajúcich verzií, 

ale rozloženia vytvorené pomocou verzie 3.0 alebo novšej nemusí vyzerať rovnako v 

predchádzajúcich vydaniach. 
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1. Obrázok pozadia.jpg je teraz centrovaný na stránke po povolení okrajov tlačiarne. V 

predchádzajúcich vydaniach bol obrázok pozadia.jpg umiestnený v ľavom hornom rohu 

stránky a obložený tak, aby vyplnil stránku 

2. Po umiestnení okrajov tlačiarne je na stránke umiestnený nadmerný povrch. V 

predchádzajúcich vydaniach bol obrázok prekrytia.png umiestnený v ľavom hornom rohu 

stránky 

3. Globálne nastavenie pre povolenie alebo zakázanie titulkov bolo odstránené. Jednotlivé 

titulky je možné aktivovať alebo deaktivovať výberom položky "Upraviť titulky ..." v 

dialógovom okne Nastavenia fotografickej kabíny alebo v editore rozloženia tlače 

4. Je možné definovať až 8 titulkov (predchádzajúce vydania podporujú len 2 titulky) 

5. Vlastné rozloženia je možné upraviť pomocou nového editoru rozloženia tlače, ktorý 

umožňuje interaktívne presúvať položky 

6. Pomocou editora rozloženia tlače môžete pridať až 12 fotografií (staré vlastné rozloženia 

boli obmedzené na 10 fotografií) 

7. V editore rozloženia tlače je možné definovať farbu pozadia (toto je predvolené pri použití 

možnosti automatického rozloženia) 

8. Pomocou editora rozloženia tlače môžete pridať kód QR 

 

10.1 Sprievodca nastavením Photo Booth 
 

Sprievodca nastavením fotografického stánku poskytuje rýchly a jednoduchý spôsob 

vytvárania obrazoviek a rozloženie tlače pre bežné konfigurácie fotografických kabín. 

 

Spúšťanie Sprievodcu nastavením Photo Booth Wizard 

 

Ak sa v hornej časti hlavného okna zobrazia klávesové skratky fotografií, stačí kliknúť na 

tlačidlo "Sprievodca nastavením balíka Photo Booth Wizard" (ak sa tlačidlá skratiek 

nezobrazia, vyberte ich zobraziť na zobrazenie -> Photo Booth Shortcuts). 

Prípadne kliknite na ponuku File (Súbor) a vyberte "Photo Booth Setup Wizard ..." 

 

Vyberte možnosti, ktoré chcete použiť na každom z obrazoviek sprievodcu fotografickými 

budíkami (popísané nižšie) a potom stlačte tlačidlo "Dokončiť" a vytvorte nastavenia 

fotografických kabín. Nastavenia sa uložia do súboru s názvom settings.xml v priečinku s 
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obrázkami vo fotografických kabínach. Tieto nastavenia je možné načítať znova stlačením 

tlačidla "Load ..." v dialógovom okne nastavení fotografických kanálikov. 

 

Krok 1: Zadajte priečinok s obrázkami fotografických stánkov 

Tento krok umožňuje určiť názov priečinka, na ktorom by sa mali uložiť rôzne obrazovky a 

rozloženia a vyzerá takto: 

 

  

Zadajte názov priečinka s obrázkami fotografických stánkov. Obrazovky pre fotografický 

stánok a voliteľné obrázky rozloženia sa uložia do tejto zložky a môžu sa neskôr upraviť 

pomocou editora obrázkov, aby sa prispôsobil vzhľad vašej kabíny. 

Stlačte tlačidlo "Ďalej>" a prejdite na krok 2. 

 

Krok 2: Zadajte možnosti používateľského rozhrania 

Tento krok umožňuje určiť možnosti, ktoré sú k dispozícii pre používateľov fotografickej 

kabíny a vyzerá takto: 
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Najskôr vyberte režim fotografií, ktorý chcete použiť: 

"Len fotografie" - vytvorí nastavenie fotografickej kabíny, ktorá ponúka len fotografie 

"Fotografie alebo boomerang GIF" - vytvára fotografickú kabínu, ktorá umožňuje 

používateľovi výber statických fotografií alebo bumerang GIF 

"Fotografie alebo videá" - vytvorí fotografickú kabínu, ktorá používateľovi umožňuje voľbu 

statických fotografií alebo snímanie krátkeho videa 

"Boomerang GIFs only" - vytvára fotografický stánok, ktorý ponúka iba boomerang GIF 

"Video only" - vytvára fotografický stánok, ktorý ponúka iba možnosť zachytiť krátke video 

 

Keď je vybratá možnosť "Fotky alebo boomerang GIF", je možné použiť možnosť "Single 

ready screen". Keď je táto voľba zvolená, obrazovka pripravenosti bude mať tlačidlo pre 

spustenie fotografií a tlačidlo štartu pre boomerang GIF (obrazovky ready.jpg a 

video_ready.jpg budú rovnaké). Ak táto možnosť nie je vybratá, obrazovka pripravená na 

fotografie (ready.jpg) bude mať tlačidlo štartu a tlačidlo pre prepnutie na boomerang GIF. 

Boomerang GIF pripravená obrazovka (video_ready.jpg) bude mať vlastné štartovacie 

tlačidlo a tlačidlo pre prepnutie späť na režimy fotografických boxov. 

 

Ďalej vyberte tému - predvolená téma je "Tradewind Blue". Rôzne témy môžu používať 

rôzne tlačidlá alebo majú rôzne pozadie obrazovky. Témy môžu mať tiež rôzne titulky 

obrazovky, napr. vytvárať obrazovky v inom jazyku. 

 

Nasledujúce témy sa dodávajú so zariadením DSLR Remote Pro: 
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"Tradewind Blue" - čistý moderný súbor tlačidiel s ikonami na modrom pozadí 

"Tradewind Blue - ručné usporiadanie" - príklad manuálneho nastavenia tlačidiel a 

dotykových obrazoviek na obrazovke pripravenosti 

"Tradewind White" - podobne ako Tradewind Blue, ale s bielym pozadím "Jednoduché 

okrúhle gombíky" - jednoduché okrúhle tlačidlá s textom 

"Nemčina" - jednoduché okrúhle tlačidlá motív s titulkami v nemčine "taliančina" - 

jednoduché tlačidlá okrúhle tlačidlá s titulkami v taliančine "poľština" - jednoduché tlačidlá 

okrúhle tlačidlá s titulkami v poľštine "rumunčina" - jednoduché tlačidlá okrúhle tlačidlá s 

titulkami v rumunčine 

 

Designy "Tradewind Blue" a "Tradewind White" boli vytvorené spoločnosťou The Wilkes 

Booth Co. Navštívte "Lab" pre vzrušujúce dizajny, filtre, akcie a GIF prekrytia od firmy Wilkes 

Booth. 

  

Prečítajte si časť o konfigurácii sprievodcu nastavením, kde nájdete informácie o tom, ako 

vytvoriť vlastné motívy. 

 

Zvoľte umiestnenie tlačidiel, aby ste určili, ako sú tlačidlá pre dotykové obrazovky 

umiestnené na obrazovkách. 

Možnosť "strany" umiestňuje tlačidlá na ľavej a pravej strane obrazoviek. Voľba "spodná" 

umiestňuje tlačidlo pozdĺž spodnej časti obrazoviek. 

Poznámka: Obrázky tlačidiel v priečinku s témou môžu obsahovať manuálne nastavenie 

veľkosti a umiestnenia, v takom prípade možnosť umiestnenia tlačidla neovplyvní rozloženie 

 

Vyberte štýl živého zobrazenia: 

"normálne (3: 2)" - zobrazí sa živé obrazy s normálnym pomerom fotoaparátu tak, aby 

obsadili približne polovicu obrazovky 

"štvorcový (1: 1)" - orezanie živých obrázkov tak, aby boli štvorcové a obsadili približne 

polovicu obrazovky. Rozloženie tlače bude zobrazovať štvorcové fotografie a animované 

obrázky GIF budú tiež štvorcové 

"celá obrazovka" - toto orezá živé obrazy a zmení ich veľkosť tak, aby vyplnili celú 

obrazovku. Fotografie v rozložení tlače av animovaných obrázkoch GIF budú orezané, aby 

zodpovedali pomeru strán obrazovky. Táto možnosť tiež automaticky vytvorí obrazovky 

ready_overlay.png a video_ready_overlay.png, aby sa zobrazili štartovacie a ďalšie tlačidlá. 
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Poznámky: 

1. Voľba celej obrazovky je určená len pre zobrazenie orientácie na šírku. Ak sa používa na 

obrazovke orientácie na výšku, môže to mať za následok nadmerné orezanie záberov živého 

obrazu. 

2. Možnosti zobrazenia štvorca a celej obrazovky naživo nie sú vhodné na zachytenie 

videozáznamov, pretože videá sú uložené bez úpravy a nezodpovedajú zobrazeniu živého 

zobrazenia, ak je orezané. 

Ďalej vyberte farbu pozadia obrazovky a farbu textu, ktorá sa má použiť pre titulky 

obrazovky. Predvolené nastavenia sú biely text na čiernom pozadí. Upozorňujeme, že ak 

zvolená tému poskytuje obrázok na pozadí, použije sa namiesto farby pozadia obrazovky. 

Titulky použité na každej obrazovke je možné upraviť kliknutím na tlačidlo "Upraviť titulky 

...". Tieto nastavenia nie je potrebné meniť, pokiaľ nechcete zmeniť predvolené titulky alebo 

použitý jazyk. Ďalšie informácie o úprave titulkov obrazovky nájdete v časti o konfigurácii 

sprievodcu nastavením. 

"Používajte dotykovú obrazovku" - túto možnosť vyberte, ak má vaša kabína dotykovú 

obrazovku. Sprievodca nastavením automaticky pridá tlačidlá a dotykové obrazovky na 

obrazovky zobrazené používateľom. 

Vyberte štýl tlačidiel, ktoré sa majú použiť pre obrazovky. Predvolené nastavenie je pre 

jednoduché okrúhle tlačidlá. Voľba rôznych štýlov tlačidiel sa dodáva so zariadením DSLR 

Remote Pro a môžete pridať vlastné štýly. Ďalšie informácie nájdete v časti o konfigurácii 

sprievodcu nastavením. 

"Povoliť používateľom vybrať čiernobiele alebo farebné výtlačky" - Ak je zvolená možnosť 

"Používať dotykovú obrazovku", táto voľba pridá tlačidlá a akcie na dotykovom displeji, 

ktoré používateľom umožnia vybrať farebné či čiernobiele výtlačky. Ak nie je vybratá 

možnosť Použiť dotykovú obrazovku, táto možnosť nebude robiť nič iné, ale používatelia 

budú môcť vybrať ČB a farbu pomocou klávesových skratiek Ctrl + B a Ctrl + C. 

"Ukážka každej fotografie po jej nasnímaní" - po výbere tejto možnosti sa zobrazí náhľad na 

celú obrazovku po dobu 3 sekúnd po každom nasnímaní záberu. 

"Zobraziť miniatúry doteraz vykonaných fotografií" - vyberte túto možnosť, ak chcete 

zobraziť malú miniatúru každého snímania, ktorý je umiestnený na pravej strane obrazovky. 

Každá obrazovka bude obsahovať sériu malých šedých obdĺžnikov, ktoré budú zobrazené, 

kde sa budú miniatúry umiestňovať. Viac informácií nájdete v časti na voliteľnej miniatúre. 

"Zobraziť náhľad pred tlačou a požiadať o potvrdenie pred tlačou" - po výbere tejto 

možnosti sa pred tlačou zobrazí náhľad na celú obrazovku rozloženia tlače. Ak je vybratá 

možnosť Používať dotykovú obrazovku, pridajú sa tlačidlá a dotykové obrazovky, ktoré 

umožňujú používateľom tlačiť alebo odmietnuť fotografie. 

 Ak nie je vybratá možnosť "Používať dotykovú obrazovku", používatelia potrebujú stlačiť 

tlačidlo A na prijatie tlače alebo X ju odmietnuť. Ak je vybratá možnosť Použiť dotykovú 
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obrazovku, môžete tiež definovať maximálny počet kópií, ktoré môže používateľ vybrať na 

obrazovke potvrdzujúceho tlač. Sprievodca sprievodcom fotografií vytvorí tlačidlá a činnosti 

dotykového displeja na zvýšenie počtu kópií a zobrazí ich na pravej strane obrazovky. 

Vytvorí sa niekoľko obrazoviek confirm_printing.jpg: confirm_printing_1.jpg, ktoré sa 

zobrazia pri výbere 1 kópie, potvrďte_printing_2.jpg pre 2 kópie, confirm_printing_3.jpg pre 

3 kópie atď. 

"Pridať možnosť tlače na obrazovke zdieľania" - túto možnosť vyberte, ak chcete 

používateľom umožniť tlačiť fotografie z obrazovky zdieľania. 

"Upload na Facebooku" - vyberte túto možnosť, aby ste mohli používateľom nahrať 

fotografie na svoju osobnú Facebook stránku priamo z fotografickej kabíny (vyžaduje 

internetové pripojenie). Pozrite si sekciu o odovzdaní fotografií do sociálnych sietí, kde 

nájdete ďalšie informácie o odovzdaní fotografií na Facebook. 

"Twitter tweet" - vyberte túto možnosť, aby ste používateľom umožnili uverejňovať 

fotografie z osobného Twitteru priamo z fotografickej kabíny (vyžaduje internetové 

pripojenie). Pozrite si sekciu o odovzdaní fotografií do sociálnych sietí, kde nájdete ďalšie 

informácie o postúpení fotografií na stránky Twitter. 

"MMS / SMS" - túto možnosť vyberte, ak chcete používateľom umožňovať odosielanie 

textových fotografií do svojho mobilného telefónu prostredníctvom MMS alebo SMS 

(vyžaduje internetové pripojenie a účet v službe Twilio.com). Pozrite si sekciu o odovzdávaní 

fotiek do sociálnych sietí, kde nájdete viac informácií o odosielaní textových fotografií. 

"E-mailové fotografie" - vyberte túto možnosť, aby ste používateľom mohli posielať 

fotografie priamo z fotografickej kabíny (vyžaduje pripojenie k internetu). Pozrite si sekciu o 

odovzdaní fotografií do sociálnych sietí, kde nájdete viac informácií o odosielaní e-mailov. 

"Povoliť režim videoprehrávača (10 sekúnd snímanie videa)" - túto možnosť vyberte, ak 

používate kameru, ktorá podporuje video (napr. Rebel T3i / EOS 600D) a chcete 

používateľom ponúknuť možnosť nahrávať video s 10 sekundami možno ju neskôr upraviť 

pomocou dialógového okna "Nastavenia videokazety". 

 

Vyberte animované GIFy "Capture" boomerang "na zachytenie animovaných GIFov štýlu 

bumerang namiesto bežných videí, čo všetko nastaví na vytvorenie animovaného GIF dlhého 

približne 3 sekundy a prehrávanie dopredu a dozadu pri približne dvojnásobnej rýchlosti. 

Časový limit nečinnosti môže byť nastavený na prepnutie kabíny do pohotovostného režimu 

a zobrazenie obrazovky welcome.jpg po prednastavenom počte sekúnd, ak nie je zadaný 

žiadny vstup. Nastavte túto hodnotu na hodnotu 0, ak chcete zakázať časový limit 

nečinnosti. Časový limit nečinnosti je užitočný v prípade, že fotografická kabína nie je v 

nepretržitom používaní, pretože vypína zobrazenie živého zobrazenia a umiestni kabínu do 

pohotovostného režimu. Vypnutím živého zobrazenia umožníte vychladnúť snímač 

fotoaparátu, aby sa predišlo možným problémom s prehriatím. Stánok je možné prepnúť 
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späť na obrazovku pripravenosti stlačením klávesu F6 alebo dotykom na obrazovku (ak je k 

dispozícii). 

Kliknutím na tlačidlo "Použiť predvolené nastavenia" načítate predvolené nastavenia pre 

sprievodcu nastavením fotografického stánku. Týmto vyberiete fotografie iba pomocou 

témy Tradewind Blue s čiernym textom na svetlom sivom pozadí. 

Ak je vybratý režim fotografií, stlačte tlačidlo "Next>" a prejdite na krok 3, aby ste nastavili 

tlačiareň a zvolili rozloženie tlače. Ak nie je vybratý režim fotografií, stlačte tlačidlo dokončiť 

a vytvorte nastavenia fotografických boxov a obrazoviek. 

 

Krok 3: Nastavenia tlačiarne a rozloženie tlače 

V tomto kroku sa zobrazujú aktuálne nastavenia tlačiarne a zobrazí sa výzva na výber 

rozloženia tlače. Nastavenia pre tlačiareň Mitsubishi CP70D vložené s papierom 6x4 sú 

uvedené nižšie: 

  

 

 

Najprv skontrolujte nastavenia tlačiarne a kliknite na tlačidlo "Nastavenie tlačiarne ...", ak sa 

budú meniť. Upozorňujeme, že ak tlačíte dvojitý pás s 3 alebo dvojitým pásom s 4 

fotografiami a používate tlačiareň s farbami, ktorá môže rozrezať hárku s rozmermi 4 "x6" 

na dva pásy 2 "x6", musíte túto možnosť vybrať v ovládači tlačiarne kliknutím na tlačidlo 

"Nastaviť tlačiareň ...". 

 

Ďalej vyberte jednu zo siedmich možností rozloženia tlače: 
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"Klasický dvojitý pruh s 4 fotografiami" - Vytlačia sa dva stĺpce štyroch obrázkov vedľa seba, 

ako je uvedené nižšie: 

  

 

 

"Jeden prúžok s 4 fotografiami" - Vytlačí sa jeden stĺpec so 

štyrmi obrázkami, ako je uvedené nižšie. Táto možnosť je 

užitočná pre tlačiarne, ako je Sony UP-DR200, ktoré dokážu 

odstrániť 6x2 pásy z papiera 6x4 a zaobchádzať s nimi ako 6x2 

strán. 

 

 

 

 

 

 

 

"Dvojitý pás s 3 fotografiami" - Podobne ako u "Klasický dvojitý pás 4 fotiek", ale len s troma 

fotografiami a viac miesta pre logá atď. 
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"Jeden prúžok s 3 fotografiami" - Podobný ako "Jeden prúžok s 4 fotografiami", ale len s 

tromi fotografiami a viac miesta pre logá atď. 

  

 

  

"1 veľká fotografia s 3 menšími pod" - Toto rozloženie poskytuje dostatok miesta pre logá a 

titulky, ako je uvedené nižšie: 
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"2 riadky s 2 fotografiami" - táto možnosť vyplní stránku so štyrmi rovnako veľkými 

fotografiami usporiadanými v 2 x 2 mriežke: 

 

 

"Jedna fotka" - táto možnosť vyplní stránku jednou fotografiou: 

 

 Ak ste si vybrali preferované rozloženie, stlačte tlačidlo "Dokončiť" a vytvorte nastavenia 

fotografických boxov a obrazoviek 

Čo sa stane ďalej? 

Skúste spustiť stánku a zobrať sadu fotografií na kontrolu rozloženia tlače. Ak fotografie nie 

sú na stránke správne vycentrované alebo medzery medzi fotografiami sú príliš veľké, 

môžete upraviť nastavenia kliknutím na tlačidlo "Tlač rozloženia tlače" (alebo výberom 
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položky File-> Photo Booth settings ... a kliknutím na karte "Nastavenia ..." napravo od 

políčka "Vlastné rozloženie". Viac podrobností nájdete v časti editora rozloženia tlače. 

 

Logá a iné grafiky je možné pridať do výtlačkov vytvorením obrázka background.jpg a 

úpravou obrázka v editore obrázkov. Obrázok v pozadí.jpg musí mať rovnakú veľkosť v 

pixeloch ako tlačový výstup. Najjednoduchší spôsob, ako vytvoriť obrázok background.jpg, je 

nastaviť výstup iba na JPEG a urobiť súbor testovacích fotografií. Potom upravte kópiu 

rozloženia tlače vo formáte JPEG v editore obrázkov, aby ste pridali logá atď. A uložte to do 

priečinka s obrázkami vo fotografických boxoch ako background.jpg. 

 

Rôzne obrazovky prezentované používateľovi sú definované pomocou obrázkov JPEG 

uložených v priečinku s obrázkami fotografických kabín. Vzhľad vášho stánku môžete upraviť 

jednoducho úpravou obrazoviek JPEG pomocou editora obrázkov, ako napríklad Photoshop 

Elements. Obrazovka, ktorá je zobrazená, keď je stánok pripravený na prijatie ďalšej sady 

fotografií, sa nazýva ready.jpg. Pre viac podrobností si pozrite sekciu na obrázkoch 

zobrazenom používateľovi. 

 

Existuje mnoho ďalších nastavení, ktoré je možné upraviť. Ďalšie informácie nájdete v časti 

Rozšírené nastavenia fotografických boxov. Na našej webovej stránke je niekoľko článkov, 

ktoré obsahujú veľa užitočných informácií o fotografovaní stánkov a časť, ktorá poskytuje 

odpovede na často kladené otázky. 

 

 

Konfigurácia sprievodcu nastavením 

 

Témy 

Témy poskytujú spôsob prispôsobenia vzhľadu obrazoviek vytvorených pomocou sprievodcu 

nastavením fotografického stánku. Téma môže obsahovať vlastné návrhy dotykových 

obrazoviek, upravovať pozadie obrazovky a meniť text použitý pre titulky na obrazovkách. 

Témy sú definované vytvorením podpriečinkov v priečinku "sprievodca" v inštalačnej zložke 

DSLR Remote Pro. Názov podzložky definuje názov témy a toto sa zobrazuje v rozbaľovacom 

zozname tém v kroku 3 sprievodcu nastavením. 

 Predvolená téma je napríklad "Jednoduché okrúhle tlačidlá" a je definovaná obsahom 

priečinka: C: \ Program Files (x86) \ BreezeSys \ DSLR Remote Pro \ Wizard \ Jednoduché 

okrúhle tlačidlá 
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Upozornenie: Na úpravu súborov v priečinku "Program Files (x86)" je potrebné spravovať 

privilégiá. Je to preto, že systém Windows chráni priečinok programov, aby sa zabránilo 

poškodeniu súborov. 

Sprievodca nastavením fotografického stánku najprv vyhľadá priečinok Sprievodca vo vašich 

dokumentoch a potom vyhľadá priečinok "Program Files (x86)". Skopírujte priečinok 

Sprievodca do priečinka s dokumentmi, aby ste mohli jednoduchšie upraviť jeho obsah, 

napr. 

 

Štýl tlačidla 

 

Tlačidlá používané pre činnosti dotykovej obrazovky na obrazovkách vytvorených 

sprievodcom nastavením sú definované pomocou obrázkov PNG. Sprievodca nastavením 

vyzerá v podpriečinku pre vybratú tému pre súbory PNG reprezentujúce tlačidlá, napr. 

Start.PNG pre tlačidlo Štart. Ak podpriečinok témy neurčuje tlačidlo, sprievodca nastavením 

použije predvolený návrh tlačidla v podpriečinku tlačidiel. 

napr. Ak je vybraná téma "Jednoduché okrúhle tlačidlá", sprievodca sa zobrazí v priečinku 

"C: \ Program Files (x86) \ BreezeSys \ DSLR Remote Pro \ Wizard \ Jednoduché okrúhle 

tlačidlá" pre obrázok PNG s názvom Štart. PNG na definovanie tlačidla Štart. Ak priečinok 

neobsahuje obrázok Start.PNG, sprievodca nastavením použije namiesto toho predvolené 

tlačidlo "C: \ Program Files (x86) \ BreezeSys \ DSLR Remote Pro \ tlačidlá \ Start.PNG". 

 

Nasledujúce obrázky tlačidla PNG používa sprievodca nastavením: 

 

photo_start.png - tlačidlo štartu v režime fotografie (predvolené nastavenie start.png, ak nie 

je obrázok photo_start.png) 

boomerang_start.png - Tlačidlo štartu pre boomerang GIF (predvolené spustenie.png, ak nie 

je boomerang_start.png obrázok) 

video_start.png - tlačidlo štartu v režime videokamery (predvolené nastavenie start.png, ak 

nie je k dispozícii obraz video_start.png) 
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bw.png - vybrať ČB vo fotografických a animovaných GIF pripravených obrazovkách 

color.png - vybrať farby na fotografiách a animovaných GIF pripravených obrazovkách 

gif.png - vybrať boomerang GIFs 

photo.png - zvoľte režim normálnej fotografickej kabíny video.png - vyberte režim 

videoprojekcie 

print_confirm.png - akceptovať výtlačky na obrazovke s potvrdením tlače (implicitne 

akceptovať.png, ak print_confirm. png nenašiel) 

print_cancel.png - odmietnutie tlače na obrazovke s potvrdením tlače (predvolené 

odmietnutie.png, ak sa print_cancel.png nenašiel) 

minus.png - zníženie počtu kópií, ktoré sa majú vytlačiť na obrazovke potvrdenia tlače 

plus.png - zvýšenie počtu kópií, ktoré sa majú vytlačiť na obrazovke s potvrdením o vytlačení 

email.png - tlačidlo pre odosielanie e-mailov na obrazovke zdieľania 

facebook.png - Tlačidlo Facebook na obrazovke zdieľania mms.png - Tlačidlo textovania na 

obrazovke zdieľania 

 print.png - tlačidlo tlače na obrazovke zdieľania twitter.png - tlačidlo Twitter na obrazovke 

zdieľania cancel.png - tlačidlo opustíte obrazovku zdieľania replay.png - prehrať video na 

obrazovke prehrávania videa accept.png - akceptovať animovaný GIF alebo video odmietnuť 

.png - odmietnutie animovaného GIF alebo videa 

green_screen_settings.png - zobrazenie dialógového okna s nastavením zelenej obrazovky 

(vyžaduje <možnosti> pre dimenzovanie a umiestnenie) 

creative_filter_settings.png - zobrazenie dialógového okna nastavení kreatívnych filtrov 

(vyžaduje <možnosti> pre dimenzovanie a umiestnenie) 

photo_preview_accept.png - akceptovať fotografiu, ktorá práve prebehla (vyžaduje 

<možnosti> pre veľkosť a umiestnenie) 

photo_preview_retake.png - zopakujte práve nasnímanú fotografiu (vyžaduje <možnosti> 

pre veľkosť a umiestnenie) 

photo_preview_abort.png - odmietnuť práve nasnímanú fotografiu a vrátiť sa na pripravenú 

obrazovku (vyžaduje <možnosti> pre veľkosť a umiestnenie) 

welcome.png - voliteľné tlačidlo na prepnutie na pripravenú obrazovku z pohotovostného 

(welcome.jpg) obrazovky (vyžaduje <možnosti> pre veľkosť a umiestnenie) 

exit.png - voliteľné tlačidlo pre ukončenie režimu fotografických kabín (aby ste vytvorili 

skryté tlačidlo a použite <možnosti> pre dimenzovanie a umiestnenie) 

 

V predvolenom nastavení sa obrázok tlačidla PNG umiestni na obrazovku pomocou 

aktuálnej možnosti rozloženia, napr. usporiadané po stranách obrazovky alebo pozdĺž dna. 
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Veľkosť a umiestnenie každého tlačidla je možné špecifikovať ručne pridaním nasledujúcich 

modifikátorov, ktoré sú zatvorené v konštantných zátvorkách na koniec názvu súboru: 

 

T - umiestnite stred tlačidla v hornej časti obrazovky 

B - umiestnite stred tlačidla do spodnej časti obrazovky L - umiestnite stred tlačidla na ľavej 

strane obrazovky 

R - umiestnite stred tlačidla napravo od obrazovky W - šírka tlačidla 

H - výška tlačidla 

Po každom modifikátore môže nasledovať číslo (na určenie posunu v pixeloch) alebo číslo, 

po ktorom nasleduje% (určenie percentuálneho posunu v závislosti od veľkosti obrazovky). 

Číslo môže byť celé číslo (napríklad 10, 20, 30) alebo má desatinnú čiaru pre väčšiu presnosť 

(napríklad 10,5%). 

Poznámka: Pri zmene veľkosti sa zachová pomer strán tlačidla. Ak sa používajú obidva 

modifikátory výšky a šírky, použije sa len na zmenu veľkosti tlačidla. 

 

Príklady: 

start.png - umiestnite štartovacie tlačidlo na obrazovke pomocou zvolenej možnosti 

rozloženia start_ {T} .png - umiestnite štartovacie tlačidlo v hornej časti obrazovky, 

umiestnite vodorovne 

start_ {T50} .png - umiestnite stred štartovacieho tlačidla o 50 pixelov nadol od hornej časti 

obrazovky, vycentrovanie vodorovne 

start_ {T10%}. png - umiestnite stred štartovacieho tlačidla o 10% výšky obrazovky z hornej 

časti obrazovky, umiestnite stred horizontálne 

start_ {T10% L} .png - umiestnite stred štartovacieho tlačidla vľavo od obrazovky a 10% 

výšky obrazovky z hornej časti obrazovky (ľavá polovica tlačidla bude mimo obrazovky) 

start_ { B100R50} .png - umiestnite stred štartovacieho tlačidla o 50 pixlov od pravej strany 

obrazovky a 100 pixelov od spodnej časti obrazovky 

start_ {T10% W10%}. png - umiestnite stred štartovacieho tlačidla o 10% výšky obrazovky z 

hornej časti obrazovky, umiestnite vodorovne a zmeňte veľkosť na 10% šírky obrazovky 

 

Dôrazne sa odporúča, aby mali všetky tlačidlá modifikátory veľkosti a umiestnenia, ktoré pri 

vytváraní témy potláčajú automatické umiestnenie. Ak niektoré tlačidlá obsahujú 

modifikátory veľkosti a umiestnenia a niektoré nie sú pravdepodobné, že sa tlačidlá 

prekrývajú. 
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 Téma "Tradewind Blue - manuálne rozloženie" poskytuje príklad toho, ako je možné ručne 

umiestniť tlačidlá na obrazovke pripravenosti. 

 

Animované GIF 

 

Každá obrazovka sa môže animovať pomocou voliteľného animovaného GIF umiestnením 

GIF s názvom obrazovky v podpriečinku pre vybratú tému, napr. ready.gif pre obrazovku 

ready.jpg. 

Ak má GIF hrať v kontinuálnej slučke, prípona _loop by sa mala pridať k názvu súboru, napr. 

ready_loop.gif. 

 

Štandardne bude animovaný obrázok GIF centrovaný na obrazovke. Pozíciu možno určiť 

pridaním nasledujúcich modifikátorov, ktoré sú zatvorené v zátvorkách, do konca názvu 

súboru: 

T - umiestnite stred animovaného GIF v hornej časti obrazovky 

B - umiestnite stred animovaného GIF do spodnej časti obrazovky L - umiestnite stred 

animovaného GIF na ľavej strane obrazovky 

R - umiestnite stred animovaného GIF vpravo od obrazovky W - šírka animovaného GIF 

H - výška animovaného GIF 

Po každom modifikátore môže nasledovať číslo (na určenie posunu v pixeloch) alebo číslo, 

po ktorom nasleduje% (určenie percentuálneho posunu v závislosti od veľkosti obrazovky). 

 

Príklady: 

ready.gif - umiestnite GIF, ktorý sa raz prehráva na obrazovke pripravenej a umiestnite ju do 

stredu obrazovky ready_loop.gif - umiestnite GIF, ktorý sa bude hrať v nepretržitej slučke na 

obrazovke pripravenosti a umiestnite ju do stredu obrazovky 

ready_loop_ {T} .gif - umiestnite GIF, ktorý sa bude hrať v kontinuálnej slučke na obrazovke 

pripravenosti a umiestni ju v hornej časti obrazovky (horná polovica bude mimo obrazovku), 

vystredená horizontálne ready_loop_ {T50} .gif - umiestnite GIF, ktorý hrá v nepretržitej 

slučke na obrazovke pripravenosti, a umiestnite jej do stredu o 50 pixelov nadol od hornej 

časti obrazovky, ktoré sú vycentrované vodorovne 

ready_loop_ {T10%} gif - umiestni GIF, ktorý hrá v nepretržitej slučke na obrazovke 

pripravenej a umiestni do stredu 10% výšky obrazovky z hornej časti obrazovky, vystredí 

horizontálne ready_loop_ {T10% L} .gif - miesto GIF, ktorý hrá v nepretržitej slučke na 

obrazovke a umiestni ju v strede na ľavej strane obrazovky a 10% výšky obrazovky z hornej 
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časti obrazovky ready_loop_ {B100R50} .gif - umiestni GIF, ktorý hrá v kontinuálnom slučka 

na obrazovke pripravenej a umiestnite jej v strede 50 pixelov od pravej strany obrazovky, 

100 pixelov od spodnej časti obrazovky ready_loop_ (T10% W10%} gif - umiestnite GIF, ktorý 

sa bude hrať v nepretržitej slučke na obrazovke pripravenosti a umiestnite do stredu 10% 

výšky obrazovky z hornej časti obrazovky, umiestnite vodorovne a zmeňte veľkosť na 10% 

šírky obrazovky 

 

Animované formáty GIF sa môžu použiť aj pre tlačidlá fotografií, boomerang GIF alebo 

tlačidlá na spustenie videa ich pomenovaním: 

start_photo.gif - animovaný GIF pre spustenie odpočítavania v režime fotografie 

start_boomerang.gif - animovaný GIF na spustenie odpočítavania v režime videokamety, 

keď je v sprievodcovi nastavením zvolená možnosť Boomerang GIF 

start_single_ready.gif - špeciálny animovaný GIF na spustenie odpočítavania, keď je vybratá 

možnosť "Fotografie a boomerang GIF" a možnosť "Jednoduchá obrazovka" (ďalšie 

informácie nájdete v časti Poznámky "Jednotlivá pripravená obrazovka"). 

start_video.gif - animovaný GIF pre spustenie odpočítavania v režime videa, keď je v 

sprievodcovi nastavením zvolená možnosť videa 

Animované GIFy typu "štart" môžu používať rovnaké modifikátory ako ostatné GIF (_clock a 

T, B, L, R, W, H v zákrutách). Sprievodca nastavením vytvorí príslušnú akciu dotykovej 

obrazovky "štart" na animovanom GIF. 

 

Upozornenie: Ak používate animovaný GIF "štart", sprievodca nastavením nepridá na 

obrazovku ekvivalentné tlačidlo "štart" PNG. 

  

Taktiež, ak sa použije animovaný GIF pre start_photo.gif, ready_loop.gif bude ignorovaný. 

Podobne, ak sa použije start_boomerang.gif alebo start_video.gif, bude video_ready.gif 

ignorované. Je to preto, lebo každá obrazovka môže zobrazovať iba jeden animovaný GIF. 

Obrazovka "Single Ready Screen" 

 

Keď je režim fotografických kabín nastavený na "Fotografie a boomerang GIF" a je vybratá 

možnosť "Jednoduchá obrazovka", tlačidlá PNG a GIF pre animované GIF sa spracujú inak. 

 

Ak priečinok s motívom obsahuje animovaný GIF pre start_single_ready.gif, použije sa pri 

spustení dotykovej obrazovky spustenia fotografií a boomerang GIF a bude uložený ako 

ready.gif a video_ready. gif v priečinku obrázkov fotografií. 
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Ak je GIF na šírke (širšia ako vysoká), ľavá polovica sa použije na začiatok fotografovania 

(pomocou dotykovej obrazovky "Select photobooth + start") a pravá polovica sa použije na 

spustenie zachytenia bumerang GIF dotyková obrazovka "Vybrať video booth + štart"). 

Ak je GIF portrét (vyššia ako je široká), horná polovica sa použije na spustenie fotografovania 

(pomocou dotykovej obrazovky "Select photobooth + start") a spodná polovica sa použije na 

spustenie snímania bumerang GIF dotyková obrazovka "Vybrať video booth + štart"). 

Ak priečinok s tématikou neobsahuje animovaný GIF start_single_ready.gif, tlačidlo PNG na 

spustenie fotografovania bude vybraté nasledovne: 

start_photo_single_ready _ {<options>} .png - používa sa, ak sa nájde zodpovedajúci súbor v 

priečinku témy štart _ {<options>} .png - použije sa, ak sa nájde zodpovedajúci súbor v 

priečinku s témou (a start_photo_single_ready _ {<options>}. nie je nájdený) 

photo.png - použitý, ak sa nachádza v priečinku s témou, inak sa použije predvolený obrázok 

photo.png v priečinku s tlačidlami 

Ak priečinok s tématikou neobsahuje animovaný GIF start_single_ready.gif, tlačidlo PNG pre 

snímanie obrázkov vo formáte boomerang bude vybraté nasledovne: 

start_boomerang_single_ready _ {<options>} .png - použije sa, ak sa nájde zodpovedajúci 

súbor v priečinku s témou boomerang_start _ {<options >} .png - používa sa, ak sa v 

priečinku s témou nájde zodpovedajúci súbor (a start_boomerang_single_ready _ 

{<options>}. png sa nenašiel) 

gif.png - používa sa, ak sa nachádza v priečinku s témou, inak sa použije predvolený obrázok 

gif.png v priečinku s tlačidlami 

Samostatné obrázky PNG tlačidiel sú k dispozícii aj pre farebné a čiernobiele obrázky na 

obrazovke s jedným obrázkom: color_single_ready _ {<options>}. Png - ak sa tento obrázok 

tlačidla nenachádza v priečinku s témou farba. Používa sa obrázok png 

bw_single_ready _ {<options>}. png - ak tento obrázok tlačidla nie je nájdený v priečinku s 

témou, použije sa obrázok bw.png 

 

Pozadie obrazovky 

 

Štandardne sa obrazovky vytvárajú s pevnou farbou pozadia použitím farby uvedenej v 

kroku 3 sprievodcu nastavením. Obraz sa môže použiť na pozadie umiestnením obrázka 

JPEG do podzložky pre vybratú tému. Obraz JPEG by mal byť pomenovaný pozadie 

background_tiled.jpg, background_stretched.jpg alebo background_cropped.jpg. Názov 

súboru informuje sprievodcu nastavením, čo má robiť, ak obrázok na pozadí nemá rovnakú 

veľkosť ako obrazovka počítača: 

 

background_tiled.jpg 
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Pozadie obrazovky je tvorené obkladom s obrazom pozadia začínajúcim v ľavom hornom 

rohu. napr. ak je obrazovka 900x600 pixlov a background_tiled.jpg je 100x100 pixelov, 

pozadie obrazovky sa vytvorí tak, že sa vytvorí 6 radov 9 kópií pozadia na pozadí: 

 

background_stretched.jpg 

Pozadie obrazovky je tvorené natiahnutím obrazu na pozadí tak, aby vyplnil obrazovku napr. 

ak je obrazovka 900 x 600 pixlov a background_stretched.jpg je 100 x 100 pixelov, pozadie 

obrazovky sa vytvorí roztiahnutím pozadia na pozadí, až kým nebude 900 pixelov široký a 

600 pixelov vysoký. Ak pomer strán obrazovky background_stretched.jpg nie je rovnaký ako 

pomer strán obrazovky, bude skreslený tak, aby sa zmestil: 

 

background_cropped.jpg 

Toto je podobné ako background_stretched.jpg okrem toho, že sa zachová pomer strán 

obrazu pozadia. Obrázok background_cropped.jpg je zmenený tak, aby pokryl celú 

obrazovku a akékoľvek prekrytie je orezané z pravého alebo spodného okraja, napr. ak je 

obrazovka 900 x 600 pixlov a background_stretched.jpg je 100x100 pixelov, pozadie 

obrazovky sa vytvorí zmenou veľkosti obrazu na pozadí, až kým nebude 900 pixelov široký a 

900 pixelov vysoký a spodné 300 pixelov bude orezané zospodu: 
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Text nadpisu 

 

Text pre titulky pridaný k obrazovkam vytvoreným sprievodcom nastavením je predvolený 

pre jednoduché titulky v angličtine. Tie môžu byť upravené tak, aby vytvorili obrazovky v 

inom jazyku, alebo ak preferujete iné správy. 

Ak chcete upraviť text nadpisu, kliknite na tlačidlo "Upraviť titulky ..." v okne "Krok 3: 

Zadajte možnosti používateľského rozhrania" pri spustení sprievodcu. Zobrazí sa dialógové 

okno uvedené nižšie: 

 

 

Názov titulku, ktorý chcete upraviť, sa zobrazí v zozname vľavo a opis sa zobrazí vpravo. 

Aktuálny text sa zobrazí v editovacom poli pod popisom a môže byť upravený podľa potreby. 

Východiskový text sa zobrazí pod editačným poľom. Stlačením tlačidla "Používať 

predvolené" skopírujte predvolený text do poľa úpravy. 



 

 

70 

DSLR Remote Pro for Windows 

Nastavenia je možné uložiť do súboru pre budúce použitie kliknutím na tlačidlo "Uložiť ...". 

Predtým uložené nastavenia je možné načítať kliknutím na tlačidlo "Load ...". 

 

V texte titulkov možno použiť nasledujúce symboly: 

{photoboothSubDir} - Je to rovnaké ako názov priečinka s obrázkami fotografických kabín 

určených v kroku 2 sprievodcu nastavením 

{photoboothNumImages} - Počet fotografií, ktoré sa majú vykonať v režime fotografických 

stánkov 

{themeName} - názov témy vybratý v kroku 3 v sprievodcovi nastavením 

{eventName} - Viac informácií o názve udalosti a reťazcoch nájdete v tejto časti. 

 {EventString1} 

{EventString2} 

{EventString3} 

{EventString4} 

{EventString5} 

 

Po spustení sprievodcu nastavením sa v podzložke vybranej témy bude zobrazovať súbor s 

titulkami. xml definuje text, ktorý sa má použiť pre titulky na každej obrazovke. Súbor 

captions.xml nemusí obsahovať všetky textové reťazce, ktoré používa sprievodca. Môže sa 

použiť na úpravu niekoľkých reťazcov, napr. súbor captions.xml nižšie odstráni položku 

"Stlačte tlačidlo Štart na vytvorenie fotografie ..." Text zobrazený na obrazovkách ready.jpg: 

 

<? xml version = "1.0" kódovanie = "UTF-8"?> 

<dslr_remote_pro version = "3.7.3"> 

<Photobooth_wizard_captions> 

<PhotoStartSingle> </ PhotoStartSingle> 

<PhotoStartMultiple> </ PhotoStartMultiple> 

</ Photobooth_wizard_captions> 

</ Dslr_remote_pro> 

 

Fitre 
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Filtrovanie súborov a tlačidiel možno pridať do sprievodcu nastavením umiestnením súboru 

filtra JPEG a pridruženého obrázka tlačidla PNG v priečinku témy sprievodcu. Táto možnosť 

je k dispozícii iba vtedy, ak sa pre farebné a čiernobiele tlačidlá (ak je v sprievodcovi 

nastavená farba a čiernobiely) a tlačidlá filtra používa ručné nastavenie veľkosti a 

umiestnenia tlačidla. Voliteľný obrázok tlačidla môže byť definovaný tak, aby indikoval 

farbu. Čiernobielo alebo filter nie sú v súčasnosti vybraté pridaním položky _unselected na 

názov súboru. Sprievodca nastavením vytvorí kópie obrazoviek pripravených vhodnými 

príponami tak, aby sa zobrazili, keď je vybratá farba, čiernobielo alebo jedna z možností 

filtra. 

 

Príklad: pre vytvorenie farieb, B & W a filter1.jpg s tlačidlami vysokými 100 pixelmi 

umiestnenými v ľavom hornom rohu obrazovky sú potrebné nasledujúce súbory: 

color_ 

{T50L50H100} PNG 

  

stlačte farebné tlačidlo 100 vysoko a umiestnite do ľavého horného rohu obrazovky 

  

color_unselected_ voliteľný obrázok tlačidla zobrazený, ak nie je zvolený farebný režim 

{T50L50H100} PNG 

  

bw_ 

{T150L50H100}. 

png bw_unselected_ 

{T50L50H100} PNG 

filter1_ 

{T250L50H100}. 

png 

  

stlačením tlačidla ČB dosiahnete 100 pixlov a umiestnite pod farebným tlačidlom 

voliteľný obrázok tlačidla zobrazený, ak nie je vybratý režim ČB, vytvorte tlačidlo filtra 1 s 

výškou 100 pixelov a umiestnite ho pod tlačidlo ČB 

  

filter1_unselected_optional button image zobrazený, keď filter 1 nie je vybratý 
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{T150L50H100}. 

png 

filter1.jpg súbor vyhľadávacích tabuliek JPEG definujúci filter 1 

 

Ďalšie súbory (klávesnica, kvapôčky atď.) 

V predvolenom nastavení sprievodca vytvorí súbory keyboard.xml pomocou farby pozadia 

obrazovky a farby textu definovanej na obrazovke možností používateľského rozhrania. 

Vložte súbor keyboard.xml do priečinka s témou, aby ste tieto nastavenia prepísali. Ak 

sprievodca nájde súbor keyboard.xml (napr. Email_keyboard.xml), skopíruje sa do súboru 

priečinok s fotografickými stánkami bez úpravy. 

Poznámka: Nepoužívajte súbor keyboard.xml v priečinku s témou, aby ste definovali 

aktuálne kľúče, pretože ich pozície nebudú pracovať s rozličnými rozlišeniami obrazovky. 

 

Akékoľvek súbory v priečinku s tematikou sprievodcu s príponou .exe (napr. Kvapky 

Photoshopu) alebo s príponou .dll (napr. PhotoboothCreativeFilter.dll) sa tiež prekopírujú do 

priečinka s obrázkami na fotografické búdky. 

10.2 Editor rozloženia tlače 
 

Editor rozloženia tlače sa môže zobraziť kliknutím na tlačidlo "Tlač rozloženia fotografií" v 

hlavnom okne alebo zobrazením dialógového okna "Nastavenia fotografickej kabíny" (File-> 

Photo cabinet settings ...) a kliknutím na tlačidlo "Nastavenia ... "vpravo od poľa Vlastné 

rozloženie. 

Poznámka: ak sa v hlavnom okne nezobrazujú skratky na fotografické boxy, môžete ich 

zobraziť výberom položky Zobraziť-> Skratky pre fotozber 

Editor rozloženia tlače možno použiť na vytvorenie vlastného rozloženia tlače od začiatku 

alebo na načítanie a úpravu šablón rozloženia tlače vytvorených skôr. 

Navštívte stránku šablón na našich webových stránkach a stiahnite si výber voľných šablón. 
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Na pravej strane okna sa zobrazuje rozloženie tlače. Fotografie a titulky je možné upravovať 

interaktívne kliknutím na ne pomocou myši a ich presunutím do pozície, zmenou ich veľkosti 

alebo otočením. 

 

Ľavá časť okna obsahuje ovládacie prvky, ktoré pomáhajú pri rozložení a pri načítaní a 

ukladaní nastavení: 

  

 

 

 Rýchla prehliadka editora 

Táto časť poskytuje rýchly prehľad niektorých spôsobov úpravy rozloženia. 
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Kliknite na tlačidlo "Prednastavené rozloženia ...", vyberte jedno z prednastavených 

usporiadaní (napr. "1 veľké, 3 malé") a potom kliknite na tlačidlo "OK". Na pravej strane 

editora by sa malo zobraziť rozloženie stránky podobné snímke obrazovky vyššie. 

 

Ľavým kliknutím myši na fotku 2 ju vyberte: 

  

Fotografia bude označená červenou čiarkovanou čiarkou, ktorá ukáže, že bola vybraná. V 

každom rohu bude mať aj ovládanie veľkosti a čiaru v strede s ovládaním otočenia obrazu. 

Pohybujte myšou nad stredom fotografie (zobrazí sa kurzor) a potom stlačte ľavé tlačidlo 

myši a presuňte fotografiu na novú pozíciu a potom uvoľnite ľavé tlačidlo myši. Kurzorové 

klávesy klávesnice sa dajú použiť aj na úpravu polohy fotografie, napr. stlačením ľavého 

kurzorového tlačidla presuniete fotku o jeden pixel doľava. Podržte kláves Shift a stlačte 

niektorý z klávesov kurzorovými tlačidlami presuňte fotografiu 10 pixlov v tomto smere. 

Zmena veľkosti fotografie presunutím myši na jeden z rohov fotografie (zobrazí sa kurzor na 

zmenu veľkosti) a potom stlačte ľavé tlačidlo myši a potiahnutím rohu upravte veľkosť 

fotografie a potom uvoľnite ľavé tlačidlo myši. 

Otočte fotografiu presunutím myši nad ovládacou oblasťou na konci prerušovanej čiary v 

strede fotografie (zobrazí sa otočný kurzor) a potom stlačte ľavé tlačidlo myši a pohybom 

myši otočte fotografiu a potom uvoľnite ľavé tlačidlo myši. Kurzorové klávesy vľavo a vpravo 

sa dajú použiť aj na otáčanie fotografie po stlačení klávesu Ctrl, napr. podržte stlačené 

tlačidlo Ctrl a stlačte ľavé kurzorové tlačidlo, aby ste otočili fotografiu 1/2 stupňa proti 

smeru hodinových ručičiek. Podržte stlačené klávesy Ctrl a Shift a stlačte kurzor vľavo alebo 

vpravo, aby ste otočili na najbližších 15 stupňov a potom ich otočili o 15 stupňov. 

 

Vyberte všetky fotografie zadaním klávesov Ctrl + A alebo kliknutím pravým tlačidlom na 

fotografiu tak, že vyberiete možnosť "Vybrať všetko". Zvolené fotografie budú zvýraznené 

prerušovanými červenými čiarami a môžu byť pretiahnuté ako skupina stlačením ľavého 

tlačidla myši. 
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Ak je vybraná fotografia, je tiež zvýraznená v zobrazení pozície obrázka v ľavom hornom 

rohu okna úprav. Veľkosť, umiestnenie a otáčanie fotografie je možné zadávať priamo 

kliknutím na tlačidlo "..." pre daný obrázok. Kliknutím na rozbaľovací zoznam zmeníte číslo 

fotografie (alebo vyberte "Žiadne", ak ju chcete odstrániť, alebo "QR kód" ho nastavte na 

kód QR). 

 

Pridajte titulek kliknutím na tlačidlo "Upraviť titulky ..." a zobrazí sa dialógové okno: 

 

Začiarknite políčko "Povoliť popis", ak ešte nie je začiarknuté. Nadpis 1 by sa teraz mal 

zobraziť na rozložení tlače (ak nie je viditeľné, kliknite na tlačidlo "Presunúť do stredu"). Ak 

chcete zmeniť text nadpisu, alebo kliknite na tlačidlo "..." napravo od písma "Font:", zmeňte 

písmo alebo napravo od zobrazenia "Farba písma:" na zmenu farby , Kliknite na tlačidlo "OK" 

a písmo by malo zostať zvýraznené. Text môžete pretiahnuť, zmeniť veľkosť a otočiť myšou 

len tak, ako s fotografiou. 

 

Niekoľkokrát stlačte tlačidlo "Undo" (alebo zadajte ctrl + Z) niekoľkokrát, aby ste zmenili 

zmeny. Potom kliknite na tlačidlo "Redo" (alebo zadajte ctrl + Y), aby ste zmenili zmeny. 

 

Poznámka: Prerušovaná čiara okolo rozloženia zobrazuje celý rozsah tlače tlačiarne vrátane 

akéhokoľvek prekrytia nad okrajmi papiera pre tlač bez okrajov. Vnútorná pevná čiara 

predstavuje oblasť konečnej tlače. 

Nastavenie tlačiarne a okraje 

 Pred navrhnutím rozloženia alebo spustením sprievodcu nastavením fotografickej kabíny je 

dobré skontrolovať nastavenia tlačiarne a okraje tlačiarne. Ak to chcete urobiť, kliknite na 

tlačidlo "Nastavenie tlačiarne ..." a zobrazí sa dialógové okno "Nastavenie tlačiarne": 
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Vyberte požadovanú tlačiareň z rozbaľovacieho zoznamu. Ak nie je uvedená vaša tlačiareň, 

možno budete musieť najprv nainštalovať ovládače tlačiarne (informácie o tom, ako nájdete 

v súboroch pomoci systému Windows alebo v príručkách tlačiarní). 

 

Kliknutím na tlačidlo "Nastaviť tlačiareň ..." vyberte veľkosť stránky, orientáciu tlače, 

rozlíšenie tlače a ďalšie nastavenia tlačiarne. 

Poznámka: Ak chcete vytlačiť dvojitý pásik s troma alebo štyrmi obrázkami a používate 

tlačiareň s farbami, ktorá môže odstrániť 4 "x6" strany na dva pásiky 2 "x6", musíte vybrať 

možnosť snímania 2x6 v ovládači tlačiarne. 

Kliknutím na prepínače "Portrét" alebo "Na šírku" môžete zmeniť orientáciu stránky 

tlačiarne. 

Ak je vybratá tlačiareň nastavená s veľkosťou strany 4 "x6" a rozlíšením tlače 300 DPI alebo 

600 DPI (väčšina profesionálnych tlačiarní s podporou farieb to podporuje), tlačidlo 

"Centrum stránky" bude povolené. Toto tlačidlo môžete stlačením nastaviť okraje, aby sa 

strana v oblasti pre tlač mohla centrovať. To by malo produkovať správne vycentrované 

výtlačky s väčšinou tlačiarní. 

Kliknutím na tlačidlo "Test Print" vytlačíte stránku, ktorá vám pomôže nastaviť okraje 

tlačiarne. Skúšobná tlač z tlačiarne DNP DS40 bude vyzerať takto: 
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Vo zväčšenom pohľade na horný okraj zobrazený pod horným okrajom je možné odčítať 

pravítko ako 14 pixelov: 

 

 

A vo zväčšenom pohľade na spodný okraj zobrazený pod spodným okrajom je možné odčítať 

pravítko ako 26 pixlov: 

 

  

Skontrolujte horné, ľavé, pravé a spodné okraje a zadajte hodnoty v dialógovom okne 

nastavenia tlačiarne. Stojí za to, že budete tráviť čas tým, že presne nastavíte okraje tlače, 

pretože to ušetrí čas neskôr. 
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Prednastavené rozloženia 

Tlačidlo Prednastavené rozloženie ... môžete použiť na vytvorenie viacerých populárnych 

rozložení pomocou troch alebo štyroch fotografií. Zahŕňajú dvojité pásmo troch alebo 

štyroch fotografií, jeden pás troch alebo štyroch fotografií, jeden veľký obrázok s radom 

troch menších obrázkov a dva riadky s dvoma obrázkami. Jednoducho vyberte požadované 

rozloženie, upravte okraje stránok a medzery medzi obrázkami a potom stlačte tlačidlo OK a 

softvér vám pripraví nastavenia: 

 

  

 

Zvoľte prednastavené rozloženie zo zoznamu rozložení v ľavej hornej časti okna. Na pravej 

strane okna sa zobrazuje náhľad vybraného rozloženia. Rozstup medzi fotografiami a 

horným, ľavým, pravým a spodným okrajom môžete upraviť pomocou políčok na úpravu v 

ľavej časti okna. 

Poznámka: Prerušovaná čiara okolo rozloženia zobrazuje celý rozsah tlače tlačiarne vrátane 

všetkých prekrývajú okraje papiera pre tlač bez okrajov. Vnútorná pevná čiara predstavuje 

oblasť konečnej tlače. 

Kliknutím na tlačidlo OK skopírujete rozloženie do editora rozloženia tlače. 

 

Úprava pozícií fotografií 

Do rozloženia je možné pridať fotografiu výberom čísla fotografie z jedného zo schránok 

náhradných obrázkov, v ľavom hornom rohu okna editora sa zobrazí "Žiadne". Alternatívne 

môže byť fotografia skrytá nastavením rozbaľovacieho zoznamu na hodnotu "Žiadne". 

 

Veľkosť, pozícia a striedanie fotografie je možné upraviť kliknutím ľavým tlačidlom myši na 

fotografiu a potom kurzorovými tlačidlami myši alebo klávesnice: 
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Presuňte fotografiu presunutím myši do stredu fotografie (zobrazí sa kurzor) a potom stlačte 

ľavé tlačidlo myši a presuňte fotografiu na novú pozíciu. 

Tip: Podržte kláves Shift, aby ste obmedzili pohyb iba v horizontálnom alebo vertikálnom 

smere. Alternatívne použite kurzorové klávesy vľavo, vpravo, hore a dole na presun 

fotografie po jednom pixeli naraz. Podržte stlačené tlačidlo Shift a pomocou kurzorových 

kláves presuňte fotografiu 10 pixlov naraz. 

 

Zmeňte veľkosť obrázka presunutím myši na jednu z kruhových ovládacích úchytov v rohoch 

(zobrazí sa kurzor na zmenu veľkosti) a podržte stlačené ľavé tlačidlo myši a potiahnite roh 

pre zmenu veľkosti fotografie. Pomer strán fotografie bude zachovaný (t.j. pomer šírky k 

výške). Podržte stlačené tlačidlo Shift, ak chcete zmeniť veľkosť fotografie bez zachovania 

pomeru strán (môže to mať za následok orezanie fotografií po ich vytlačení). 

 

Otočte fotografiu presunutím myši na kruhový ovládací úchyt na konci červenej čiarkovanej 

čiary v strede fotografie (otočí sa kurzor) a potom stlačte ľavé tlačidlo myši a pohybom myši 

otočte fotografiu. 

Alternatívne stlačte kláves CTRL a pomocou ľavého a pravého kurzorového tlačidla otáčajte 

fotografiu v krokoch 1/2 stupňa. Podržte klávesy Ctrl a Shift a pomocou kurzorových kláves 

vľavo a vpravo otočte fotografiu v krokoch po 15 stupňoch. 

 

Fotografie sú vytlačené v poradí, v akom sú definované, a ak sa druhá fotka prekrýva s prvou 

fotografiou, druhá fotografia bude vytlačená na vrchu prvej fotografie. Môžete zmeniť 

poradie vytlačenia fotografií kliknutím pravým tlačidlom myši na fotografiu a výberom 

položky "Presunúť späť", "Posunúť späť", "Posunúť dopredu" alebo "Presunúť dopredu". 

 

Pozíciu a uhol môžete tiež priamo zadať kliknutím na tlačidlo "..." pre danú fotografiu na 

ľavej strane okna editora a zobrazí sa dialógové okno "Upraviť pozíciu": 
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Pozíciu môžete upraviť aj kliknutím pravým tlačidlom myši na fotografiu a výberom položky 

"Upraviť pozíciu obrázku ..." v rozbaľovacej ponuke. 

 

Ľavé a najvyššie položky určujú vzdialenosť v pixeloch fotografie z ľavého a horného okraja 

stránky. Rozloženie v okne editora tlače sa pri zmene nastavení automaticky aktualizuje. Ak 

sa fotografia nezobrazuje, stlačením tlačidla "Presunúť do stredu" ju môžete centrovať na 

stránku. 

 

Položky šírky a výšky špecifikujú šírku a výšku fotografie v pixeloch. Ak chcete zachovať 

pomer strán fotografie, môžete zadať hodnotu 0 pre šírku alebo výšku a softvér nahradí túto 

hodnotu správnou hodnotou po stlačení tlačidla "OK". 

Poznámka: Zadaním šírky a výšky s iným pomerom strán od fotiek vytvorených 

fotoaparátom (3: 2) dôjde k orezaniu fotografie pri jej tlači. 

 

Zadanie uhla určuje otáčanie fotografie v smere hodinových ručičiek v stupňoch. 

 

Úprava QR kódov 

Do rozloženia sa dá pridať QR kód výberom kódu QR v jednom z voľných priečinkov s 

obrázkami, ktoré zobrazujú "Žiadne" v ľavom hornom rohu okna editora. Alternatívne môže 

byť QR kód skrytý nastavením rozbaľovacieho zoznamu na hodnotu "Žiadne". Veľkosť, 

pozícia QR kódu sa potom môže upraviť presne rovnako ako fotografia (popísaná v časti s 

názvom "Úprava pozícií fotografií" vyššie). 

 

Text zakódovaný v kóde QR sa dá editovať kliknutím pravým tlačidlom myši na kód QR a 

voľbou "Upraviť QR kód ..." z rozbaľovacej ponuky. Zobrazí sa dialógové okno "QR kód" 

zobrazené nižšie: 
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Zadajte text, ktorý chcete zakódovať v kóde QR. Normálne ide o adresu URL, ktorá musí mať 

predponu http: // 

Zobrazenie kódu QR sa automaticky aktualizuje pri písaní v texte. Kód QR môžete otestovať 

stlačením tlačidla "Test URL", aby ste ho otvorili vo webovom prehliadači. Môžete tiež 

skontrolovať kód QR tým, že ho skenujete pomocou mobilného telefónu. 

 

Rozbaľovací zoznam korekcie chýb určuje množstvo opravy chýb zakódované v kóde QR. 

Nastavenie "stredné" by malo byť vhodné pre väčšinu použití. Možno budete chcieť použiť 

nastavenie "Nízke", ak je adresa URL veľmi dlhá alebo má byť QR kód vytlačený veľmi malý. 

Poznámka: Text kódu QR môže byť tiež upravený výberom položky Súbor-> Upraviť QR kód z 

hlavného okna programu. 

Úprava pozícií titulkov 

Pridajte titulek kliknutím na tlačidlo "Upraviť titulky ..." a zobrazí sa dialógové okno: 

  

Titulok môžete tiež upraviť kliknutím pravým tlačidlom na titulok a výberom možnosti 

"Upraviť titulok ..." z rozbaľovacej ponuky. 
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Zvoľte titulok, ktorý chcete upraviť, pomocou rozbaľovacej ponuky v hornej časti a 

začiarknite políčko "Povoliť nadpis", ak ešte nie je začiarknuté. Nadpis by sa teraz mal 

zobraziť zvýraznený na rozložení tlače (ak nie je viditeľné, kliknite na tlačidlo "Presunúť do 

stredu"). Do poľa úpravy zadajte text nadpisu. Titulky obsahujú viac ako jeden riadok a môžu 

obsahovať žetóny, ako napríklad% d pre dátum a% t pre čas začatia sekvencie, {comment} 

pre komentáre zadané na hlavnej obrazovke a {filename} pre názov súboru použitý pre 

Kópia JPEG rozloženia tlače. Pozrite si sekciu o žetónoch, kde nájdete zoznam dostupných 

tokenov. 

 

Kliknutím na tlačidlo "..." napravo od písma "Font:" zmeníte písmo, veľkosť a štýl alebo 

vpravo na displeji "Farba písma:" na zmenu farby. 

 

Pomocou položiek "Ľavý posun" a "Top offset" zadajte polohu textu. Toto je špecifikované v 

pixeloch v ľavom hornom rohu stránky. Na určenie uhla textu použite vstupný uhol. Toto je 

špecifikované ako otáčanie stupňov v smere hodinových ručičiek. 

 

Nastavenia "Maximálny počet riadkov" a "Dĺžka obdĺžnikového slova v pixeloch" sa dajú 

použiť na riadenie zobrazovania dlhých titulkov. Toto je užitočné pri používaní žetónov, ako 

je napríklad {caption} pre fotografie v Instagram, kde text titulkov môže byť dlhší, než by sa 

zmestili na jedinom riadku. Nastavenie "Dĺžka zafarbenia v riadkoch" v pixeloch určuje 

maximálnu dĺžku riadku textu (v obrazových bodoch) predtým, ako sa slovo zabalí a začne 

nový riadok textu. Nastavenie "Maximálny počet riadkov" určuje maximálny počet riadkov, 

ktoré sa zobrazujú. To je užitočné na zabránenie tomu, aby veľmi dlhé titulky vychádzali zo 

spodnej strany stránky alebo do iných prvkov na stránke. Pri použití týchto možností je 

maximálny rozsah textu zobrazený prerušovanou čiarou. 

 

Za normálnych okolností je text ľavý odôvodnený (rozbaľovací zoznam "Zarovnanie" je 

nastavený na "Ľavý opis") a jeho pozícia na obrazovke sa meria v ľavom hornom rohu 

textovej oblasti. 

Ak je rozbaľovací zoznam "Zarovnanie" nastavený na "Vycentrovaný", text bude 

odôvodnený stredom a pozícia sa bude merať od horného stredu oblasti textu. 

Ak je rozbaľovací zoznam "Zarovnanie" nastavený na "Správne odôvodnené", text bude 

správne odôvodnený a pozícia bude meraná z pravej strany textovej oblasti. 

 

Kliknutím na tlačidlo "OK" uložíte zmeny. Titulok sa vyberie v rozložení tlače: 
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Veľkosť, poloha a striedanie je potom možné upraviť pomocou kurzorových klávesov myši 

alebo klávesnice, podobne ako pohyb a zmena veľkosti fotografií. 

 

Posuňte popisky tak, že myš posuniete do stredu nadpisu (zobrazí sa kurzor) a potom stlačte 

ľavé tlačidlo myši a presuňte titulok na novú pozíciu. 

Tip: Podržte kláves Shift, aby ste obmedzili pohyb iba v horizontálnom alebo vertikálnom 

smere. Alternatívne použite kurzorové klávesy vľavo, vpravo, hore a dole na presunutie 

titulku o jeden pixel naraz. Podržte stlačené tlačidlo Shift a pomocou kurzorových tlačidiel 

posuňte titulok súčasne o 10 pixelov. 

 

Zmena veľkosti nadpisu presunutím myši na jednu z kruhových ovládacích úchytov v rohoch 

(zobrazí sa kurzor na zmenu veľkosti) a potom držte ľavé tlačidlo myši a potiahnite roh, aby 

ste zmenili veľkosť titulku. 

Alternatívne stlačte kláves Ctrl a pomocou šípok kurzora nahor a nadol upravte veľkosť 

titulku. 

 

Otočte nadpis posunutím myši na kruhový ovládací úchyt na konci červenej čiarkovanej čiary 

v strede popisu (otočí sa kurzor) a podržte stlačené ľavé tlačidlo myši a pohybom myši 

otočte titulok. 

Alternatívne stlačte kláves Ctrl a pomocou ľavého a pravého kurzorového tlačidla otočte 

titulok v krokoch 1/2 stupňa. Podržte stlačené klávesy Ctrl a Shift a pomocou kurzorových 

kláves vľavo a vpravo otočte titulok v 15 stupňových krokoch. 

Zarovnanie, zmena veľkosti a presun viacerých položiek 

Všetky aktuálne definované fotografie, titulky a kódy QR sa dajú vybrať stlačením ctrl + A 

(alebo kliknutím pravým tlačidlom myši a výberom položky "Vybrať všetko"). Alternatívne je 

možné vybrať len fotky zadaním klávesov Ctrl + P (alebo kliknutím pravým tlačidlom myši a 

výberom položky "Vybrať všetky fotografie"). Výber môžete spresniť stlačením klávesu Ctrl a 

kliknutím na položku, ktorú chcete pridať alebo odstrániť z výberu. 

Tip: Pomocou klávesov Ctrl + P môžete vybrať všetky fotografie, po ktorých nasleduje Ctrl + 

I, aby ste prevrátili výber (zruší výber všetkých fotografií a vyberie všetky titulky). 

 



 

 

84 

DSLR Remote Pro for Windows 

Skupinu vybraných obrázkov môžete presunúť stlačením ľavého tlačidla myši a presunutím 

do novej pozície alebo pomocou kurzorových klávesov klávesnice. 

 

Existujú rôzne možnosti na zarovnanie skupiny vybraných položiek, napr. zarovnať doľava 

tak, aby skupina obrázkov bola usporiadaná v stĺpci. Ak chcete zarovnať aktuálne vybrané 

prvky, kliknite pravým tlačidlom myši na referenčný prvok a vyberte požadované zarovnanie 

v ponuke "Zarovnanie" v rozbaľovacej ponuke. Vybrané prvky sa presunú, aby sa zarovnali s 

referenčným prvkom. 

Poznámka: Ak to nevyžaduje požadovaný výsledok, jednoducho zadajte ctrl + Z, ak chcete 

zmeny zrušiť. 

 

Skupinu fotografií môžete rozdeliť rovnomerne tak, že ich vyberiete v poradí a potom 

kliknete pravým tlačidlom myši na niektorý z vybratých obrázkov a zvolíte rovnomerne 

"Priestorové fotografie". Poradie výberu fotografií je dôležité, pretože stredné fotografie 

budú rovnomerne rozmiestnené medzi polohami prvej a poslednej fotografie vo výbere. Ak 

chcete vybrať fotografie v správnom poradí, stačí kliknúť ľavým tlačidlom myši na prvú 

fotografiu a potom pridať zvyšné fotografie do výberu v poradí stlačením klávesu CTRL a 

kliknutím na ne. 

 

Skupinu fotografií môžete nastaviť na rovnakú veľkosť a uhol ako referenčná fotografia tým, 

že ich vyberiete a potom kliknete pravým tlačidlom na referenčnú fotografiu a vyberiete 

možnosť "Vytvoriť fotografie rovnakej veľkosti a uhla". 

 

Farba pozadia a pozadie 

Bežne je pozadie stránky biele, ale môže byť nastavené na ľubovoľnú farbu kliknutím na 

tlačidlo "..." vedľa farebného štvorca vedľa políčka Zobraziť farbu pozadia. 

Obrázok JPEG s názvom background.jpg možno použiť aj ako pozadie. To je užitočné pri 

pridávaní log alebo fiktívnych titulkov do tlače alebo pridaní snímok okolo fotografií. Ideálne 

by mal background.jpg mať rovnakú veľkosť v pixeloch ako tlačený výstup (napríklad 1844 x 

1240 pixelov pre tlač 6 "x4" od tlačiarne DNP DS40). Pozadie.jpg bude umiestnené na 

stránke, takže ak je väčší, prebytok bude orezaný zhora, vľavo, vpravo a spodok, alebo ak je 

menší, stránka sa naplní. 

Tip: Nastavte farbu pozadia na rovnakú farbu ako okraje pozadia background.jpg, aby ste sa 

vyhli bielym pásikom na okrajoch stránky, ak to background.jpg nevyplní. 
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Pozadie.jpg by sa malo uložiť do priečinka s obrázkami na fotografické búdky (zobrazuje sa v 

záhlaví okna editora rozloženia tlače). Môžete skopírovať obrázok JPEG do priečinka s 

obrázkami vo fotogalóne kliknutím na tlačidlo "Importovať pozadie ..." alebo presunutím 

súboru JPEG do okna editora rozloženia tlače. 

 

Ak chcete obrázok background.jpg odstrániť, najskôr stlačte tlačidlo "OK" pre uloženie 

rozloženia tlače a zatvorte okno editora rozloženia tlače. Potom odstráňte pozadie.jpg zo 

zložky obrázkov. 

 

Poznámka: Ak pozície fotografií a titulkov nie sú úplne vyrovnané s importovaným 

pozadím.jpg, môžu sa presunúť zadaním ctrl + A (výber všetkých) a potom stlačením 

kurzorových klávesov. 

Záhlavie a päty 

Pre spätnú kompatibilitu s predchádzajúcimi verziami môže rozloženie tlače zobraziť aj 

obrázok hlavičky s názvom header.jpg v hornej časti stránky a obrázok footer footer.jpg v 

spodnej časti stránky. Odporúča sa vyhnúť sa používaniu záhlavia a pätiek a namiesto toho 

použiť pozadí.jpg. To uľahčí ukladanie rozložení pre budúce použitie bez toho, aby boli 

špecifické pre konkrétny model tlačiarne. 

Prekrytie 

Prekrytie možností môžete umiestniť na fotografie vložením obrázka PNG s názvom 

overlay.png do priečinka s obrázkami na fotografické búdky. Môžete skopírovať obrázok 

PNG do priečinka s obrázkami vo fotogalóne kliknutím na tlačidlo "Importovať prekrytie ..." 

alebo presunutím súboru PNG do okna editora rozloženia tlače. 

 

Overlay.png by sa mal uložiť ako 24-bitový farebný súbor PNG s 8-bitovým alfa kanálom 

obsahujúcim informácie o priehľadnosti. 

 

Ak chcete odstrániť obrázok s prekryvom obrazu, najskôr stlačte tlačidlo "OK" pre uloženie 

rozloženia tlače a zatvorte okno editora rozloženia tlače. Potom odstráňte prekrytie.png z 

priečinka obrázkov v stánkoch. 

 

Pozrite si časť s názvom "Ako vytvoriť obrázky PNG pomocou Photoshopu" pre poznámky o 

tom, ako 

vytvorte súbor overlay.png. 
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Existuje príklad súboru PNG s názvom example_overlay.png v inštalačnom priečinku, ktorý 

možno použiť na testovanie. 

 

Tip: Aktuálne rozloženie môžete uložiť ako súbor JPEG podržaním klávesov Shift a Ctrl a 

potom kliknutím na tlačidlo "Tlačiť testovacia stránka". Tento obrázok vo formáte JPEG sa 

potom môže načítať do editora fotografií, napríklad do aplikácie Photoshop, aby sa pridali 

logá, titulky atď. A potom sa uložili ako obrázok background.jpg alebo overlay.png, ktorý je 

možné importovať do rozloženia. 

 

Skrytie a zobrazovanie prvkov 

Pomocou rôznych políčok "Zobraziť" môžete nastaviť, čo sa zobrazuje v náhľade rozloženia 

tlače. To je užitočné, ak chcete zjednodušiť zobrazenie ukážky, aby ste mohli jednoduchšie 

upraviť pozície fotografií. 

Upozornenie: Odznačením začiarkavacieho políčka "Zobraziť" pre prvok má vplyv iba náhľad 

rozloženia tlače a nemá vplyv na konečné výtlačky. 

 

Vrátiť späť 

 

Väčšinu akcií môžete odstrániť kliknutím na tlačidlo Späť alebo zadaním klávesov Ctrl + Z a 

obnovením kliknutím na tlačidlo "Opätovné" alebo napísaním klávesov Ctrl + Y. 

Nemôžete vrátiť späť akcie "Nastavenie tlačiarne", "Importovať pozadie ...", "Importovať 

prekrytie ..." alebo "Importovať rozloženie ...". 

 

Exportovať a importovať rozloženia 

Rozloženie tlače môžete uložiť pre budúce použitie kliknutím na tlačidlo "Export rozloženie 

...". Týmto sa uloží celé rozloženie vrátane akýchkoľvek prekryvných a pozadia do jedného 

súboru s príponou súboru .pblt. 

 

Predtým uložené rozloženie je možné importovať kliknutím na tlačidlo "Import rozloženie 

..." alebo presunutím súboru šablóny rozloženia tlače do okna editora rozloženia tlače. 

Mali by byť možné importovať rozloženia definované pre akúkoľvek podobnú tlačiareň (t. J. 

S rovnakou veľkosťou stránky a rozlíšením tlače) za predpokladu, že okraje tlače boli presne 

nastavené. 



 

 

87 

DSLR Remote Pro for Windows 

Upozornenie: Ak sa v priečinku s obrázkami na fotografické búdky nachádza obrázok 

background.jpg alebo overlay.png, pri importe rozloženia tlače budú odstránené alebo 

prepísané. 

 

Navštívte stránku šablón na našich webových stránkach a stiahnite si výber voľných šablón. 

 

10.3 Rozšírené nastavenia funkcie Photobooth 
 

Táto časť poskytuje podrobné informácie o rôznych nastaveniach fotografických boxov. Ak 

chcete čo najrýchlejšie začať, môžete použiť sprievodcu nastavením fotografického stánku, 

aby ste všetko nastavili a potom sa neskôr vrátili na túto stránku, aby ste sa dozvedeli viac o 

úpravách rôznych nastavení. 

 

Nastavenie rozloženia stránky 

Ak chcete nastaviť režim prevádzky fotografickej kabíny, zvoľte v ponuke Súbor "Nastavenia 

Photobooth ..." a zobrazí sa dialógové okno nižšie: 
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Najprv vyberte počet záberov, ktoré je potrebné nasnímať, a ako sú usporiadané. Môže sa 

jednat o jeden obrázok na jednom hárku papiera (1 obrázok, 1 riadok, 1 stĺpec), pasový štýl s 

obrázkami (napr. 4 obrázky, 4 riadky, 1 stĺpec), 2x2 mriežka so 4 zobrazeniami, iné 

usporiadanie až 20 obrázkov usporiadaných v mriežke. Prípadne zvoľte možnosť "Vlastné 

rozloženie" a kliknite na tlačidlo "Nastavenia ..." vedľa začiarkavacieho políčka a umiestnite 

každý obrázok ručne na stránku (to bude podrobnejšie opísané neskôr). 

 

Používanie živého zobrazenia počas dlhého časového obdobia odčerpáva napájanie z batérie 

a môže spôsobiť zahriatie senzora fotoaparátu. Väčšina modelov fotoaparátov automaticky 

po 30 minútach zruší živý náhľad, aby sa predišlo prehriatiu. Režim fotografií na celú 

obrazovku má časovač neaktivity, ktorý po 25 minútach automaticky zruší a reštartuje živé 

zobrazenie, aby sa zabránilo tomu, že fotoaparát ho zruší. Alternatívne režim plnohodnotnej 

fotografickej kabíny môže automaticky zrušiť živé zobrazenie a zobraziť obrázok obrazovky 

welcome.jpg, ak sa fotografická kabína nepoužíva počas prednastaveného času. Živé 

zobrazenie môžete zrušiť aj manuálne stlačením funkčného klávesu F6. Stlačením tlačidla 

funkcií F6 obnovíte živé zobrazenie a vrátite sa na obrazovku ready.jpg, keď sa zobrazí 

obrazovka welcome.jpg. Časový limit nečinnosti môže byť povolený nastavením hodnoty 

"Nečinnosť v sekundách" na požadovaný počet sekúnd, napr. 120. 

 

Ďalej zvoľte oneskorenie pred každou fotografiou a ako dlho sa práve nasnímaný záber 

zobrazí na obrazovke pri snímaní na celú obrazovku režimu fotografických kabín (toto môže 

byť deaktivované nastavením času na 0). Po vyfotografovaní každej fotografie sa na 

obrazovke môže zobraziť náhľad na určitý počet sekúnd (nastavte ho na 0, ak chcete náhľad 

vypnúť). Odloženie pred prvou fotografiou môže byť nastavené na inú hodnotu ako pri 

ostatných fotografiách. Je to užitočné pri používaní dotykovej obrazovky, pretože pred 

prvou fotografiou je možné nastaviť dlhšie oneskorenie, aby ľudia mali čas na návrat z 

dotykovej obrazovky. 

 

Keď je obrazovka "Minimálna doba trvania v sekundách pred zatvorením" nastavená na 

hodnotu 0, obrazovka "spracovanie" sa ukončí ihneď po odoslaní údajov do tlačiarne. 

Obrazovku môžete zobraziť dlhšie úpravou tejto hodnoty. Táto funkcia je užitočná, ak chcete 

zobrazovať správu, ako napríklad "Ďakujeme, vaše fotky sa vytlačia, prosím, nechajte stánku 

teraz" dlhšie ako je potrebné na tlač obrázkov. 

 

Text odpočítavania sa zobrazí pred fotografovaním každého obrázka a aktualizuje sa každú 

sekundu. Môžu sa použiť tieto žetóny: 

@ imageNumber @ - číslo záberu v sekvencii fotografických kabín 

@ numberOfImages @ - počet obrázkov v sekcii fotografií 
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@ secsToNextPhoto @ - počet sekúnd, kým sa nevykoná ďalšia fotografia v poradí 

 

Zvoľte možnosť "Povoliť živé zobrazenie pre snímanie fotografií na celú obrazovku", čím sa 

zobrazia zábery živého zobrazenia v režime snímania fotografií na celom obrazovke. 

Obraz živého zobrazenia sa môže zrkadlovať tak, že používateľ vidí obraz rovnako ako pri 

pohľade do zrkadla. Predvolené zobrazenie obrázkov zobrazených po nasnímaní každej 

fotografie sa zobrazuje správne (to znamená, že nie je zrkadlené). 

Nastavenie výšky použite na zmenu veľkosti obrázkov v reálnom čase. Obraz živého obrazu 

sa môže zobraziť v orientácii na výšku výberom jednej z orientácií na výšku z ponuky 

Zobrazenie v hlavnom okne. 

Ak chcete zobraziť živé zobrazenie na obrazovke pripravenosti a skryté počas odpočítavania, 

zvoľte možnosť Zobrazovať iba zobrazenie živého zobrazenia v režime pripravenosti. 

 

Po prevzatí každej fotografie sa môže zobraziť náhľad. Ak chcete povoliť nastavenie "Čas 

náhľadu obrazu" na čas v sekundách, mal by sa zobraziť náhľad. 

Retukovanie fotografií: Ak sú povolené náhľady, je možné definovať nasledujúce činnosti 

dotykovej obrazovky, ktoré umožňujú používateľovi opätovné zachytenie fotografie: 

"Ukážka: akceptovať" - akceptovať fotografiu (toto je predvolená akcia, ak používateľ nerobí 

nič) "Preview: retake" - odmietnutie fotografie a zhotovenie ďalšej fotografie 

"Náhľad: zrušiť" - zrušíte sekvenciu snímania 

 

Niektorí používatelia môžu byť zamenení, ak sa náhľady nezhodujú s obrázkami živého 

obrazu (t. J. Nie sú zrkadlené, keď sa zobrazenie živého zobrazenia zrkadlí). Zrušte výber 

možnosti "Nezobrazovať zrkadlový náhľad", ak sa vyskytne problém (fotografie pridané do 

výtlačkov budú stále správne, to znamená nie sú zrkadlené). 

 

Štandardne sú fotky pridané do výtlačkov a animovaných obrázkov GIF zobrazené normálne, 

ale niekedy je užitočné ich zrkadlenie napr. ak je fotoaparát namontovaný tak, aby sa obrazy 

odrážali v zrkadle alebo pri fotografovaní so svetlom, keď používatelia píšu slová, ktoré by sa 

nevyskytli v nesprávnom smere. 

Ak chcete zrkadlovať fotografie pred vytlačením alebo pridaním do animovaných súborov 

GIF, vyberte možnosť "Mirror output images". 

 

Zvoľte možnosť "Aut. Pohotovostný režim", aby sa kabína automaticky prepínala do 

pohotovostného režimu pri štarte a po každej sérii fotografií. Táto možnosť je užitočná, 
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pretože automaticky vypne živé zobrazenie, keď sa kabína nepoužíva, čo zabráni problémom 

s prehriatím snímača fotoaparátu. V pohotovostnom režime sa na stánku zobrazí obrázok 

obrazovky welcome.jpg. Môžete prepnúť späť na režim pripravenosti zadaním klávesu F6 

(prepínanie medzi pohotovostným a pripraveným režimom) alebo Ctrl + Alt + F6 (prepnutie z 

pohotovostného režimu do režimu pripravenosti) alebo pomocou tlačidla "Prepnúť 

pohotovostný režim" alebo "Prepnúť z pohotovostného režimu na pripravený" dotykový 

displej akcie. 

 

V predvolenom nastavení sú zobrazenia so živým náhľadom zobrazené v strede hornej časti 

obrazovky s nižším textom nižšie. Pozíciu obrázkov živého obrazu môžete upraviť pomocou 

nastavení "Odstrániť" a "Najvyššie posunuté". Tieto špecifikujú posun v pixeloch z ľavej a 

hornej časti obrazovky. Ak je ľavý posun nastavený na -1, zobrazenie živého zobrazenia bude 

na obrazovke vycentrované horizontálne. 

Ak je odpočítavanie textu nastavené na hodnotu 0, odpočítavanie textu sa automaticky 

zobrazí vo voľnom priestore nad alebo pod obrázkami v reálnom čase (v závislosti od toho, či 

je nad alebo pod obrázkami živého náhľadu väčší priestor). Uistite sa, že máte dostatok 

miesta pre odpočítavanie textu pri nastavovaní veľkosti a polohy živého zobrazenia. 

Alternatívne môže byť odpočítavanie textu ručne umiestnené na obrazovke nastavením 

posunu na nenulovú hodnotu. Táto hodnota je počet pixelov, v ktorých je text odsadený v 

hornej časti obrazovky. 

Ak text odpočítavania môže byť umiestnený tak, aby prekrýval obrazy živého zobrazenia. 

Zobrazenie živého zobrazenia je možné orezávať, ak je to potrebné, výberom režimov 

fotografií na celú obrazovku a podržaním klávesu Shift a pomocou kurzorových kláves vľavo 

a vpravo zvýšte alebo znížte orezanie. Orezanie odstraňuje rovnaké množstvo z ľavej a 

pravej strany obrazu živého zobrazenia, keď zobrazuje živé obrazy v orientácii na šírku a z 

hornej a spodnej strany pri orientácii na výšku. Pri úprave orezania živého zobrazenia sa v 

pravom dolnom rohu obrazovky zobrazí stručná správa o stave orezania. Viac informácií o 

orezaní živého zobrazenia a fotografií v rozložení tlače nájdete v tejto časti. 

 

Bežne sa zobrazuje zobrazenie živého zobrazenia, ak je povolené, pred každým snímaním v 

poradí. Keď je vybratá možnosť "Iba zobraziť obrázky Live View pre prvú snímku v poradí", 

zábery živého obrazu sa zobrazia iba používateľovi predtým, ako urobia prvú snímku 

sekvencie a počas zvyšku sekvencie sú skryté. Ak je vybratá možnosť "Zobrazovať len živé 

zobrazenie v režime pripravenosti", na obrazovke pripravenosti sa zobrazí živé zobrazenie a 

skryje sa, keď používateľ spustí sekvenciu snímania. 

Prípadne zvoľte možnosť "zobraziť iba živé zobrazenie na obrazovke pripravenosti", ak 

chcete zakázať živé zobrazenie pre celú sekvenciu snímania. 

 



 

 

91 

DSLR Remote Pro for Windows 

Zobrazenie živého zobrazenia môže byť zakázané počas tlače zaškrtnutím políčka "Zakázať 

živé zobrazenie pri tlači". Zakázanie živého zobrazenia počas tlače a zobrazovania vhodnej 

správy na obrazovke "spracovanie" je dobrý spôsob, ako povzbudiť ľudí, aby opustili stánku 

po fotografovaní. Môžete napríklad vypnúť živý náhľad počas tlače, nastaviť minimálnu 

dĺžku trvania pred zatvorením obrazovky "spracovanie" na 15 sekúnd a zobraziť správu 

"Ďakujeme! Vaše fotografie sú vytlačené a budú pripravené vonku v blízkej dobe, prosím 

nechajte stánku teraz" úpravou obrazovky spracovania (processing.jpg). 

 

Funkcia "Zakázať živé zobrazenie pri fotografovaní" je užitočná pri automatickom 

zaostrovaní, najmä pri používaní starších modelov fotoaparátu Canon DSLR. Ak vyberiete 

možnosť Zakázať živé zobrazenie pri fotografovaní, zablokuje živé zobrazenie bezprostredne 

pred zachytením každej fotografie, čo umožní automatickému zaostreniu fotoaparátu ako 

normálne a následne znova aktivovať živé po nasnímaní fotografie. Nezabúdajte, že ak 

automatický zaostrovací systém fotoaparátu nedokáže správne zaostriť, fotoaparát nebude 

fotografovať a fotosnímačná sekvencia fotoaparátu zlyhá. 

Ďalšie informácie o nastaveniach fotoaparátu a používaní automatického zaostrenia nájdete 

v časti "Nastavenia fotoaparátu". 

Externý režim blesku a nastavenia fotoaparátu 

Väčšina fotografických boxov používa štúdiové bleskové jednotky pripojené cez hotshoe 

fotoaparátu pomocou synchronizačného adaptéra hotshoe to PC. Ak používate fotoaparát 

rebelovej série (napr. Canon Rebel T6 / EOS 1300D) so studeným strobostem a živý náhľad 

je aktivovaný v režime foto boxu, musíte zvoliť nastavenie režimu "Externý blesk", inak sa 

blesk nespustí pri fotografovať. 

 

Pri jednoduchých fotografických nastaveniach sa nastaví "Režim nastavenia fotoaparátu:" na 

hodnotu "Jednoduché". Tým sa zabezpečí, že zábery s živým náhľadom budú jasné a pri 

fotografovaní si zvolia rýchlosť uzávierky 1/125 sekúnd. Pre komplikovanejšie nastavenia, 

ktoré vyžadujú väčšiu kontrolu nad nastaveniami fotoaparátu (napr. Fotografická kabína, 

ktorá ponúka fotografie aj videokamery pomocou stredovej rady fotoaparátov Rebel), 

nastavenie režimu fotoaparátu: "Banker 1" alebo "Bank 2 "a dialógové okno" Camera 

Settings "by sa malo používať na konfiguráciu nastavení. 

 

Pri použití funkcie "Režim externého blesku" by sa nastavenie expozície na fotoaparáte malo 

nastaviť na hodnotu M (ručná expozícia). 

 

Väčšina fotografických kabín používa blesk pri fotografovaní a má samostatné osvetlenie na 

osvetlenie kabíny. Pre optimálne vyváženie farieb pri snímaní fotografií by malo byť 

nastavenie bielej farby na fotoaparáte nastavené na blikanie, čo však môže viesť k zlej 
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vyváženiu bielej v živom zobrazení, pretože modelovacie svetlo má odlišnú teplotu farby od 

blesku. Keď je režim nastavenia fotoaparátu nastavený na možnosť Jednoduché vyváženie 

bielej v režime živého zobrazenia môžete nastaviť tak, že začiarknete políčko "Vyváženie 

bielej farby v režime Live View" a vyberiete vyváženie bielej farby. Ak chcete použiť 

automatické vyváženie bielej farby (staršie modely fotoaparátov, ktoré nemajú samostatné 

prostredie a biele automatické nastavenia, použijete funkciu "Auto"), zvoľte "Auto 

(prostredie)" alebo "Auto (biela)". Prípadne vyberte predvolené nastavenie vyváženia bielej, 

ako napríklad volfrám, aby ste v živom pohľade získali vyváženejšie vyváženie bielej. 

Prečítajte si časť "Nastavenia fotoaparátu", kde nájdete informácie o tom, ako nastaviť 

nastavenie vyváženia bielej v režime živého zobrazenia, keď je nastavený režim "Camera 

settings mode" na "Bank 1" alebo "Bank 2". 

Ak sa použije blesk kompatibilný s technológiou Canon E-TTL alebo vstavaný blesk 

fotoaparátu, nie je potrebné nastaviť režim "Externý režim blesku". Odporúča sa, aby bol 

režim expozície na fotoaparáte nastavený na M s rýchlosťou uzávierky 1/125 s, clonou f / 5,6 

alebo f / 8 a nastavením ISO medzi 400 až 1600 pri použití fotoaparátu alebo E- Blesk 

kompatibilný s TTL. 

 

Viac informácií o nastaveniach fotoaparátu nájdete v časti "Nastavenia fotoaparátu". 

 

Režim Clicker umožňuje používateľom alebo fotografovi vybrať si, kedy sa majú vziať 

jednotlivé fotografie namiesto štandardnej prevádzky, kde softvér automaticky preberá 

fotografie v predvolených intervaloch. Keď je zvolený režim clicker, softvér čaká, kým sa 

fotografia nevymaže buď fotografom, ktorý stlačí spúšť vo fotoaparáte, alebo používateľmi 

stlačením tlačidla na diaľkové ovládanie ("clicker"). Kliknutím môže byť bezdrôtové 

uzávierky, ktoré sa pripájajú k zásuvke na diaľkové ovládanie spúšte fotoaparátu alebo k 

bezdrôtovému diaľkovému ovládaču (napr. Bezdrôtovému moderátorovi) pripojenému k 

počítaču. Bezdrôtové diaľkové ovládanie by malo byť nastavené tak, aby posielalo Ctrl + Z. 

Stupeň snímania v režime clicker je: 

1. Obrazovka ready.jpg a živé zobrazenie sa zobrazia ako normálne, kým nestlačíte tlačidlo 

Štart (napr. Stlačením klávesu F4) 

2. Po stlačení tlačidla Štart sa obrazovka 1.jpg zobrazí bez textového odpočítavania a softvér 

počkaje, kým sa z fotoaparátu nevyfotografuje fotografia stlačením spúšte alebo pomocou 

diaľkového ovládania alebo zadaním Ctrl + Z na počítač. Obrazovka LCD na zadnej strane 

fotoaparátu je zapnutá, keď softvér čaká na odfotografovanie fotografie a zvyšok času 

vypne. Fotografie je možné nasnímať len vtedy, keď je obrazovka LCD zapnutá. 

3. Po vykonaní každej fotografie sa na obrazovke zobrazí náhľad, ak je v nastavení 

fotografických boxov povolené, a potom sa zobrazí obrazovka pre nasledujúcu fotografiu, 

napr. 2.jpg 
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4. Po prevzatí poslednej fotografie sa zobrazí obrazovka processing.jpg a fotografie sa 

vytlačia ako normálne 

 

Upozornenie: Pri používaní režimu externého blesku a režimu clicker nemôžete používať 

vzdialené uvoľnenie pripojené k fotoaparátu, pretože externý blesk sa nespustí po aktívnom 

zobrazení. Buď musíte urobiť každú fotografiu prostredníctvom počítača (napr. Pomocou 

tlačidla bezdrôtového moderátora alebo arkádového štýlu, ktorý posiela Ctrl + Z) alebo 

používať stredný rozsah DSLR, ako napríklad Canon EOS 80D, Canon EOS 70D alebo Canon 

EOS 60D a zakázať externý režim blesku a potom vypnite simuláciu expozície pri živom 

zobrazení a režim tichého snímania v nastaveniach živého zobrazenia fotoaparátu. 

Nastavenia výstupu 

Kliknutím na tlačidlo "Nastavenia ..." napravo od výstupných možností zobrazíte dialógové 

okno nastavení výstupu, ktoré vám umožní konfigurovať ukážku tlače a spôsob spracovania 

kópií JPEG tlačeného výstupu a konfigurovať zdieľanie fotografií pomocou Facebooku , 

Twitter, text alebo e-mail: 

 

Rozbaľovací zoznam "Výstup:" umožňuje určiť, či sa budú tlačiť iba fotografie vytlačené 

kópiou JPEG kópie uloženej v podadresári "prints", kopírovanie JPEG rozloženia sa uloží do 

podpriečinku "prints" bez alebo ak nie je vykonaná žiadna výstupná akcia. (Toto je rovnaké 

ako rozbaľovací zoznam "Výstup:" zobrazený v hlavnom dialógovom okne nastavení 

fotografickej kabíny). 
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Vyberte možnosť "Uložiť kópiu spracovaných fotografií", ak chcete uložiť kópiu každej 

fotografie vytvorenej fotoaparátom po jeho spracovaní, napr. otáčané, orezané, digitálne 

zväčšené, chromované, premenené na čiernobiele, tónované alebo použitý filter štandardu 

Instagram. Pôvodný nemodifikovaný obrázok z fotoaparátu sa uloží do priečinka na 

prevzatie (zadaný v súbore File> Preferences) a kópia spracovaného obrázka sa uloží do 

podpriečinku "processed". 

Spracovaný obrázok môže byť voliteľne zmenený, ostrý a pridaný prekryv. Ak chcete 

zobraziť dialógové okno "Spracované fotografie", kliknite na tlačidlo "Nastavenia 

spracovaných fotografií ...": 

 

Ak chcete upraviť spracovaný obrázok, začiarknite políčko "Zmena veľkosti, zvýraznenie a 

pridanie voliteľného prekrytia". 

Nastavenia šírky a výšky snímky určujú veľkosť uloženého obrázka. Ak sú nastavené na nulu, 

použije sa veľkosť fotografií s veľkosťou. 

Nastavenia šírky fotografie a výšky fotografie určujú veľkosť veľkosti fotografií. Ak je jedna z 

hodnôt 0, pomer strán fotografie sa použije na výpočet hodnoty, napr. na snímke obrazovky 

nad šírkou je nastavená na 600 a výška je nastavená na 0, čo poskytne výšku 400 pre 

neopreknutú fotografiu v orientácii na šírku. Fotografia je zmenená iba vtedy, ak je nová 

veľkosť menšia ako pôvodná. 

Hodnoty ľavého a horného posunu sa používajú na umiestnenie fotografie do obrázka. Je to 

užitočné, ak chcete pridať hranicu na uloženú fotografiu, napr. pridať hraničnú hodnotu 20 

pixlov nastavte ľavú a hornú odchýlku na 20 a nastavte šírku obrázka na 640 a výšku obrázka 

na 440. 

Fotografia sa dá pred pridaním do záberu zaostriť. Predvolené ostrenie je 85, nastavte ho na 

hodnotu 0, ak nevyžadujete ostrenie. 

Voliteľný prekryv sa môže pridať k spracovanému obrázku vložením obrázka PNG s názvom 

processed_photo_overlay.png do priečinka s obrázkami vo fotografických kabínach. Ak je 

prekrytie väčšie ako spracovaná fotografia, veľkosť sa zmení. Ak je menší ako fotka, je 

umiestnená v strede fotografie. 
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Ak chcete zobraziť malú miniatúru každej fotografie, vyberte možnosť Zobraziť miniatúry. 

Miniatúry môžu byť usporiadané zvisle po jednej strane obrazovky alebo vodorovne cez 

hornú alebo dolnú časť obrazovky. Kliknite na tlačidlo "Nastavenia ..." 

 

Ľavý posun udáva vzdialenosť pixlov prvej miniatúry od ľavého okraja obrazovky. Ak je 

zadaná záporná hodnota, vzdialenosť sa meria od pravého okraja obrazovky, napr. a 

hodnota -1 umiestni prvú miniatúru na pravej strane obrazovky. Horný posun udáva 

vzdialenosť pixlov prvej miniatúry od horného okraja obrazovky. Ak je zadaná záporná 

hodnota, vzdialenosť sa bude merať od spodného okraja obrazovky, napr. a hodnota -1 

umiestni prvú miniatúru do spodnej časti obrazovky. 

Šírka miniatúr určuje šírku miniatúry v pixeloch (výška obrázka sa vypočíta automaticky 

podľa pomeru strán fotografie). 

Horizontálne a vertikálne vzdialenosti určujú pozície zostávajúcich miniatúr vzhľadom na 

prvú miniatúru. Nastavenia na snímke vyššie umiestnia štyri miniatúry 240 pixelov široký v 

spodnej časti obrazovky a budú sústredené horizontálne, ak je rozlíšenie obrazovky 1366 x 

768. 

Predvolené nastavenie je zobrazovanie miniatúr iba počas odpočítavania fotografických 

kabín pri fotografovaní a nie na konci sekvencie snímania na obrazovke spracovania alebo 

tlače potvrdených obrazoviek. Ak chcete zobraziť miniatúry na konci sekvencie snímania, 

keď sa zobrazia potvrdené obrazovky spracovania alebo tlače, vyberte položku "Zobrazenie 

miniatúr pri spracovaní a tlači potvrdených obrazoviek". 

 

"Delay before layout layout (sek.):" Nastavenie je normálne nastavené na 0, aby boli 

fotografie vytlačené čo najskôr. Toto nastavenie je užitočné, ak je potrebné upraviť 

fotografie iným programom (napríklad spustením kvapôčky Photoshopu na úpravu fotografií 

alebo pomocou programu zelenej obrazovky na vytvorenie vysokej úrovne kvalitné 

fotografie na zelenej obrazovke) skôr, ako sa vytlačia pomocou funkcie DSLR Remote Pro. 

Pozrite si časť "Úprava fotografií pred tlačou", kde nájdete informácie o použití tejto 

možnosti. 

 



 

 

96 

DSLR Remote Pro for Windows 

Vyberte možnosť "Prihlásiť alebo kresliť fotografie pred tlačou", ak chcete umožniť 

používateľom čerpať rozloženie tlače pred vytlačením. Táto možnosť je užitočná na to, aby 

používateľom umožnil podpisovať fotografie pri spustení magickej zrkadlovej fotografickej 

kabíny s dotykovou obrazovkou. Viac informácií o používaní tohto nastavenia nájdete v časti 

"Podpisovanie alebo kreslenie na tlači". 

 

Ak chcete, aby ste sa mohli rozhodnúť, či chcete tlačiť obrázky alebo nie, vyberte položku 

"Potvrdiť pred tlačou" v dialógovom okne "Nastavenia výstupu" (toto je rovnaké ako 

začiarkavacie políčko "Potvrdenie pred tlačou" zobrazené v hlavnom dialógovom okne 

nastavení fotografických kabín) , Ak je táto voľba zvolená, rozloženie tlače sa zobrazí na 

obrazovke tlačidlami "Tlačiť" a "Zrušiť" v ľavom hornom rohu. Používatelia by mali kliknúť na 

tlačidlo "Tlačiť" (alebo stlačiť klávesu Enter alebo klávesu A) na tlač obrázkov alebo kliknúť 

na tlačidlo "Zrušiť" (alebo stlačiť kláves Esc alebo klávesu X), aby ste odmietli výtlačky a 

vrátili sa pripravená obrazovka. Používatelia môžu tiež stlačiť tlačidlo P (alebo klepnúť na 

tlačidlu "Potvrdiť tlač (bez kópie JPEG)") na tlač bez kopírovania kópie tlačeného výstupu do 

samostatného priečinka. Táto možnosť je užitočná, ak chcete používateľom ponúknuť iba 

možnosť tlače alebo tlač a kopírovanie výstupu do samostatného priečinka (napríklad 

kopírovanie do priečinka na inom počítači so systémom Breeze Kiosk). 

 

Začiarknutím políčka Odstrániť fotografie, ak nie je vytlačené, odstráňte pôvodné fotografie 

stiahnuté z fotoaparátu, ak sa používateľ rozhodne nevytlačiť. 

 

Nastavenie "Maximálny počet kópií" obmedzuje maximálny počet kópií, ktoré má užívateľ 

možnosť vybrať. 

Ak je zvolený reţim zadávania dotykovej obrazovky a ak sú definované akcie s dotykovou 

obrazovkou na potvrdenie alebo zrušenie tlače, tlačidlá "Tlačiť" a "Zrušiť" sa nezobrazia. 

Oblasti citlivé na dotykový displej je možné zobraziť pomocou obrázka confirm_printing.jpg. 

 

Ak sa obrázok obrazovky potvrdí_printing.jpg nachádza v priečinku s obrázkami na 

fotografické búdky, použije sa na pozadí v okne potvrdenia tlače, aby sa zobrazili pokyny 

alebo dotykové obrazovky. 

Ak sa obrázok na obrazovke print_confirmed.jpg nachádza v priečinku s obrázkami 

fotografických stánkov, zobrazí sa, ak používateľ vyberie tlač. To umožňuje obrazovke 

processing.jpg zobraziť správu ako "Spracovanie, čakajte prosím ..." a print_confirmed.jpg, 

aby ste zobrazili správu ako "Ďakujeme, prosím, nechajte stánku teraz." Vaše fotky sa 

vytlačia vonku. 

Upozorňujeme, že ak je vybratá možnosť "Prihlásiť alebo kresliť fotografie pred tlačou", 

obrazovka výkresu sa môže použiť na prijímanie alebo odmietanie fotografií a na výber 
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počtu kópií na tlač. Vo väčšine prípadov sa obrazovka s potvrdením tlače nevyžaduje, ak sa 

používa voľba "Prihlásiť alebo kresliť fotografie pred tlačou". 

 

Kliknutím na "Veľkosť a pozícia ukážky ..." zadajte, ako sa má zobraziť náhľad pred tlačou: 

 

Náhľad pre tlač je možné orezať povolením možnosti "Orezať náhľad tlače" a špecifikovať 

ľavý horný roh a šírku a výšku orezanej plochy (tieto nastavenia sú v pixeloch). Je to užitočné 

pri tlači dvojitých pások, na ktorých sú vytlačené dva pásiky 2 "x6" na jeden list papiera s 

rozmermi 4 "x6" a automaticky tlačia na dva pásiky 2 "x6". Náhľad pre tlač by normálne 

zobrazoval celú tlač 4 "x6" s dvoma pruhmi vedľa seba, ale orezaním náhľadu tlače sa môže 

zobraziť len jeden pásik. Napríklad typická tlačiareň s farbami farieb tlačí pri 300 dpi, pri tlači 

rozmerov 1200x1800 pixelov pri tlači 4 "x6" média v orientácii na výšku. Môžete ho orezať 

tak, aby sa v náhľade tlače zobrazila iba ľavá polovica pásky nastavením left = 0, top = 0, 

width = 600, height = 1800. 

 

Náhľad pre tlač je možné otočiť o 90 stupňov CW, 90 stupňov CW alebo o 180 stupňov 

pomocou nastavenia otáčania. Normálne je to možné nastaviť na hodnotu "Žiadne". Ak sa 

náhľad tlače zobrazí na jeho strane, pravdepodobne to znamená, že orientácia stránky je v 

nastaveniach tlačiarne nastavená nesprávne. Nastavenie otočenia sa môže použiť na 

kompenzáciu, ale bolo by lepšie zmeniť nastavenie orientácie stránky v nastaveniach 

tlačiarne a aktualizovať rozloženie tlače. 

 

Veľkosť a poloha náhľadu tlače môžete nastaviť posunutie náhľadu, nastavenie šírky a výšky. 

Náhľad pre tlač je možné presunúť na obrazovku, napr. na vytvorenie priestoru pre tlačidlá 

potvrdenia tlače pomocou nastavení ľavého a horného posunutia. Ak napríklad necháte 

priestor v rozmedzí 200 pixelov v ľavej časti obrazovky, nastavte predtlač vľavo odsadený na 

200. Ak sú nastavenia šírky a výšky náhľadu na náhľad nastavené na hodnotu 0, náhľad tlače 

sa zmení na veľkosť zvyšku obrazovky. Nastavte nastavenia šírky a výšky ukážky tlače na 

hodnoty iné ako 0, ak chcete určiť veľkosť obrázka ukážky tlače. Náhľad pre tlač bude 

rozmerovaný a vystredený tak, aby sa zmestil do oblasti náhľadu. 

Oblasť ukážky tlače je možné upraviť aj pomocou editora dotykovej obrazovky. 
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Použite časový limit (sekundy): "na určenie časového limitu, ako dlho by mal byť zobrazený 

náhľad tlače (predvolený časový limit je 300 sekúnd). Nastavte rozbaľovací zoznam akcií 

časového limitu na akciu, ktorá by sa mala vykonať po uplynutí časového limitu (predvolené 

nastavenie má zrušiť tlač). 

 

Použite možnosti zdieľania, ak chcete povoliť zdieľanie fotografií nahraním na vlastnú 

stránku používateľa Facebooku, Tweeting, textové správy (MMS alebo SMS) alebo 

odoslaním e-mailov s fotografiami. Pozrite si časť o odovzdaní do sociálnych sietí, kde 

nájdete informácie o tom, ako to nastaviť. 

Ak chcete povoliť zdieľanie animovaných súborov GIF prostredníctvom e-mailu, Facebooku, 

Twitteru alebo textových správ, vyberte položku Zdieľať animované GIF. Pri zdieľaní 

animovaných GIF na Facebooku sú GIF hostované na www.giphy.com 

 

Upozorňujeme, že pri zdieľaní animovaných GIF, prosím, majte na pamäti, že súbory môžu 

byť veľké, a preto je najlepšie zachovať veľkosť obrázkov malú, aby sa predišlo príliš veľkým 

súborom na zdieľanie. To môže mať za následok, že animovaný GIF sa na obrazovke 

zdieľania zobrazí veľmi malý. Náhľad je možné zväčšiť zvýšením maximálneho nastavenia 

upscalingu v percentách, napr. nastavte túto hodnotu na 200, aby ste zobrazili animovaný 

GIF 2x normálnu veľkosť alebo 300 pre 3x normálnu veľkosť. 

Ak chcete zdieľať videá nasnímané v režime videokamery, vyberte možnosť Zdieľať videá. 

 

Vyberte voľbu "Tlač", aby ste používateľom poskytli možnosť tlače fotografií na obrazovke 

zdieľania. Používatelia môžu fotografie vytlačiť zadaním P alebo použitím funkcie dotykovej 

obrazovky "Zdieľanie: Tlač fotografií". Fotografie sa môžu vytlačiť, ak je výstup nastavený na 

"Tlač a ukladanie kópie JPEG" alebo "Len kópia JPEG". Obrazovka share_printing.jpg sa 

zobrazuje minimálne 5 sekúnd pri každom výbere tlače zo zdieľania. Počet výtlačkov, ktoré 

sa dajú vytvoriť na obrazovke zdieľania, môžete obmedziť kliknutím na tlačidlo "Nastavenia 

...": 

 

Nastavte "Počet povolených výtlačkov" na maximálny počet povolených výtlačkov alebo na 

0, ak nie je obmedzený. Potom zadajte správu, ktorá sa zobrazí, ak sa používateľ pokúsi 

vytlačiť viac kópií ako je povolené. 



 

 

99 

DSLR Remote Pro for Windows 

 

Ak používateľ vytlačí fotografie raz alebo viackrát z obrazovky zdieľania, fotografie nebudú 

vytlačené ďalšie kópie, ak je výstup nastavený na "Vytlačiť a uložiť kópiu JPEG". Ak 

používateľ nevytlačí fotografie z obrazovky zdieľania a výstup je nastavený na "Tlač a 

ukladanie kópie JPEG", fotografie sa vytlačia po ukončení obrazovky zdieľania pomocou 

aktuálne vybraného počtu kópií. 

 

V predvolenom nastavení sa na obrazovke zdieľania zobrazuje obrázok s náhľadom na tlač 

so stredom na obrazovke s výškou maximálne 2/3 výšky obrazovky. Toto nastavenie môžete 

prepísať nastavením náhľadu vľavo, hore, doľava a dole na nenulové hodnoty. Ľavá hodnota 

je posun v obrazových bodoch od ľavého okraja obrazovky. Najvyššia hodnota je posun v 

pixeloch od horného okraja obrazovky. Hodnoty šírky a výšky určujú maximálnu šírku 

obrázka náhľadu v pixeloch. 

 

Vyberte možnosť "Vytvoriť animované fotky GIF fotiek", aby ste vytvorili animovaný obrázok 

formátu GIF z fotografií vytvorených s voliteľnou prekryvnou a titulnou stranou. 

Prečítajte si sekciu animovaných GIF, kde nájdete podrobnosti o tom, ako nastaviť 

animované GIF v režime fotografických boxov a v režime videa. 

 

Ak je výstupná voľba nastavená na možnosť "Tlačiť a uložiť kópiu JPEG" alebo "Len kópiu 

JPEG", názov súboru kopírovaného výstupu JPEG sa dá špecifikovať pomocou poľa "Názov 

súboru pre kópiu výstupu JPEG:". Táto hodnota môže používať tokeny na určenie hodnôt, 

ktoré sa určujú pri behu, napr. % d predstavuje dátum a% t čas. Pozrite si sekciu tokenov, 

kde nájdete zoznam dostupných tokenov. Kópia vytlačeného výstupu vo formáte JPEG je 

presná kópia toho, čo sa odosiela do tlačiarne a môže sa použiť na opakované tlače po 

udalosti. 

Voliteľnú druhú kópiu vytlačeného výstupu môžete uložiť do iného priečinka výberom 

možnosti "Kopírovať kópiu JPEG kópie vytlačeného výstupu do priečinka:". Kliknutím na 

tlačidlo "Nastavenia ..." zobrazte dialógové okno "Kopírovať nastavenia JPEG": 
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Môžete určiť priečinok, v ktorom je uložená dodatočná kópia vytlačeného výstupu pomocou 

poľa "Priečinok:". Ak zostane prázdna, súbor JPEG sa uloží do podkategórie s názvom 

"kopírovať". Môžete tiež zadať úplný názov priečinka, do ktorého sa majú kopírovať obrázky 

(napríklad "C: \ Print copies") alebo názov iného podadresára (napríklad "Backup"). Názov 

priečinka môže tiež používať tokeny na zadanie hodnôt, ktoré sa určujú pri behu. Druhá 

kópia výstupu tlače môže byť pred uložením orezaná, zmenšená a otočená. 

 

Kvalita pri ukladaní kópií JPEG rozloženia predvolené na 90 (zo 100). Toto nastavenie môžete 

upraviť ukončením softvéru a úpravou nasledujúceho nastavenia v registri systému 

Windows: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ BreezeSystems \ DSLRRemotePro \ 100 

\ PhotoboothJpegSaveQuality 

Toto nastavenie môžete zmeniť aj po ukončení funkcie DSLR Remote Pro a potom spustením 

nástroja Configure.exe v inštalačnej zložke. 

Možnosti spustenia fotografického stánku 

 

K dispozícii sú nasledujúce možnosti spustenia: 

"Len klávesnica (ignoruje Toto je predvolené nastavenie, kde sa dá spustiť sekvencia 

fotografických kabín myš alebo dotykový displej) " 

"Ľavým kliknutím kdekoľvek spustite" 

 pomocou bežných klávesových skratiek, napr. F4 

Toto nastavenie umožňuje myši alebo dotykovú obrazovku spustiť sekvenciu fotografických 

kabín. Používateľ jednoducho potrebuje kliknúť ľavým tlačidlom myši alebo stlačiť kdekoľvek 

na displeji, ak používa dotykovú obrazovku 

  

"Ľavé kliknutie na začiatok, vpravo Toto nastavenie umožňuje použiť štandardnú myš na 

spustenie sekvencie (vľavo kliknutím prepnete režim ČB do režimu " 

"Kliknutím ľavým tlačidlom doľava spustite" 

"Ľavým kliknutím vľavo dole sa spustí farebná sekvencia, vľavo dole pre čiernobiele" 

 kliknite na tlačidlo) alebo prepínate medzi čbom a farebnými režimami (kliknite pravým 

tlačidlom myši) 

 

Toto nastavenie je navrhnuté pre dotykové obrazovky a vyžaduje, aby používateľ klikol na 

ľavú hornú piatu obrazovku a začal postupnosť. Obrázok ready.jpg by mal byť upravený tak, 

aby ukazoval užívateľovi, kam sa dotkne obrazovky a začne sekvenciu. 
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Toto nastavenie je navrhnuté pre dotykové obrazovky a vyžaduje, aby používateľ klikol v 

ľavom hornom rohu obrazovky, aby spustil sekvenciu farebne a spodné vľavo piate, aby ju 

spustil čierne a biele. Obrázok ready.jpg by mal byť upravený tak, aby používateľovi ukázal, 

ktoré oblasti sa dotknú, aby spustili sekvenciu. 

  

"Dotyková obrazovka" Toto nastavenie umožňuje až 18 oblastí na dotykovej obrazovke, aby 

mali rôzne činnosti (podrobnejšie opísané nižšie) 

 

 

Nastavenia dotykovej obrazovky 

 

Na dotykovom displeji je možné definovať až 18 oblastí, ako je napríklad spustenie 

sekvencie, prepínanie medzi farbami a čiernou farbou, výber počtu kópií atď. Najprv vyberte 

možnosť "dotyková obrazovka" v rozbaľovacej ponuke "Možnosti spustenia" a potom 

kliknite na tlačidlo "Nastavenia ..." a zobrazí sa dialógové okno nastavení dotykovej 

obrazovky: 

 

Vyberte akciu pomocou rozbaľovacích zoznamov vľavo a oblasti na dotykovej obrazovke, 

ktorá aktivuje akciu pomocou príslušných políčok "Left", "Top", "Right" a "Bottom". Hodnoty 
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zadané v editacných poliach sú súradnice obrazovky v pixeloch s pôvodom v ľavom hornom 

rohu. Príklad na snímke vyššie definuje tri citlivé oblasti na dotykovej obrazovke: 

1. Plocha 300 x 300 pixlov v ľavom hornom rohu obrazovky, ktorá spúšťa sekvenciu 

fotokomora (akcia je nastavená na "Release") 

2. Malá obdĺžniková oblasť s veľkosťou 300x150 pixelov umiestnená pod prvou oblasťou, 

ktorá vyberá čb. Režim 

3. Druhá oblasť podobná položke 2, ktorá vyberá farebný režim 

 

Činnosti dotykovej obrazovky možno tiež interaktívne zobraziť alebo upraviť pomocou myši 

kliknutím na tlačidlo "Zobraziť / upraviť oblasti dotykovej obrazovky ...". Keď sa prvýkrát 

otvorí editor akcie na dotykovej obrazovke, zobrazí sa obrazovka ready.jpg a akcie na 

dotykovom displeji ako krabice s bielymi obrysmi a zeleným textom, ktorý označuje akciu. 

Akciu môžete presunúť kliknutím do poľa a posunutím myši ľavým tlačidlom podržaným. 

Veľkosť schránky môžete upraviť pretiahnutím rohov ľavým tlačidlom myši. Činnosti 

dotykovej obrazovky je možné odstrániť kliknutím pravým tlačidlom na akciu a výberom 

položky "Odstrániť akciu" z ponuky. Nové akcie sa pridali kliknutím pravým tlačidlom myši a 

výberom položky "Pridať akciu ...". Rôzne obrazovky je možné zobraziť kliknutím pravým 

tlačidlom myši a výberom požadovanej obrazovky. 

Ukončite editor akcie dotykovej obrazovky stlačením klávesu escape alebo kliknutím pravým 

tlačidlom myši a výberom položky "Exit" z ponuky. Ak boli akcie touchsrceen upravené, 

zobrazí sa potvrdzovacie dialógové okno s otázkou, či chcete zmeny uložiť. 

Upozorňujeme, že editor akcie dotykovej obrazovky upravuje iba pozície dotykových 

obrazoviek. Neaktualizuje obrázky na obrazovke JPEG, ktoré zobrazujú grafiku tlačidiel 

dotykovej obrazovky. Na tento účel je potrebné použiť editor obrázkov, ako napríklad 

Photoshop Elements. 

Normálne sa zobrazí chybové hlásenie, ak sa rôzne akcie dotykovej obrazovky prekrývajú, 

pretože ýber dvoch akcií môže priniesť podivné výsledky. Niekedy je užitočné mať možnosť 

prekrývať akcie dotykovej obrazovky, aby bolo možné použiť jeden dotyk na vykonanie 

viacerých akcií. Ak chcete povoliť prekrývajúce sa činnosti dotykovej obrazovky, najprv 

ukončíte funkciu DSLR Remote Pro a potom spustite nástroj Configure.exe (ktorý je v 

inštalačnej zložke) a v sekcii Photo Booth vyberte možnosť 

"AllowOverlappingTouchscreenAreas". Spustite znova zariadenie DSLR Remote Pro a umožní 

sa prekrytie oblastí dotykovej obrazovky. Keď sa akcie dotykovej obrazovky prekrývajú, akcie 

sa vykonajú v poradí, v akom sú definované v dialógovom okne Nastavenia dotykovej 

obrazovky. 

Dôležité: Ak sa rozhodnete použiť prekrývajúce sa dotykové obrazovky, skúste to veľmi 

opatrne, pretože niektoré kombinácie akcií môžu spôsobiť neočakávané výsledky. 
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Voliteľné heslo je možné použiť na ochranu funkcie "Exit full-screen photo booth" zadaním 

hesla do poľa "Photo Box exit action password". Mnohí prevádzkovatelia fotografických 

boxov definujú na obrazovke tajnú akciu dotykovej obrazovky, čím ukončia režim 

fotografických kabín, čo môže spôsobiť problémy, ak ich nájdu používatelia, pretože im to 

umožní vymaniť sa z režimu plnej fotografickej kabíny. Použitie hesla na ochranu pred týmto 

problémom by malo zabrániť problémom, ak sa používateľovi podarí nájsť funkciu 

dotykového displeja v režime foto-stanu. 

 

Voliteľná dotyková klávesnica sa môže zobraziť na začiatku alebo na konci sekvencie 

fotografovania, aby mohli používatelia zadávať informácie, ako napríklad ich e-mailovú 

adresu. Tieto informácie sa ukladajú do súboru XML uloženého po každej sekvencii 

snímania. Pomocou rozbaľovacieho zoznamu zvoľte, kedy sa má klávesnica dotykovej 

obrazovky zobraziť a testovať ju klávesom "Test klávesnica ...". Hodnota "Časový limit 

(sekundy):" umožňuje zadanie časového limitu pre klávesnicu. Ak sa používateľ nedotkne 

dotykovej obrazovky pred uplynutím časového limitu, dotyková obrazovka sa automaticky 

zatvorí. 

Viac podrobností nájdete v časti popisujúcej dotykovú klávesnicu. 

 

Vyberte možnosť "Zobraziť kurzor myši", ak chcete zobraziť kurzor myši na obrazovkách, 

ktoré akceptujú dotykový displej, aby ste mohli ovládať fotografickú kabínu myši. To môže 

byť vhodné na testovanie, ak nie je k dispozícii dotyková obrazovka, alebo ak necháte myš 

mať plnú kontrolu nad fotografickou kabínou, ktorá nemá dotykovú obrazovku. Poznámka: 

toto nastavenie nie je uložené v súboroch nastavení XML a pri načítavaní profilov sa 

ignoruje. 

 

"Spustiť skript" Akcie dotykovej obrazovky 

Ak chcete spustiť skript AutoHotKey (prípona súboru ahk), dávkový súbor systému Windows 

(rozšírenie súboru bat alebo cmd) alebo spustiteľný súbor (prípona súboru exe), môžete 

spustiť akcie dotykovej obrazovky spustiť skript a spustiť skript (heslo). Tieto akcie na 

dotykovom displeji sú aktívne iba v pripravených a pohotovostných obrazovkách a pri 

stlačení vyhľadávajú skript alebo spustiteľný súbor v aktuálnej zložke s obrázkami na 

fotografické búdky s názvom súboru začínajúcim skriptom, napr. script_shutdown.ahk. 

Akcia dotykovej obrazovky spustiť skript (heslo) funguje presne rovnakým spôsobom, s 

výnimkou toho, že pred spustením skriptu požiada o heslo. Heslo je rovnaké heslo ako akčné 

heslo "exit box". 
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Rozloženie tlače 

 

Odporúčaná metóda na vytvorenie rozloženia tlače je použitie editora rozloženia tlače a 

jedného z prednastavených rozložení tlače. Metóda automatického rozloženia tlače 

popísaná nižšie bola zachovaná kvôli kompatibilite so staršími verziami DSLR Remote Pro. 

Možnosť automatického rozloženia tlače sa používa, ak nie je začiarknuté políčko "Vlastné 

rozloženie" a možnosti kliknutím na tlačidlo "Tlač rozloženia .." 

 

Tlač môže mať voliteľné pozadie so záhlavím a / alebo päty. Keď zariadenie DSLR Remote 

Pro for Windows pripravuje obrázok na tlač, hľadá nasledujúce súbory v priečinku s 

obrázkami vo fotografických boxoch: 

 

background.jpg - voliteľný obrázok, ktorý je umiestnený na stránke 

image_overlay.png - voliteľný obrázok, ktorý prekrýva každú fotografiu a používa informácie 

o transparentnosti uložené v alfa kanále 

overlay.png - voliteľný obrázok, ktorý prekrýva stránku a používa informácie o 

transparentnosti uložené v alfa kanále 

 

Nasledujúce súbory sú tiež podporované pre spätnú kompatibilitu so starými verziami DSLR 

Remote Pro. Odporúča sa, aby sa tieto súbory nepoužívali na nové rozloženia tlače. Pri 

nových rozloženiach tlače použite editor úprav rozloženia tlače a pridajte logá atď. Pomocou 

pozadia pozadia background.jpg alebo prekryvného obrázku overlay.png. 

header.jpg - voliteľný obrázok, ktorý je vycentrovaný a umiestnený v hornej časti stránky 

footer.jpg - voliteľný obrázok, ktorý je vycentrovaný a umiestnený v spodnej časti stránky 

left.jpg - voliteľný obrázok, ktorý je vertikálne vystredený a umiestnený na ľavej strane 

stránky medzi záhlavím a päte (iba automatické rozloženie) 
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right.jpg - voliteľný obrázok, ktorý je vertikálne umiestnený a umiestnený na pravej strane 

stránky medzi záhlavím a päte (len automatické rozloženie) 

middle.jpg - voliteľný obrázok, ktorý je vertikálne vycentrovaný a umiestnený medzi každý 

stĺpec obrázkov (len automatické rozloženie) 

 

Obrázky sú potom usporiadané v mriežke, ktorá vyplní vytlačiteľnú oblasť stránky bez 

akéhokoľvek miesta, ktoré je zachytené v záhlaví alebo zápätí. Ak je začiarknuté políčko 

"Otočiť obrázok na maximalizáciu veľkosti", obrázky sa otáčajú o 90 stupňov, ak by to 

poskytlo väčší obrázok. napr. ak je oblasť tlače pre obraz v mriežke vysoká 80 mm a šírka 50 

mm a obrázok bol nasnímaný v orientácii na šírku, otočí sa o 90 stupňov, aby sa lepšie 

vyplnila oblasť tlače. 

 

Ak sa počet obrázkov zhoduje s počtom riadkov, obrázky sa môžu v každom stĺpci zopakovať 

výberom položky "Opakovať obrázky na vyplnenie prázdnych stĺpcov". Toto je užitočné pri 

tlači pásov obrázkov na papieri zo sublimačnej tlačiarne farbiva, napr. dve kópie pásov 4 x 1 

na papier 8 x 6 papiera. 

 

Najjednoduchší spôsob, ako zistiť, ako to všetko ide, je spustenie programu DSLR Remote 

Pro pre systém Windows a vykonanie niektorých testovacích záberov. Najprv nastavte 

nastavenia tlačiarne výberom položky "Nastavenie tlačiarne ..." v ponuke Súbor a potom 

nastavte základné nastavenia fotografických kabín pomocou dialógového okna Nastavenie. 

Urobte testovací postup stlačením klávesov Shift + F4 alebo výberom položky "Photobooth 

Test Shot" z ponuky Súbor. Toto bude mať sekvenciu obrázkov a vytvorí sa testovacia 

stránka, ktorá sa uloží ako photobooth_test_shot.jpg. Vložte tento obrázok do editora 

obrázkov (alebo BreezeBrowser Pro) na zobrazenie rozloženia. Potom vykonajte akékoľvek 



 

 

106 

DSLR Remote Pro for Windows 

zmeny obrázkov background.jpg, header.jpg, footer.jpg alebo overlay.png a nastavení 

fotografických boxov a vykonajte ďalšie testovacie zábery, kým nebudete spokojní s 

rozložením. 

 

Tip: Ak chcete nastaviť predvoľby tlačiarne pri každom spustení programu DSLR Remote Pro 

for Windows, prejdite do ovládacieho panela systému Windows, zvoľte "Tlačiarne a faxy" a 

potom kliknite pravým tlačidlom na tlačiareň, aby ste zmenili svoje predvoľby. 

 

Niektoré príklady usporiadania pomocou štyroch záberov usporiadaných v dvoch stĺpcoch so 

štyrmi snímkami 

 

S left.jpg nad ľavú hranicu, middle.jpg umiestnený medzi stĺpmi, right.jpg dole na pravom 

okraji a footer.jpg v dolnej časti 
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 Rovnaké rozloženie ako prvý príklad, ale bez obrázkov left.jpg alebo right.jpg, ktoré definujú 

ľavý a pravý okraj 

  

 

 

Rovnaké rozloženie ako predchádzajúci príklad, ale bez obrázka middle.jpg umiestneného 

medzi stĺpcami 
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Rovnaké rozloženie ako predchádzajúci príklad, ale s okrajom 2 mm okolo každého obrázka 

  

 

Vlastné rozloženie, kde je veľkosť a pozícia každej fotografie špecifikovaná individuálne 

(použite editor rozloženia tlače na vytvorenie takých rozložení). 

 

 

Ďalšie výstupné možnosti 

 

Obrázky je možné zaostriť začiarknutím políčka "Zaostriť obrázky" a určením miery 

zaostrenia v rozmedzí od 0 do 100. Požadované množstvo zaostrenia závisí od osobnej chuti, 

fotoaparátu a tlačiarne. Hodnota okolo 75 je dobrým východiskovým bodom. 
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Ak je začiarknuté políčko "Vykresliť obrázok, ak je to potrebné, aby bolo možné vytlačiť", 

obrázok sa orezá, čím sa vyplní tlačiarenská oblasť v mriežke. napr. ak je oblasť tlače v 

mriežke štvorcová, rovnomerné časti ľavej a pravej strany obrazu budú orezané, aby boli 

štvorcové. 

 

Fotografie sa dajú vytlačiť farebne, čisto čierno-biele, tónované čierne a biele (napríklad 

sépia) alebo filtre štýlu "I nstagram" (súbory 1 až 6) výberom príslušnej voľby z 

rozbaľovacieho zoznamu s názvom "Tlač fotografií:". Môžete tiež prepínať medzi týmito 

možnosťami, keď je softvér spustený v režime fotografií na celú obrazovku pomocou 

nasledujúcich klávesových skratiek: 

Ctrl + C vyberte farbu 

Ctrl + B vyberte čiernobielo Ctrl + T a zvoľte tónovanie 

Ctrl + F vyberte filter 1 Ctrl + G vybrať filter 2 Ctrl + H vybrať filter 3 Ctrl + I vybrať filter 4 Ctrl 

+ 

Ctrl + W na prepínanie medzi farbou a ČB 

W prechádzať farbou, čiernou farbou, tonizáciou a filtrom 1 až 6 

, 

Ak je zvolená možnosť "tónovaný", nastavenia odtiene a sýtosti je možné nastaviť, keď je 

softvér spustený v režime fotografií na celú obrazovku pomocou nasledujúcich klávesových 

skratiek: Ctrl + kurzor doľava / Ctrl + pravý na úpravu odtieňa a kurzorom Ctrl + up / Ctrl + 

down nastavenie sýtosti. Stavová správa s aktuálnymi nastaveniami sa krátko zobrazí v 

pravom dolnom rohu displeja, keď upravujete odtieň a sytosť v režime fotografií na celú 

obrazovku. Nastavenie čiarového čiernobieleho odtieňa na 200 a sýtosť na 40 je dobrým 

východiskovým bodom pre sépiové tónované výtlačky. 

 

Pozrite si časť Ďalšie filtre, kde nájdete informácie o filtroch typu Instagram a používaní 

filtrov kreatív. 

Titulky 

Môžete pridať až 12 titulkov výberom tlačidla "Upraviť titulky ...": 
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Ak chcete povoliť titulok, vyberte ho z rozbaľovacieho zoznamu "Upraviť:". Potom 

začiarknite políčko "Povoliť nadpis", ak chcete povoliť titulok alebo ho zrušiť, ak chcete 

zakázať titulok. 

 

Každý titulok môže v prípade potreby obsadiť viac ako jeden riadok a je vľavo odôvodnený. 

Môžu sa tiež špecifikovať veľkosť písma, farba a rotácia textu (v hodinách v smere 

hodinových ručičiek). Veľkosť písma je vypočítaná pomocou rozlíšenia tlačiarne a písmo vo 

výške 72 bodov by malo poskytnúť text vo výške jeden palec (jeden bod je 1/72 palca). 

Titulok sa vytlačí v zvolenej farbe písma s priehľadným pozadím. Tokeny môžu byť použité v 

texte titulkov na vloženie hodnôt, ako je% d pre dátum a% t pre čas začatia sekvencie, 

{comment} pre komentáre zadané na hlavnej obrazovke a {filename} pre názov súboru 

použitý pre kópiu JPEG rozloženia tlače. Pozrite si sekciu o žetónoch, kde nájdete zoznam 

dostupných tokenov. 

Zadajte pozíciu titulkov ako posuny v pixeloch v hornej a ľavej časti stránky. 

 

Použitie efektov na obrázky pred tlačou 

Pomocou príkazu editora môžete spustiť príkaz alebo skript na každom obrázku po stiahnutí. 

To by sa dalo použiť na spustenie kvapôčky Photoshopu na úpravu obrázka. 

Ďalšie informácie nájdete v časti "Úprava fotografií pred tlačou". 

 

Režim rýchleho zmenšenia veľkosti 

Režim rýchleho zmenšenia veľkosti používa rýchlu interpolučnú metódu na zmenu veľkosti 

fotografií pri príprave obrázkov na tlač. Môže to mať za následok mierne zníženie kvality 

obrazu, ale skráti čas potrebný na prípravu obrázkov na tlač až o 30%. Režim rýchleho 

zmenšenia veľkosti môže byť zakázaný ukončením funkcie DSLR Remote Pro a nastavením 

nasledujúcej hodnoty v registri systému Windows na hodnotu 0 (predvolené nastavenie 1 

umožňuje režim rýchleho prestavenia): HKEY_CURRENT_USER \ Software \ BreezeSystems \ 
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DSLRRemotePro \ 100 \ PhotoboothFastResize Toto nastavenie môže byť tiež zmeníte 

ukončenie funkcie DSLR Remote Pro a potom spustite nástroj Configure.exe v inštalačnej 

zložke. 

 

Spúšťanie externých príkazov 

Externé príkazy je možné použiť na prispôsobenie spôsobu fungovania fotografickej kabíny, 

napr. odosielaním e-mailov alebo zapínaním a vypínaním svetiel. Existujú tri rôzne spôsoby, 

ako môžete spustiť externé príkazy pri snímaní v režime fotografií na celú obrazovku: 

1. Po stiahnutí každej fotografie 

2. Keď sa obrazovka s fotografickou kabínou zmení počas sekvencie snímania fotografických 

kabín 

3. Keď sa súhrnný súbor XML zapíše po vytlačení alebo uložení výstupu fotografickej kabíny 

Spúšťanie príkazov po stiahnutí každej fotografie 

Je to užitočné, ak je potrebné fotografie upraviť pomocou externého programu alebo 

kvapôčky Photoshopu pred vytlačením. Ak to chcete urobiť, použite možnosť Upraviť 

obrázky a vyberte možnosť príkazového riadku. Viac informácií nájdete v časti s názvom 

Úprava fotografií pred tlačou. 

 

Spúšťanie príkazov pri zmene obrazovky fotografického stánku 

To umožňuje spustenie príkazu pri každej zmene obrazovky fotografického boothu počas 

sekvencie fotografovania v fotografickej kabíne. Úplný názov cesty na obrazovke sa odovzdá 

ako argument príkazového riadku príkazu napr. C: \ Program Files \ BreezeSys \ DSLR 

Vzdialený Pro \ PhotoboothImages \ ready.jpg. Ak chcete povoliť tieto dve hodnoty, musíte 

byť uložené v registri systému Windows: PhotoboothStatusCmdEnable a 

PhotoboothStatusCmd (podrobnosti nájdete nižšie). 

 

Spúšťanie príkazu pri zapisovaní súhrnného súboru XML 

To umožňuje spustenie príkazu po uložení alebo tlači výstupu fotografického boxu a zápisu 

súhrnného súboru XML. Úplný názov súboru súhrnu XML sa prenesie ako príkaz príkazového 

riadku príkazu. Ak chcete povoliť tieto dve hodnoty, musíte byť uložené v registri systému 

Windows: PhotoboothStatusCmdEnable a PhotoboothStatusCmdXML (podrobnosti nájdete 

nižšie). 

 

Nastavenia databázy Registry systému Windows 
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Ak chcete povoliť zmenu zobrazenia obrazovky fotografických kníh alebo príkazy súhrnného 

súboru XML, mala by sa v registri systému Windows nastaviť nasledovná hodnota 

REG_DWORD na 1: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ BreezeSystems \ DSLRRemotePro \ 

100 

\ PhotoboothStatusCmdEnable 

 

Príkaz na zmenu obrazovky fotografického boothu je definovaný pomocou nasledujúcej 

hodnoty REG_SZ: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ BreezeSystems \ DSLRRemotePro \ 

100 \ PhotoboothStatusCmd 

 

Príkaz súhrnného súboru XML sa definuje pomocou nasledujúcej hodnoty REG_SZ: 

HKEY_CURRENT_USER \ Software \ BreezeSystems \ DSLRRemotePro \ 100 \ 

PhotoboothStatusCmdXML 

 

Zadajte prázdny reťazec alebo odstráňte hodnotu registra pre PhotoboothStatusCmd alebo 

PhotoboothStatusCmdXML, ak chcete spustiť jeden príkaz, ale nie druhý. Tieto nastavenia je 

možné upravovať pomocou nástroja Windows regedit. 

Tieto nastavenia je možné zmeniť aj po ukončení funkcie DSLR Remote Pro a potom 

spustením pomôcky Configure.exe v inštalačnej zložke. 

 

10.4 Obrazovky zobrazené používateľovi 
 

Obrazovky zobrazené používateľovi 

Ak je vybraný režim celej obrazovky (stlačením klávesov Ctrl + F4 vstúpite do režimu celej 

obrazovky a zobrazíte pripravený obrázok), môže sa používateľovi zobraziť séria obrázkov, 

ktoré im ukážu, čo sa deje, a propagovať fotografickú kabínu. Tieto obrázky sa uchovávajú v 

rovnakom priečinku ako obrázky pozadia, hlavičky a päty a sú nasledujúce: 

 

ready.jpg - obrázok zobrazený, keď je produkt DSLR Remote Pro pre systém Windows 

pripravený vykonať ďalšiu sadu fotografií 

ready_overlay.png - voliteľné prekrytie obrazovky zobrazené na obrazovke ready.jpg a 

zobrazení živého zobrazenia (ďalšie informácie nájdete nižšie) 

1. jpg, 2.jpg atď. - obrázok zobrazený pred prvým, druhým, tretím atď. Obrázkov spolu s 

textom zadaným v dialógovom okne nastavenia 

 taking.jpg - obrázok zobrazený približne 1 sekundu pred každým výstrelom 
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release.jpg - voliteľný obrázok zobrazený pri fotografovaní (pri zobrazení tejto obrazovky je 

skrytý pohľad) 

preview.jpg - voliteľný obrázok na pozadí zobrazený s fotografiou ukážky 

processing.jpg - obrázok zobrazený po nasnímaní fotografií pri formáte DSLR Remote Pro for 

Windows a odoslanie stránky do tlačiarne 

reprint.jpg - voliteľný obrázok zobrazený v spodnej časti dialógu výberu opakovania 

reprinting.jpg - voliteľný obrázok zobrazený pri opätovnom vytlačovaní fotografií (v prípade, 

že sa nenašiel reprinting.jpg, zobrazí sa spracovanie.jpg) 

camera_not_connected.jpg - obrázok zobrazený po vypnutí alebo odpojení fotoaparátu 

welcome.jpg - obrázok zobrazený, keď časovač nečinnosti zruší živé zobrazenie alebo 

pohotovostný režim, bol vybraný stlačením klávesu F6 

confirm_printing.jpg - voliteľný obrázok na pozadí pri zobrazovaní obrazovky s potvrdením 

tlače print_confirmed.jpg - zobrazenie obrázka, ak používateľ vyberie tlač z obrazovky s 

potvrdením tlače keyboard_input_ok.jpg - obrázok zobrazený, ak používateľ vyberie ok z 

klávesnice na obrazovke po vykonaní fotografií 

keyboard_input_cancel.jpg - zobrazený obrázok, ak užívateľ po vybratí fotografií vyberie 

"zrušiť" z klávesnice na obrazovke 

share.jpg - zobrazí sa po nasnímaní fotografie a po zobrazení obrazovky potvrdenia tlače (ak 

je povolené) pri výbere možnosti zdieľania Facebooku alebo e-mailu 

share_printing.jpg - zobrazuje sa minimálne 5 sekúnd, keď používateľ vyberie tlač z 

obrazovky zdieľania 

fb_login.jpg - zobrazí sa pri prihlasovaní na Facebook 

fb_login_failure.jpg - zobrazuje sa, ak sa prihlasuje chyba na Facebook, napr. nesprávne 

používateľské meno a heslo 

fb_timeout.jpg - zobrazuje sa, ak nastane časový limit pri odovzdávaní fotografií na 

Facebook fb_upload.jpg - zobrazí sa počas nahrávania fotografií po úspešnom prihlásení na 

Facebook 

fb_success.jpg - zobrazí sa niekoľko sekúnd po úspešnom odovzdaní fotografií na Facebook 

fb_error.jpg - zobrazí sa, ak sa vyskytla chyba pri odovzdávaní fotiek na Facebook 

email_photo.jpg - zobrazí sa počas odosielania e-mailov 

email_offline.jpg - zobrazí sa po zadaní e-mailovej adresy používateľom a vybratí režimu 

offline 

email_success.jpg - zobrazí sa niekoľko sekúnd po úspešnom odoslaní fotografií 

email_error.jpg - zobrazí sa, ak sa vyskytla chyba pri odosielaní e-mailov 

twitter_login.jpg - obrazovka sa zobrazí po prihlásení na Twitter 
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twitter_login_failure.jpg - zobrazí sa obrazovka, ak sa prihlasuje chyba do účtu používateľa 

Twitter twitter_upload.jpg - obrazovka sa zobrazuje počas nahrávania fotografie do Twitteru 

twitter_success.jpg - obrazovka zobrazená po úspešnom príspevku na Twitter 

twitter_cancel.jpg - obrazovka zobrazená, ak používateľ zruší príspevok na Twitter 

twitter_error.jpg - zobrazí sa obrazovka, ak sa vyskytne chyba pri postúpení fotografie na 

službu Twitter 

twitter_timeout - obrazovka zobrazená, ak používateľ neurobí nič a časový limit Twitteru 

nastane mms.jpg - obrazovka zobrazená pri odosielaní MMS 

mms_success.jpg - obrazovka zobrazená po úspešnom odoslaní správy MMS 

mms_as_sms.jpg - obrazovka zobrazená, ak nie je podporovaná MMS a namiesto toho sa 

používa SMS 

mms_offline.jpg - obrazovka zobrazená v režime offline po zadaní čísla mobilného telefónu 

používateľom na odoslanie správy MMS 

mms_error.jpg - zobrazí sa obrazovka, ak sa vyskytne chyba pri odosielaní MMS 

video_ready.jpg - zobrazuje sa, keď je videokátko pripravené na zachytenie ďalšieho klipu 

video_countdown.jpg - zobrazí sa spolu s odpočítavaným textom počas odpočítavania pred 

zachytením klipu 

video_capture.jpg - zobrazí sa spolu s priebežným pruhom počas nahrávania videoklipu 

video_processing.jpg - zobrazí sa po zachytení videa pri prenose súboru videa do PC 

video_playback.jpg - zobrazí sa pri prehrávaní videozáznamu, ktoré bolo práve zachytené 

 video_playback_finished.jpg - voliteľný obraz na obrazovke zobrazený po prehrávaní alebo 

po prevzatí videa, ak nie je povolené automatické prehrávanie 

GIF_processing.jpg - voliteľná obrazovka zobrazená pri vytváraní animovaných GIF v režime 

videa ready_info1.jpg, ready_info2.jpg atď. - voliteľné informačné obrazovky dostupné z 

fotografií stacionárne scr ready info2.jpg atď. - voliteľné obrazovky s informáciami, ktoré sú 

k dispozícii na obrazovke pripravenej fototelepy 

video_info1.jpg, video_info2.jpg atď. - voliteľné informačné obrazovky dostupné z 

obrazovky s videom 

Typická sekvencia fotografovania v boxoch bude zobrazovať obrazovky v nasledujúcom 

poradí: ready.jpg - fotografická budova je pripravená prijať nasledujúcu sadu fotografií 

1. jpg - zobrazí sa počas odpočítavania pre prvú fotografiu v sekvencii taking.jpg - zobrazí sa 

približne 1 s pred fotografovaním 

release.jpg - zobrazuje sa, keď sa príkaz na vykonanie fotografie odoslal do fotoaparátu 

2. jpg, taking.jpg, release.jpg - obrazovky zobrazené počas odpočítavania pre druhú 

fotografiu opakovanú pre zostávajúce fotografie v sekvencii ... 



 

 

115 

DSLR Remote Pro for Windows 

processing.jpg - zobrazí sa po fotografovaní pri príprave na tlač confirm_printing.jpg - 

obrazovka s požiadavkou na potvrdenie alebo odmietnutie tlače 

share.jpg - zobrazí sa obrazovka s požiadavkou, aby používateľ zdieľa fotografie 

prostredníctvom Facebooku, e-mailu, textu atď. print_confirmed - zobrazí sa po tom, ako 

používateľ prijal výtlačky a opustil obrazovku share.jpg 

ready_overlay.png - je to voliteľný prekryvný súbor, ktorý sa zobrazí na obrazovke ready.jpg 

a na displeji živého zobrazenia. Tento obraz na obrazovke by mal mať rovnakú veľkosť ako 

obrazovka ready.jpg a mal by obsahovať priehľadné oblasti, aby sa zobrazila obrazovka 

živého zobrazenia. Na obrazovke ready_overlay.png je jednoduché pridať tlačidlá, text alebo 

grafiku, ktoré sa zobrazujú v zobrazení živého zobrazenia. 

Upozorňujeme, že plochy obrazovky ready_overlay.png musia byť úplne nepriehľadné alebo 

úplne priehľadné. Na zabezpečenie polopriehľadných oblastí nemôžete použiť alfa kanál. 

 

Iná obrazovka obrazoviek taking.jpg, release.jpg a preview.jpg sa môže zobraziť pre každú 

fotografiu v poradí pridaním čísla fotografie na koniec názvu súboru. napr. taking1.jpg, 

release1.jpg, preview1.jpg pre prvú fotku; taking2.jpg, release2.jpg, preview2.jpg pre druhú 

fotografiu atď. 

 

Upozorňujeme, že nie vždy je potrebné definovať všetky obrazovkové obrázky, napr. 

share.jpg a Facebook a e-mailové obrazovky sa nevyžadujú, ak sa nevyužijú možnosti 

uploadu a e-mailu na Facebooku. Najjednoduchším spôsobom, ako začať, je spustenie 

sprievodcu nastavením fotografického stánku, ktorý vám automaticky vytvorí všetky 

obrazovky. Potom môžete editovať obrazovky v editore obrázkov, aby ste prispôsobili vzhľad 

vašej fotografickej kabíny. 

 

Tieto obrázky môžu obsahovať JPEG obsahujúce ľubovoľné informácie, ktoré sa vám páčia a 

sú zobrazené na displeji s čiernym pozadím. Obrázky 1.jpg, 2.jpg atď. Sa zobrazujú spolu s 

textom definovaným v dialógovom okne nastavení, ktoré sa môže použiť na vytvorenie 

časového spínača pred každým obrázkom. Text sa zobrazí na obrazovke pod zobrazením 

živého zobrazenia, ak je to možné, ako biely text na priehľadnom pozadí. V texte je možné 

použiť nasledujúce žetóny: 

 

@ imageNumber @ - číslo obrázka v poradí od 1 

@ numberOfImages @ - počet obrázkov v poradí 

@ secsToNextPhoto @ - počet sekúnd, kým nie je nasnímaná ďalšia fotografia 
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Obraz zobrazený používateľovi by mal byť rovnaký alebo väčší ako zobrazenie počítača. Ak 

sú obrázky príliš malé, rozširujú sa tak, aby zodpovedali čiernym okrajom av dolnom ľavom 

rohu sa zobrazí malá výstražná správa zobrazujúca veľkosť záberu a veľkosť zobrazenia. 

 

Pri použití režimu živého zobrazenia v režime fotografických boxov sa obrázky živého záberu 

nebudú aktualizovať, kým fotoaparát skutočne fotografuje. Toto spôsobí, že zobrazenie 

živého zobrazenia zmrzne niekoľko sekúnd a môže niektorých používateľov zameniť, pretože 

zobrazuje živé zobrazenie tesne pred zachytením obrázka a toto sa mierne líši od skutočnej 

fotografie. Aby sa tomuto problému predišlo, bude zobrazenie živého zobrazenia vynechané 

pri fotografovaní, ak definujete obrázok release.jpg. 

Je tiež možné zobraziť rôzne obrazovky v závislosti od toho, či je vybraný farebný, 

čiernobiely alebo čiernobiely tónovaný režim a počet kópií. Týmto spôsobom poskytuje 

používateľovi spätnú väzbu pri výbere rôznych nastavení. 

 

Spôsob, akým funguje, je skontrolovať príponu po názve súboru pre príslušný obraz na 

obrazovke vo forme <screen> _ <b | c | t> <1..9> .jpg kde <screen> je názov obrazovky obraz 

napr "pripravený", <b | c | t> je farebný režim: "b" pre čierne a biele, "c" pre farby, "t" pre 

čiernobiele tónované alebo f, g, h, i, j, k pre filtre 1 až 6 a < > je počet kópií, napr "1" je 

vybratá jedna kópia. 

 

Napríklad, ak sa má obrázok ready.jpg zobraziť, farebný režim je čierny a biely a počet kópií 

je nastavený na 2, softvér vyhľadá vhodný obraz v nasledujúcom poradí: 

ready_b2.jpg - čiže "pripravené" + čierne a biele + vybrané 2 kópie alebo ak sa nenašiel, 

hľadá: ready_b.jpg - t. j. "pripravené" + čierne a biele alebo ak sa nenájde, hľadá: 

ready_2.jpg - t. j. "pripravený" + vybrané 2 kópie alebo ak sa nenašiel, hľadá: ready.jpg 

 

Ak chcete mať obrazovky označujúce farebný režim a počet kópií od 1 do 3, potrebujete 

nasledujúce "pripravené" obrazovky: ready_c1.jpg, ready_c2.jpg, ready_c3.jpg, 

ready_b1.jpg, ready_b2.jpg, ready_b3. jpg. 

 

Keď sa zmení nastavenie, napr. farebný režim je nastavený na čierne a biele, obrázok sa 

automaticky aktualizuje, aby sa používateľovi zobrazil aktuálny stav. 

 

Táto technika sa môže použiť aj pri obrazovkách confirm_printing.jpg pri zobrazení 

obrazovky potvrdenia tlače, napr. pre 1 kópiu sa používa potvrdzovací_printing_1.jpg, pri 2 

kópiách sa používa potvrdzovací_príprava_2.jpg Akcie na dotykovej obrazovke "Potvrdiť tlač 
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(+ # výtlačky)" a "Potvrdiť tlač (- # výtlačky)" sa dajú použiť na zvýšenie alebo zníženie počtu 

kópií na tlač a obrazovka sa aktualizuje tak, aby zobrazovala pozadie confirm_printing.jpg, 

aby používateľovi poskytla vizuálnu spätnú väzbu o zvolenom počte kópií. Maximálny počet 

kópií, ktoré je možné vybrať v dialógovom okne "Výstupné nastavenia". 

 

Voliteľné informačné obrazovky 

Jedna alebo viac obrazoviek s informáciami je možné zobraziť na obrazovkách pripravených 

na fotografovanie alebo na obrazovkách pripravených na videozáznamy. Akcie na dotykovej 

obrazovke sú k dispozícii na zobrazenie obrazoviek s informáciami na obrazovkách s 

obrázkami, na zobrazenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky, zatvorenie obrazovky 

s informáciami a spustenie sekvencie fotografovania. 

 

Ak chcete zobraziť obrazovky s informáciami z obrazovky s fotografiami na statických 

obrázkoch (ready.jpg), vytvorte obrázky obrazovky s názvom ready_info1.jpg, 

ready_info2.jpg, ready_info3.jpg atď. A umiestnite ich do priečinka obrázkov fotografií. 

Potom vytvorte pridaním nasledujúcich akcií dotykovej obrazovky na ovládanie 

zobrazovania informačných obrazoviek: 

stillsInfoOpen - zobrazenie prvej informačnej obrazovky (ready_info1.jpg) z obrazovky 

pripravenej na fotografovanie fotografií (ready.jpg) 

stillsInfoNext - zobrazenie ďalšej informačnej obrazovky, ak je k dispozícii napr. Prepnúť z 

ready_info1.jpg na ready_info2.jpg 

stillsInfoPrevious - zobrazenie predchádzajúcej informačnej obrazovky, ak je k dispozícii 

napr. prepnúť z ready_info3. jpg na ready_info2.jpg 

stillsInfoClose - zatvorte informačnú obrazovku a vráťte sa na obrazovku pripravenosti 

(ready.jpg) stillsInfoStart - zatvorte informačnú obrazovku a spustite fotosnímaciu sekvenciu 

 

Ak chcete zobraziť obrazovky s informáciami z obrazovky pripravenej na videoprehrávač 

(video_ready.jpg), vytvorte obrazy obrazovky s názvom video_info1.jpg, video_info2.jpg, 

video_info3.jpg atď. A umiestnite ich na fotografiu priečinok so stojanmi. Potom vytvorte 

pridaním nasledujúcich akcií dotykovej obrazovky na ovládanie zobrazovania informačných 

obrazoviek: 

videoInfoOpen - zobrazenie prvej informačnej obrazovky (video_info1.jpg) z obrazovky 

pripravenej na video (video_ready.jpg) 

videoInfoNext - zobrazenie ďalšej informačnej obrazovky, ak je k dispozícii napr. Prepnúť z 

video_info1.jpg na video_info2.jpg 
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videoInfoPrevious - zobrazí predchádzajúcu informačnú obrazovku, ak je k dispozícii napr. 

prepnúť z video_info3. jpg na video_info2.jpg 

videoInfoClose - zatvorte informačnú obrazovku a vráťte sa na obrazovku s pripravenosťou 

(video_ready.jpg) videoInfoStart - zatvorte informačnú obrazovku a spustite sekvenciu 

snímania videokamerou 

 

Informačné obrazovky je možné animovať pomocou obrázkov GIF alebo MP4 (podrobnosti 

nájdete nižšie). 

Informačné obrazovky sa automaticky zatvoria po 30 sekundách nečinnosti. Tento časový 

limit je možné zmeniť úpravou nastavenia InfoInactivityTimeout pomocou nástroja 

Konfigurovať. 

Použitie animovaných súborov GIF na animáciu obrazoviek 

Animované súbory GIF sa môžu zobraziť na obrazovkách umiestnením animovaného súboru 

GIF do priečinka s obrázkami fotografických priestorov a dávajúc mu rovnaký názov ako 

obrázok obrazovky. Ak napríklad chcete zobraziť animovaný obrázok GIF, keď sa zobrazí 

obrazovka ready.jpg, súbor by mal byť nazvaný ready.gif. Animované obrázky vo formáte GIF 

sa môžu zobrazovať v živom zobrazení a živé zobrazenie bude viditeľné za transparentnými 

oblasťami animovaného GIF. 

Pridajte "_loop" k názvu súboru, napr. ready_loop.gif, ak chcete animovaný GIF prehrávať v 

nepretržitej slučke. 

 

V ľavej hornej časti obrazovky sa v predvolenom nastavení zobrazujú animované súbory GIF. 

Animované GIF môžete umiestniť aj manuálne tak, že priradíte posuny od ľavej a hornej 

časti obrazovky k súboru vo forme _ {LeftOffset} + {TopOffset} napr. do polohy ready.gif 200 

pixelov z ľavej strany obrazovky a 100 pixelov od hornej časti súboru by mal byť 

pomenovaný ready_200 + 100.gif (alebo ready_loop_200 + 100.gif, ak chcete, aby 

nepretržite prehrával). 

Veľkosť a pozícia animovaného súboru GIF je možné tiež určiť ako percento veľkosti 

obrazovky e. 

g. ready_ {w50%} _ loop.gof zobrazí animovaný GIF, ktorý je pol šírky obrazovky a prehrá v 

nepretržitom okruhu na obrazovke ready. Viac informácií nájdete na tejto stránke 

 

Keď sa na obrazovke odpočítavania zobrazí animovaný GIF (napr. Pomenovaním 1.gif), 

nahrádza normálny text odpočítavania a prehrá iba raz. Približne 1 sekundu pred koncom 

GIF sa zobrazí obrazovka taking.jpg a potom sa fotografia prijme, keď GIF dosiahne koniec. 
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Dôležité: Odloženie pred každou fotografiou musí byť nastavené na 2 sekundy alebo viac, 

inak sa odpočítavanie videozáznamu nezobrazí. 

 

Príklad animovaných GIF (v inštalačnej zložke): 

start.gif - zobrazí pulzujúce tlačidlo "Štart". Skúste túto kópiu start.gif do priečinka s 

obrázkami fotopapíru a premenujte ho ready_loop.gif. Zobrazí sa tlačidlo v ľavom hornom 

rohu obrazovky. Môže sa pohybovať pridaním ľavého a horného posunu k názvu súboru, 

napr. zmeňte názov súboru na ready_loop_200 + 100.gif a umiestnite ho 200 pixelov z ľavej 

časti obrazovky a 100 pixelov zhora. 1.gif - zobrazí odpočítavanie 5, 4, 3, 2, 1 s priebežným 

krúžkom. Vyskúšajte túto kópiu countdown.gif do priečinka s obrázkami fotopapíru a 

premenujte ho 1.gif. Zobrazí sa odpočítavanie v ľavom hornom rohu obrazovky počas 

odpočítavania prvej fotografie. Môže sa pohybovať pridaním ľavého a horného posunu k 

názvu súboru, napr. zmeňte názov súboru na hodnotu 1_200 + 100.gif a umiestnite ho 200 

pixelov z ľavej časti obrazovky a 100 pixelov zhora. Vytvorte kópie pre súbor a premenujte 

ich 2.gif, 3.gif atď., Aby ste poskytli animované odpočítavanie fotiek 2, 3 atď. 

 

Používanie filmových súborov na animáciu obrazoviek 

Filmové súbory sa môžu zobrazovať na obrazovkách umiestnením súboru videa vo formáte 

MP4 alebo QuickTime MOV do priečinka s obrázkami na fotografické búdky a dávajúc 

rovnaký názov ako obraz obrazovky. Napríklad na prehrávanie súboru videa MP4, keď sa 

zobrazí obrazovka ready.jpg, súbor videa by mal byť pomenovaný ako pripravený. MP4. 

Videozáznamy sa nemôžu prekrývať s živým náhľadom, takže ak je aktívne zobrazenie živého 

obrazu, film sa zobrazí v oblasti pod živým náhľadom. 

 

Pridajte "_loop" k názvu súboru, napr. ready_loop.mp4, ak chcete, aby sa film automaticky 

reštartoval od začiatku a nepretržite prehráva. 

 

V predvolenom nastavení sa na obrazovke zobrazia sústredené súbory s filmom, pokiaľ nie 

je aktívne zobrazenie živého zobrazenia, v takom prípade sa zobrazia pod živým náhľadom. 

Súbory videozáznamov možno tiež umiestniť ručne pridaním posunov z ľavej a hornej časti 

obrazovky do názvu súboru vo forme _ {LeftOffset} + {TopOffset}, napr. na umiestnenie 

pripraveného.mp4 filmu 200 pixelov z ľavej strany obrazovky a 100 pixelov od hornej časti 

súboru by mal byť pomenovaný ready_200 + 100.mp4 (alebo ready_loop_200 + 100.mp4, ak 

chcete, aby nepretržite prehrávať). Ak je film väčší ako obrazovka, automaticky sa zmenší na 

obrazovku. 
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Keď sa na obrazovke odpočítavania zobrazí film (napríklad pomenovaním 1.mp4), nahrádza 

normálny odpočítavací text a prehrá sa iba raz. Približne 1 sekundu pred koncom filmu sa 

zobrazí obrazovka taking.jpg a potom sa fotografia prijme po dosiahnutí konca filmu. V 

priečinku, kde je nainštalovaný program DSLR Remote Pro, sa nachádza vzorový súbor s 

názvom Countdown.mp4. Ak to chcete použiť, jednoducho ho skopírujte do priečinka 

obrázkov a premenujte ho na 1.mp4, 2.mp4 atď. 

Dôležité: Odloženie pred každou fotografiou musí byť nastavené na 2 sekundy alebo viac, 

inak sa odpočítavanie videozáznamu nezobrazí 

Upozornenie: Ak bol pre odpočítavanie nastavený animovaný GIF, bude súbor s 

odpočítavaným filmom ignorovaný. 

 

Riešenie problémov 

Ak video neprehrá plnú veľkosť, mohlo by to byť problém s kódom videa. Skúste stiahnuť a 

nainštalovať balík K-Lite CODEC, ktorý by mal problém vyriešiť. 

Balík K-Lite CODEC si ho môžete stiahnuť z: http://www.codecguide.com/download_kl.htm 

 

Prípadne by ste sa mohli pokúsiť o prekódovanie videa pomocou ručnej brzdy alebo ručnej 

brzdyCLI. Ručná brzda je bezplatne stiahnutá zo stránky https://handbrake.fr 

Transkódovanie pomocou predvolených nastavení by malo fungovať napr. Pri použití verzie 

príkazového riadku HandbrakeCLI použite príkazový riadok takto: 

HandBrakeCLI.exe -i original.mp4 -o transcoded.mp4 

 

Audio výzvy 

Zvukové príkazy môžete pridať umiestnením zvukového súboru WAV do priečinka s 

obrázkami vo fotografických kabínach a dávať mu rovnaký názov ako obrazovka výziev. 

Napríklad na prehrávanie zvuku, keď je fototest je pripravený skopírovať súbor WAV s 

názvom ready.wav do priečinka s obrázkami v boxe fotografií a bude prehraný, keď sa 

zobrazí obrázok ready.jpg. Môžete tiež prehrávať zvukový súbor, keď sa zobrazí klávesnica s 

dotykovou obrazovkou, a to tak, že ju označíte ako klávesnicu.wav a umiestnite ju do 

priečinka s obrázkami fotografického stánku. Poznámka: Ak už používate filmový súbor (viď 

vyššie), nie je potrebné používať súbor WAV, pretože súbory filmov môžu obsahovať obraz 

aj zvuk. 

 

Najjednoduchší spôsob, ako zistiť, ako to funguje, je vyskúšať to. Ak chcete to urobiť, spusťte 

program DSLR Remote Pro pre systém Windows a potom stlačte klávesy Ctrl + F4 na 
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zobrazenie obrazovky pripravenosti. Potom stlačte klávesy Shift + F4 na vykonanie 

testovacej sekvencie alebo F4 na odfotografovanie a tlač. 

 

Typická sekvencia obrázkov 4 by bola: 

 

Pri štarte: obrázok "ready.jpg" zobrazený na obrazovke a "ready.wav" prehrávaný raz (ak je 

k dispozícii) 

 

Začala sekvencia: obraz "1.jpg" zobrazený na obrazovke spolu s odpočítavaním a "1.wav" 

prehrávaný jedenkrát (ak je k dispozícii) 

Približne 1 sekúnd pred fotografovaním # 1: obrázok "taking.jpg" zobrazený na obrazovke a 

"take.wav" prehrávaný raz (ak je k dispozícii) 

 

Po zachytení obrázka č. 1: náhľad zobrazený na požadovaný počet sekúnd (ak je v 

nastaveniach povolený), na obrazovke sa zobrazí obrázok "2.jpg" spolu s odpočítavaným 

textom a "2.wav" 

 

Približne 1 sekúnd pred fotografovaním č. 2: obrázok "taking.jpg" zobrazený na obrazovke a 

"take.wav" prehrávaný raz (ak je k dispozícii) 

 

Po zachytení obrázka č. 2: náhľad zobrazený na požadovaný počet sekúnd (ak je v 

nastaveniach povolený), na obrazovke sa zobrazí obrázok "3.jpg" spolu s odpočítavaným 

textom a "3.wav" 

 

Približne 1 sekúnd pred fotografovaním # 3: Obraz "take.jpg" zobrazený na obrazovke a 

"take.wav" prehrávaný raz (ak je k dispozícii) 

 

Po vykonaní snímky č. 3: náhľad zobrazený na požadovaný počet sekúnd (ak je v 

nastaveniach povolený), potom sa na obrazovke zobrazí obrázok "4.jpg" spolu s 

odpočítavaným textom a "4.wav" 

 

Približne 1 sekúnd pred fotografovaním # 4: obrázok "taking.jpg" zobrazený na obrazovke a 

"take.wav" prehrávaný raz (ak je k dispozícii) 
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Po vykonaní snímky č. 4: náhľad zobrazený na požadovaný počet sekúnd (ak je v 

nastaveniach povolený), na obrazovke sa zobrazí obrázok "processing.jpg" a jedenkrát 

prehrávaný "processing.wav" (ak je k dispozícii). Počas tejto doby sú obrázky formátované 

pripravené na výstup a buď uložené do súboru alebo odoslané do frontu tlačiarne. Po 

dokončení sa obrazovka vráti späť na obrázok "ready.jpg" a zvukový súbor ready.wav sa 

bude prehrávať pripravený na ďalšiu sekvenciu. 

 

Je tiež možné zobraziť rôzne obrazovky v závislosti od toho, či je vybraný farebný, 

čiernobiely alebo čiernobiely tónovaný režim a počet kópií. To umožňuje zobraziť 

používateľovi, ktoré nastavenia boli vybraté a mohli by byť použité ako súčasť systému 

ponuky dotykovej obrazovky. Spôsob, akým funguje, je skontrolovať príponu po názve 

súboru pre príslušný obraz na obrazovke vo forme <screen> _ <b | c | t> <1..9> .jpg kde 

<screen> je názov obrazovky obraz napr "Ready" 

<b> c | t> je farebný režim: "b" pre čierne a biele, "c" pre farby alebo "t" pre 

monochromatické tónovanie a <1..9> je počet kópií, napr. "1" je vybratá jedna kópia. 

 

Napríklad, ak sa má obrázok ready.jpg zobraziť, farebný režim je čierny a biely a počet kópií 

je nastavený na 2, softvér vyhľadá vhodný obraz v nasledujúcom poradí: 

ready_b2.jpg - čiže "pripravené" + čierne a biele + vybrané 2 kópie alebo ak sa nenašiel, 

hľadá: ready_b.jpg - t. j. "pripravené" + čierne a biele alebo ak sa nenájde, hľadá: 

ready_2.jpg - t. j. "pripravený" + vybrané 2 kópie alebo ak sa nenašiel, hľadá: ready.jpg 

 

Ak chcete mať obrazovky označujúce farebný režim a počet kópií od 1 do 3, potrebujete 

nasledujúce "pripravené" obrazovky: ready_c1.jpg, ready_c2.jpg, ready_c3.jpg, 

ready_b1.jpg, ready_b2.jpg, ready_b3. jpg. 

Keď sa zmení nastavenie, napr. farebný režim je nastavený na čierne a biele, obrázok sa 

automaticky aktualizuje, aby sa používateľovi zobrazil aktuálny stav.  

 

10.5 Prehľad nastavení fotoaparátu 
 

Rozbaľovacie okno "Režim nastavenia fotoaparátu:" v dialógovom okne "Nastavenia 

programu Photobooth" má tri možnosti: jednoduché, banka 1, banka 2 
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Pre fotografické kabíny, ktoré ponúkajú iba fotografie, je možné použiť jednoduché 

nastavenie. Pri snímaní fotografií sa použijú aktuálne nastavenia fotoaparátu pre rýchlosť 

uzávierky, clonu, ISO a vyváženie bielej farby. Vyváženie farieb obrázkov živého pohľadu sa 

dá zlepšiť tak, že sa aktivuje vyváženie bielej farby v režime živého zobrazenia a výber 

vhodného vyváženia bielej, napr. "Auto (prostredie)". 

Ak je zvolený režim "Externý blesk", režim jednoduchého nastavenia fotoaparátu 

automaticky nastaví rýchlosť uzávierky na žiarovku pri zobrazení živého zobrazenia a pri 

fotografovaní 1/125 sekúnd. 

 

Ak je potrebná väčšia kontrola nastavení fotoaparátu (napríklad pre fotografickú kabínu, 

ktorá ponúka aj fotografie aj videá), režim nastavenia fotoaparátu by mal byť nastavený na 

"Bank 1" alebo "Bank 2". Ak je vybratá banka 1 alebo banka 2, začiarkavacie políčko na 

vyváženie bielej farby je nahradené tlačidlom "Nastavenie fotoaparátu ...". Kliknutím na toto 

tlačidlo upravíte nastavenia fotoaparátu: 
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V hornej polovici dialógového okna "Nastavenia fotoaparátu" sú zobrazené nastavenia pre 

banku 1 a dolná polovica zobrazuje nastavenia pre banku 2. Ktorá banka nastavenia, ktorá 

sa má používať pri spustení fotografickej kabíny, je nastavená v režime "Camera settings 

mode" v dialógovom okne Nastavenia programu Photobooth. Upozorňujeme, že iba režim 

nastavenia fotoaparátu je uložený do súboru a načítaný pomocou profilov. To umožňuje, 

aby sa profily používali na výber rôznych nastavení fotoaparátu. Individuálne nastavenia 

fotoaparátu pre každú banku nie sú ukladané do profilov, pretože závisia od podmienok 

osvetlenia pri nastavovaní fotografickej kabíny na mieste konania. 

 

Pre nastavenie expozície by sa nastavenie expozície na fotoaparáte malo nastaviť na 

hodnotu M (manuálne expozície). 

 

Kliknutím na tlačidlo "Testovať fotku: Banka 1" nastavíte fotoaparát na nastavenie banky 1 a 

vykonáte fotografiu náhľadu na overenie expozície. Kliknutím na tlačidlo Test Photo: Bank 2 

vykonáte otestovanie nastavení expozície pre banku 2. 

 

Upozornenie: Možno nie je možné použiť všetky nastavenia, ak ich fotoaparát nepodporuje, 

napr. základné rebelové série fotoaparátov podporujú iba plnú automatickú expozíciu a 

vyváženie bielej v režime videa, takže akékoľvek nastavenia špecifikované v časti 

"Nastavenia fotoaparátu pre živé zobrazenie a snímanie v režime videokamery" budú 

ignorované. Výberom hodnoty, ktorá je mimo rozsah, dôjde k použitiu najbližšieho 

dostupného nastavenia napr. voľba clony f / 1,8 bude mať za následok použitie f / 4 s 

objektívom, ktorý má maximálnu clonu f / 4. 
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Nastavenia fotoaparátu pre fotografické stánky so stroboskopmi Studio, 

bleskom E-TTL alebo bleskom fotoaparátu 

Nastavenia fotoaparátu pre všetky modely fotoaparátov: Nastavte režim expozície 

fotoaparátu na manuálne (otočením voliča režimu expozície na fotoaparáte na hodnotu M), 

rýchlosť uzávierky 1/125 s, clona f / 8, ISO až 400 a vyváženie bielej farby na blesk : 

 

Hlavné okno DSLR Remote Pro zobrazuje odporúčané nastavenia fotoaparátu pre všetky 

modely fotoaparátov pri použití blesku 

 

Ďalšie nastavenia fotoaparátu pre fotoaparáty strednej až vysokej koncovky 

Vypnite simuláciu expozície živého náhľadu a nastavenie "Silent LV shoot" v nastaveniach 

fotoaparátu a vypnite režim "Externý blesk" v dialógovom okne "Nastavenia fotografickej 

kabíny". 

 

Ďalšie nastavenia fotoaparátu pre fotoaparát Canon EOS M50 

Uistite sa, že zadný LCD smeruje smerom von (inak môže po niekoľkých sekundách zmraziť 

živý náhľad). Zakázať simuláciu expozície so živým náhľadom v nastaveniach fotoaparátu a 

vypnúť režim "Externý blesk" v dialógovom okne "Nastavenia Photo Booth". 

Nastavte fotoaparát na manuálnu expozíciu otočením voliča režimu expozície na 

fotoaparáte do polohy "M". 
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Nastavte nastavenia fotoaparátu v dialógovom okne Nastavenia "Photo Booth Settings" na 

"Bank 1" alebo "Bank 2" a v nastavení fotoaparátu pri fotografovaní nastavte rýchlosť 

uzávierky na 1/100, clonu na 8,0 a ISO na 400 , 

DÔLEŽITÉ: Nevyberajte rýchlosť uzávierky rýchlejšiu ako 1/100 sekúnd pri spustení 

vonkajších zábleskov alebo štúdiových bleskov cez hotshoe fotoaparátu. Vo firmvéri 

fotoaparátu sa vyskytla chyba, ktorá spôsobuje nesprávnu aktiváciu blesku, ak je rýchlosť 

uzávierky nastavená na viac ako 1/100 sekúnd. 

 

Navrhnuté nastavenie fotoaparátu 'Bank 1' pre fotoaparát Canon EOS M50 s fotografiami a 

videami 

 

 

Vytvorte testovací obrázok stlačením tlačidla "Preview (F9)" v hlavnom okne. Ak je 

fotografia príliš tmavá, môže sa zvýšiť nastavenie výkonu na blesku zvýšením nastavenia ISO 

na fotoaparáte alebo použitím väčšej clony (znížením nastavenia Av). Ak je fotografia príliš 

svetlá, môže dôjsť k jej tmavšiemu svetlu znížením nastavenia ISO na fotoaparáte alebo 

použitím menšej clony (zvýšením nastavenia Av) alebo znížením výkonu na blesku. 

Pokúste sa zachovať nastavenie ISO pod 1600, aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu obrazu. 
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Nastavenia Photo Booth pre fotoaparáty Photo Only 

Rebelové série fotoaparátov používajúcich štúdiové blesky V dialógovom okne Nastavenia 

"Photobooth Settings" povoľte režim "Externý blesk" nastavte režim "Camera settings 

mode" na jednoduché, povoľte "Live view vyváženie bielej" a zvoľte "Auto (ambient) 

 

Navrhované nastavenia v dialógovom okne "Nastavenia programu Photobooth" pre 

rebelové série fotoaparátov pri používaní štúdiových bleskov 

 

Rebelové série fotoaparátov používajúcich blesk fotoaparátu alebo blesk fotoaparátu E-

TTL a fotoaparáty so stredným až vysokým kontrastom používajúce všetky typy bleskov: 

mali by používať rovnaké nastavenia ako vyššie, okrem toho, že by mal byť vypnutý režim 

"Externý blesk". 

 

Nastavenia pre fotografické boxy typu "Len pre video" 

Všetky modely fotoaparátov: Nastavte režim expozície fotoaparátu na manuálne (otočením 

voliča režimu expozície na fotoaparáte na hodnotu M), rýchlosť uzávierky na 1/30 s, clonu 

na hodnotu f / 5.6, ISO na 1600 a vyváženie bielej farby na hodnotu "Auto ) alebo "wolfrám" 

v závislosti od použitého osvetlenia: 
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Vezmite prosím na vedomie, že základné fotoaparáty značky Rebel používajú plne 

automatické expozície a vyváženie bielej farby pre video, takže zmena nastavení fotoaparátu 

nebude mať žiadny vplyv. 

Ak je pravdepodobné, že sa osvetlenie mení, ISO môže byť nastavené na automatické, aby 

fotoaparát mohol nastaviť hodnotu ISO na nastavenie expozície. 

 V dialógovom okne Nastavenia "Photobooth Settings" nastavte "Camera settings mode" na 

jednoduché a vypnite "Live view vyváženie bielej". Pri snímaní videa sa nepoužíva blesk, a 

preto nezáleží na tom, či je vybratý alebo nie režim externého blesku. 

 

Ak chcete nastaviť správnu expozíciu a vyváženie bielej v režime videa typu Ctrl + L v 

hlavnom okne DSLR Remote Pro, zobrazte okno živého zobrazenia. Potom kliknite na tlačidlo 

"Video" a vyberte režim videa. Ak je živý pohľad príliš tmavý, nastavte expozíciu znížením 

rýchlosti uzávierky, výberom širšej clony (zmenšením nastavenia Av), výberom vyššej 

hodnoty ISO alebo zvýšením intenzity svetla. Ak je živý pohľad príliš svetlý, nastavte 

expozíciu výberom nižšieho nastavenia ISO, výberom menšej clony (zvýšením nastavenia 

Av), výberom vyššej rýchlosti uzávierky alebo znížením výkonu svetla. 

Ak je ISO nastavené na automatické a živé zobrazenie je príliš tmavé, znamená to, že nie je 

dostatok svetla pre správnu expozíciu s najvyšším nastavením ISO zvoleným fotoaparátom. 

Ak chcete toto znížiť, znížte rýchlosť uzávierky, vyberte širšiu clonu (zmenšením nastavenia 

Av) alebo zvýšte výkon svetiel. 

 

Nastavenia pre fotografické boxy pomocou režimov fotografií aj videa 

Nastavte nastavenia fotoaparátu na snímanie fotografií pomocou blesku pomocou vyššie 

uvedených nastavení, napr. Manuálna expozícia, Tv = 1/125 s, Av = 8,0, ISO = 400. 
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Rebelové série fotoaparátov vyžadujú nastavenie režimu "Externý blesk", ktoré sa má zvoliť 

v dialógovom okne "Nastavenia Photobooth" pri používaní blesku. Kamery strednej až 

vysokej úrovne nepotrebujú nastavenie režimu "Externý blesk". 

 

Základné kamery Rebel série využívajú plne automatickú expozíciu a vyváženie bielej farby v 

režime videa fotoaparátu, takže nastavenia v dialógovom okne "Nastavenia Photobooth" 

môžu byť rovnaké ako pri fotografovaní 

t. j. "Režim nastavenia fotoaparátu" nastavený na jednoduché a živé zobrazenie vyváženia 

bielej nastavené na "Auto (prostredie)". 

 

Iné kamery umožňujú manuálne ovládanie expozície a vyváženie bielej v režime videa. 

Fotografické kabíny používajúce blesk na fotografovanie a nepretržité osvetlenie pre video 

budú mať rôzne svetelné podmienky pre fotografie a videá a budú preto vyžadovať rôzne 

nastavenia fotoaparátu. Nastavte režim "Camera settings mode" na "Bank 1" a stlačte 

tlačidlo "Camera settings ..." pre zobrazenie dialógového okna "Camera settings": 

 

Pre pokročilé nastavenia sú dostupné dve nastavenia fotoaparátu, ale pre jednoduché 

nastavenie videa a fotografie je potrebná iba banka 1. Každá banka umožňuje používať 

rôzne nastavenia pre expozíciu fotoaparátu a vyváženie bielej pri fotografovaní, zobrazovaní 

živého zobrazenia a pri snímaní videa. Nastavenia je možné nastaviť na konkrétne hodnoty, 

napr. Tv: 1/125 alebo na "fotoaparát". Nastavenie fotoaparátu bude používať rovnaké 

nastavenie, ktoré bolo nastavené na fotoaparáte pred vstupom do režimu fotografií na celú 

obrazovku. 
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Prvý riadok nastavení s názvom "Nastavenia fotoaparátu pri fotografovaní" sa používa na 

špecifikáciu nastavení fotoaparátu, ktoré sa majú používať pri fotografovaní. Navrhované 

nastavenia sú Tv: 1/125 s (takže fotoaparát synchronizuje s bleskom - NB používajte 1/10 

sekund s fotoaparátom Canon EOS M50). Av: "fotoaparát", ISO: "fotoaparát" a "fotoaparát" 

pre vyváženie bielej farby. Použitie "fotoaparátu" pre väčšinu nastavení umožňuje 

nastavenie expozície pri fotografovaní, ktoré sa majú upraviť, a to pomocou testovania 

fotografií a zmenou nastavení fotoaparátu v hlavnom okne. 

 

Druhý riadok nastavení s názvom Nastavenia fotoaparátu pre režim živého zobrazenia v 

režime fotografického režimu fotografií sa používa na špecifikáciu nastavení fotoaparátu pre 

zobrazenie živého zobrazenia, keď je v režime fotografických kabín (to znamená, keď sa 

zobrazujú obrazovky pripravenosti a odpočítavania). Pre kamery radu Rebel musí byť TV 

nastavená na "žiarovku", aby sa zabezpečilo správne zobrazenie obrázkov živého obrazu. V 

prípade fotoaparátov so strednou až vysokou vzdialenosťou by malo byť nastavenie 

televízneho prijímača nastavené na "fotoaparát". Nastavenia clony (Av) a ISO nemajú veľký 

vplyv na živé zobrazenie a mali by byť nastavené na "fotoaparát". Nastavenie vyváženia 

bielej by malo byť nastavené na hodnotu "Auto (atmosféra)", "Tungsten" alebo jedno z 

ďalších predvolených nastavení vyváženia bielej farby, aby sa dosiahlo správne vyváženie 

farieb v reálnom čase. Vyváženie bielej farby fotoaparátu pri snímaní fotografií bude 

nastavené na hodnotu "Flash", ale toto nastavenie poskytne príliš žlté farby, ak sa použije na 

živé zobrazenie v pripravených a odpočítavajúcich obrazovkách. 

 

Tretí riadok nastavení "Nastavenia fotoaparátu pre živé zobrazenie a snímanie v režime 

videokamery" slúži na špecifikáciu nastavení fotoaparátu v režime videokamery. Zachytenie 

videa vyžaduje nepretržité osvetlenie a rovnaké osvetlenie sa použije pri živom zobrazení v 

pripravených a odpočítavaných obrazovkách, ako sa používa pri snímaní videa. Osvetlenie je 

pravdepodobne menej jasné ako blesk používaný na snímanie fotografií, takže rýchlosť 

uzávierky a ISO musia byť nižšie a ISO vyššia na kompenzáciu. Navrhované nastavenia sú Tv: 

1/30 (najnižšia dostupná rýchlosť uzávierky v režime videa), Av: 5,6 (aby sa dosiahla určitá 

hĺbka ostrosti, zatiaľ čo je stále dostatok svetla) a ISO 1600. 

 

Tip: Ak používate režim manuálneho expozície a nastavenia fotoaparátu banky 1 alebo 2, je 

možné nastaviť jas v režime fotografického režimu pomocou kurzorových klávesov a kurzora 

nadol. Stlačte kurzor nahor, čím zosvetlíte živý náhľad výberom pomalejšej rýchlosti 

uzávierky alebo stlačením kurzora nadol, čím zatlačíte živé zobrazenie výberom vyššej 

rýchlosti uzávierky. Poznámka: stlačením kurzora hore, keď je rýchlosť uzávierky nastavená 

na 30 sekúnd na fotoaparáte série Rebel, sa vyberie žiarovka, ktorá použije automatické 

zobrazenie pre živé zobrazenie. 
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Rozšírené používanie nastavení fotoaparátu 

Niekedy sú potrebné rôzne nastavenia pre rôzne činnosti fotografických kabín, napr. 

fotografická kabína, ktorá umožňuje používateľom vybrať si medzi štandardnými 

fotografiami s bleskom a fotografiami s "malovaným svetlom". Štandardné fotografie s 

bleskom zvyčajne vyžadujú rýchlosť uzávierky blízko rýchlosti synchronizácie blesku 

fotoaparátu (napr. 1/125) so stredným otvorom (napr. F / 5,6) a ISO (napríklad 400). 

Maľovanie s ľahkými fotografiami môže tiež použiť blesk na osvetlenie predmetu, ale 

vyžaduje dlhšiu čas uzávierky na zaznamenávanie svetelných záznamov z horákov atď. 

Tiež je potrebné minimalizovať účinky okolitého osvetlenia použitím veľmi malej clony 

(napríklad f / 22) a nízkej ISO (napríklad 100). Schopnosť prepínať medzi týmito 

nastaveniami pomocou profilov je možné dosiahnuť použitím banky 1 pre štandardné 

fotografie s nastavením bleskovej kamery a bankou 2 pre lakovanie pomocou nastavenia 

svetelnej kamery. Profil, ktorý sa používa na výber štandardných fotografií s bleskom, by sa 

mal uložiť v režime "Camera settings mode" nastavený na "Bank 1" a profil použitý na výber 

farby so svetlom by mal byť nastavený na "Bank 2". 

Typy fotoaparátov 

Základné rebelové série fotoaparátov: napr. Canon Rebel T7 / EOS 2000D, Canon Rebel T6 / 

EOS 1300D, Canon Rebel T5 / EOS 1200D, Canon Rebel T3 / EOS 1100D, Canon EOS 4000D 

  

• Cenovo efektívne kamery pre bežné fotografovanie. 

• Pri používaní externého štúdiového blesku vyžaduje použitie "režimu externého blesku". 

• Nie sú dobré pre video, pretože majú obmedzené rozlíšenie videa a nemôžu používať 

externý mikrofón. Vstavaný mikrofón fotoaparátu môže spôsobiť slabé nahrávanie zvuku na 

hlučných miestach. 

• Nepoužívajte nepretržité AF v živom zobrazení 

 

Nadšenci rebelových sériových kamier: napr. Canon Rebel T6i / EOS 760D, Canon Rebel T6i 

/ EOS 750D, Canon Rebel T5i / EOS 700D, Canon Rebel SL1 / EOS 100D 

• Vhodné pre normálne fotografické kabíny a snímanie videa. 

• Pri používaní externého štúdiového blesku vyžaduje použitie "režimu externého blesku". 

• Dobrá podpora snímania videa vrátane úplnej kontroly nad expozíciou, vyváženia ISO a 

vyváženia bielej a schopnosť používať externý mikrofón na zlepšenie záznamu zvuku 

• Väčšina modelov podporuje nepretržitý AF v živom režime, ale to je pomalé, s výnimkou 

modelov Rebel T6s / EOS 760D a Rebel T6i / EOS 750D 
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Nadšencov Rebelové kamery s dvojitým pixelovým AF v živom zobrazení: napr. Canon EOS 

77D, Canon EOS 800D / Rebel T7i, Canon EOS 200D / Rebel SL2 

• Vhodné pre normálne fotografické kabíny a snímanie videa. 

• Pri používaní externého štúdiového blesku vyžaduje použitie "režimu externého blesku". 

• Dobrá podpora snímania videa vrátane úplnej kontroly nad expozíciou, vyváženia ISO a 

vyváženia bielej a možnosť používať externý mikrofón na zlepšenie nahrávania zvuku. 

• Vynikajúca nepretržitá funkcia AF v živom režime s sledovaním tváre. Pri snímaní videa s 

nepretržitým automatickým zaostrovaním sa odporúča použitie objektívu STM 

 

Kamery strednej až vysokej úrovne: napr. Canon EOS 60D, Canon EOS 5D Mark II, Canon 

EOS 5D Mark II 

• Vhodné pre normálne fotografické kabíny a snímanie videa. 

• Ak používate externý štúdiový blesk, ak je nastavenie živého zobrazenia vo fotoaparáte 

nastavené na vypnutie simulácie expozície živého zobrazenia a na zablokovanie režimu 

tichého snímania, nevyžadujte použitie režimu externého blesku. 

• Dobrá podpora snímania videa vrátane úplnej kontroly nad expozíciou, vyváženia ISO a 

vyváženia bielej a schopnosť používať externý mikrofón na zlepšenie záznamu zvuku 

• Podpora nepretržitého automatického zaostrovania v reálnom čase, ale to je pomalé 

 

Kamery so stredným až vyšším koncom s funkciou AF s dvojitým pixelom v reálnom čase: 

napr. Canon EOS 80D, Canon EOS 70D, Canon EOS 7D Mark II, Canon EOS 6D Mark II, Canon 

EOS 5D Mark IV 

• Vhodné pre normálne fotografické kabíny a snímanie videa. 

• Ak používate externý štúdiový blesk, ak je nastavenie živého zobrazenia vo fotoaparáte 

nastavené na vypnutie simulácie expozície živého zobrazenia a na zablokovanie režimu 

tichého snímania, nevyžadujte použitie režimu externého blesku. 

• Dobrá podpora snímania videa vrátane úplnej kontroly nad expozíciou, vyváženia ISO a 

vyváženia bielej a možnosť používať externý mikrofón na zlepšenie nahrávania zvuku. 

• Vynikajúca nepretržitá funkcia AF v živom režime s sledovaním tváre. Pri snímaní videa s 

nepretržitým automatickým zaostrovaním sa odporúča použitie objektívu STM 

 

Zrkadlové kamery: V súčasnosti je možné používať len fotoaparát Canon EOS M50 s 

technológiou DSLR Remote Pro 

• Vhodné pre normálne fotografické kabíny a snímanie videa. 
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• Nevyžaduje použitie externého režimu blesku pri používaní externého štúdiového blesku, 

ak je vo fotoaparáte vypnutá simulácia "Expo" (v ponuke SHOOT3 v nastaveniach 

fotoaparátu) 

• Dobrá podpora snímania videa vrátane úplnej kontroly nad expozíciou, vyváženia ISO a 

vyváženia bielej a možnosť používať externý mikrofón na zlepšenie nahrávania zvuku. 

• Vynikajúca nepretržitá funkcia AF v živom režime s sledovaním tváre. Použitie objektívu 

STM sa odporúča pri snímaní videa s nepretržitým automatickým zaostrovaním 

• Možnosť pomalého pohybu videa, keď je vybratá možnosť snímania videa s rozlíšením 120 

snímok za sekundu. Prehrávanie je 1/4 normálnej rýchlosti (30 snímok za sekundu) a 

nezahŕňa zvuk 

• Veľmi kompaktný, najmä ak je použitý s objektívom EF-M 22 mm 

Odporúčanie: 

1. Canon Rebel T6 / EOS 1300D alebo Canon Rebel T7 / EOS 2000D so štandardným 

objektívom s rozmermi 18-55mm Tieto fotoaparáty sú vynikajúce pomery medzi hodnotami 

a sú vhodné pre všetky fotografické kabíny, ktoré nepotrebujú video. Môžu byť použité na 

snímanie videa, ale neschopnosť používať externý mikrofón môže poskytnúť slabé zvukové 

záznamy na hlučných miestach. 

2. Canon Rebel T7i / EOS 800D alebo Canon Rebel SL2 / EOS 200D s 18-55mm objektívom 

STM 

Tieto modely fotoaparátov sú drahšie ako modely Rebel T6 / EOS 1300D, ale majú zásuvku 

pre mikrofón a preto môžu používať externý mikrofón na dosiahnutie lepších zvukových 

nahrávok pri snímaní videa. 

Zariadenia Canon Rebel T7i / EOS 800D a Rebel SL2 / EOS 200D majú tiež vynikajúci systém 

AF s dvojitým pixelom s živým náhľadom, ktorý dokáže zabezpečiť nepretržité automatické 

zaostrovanie s rozpoznaním tváre pri použití v režime fotografických boxov. 

3. Canon EOS M50 s objektívom EF-M 22 mm STM alebo objektívom EF-M 15-45 mm STM 

Tento fotoaparát je veľmi kompaktný, má zásuvku pre mikrofón, vynikajúce automatické 

zaostrovanie s dvoma pixelmi a 120fps pomalý pohyb video. Je to pravdepodobne najlepšia 

všadeprítomná kamera, ktorá je v súčasnosti k dispozícii na používanie fotografických boxov. 

 

Osvetlenie 

Väčšina fotografických kabín buď používa štúdiový stroboskop alebo blesk kompatibilný s 

technológiou E-TTL (napríklad zabudovaný blesk fotoaparátu alebo blesk kompatibilný s 

fotoaparátom Canon E-TTL v fotoaparáte), aby fotografoval pri fotografovaní. Na zobrazenie 

živého zobrazenia medzi fotografiami sa vyžaduje dodatočné osvetlenie, ktoré je zvyčajne 

poskytované modelovým svetlom na štúdiových bzučiakoch, prídavnými svetlami (napríklad 
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osvetľovacím panelom LED) alebo okolitým osvetlením na mieste konania. Za normálnych 

okolností sa najlepšie nebude spoliehať na okolité osvetlenie na mieste konania, pretože 

máte malú alebo žiadnu kontrolu nad ním a môže sa v priebehu udalosti meniť. 

Pri použití blesku sa expozícia určuje podľa veľkosti svetla, nastavenia ISO fotoaparátu a 

clony objektívu. Odporúča sa, aby bol prepínač režimu expozície na fotoaparáte nastavený 

na hodnotu M, aby ste získali úplnú kontrolu nad nastaveniami fotoaparátu. Režim expozície 

musí byť nastavený na hodnotu M pri použití režimu externého blesku. 

Rýchlosť uzávierky neovplyvňuje expozíciu a mala by byť nastavená na hodnotu, ktorá je 

rovnaká alebo nižšia ako rýchlosť synchronizácie blesku fotoaparátu a dostatočne rýchlo, 

aby okolité svetlo pravdepodobne neovplyvnilo expozíciu, napr. 1/125 s. 

Otvorka objektívu ovplyvňuje expozíciu a hĺbku ostrosti: malá clona ako f / 22 poskytne 

širokú hĺbku ostrosti, ale nedovolí veľa svetla, a preto bude vyžadovať výkonnejší blesk alebo 

vyššie nastavenie ISO, aby sa dosiahla správna expozícia , Otvor f / 8 je dobrá východisková 

hodnota. 

Nastavenie ISO ovplyvňuje expozíciu nastavením zosilnenia alebo zosilnenia obrazu zo 

snímača. Vyššie nastavenie ISO poskytne svetlejšie snímky než nižšie nastavenie ISO, ale 

môže znížiť kvalitu obrazu zavedením šumu. Bežne hodnota ISO od 100 do 1600 prinesie 

vynikajúce výsledky. Nastavenie ISO 400 je dobrý východiskový bod. 

Výkon blesku ovplyvňuje aj expozíciu. Väčšina štúdiových bleskových jednotiek má 

nastavenie premenlivého výkonu na riadenie ich výstupu. Priamy záblesk môže spôsobiť 

kruté osvetlenie, a preto je zvyčajne vypálený difuzérom alebo odrazený od reflektora alebo 

dáždnika, aby poskytol jemnejšie osvetlenie, ale tým sa zníži jeho výkon. Premiestnenie 

blesku bližšie k predmetu zvýši osvetlenie a jeho posun od objektu zníži. Obvykle je najlepšie 

upraviť expozíciu nastavením výkonu blesku a meniť len ISO a clonu, ak nie je blesk dosť 

silný. 

Flash nie je možné použiť pri snímaní videa, a preto je potrebná určitá forma nepretržitého 

osvetlenia, napr. 

LED osvetľovacie panely. Odporúča sa, aby bol prepínač režimu expozície na fotoaparáte 

nastavený na hodnotu M, aby ste získali úplnú kontrolu nad nastaveniami fotoaparátu. Ak 

však na snímanie videa používate základnú sériu fotoaparátov Rebel, expozícia bude 

nastavená automaticky fotoaparátom a jediným nastavením, ktoré môžete urobiť, sú 

nastavenie kompenzácie expozície na fotoaparáte a osvetlenie. Pri väčšine ostatných 

modelov fotoaparátov je možné pri snímaní videa nastaviť rýchlosť uzávierky, clonu a ISO. 

Rýchlosť uzávierky ovplyvňuje expozíciu a rozmazanie pohybu. Pomalejší čas uzávierky 

poskytne svetlejšie zábery ako rýchlejšiu rýchlosť uzávierky. Najpomalší dostupný čas 

uzávierky, 1/30 sekúnd, prinesie dobré výsledky pre väčšinu nastavení. Rýchlejšia rýchlosť 

uzávierky je potrebná len vtedy, ak sa majú rýchlo pohybujúce sa objekty zachytiť a spúšťať 

spomalene. 
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Otvorka objektívu ovplyvňuje expozíciu a hĺbku ostrosti: malá clona ako f / 22 poskytne 

širokú hĺbku ostrosti, ale nedovolí veľa svetla a preto bude vyžadovať silnejšie osvetlenie 

alebo vyššie nastavenie ISO, aby sa dosiahla správna expozícia , Otvor f / 5,6 je dobrá 

východisková hodnota. 

Nastavenie ISO ovplyvňuje expozíciu nastavením zosilnenia alebo zosilnenia obrazu zo 

snímača. Vyššie nastavenie ISO poskytne svetlejšie snímky než nižšie nastavenie ISO, ale 

môže znížiť kvalitu obrazu zavedením šumu. Normálne hodnota ISO od 100 do 3200 

poskytne dobré výsledky pri snímaní videa. Nastavenie ISO 1600 je dobrým východiskovým 

bodom. 

Výkon osvetlenia ovplyvňuje aj expozíciu. Normálne je najlepšie nastaviť expozíciu 

nastavením intenzity svetla alebo zmenou nastavenia ISO. 

 

Vyváženie bielej 

Nastavenie vyváženia bielej farby fotoaparátu ovplyvňuje vyváženie farieb fotografií, videa a 

zobrazenie živého zobrazenia. Vyváženie farieb je tiež ovplyvnené farebnou teplotou 

osvetlenia. 

Pri fotografovaní pomocou štúdiových bleskov alebo bleskových zbraní, ktoré nastavujú 

vyváženie bielej farby fotoaparátu na "blikanie", by mali priniesť príjemné výsledky. Avšak 

osvetlenie použité na živé zobrazenie bude takmer určite iné a bude vyžadovať iné 

nastavenie vyváženia bielej farby, aby ste dosiahli dobré výsledky. Ak je štúdiový stroboskop 

s modelážnym svetlom z volfrámu poskytne živé obrazy, ktoré sú príliš žlté, ak je živý pohľad 

na bielu Vyváženie je nastavené na "blikanie". Nastavenie vyváženia bielej farby v režime 

živého zobrazenia na "wolfram" alebo "auto" vám poskytne lepšie vyzerajúce obrazy s živým 

náhľadom. 

Pri snímaní videa bude nastavenie vyváženia bielej farby závisieť od typu osvetlenia a možno 

budete musieť vyskúšať rôzne nastavenia vyváženia bielej farby, aby ste dosiahli najlepšie 

výsledky. Obvykle je lepšie používať jedno z prednastavených nastavení vyváženia bielej, 

pretože je pravdepodobné, že poskytne konzistentnejšie výsledky ako automatické 

vyváženie bielej. Nastavenie vyváženia bielej a nastavenia vyváženia bielej naživo sa musia 

nastaviť na rovnakú hodnotu. 

Ak je dôležité mať presné farby, je možné použiť vlastné nastavenie vyváženia bielej farby. 

Zvyčajne ide o snímanie testovacej fotografie neutrálneho šedého terča a o tom, že 

fotoaparát použije nastavenia z tejto fotografie ako vlastné nastavenie vyváženia bielej farby 

(podrobnosti nájdete v návode na použitie fotoaparátu). Po uložení nastavenia vyváženia 

bielej vo fotoaparáte sa dá vybrať nastavením vyváženia bielej farby na "vlastné". 

 

Automatické zaostrenie 

Kamery bez AF s dvojitým pixelom v reálnom čase 
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Odporúča sa, aby sa automatické zaostrenie nepoužívalo pre väčšinu fotografických kabín. 

Je to preto, že fotoaparát môže trvať niekoľko sekúnd, aby sa na konci odpočítavania 

zameral, a preto je ťažké presne zistiť, kedy bude fotografia vykonaná. Ak fotoaparát 

nedokáže automatické zaostrenie, fotografia nebude zhotovená. Funkcia DSLR Remote Pro 

zvládne zobrazenie chybového hlásenia o tom, že nie je schopné zaostriť a po niekoľkých 

sekundách znova nasníma fotografiu. 

Najjednoduchším spôsobom, ako zakázať automatické zaostrovanie, je nastavenie prepínača 

AF / MF na objektív fotoaparátu do polohy MF. Pri nastavovaní kabíny môžete zaostriť 

otočením zaostrovacieho prstenca na objektív a kontrolou zaostrenia na displeji živého 

zobrazenia na obrazovke počítača. 

Alternatívnou metódou ručného zaostrovania je nastaviť vlastnú funkciu "C.Fn IV: Operácie / 

Iné - Tlačidlo uzávierky uzávierky / AE" na hodnotu "1: AE lock / AF" (prečítajte si návod na 

použitie fotoaparátu to). Toto nastavenie má tú výhodu, že zaostrovanie sa dá naďalej 

upravovať na diaľku z počítača, ale automatické zaostrenie sa nebude používať pri 

fotografovaní. S týmto nastavením môžete objektív zaostriť na režim celoobrazovkového 

fotografického stánku zadaním klávesov Ctrl + A. Pre presnejšie ovládanie režimu výstupu 

fokusového režimu a typ Ctrl + L zobrazte okno živého zobrazenia. Potom použite tlačidlá 

<<<, <<, <,>, >>, >> alebo koliesko myši na manuálne nastavenie zaostrenia. 

Kamery s AF s dvojitým pixelom v reálnom čase 

Automatické zaostrenie sa môže používať veľmi efektívne pri živom zobrazení pri používaní 

nedávnych kamier, ktoré majú automatické zaostrenie Canon s dvojitým pixelom, napr. 

Canon EOS M50, Canon EOS 800D / Rebel T7i, Canon EOS 200D / Rebel SL2, Canon EOS 70D, 

Canon EOS 77D, Canon EOS 80D, Canon EOS 7D Mark II, Canon EOS 6D Mark II, Canon EOS 

5D Mark IV. 

Ak chcete použiť funkciu automatického zaostrovania v režime živého zobrazenia (pre všetky 

modely okrem modelov Canon EOS 77D, Canon EOS 800D / Rebel T7i a Canon EOS 200D / 

Rebel SL2), zvoľte v nastaveniach fotoaparátu možnosť "Continuous AF" a nastavte metódu 

AF na detekciu tvárí. 

Priebežné zaostrovanie môžete tiež vybrať pomocou funkcie DSLR Remote Pro zadaním 

klávesov Ctrl + L v hlavnom okne, čím otvoríte okno živého zobrazenia a potom kliknutím 

pravým tlačidlom na zobrazenie živého zobrazenia a výberom 

Možnosť ponuky "Priebežné automatické zaostrovanie". Potom v otvorenom okne živého 

zobrazenia vyberte v rozbaľovacom zozname "Režim AF:" v hlavnom okne položku 

"Rozpoznanie tváre". 

Poznámka: Prepínač AF / MF na objektív fotoaparátu je potrebné nastaviť do polohy AF 

Ak je funkcia nepretržitého zaostrovania s detekciou tváre zapnutá, fotoaparát automaticky 

rozpozná tváre a zaostrí na ne, keď je živý pohľad aktívny v režime fotografickej kabíny. Keď 

fotoaparát odfotografuje každú fotografiu, bude používať aktuálne nastavenie zaostrenia a 

pred fotografovaním sa nebude pokúšať znovu zameniť alebo spôsobiť ďalšie oneskorenie. 
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Táto technika sa dá použiť aj v prípade nedávnych rebelových sériových kamier (napr. Rebel 

T6i / EOS 750D a Rebel T6s / EOS 760D), ktoré majú v živom zobrazení lepší AF. Ostatné 

modely fotoaparátov tiež podporujú nepretržité AF v režime živého obrazu, ale to môže byť 

pomalé. 

Niektoré fotoaparáty (napr. Canon EOS 6D Mark II, Canon EOS 77D, Canon EOS 800D / Rebel 

T7i a Canon EOS 200D / Rebel SL2) majú v živom zobrazení AF s dvojitým pixelom, ale 

nepodporujú nepretržité AF. Ak chcete použiť AF detekciu tváre v reálnom čase s týmto 

typom fotoaparátu, je potrebné ich nastaviť tak, ako je to popísané nižšie. 

Stlačte tlačidlo živého zobrazenia na zadnej strane fotoaparátu a vyberte živé zobrazenie a 

potom stlačte tlačidlo "Q" na úpravu nastavení: 

 

 

 

Nastavte metódu automatického zaostrovania, aby ste detekciu AF sledovali pomocou 

klepnutia na ikonu "metódu AF" v ľavom hornom rohu dotykovej obrazovky fotoaparátu a 

potom klepnutím na ikonu snímania tváre pomocou ikony sledovania (prvá ikona vľavo v 

spodnej časti obrazovky) : 
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Nastavte funkciu AF na funkciu Servo AF klepnutím na ikonu "AF Operation" v ľavom 

hornom rohu obrazovky pod ikonou AF Method. Potom klepnite na tlačidlo "SERVO" v 

spodnej časti obrazovky: 

 

  

Potom opäť stlačte tlačidlo živého zobrazenia, aby ste deaktivovali živé zobrazenie a tiež 

skontrolujte, či je prepínač AF / MF na objektívu fotoaparátu v polohe AF. 

 

Uzávierka uzávierky 

Čas oneskorenia uzávierky je čas, ktorý trvá od stlačenia spúšte, až kým fotoaparát skutočne 

fotografuje. Väčšina fotoaparátov má pri normálnych fotografiách časové oneskorenie 

približne 1/10 sekundy. Obmedzenie uzávierky je dlhšie, ak sa používa živé zobrazenie a 

dlhšie, ak sa používa režim externého blesku. Obmedzenie uzávierky niektorých základných 

rebelových sériových kamier môže byť viac ako 1/2 sekundy pri použití režimu živého 

zobrazenia a režimu externého blesku. Typická sekvencia snímania s rebelovou sériovou 

kamerou využívajúcou živý náhľad a režim externého blesku je: 

Užívateľ stlačí tlačidlo štartu na spustenie 5-sekundového odpočítavania t = 0 sekúnd: 

odpočítavanie obrazovky (napr. 1.jpg) zobrazené s "5" t = 1 s: odpočítavanie obrazovky 

(napr. sec: obrazovka odpočítavania (napr. 1.jpg) zobrazená s "3" t = 3 sekundy: obrazovka 

odpočítavania (napr. 1.jpg) zobrazená s "2" t = 

t = 5 sekúnd: obrazovka release.jpg zobrazená, zobrazenie živého zobrazenia skryté a príkazy 

na odovzdanie fotografie odoslanej do kamery t = 5,5 sekundy: blesk zapáli a fotoaparát 

odfotografuje fotografiu 

Dodatočné oneskorenie v dôsledku oneskorenia uzávierky môže niektorých používateľov 

zmiasť tým, že fotografiu urobí o niečo neskôr, než sa očakávalo. Oneskorenie spôsobené 

oneskorením uzávierky môže byť kompenzované ukončením funkcie DSLR Remote Pro a 
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nastavením nasledujúcej hodnoty v registri systému Windows na oneskorenie v 

milisekundách: 

HKEY_CURRENT_USER \ Software \ BreezeSystems \ DSLRRemotePro \ 100 \ 

PhotoboothShutterLag 

Toto nastavenie môžete zmeniť aj po ukončení funkcie DSLR Remote Pro a potom spustením 

pomôcky Configure.exe v inštalačnej zložke. 

Napríklad nastavenie tejto hodnoty registra na 500 povie DSLR Remote Pro, aby odoslal 

príkaz na odfotografovanie fotografie 500ms (1/2 sekundy) pred dosiahnutím konca 

odpočítavania: 

Užívateľ stlačí tlačidlo štartu na spustenie 5-sekundového odpočítavania 

 t = 0 sekúnd: odpočítavanie obrazovky (napr. 1.jpg) zobrazené s "5"  

t = 1 s: odpočítavanie obrazovky (napr. sec: obrazovka odpočítavania (napr. 1.jpg) zobrazená 

s "3" 

t = 3 sekundy: obrazovka odpočítavania (napr. 1.jpg) zobrazená s "2" t = 

t = 4.5 sekúnd: obrazovka release.jpg zobrazená, zobrazenie živého zobrazenia skryté a 

príkazy na odfotografovanie fotografie odoslanej do fotoaparátu 

 t = 5 sekúnd: blesk sa zapálí a fotoaparát fotografuje 

  

 10.6 Uloženie nastavení pre budúcu referenciu a použitie profilov 
 

Uloženie nastavení pre budúce použitie a používanie profilov 
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Nastavenia je možné uložiť do súboru pre budúce použitie stlačením tlačidla "Uložiť ..." a 

opätovným načítaním stlačením tlačidla "Load ..." v dialógovom okne "Nastavenia 

Photobooth". Toto umožňuje definovať počet rôznych rozložení, ktoré je možné vybrať pred 

vstupom do režimu fotografií na celú obrazovku. Pri ukladaní nastavení do súboru máte 

možnosť zahrnúť kópiu aktuálnych nastavení tlačiarne a pri načítaní týchto nastavení sa 

načítajú aj nastavenia tlačiarne. To umožňuje používať profily na výber rôznych tlačiarní 

alebo nastavení tlačiarne, napr. profil by sa dali vytlačiť jednotlivé fotografie na papieri 6x4, 

profil 2 by mohol vybrať dvojitý pruh 4 vytlačený na rovnakej tlačiarni, ale pomocou voľby 

6x2 cut strip a troch profilov mohol vybrať inú tlačiareň na tlač fotografií jumbo 6x9. 

Upozorňujeme, že rozloženie závisí od veľkosti stránky, ktorá je ovplyvnená nastaveniami 

tlačiarne. Hodnoty uložené pre jedno nastavenie nemusia mať rovnaké výsledky, ak sa 

používa iná tlačiareň alebo sa zmenili nastavenia stránky alebo rozlíšenia. Tiež nastavenia 

tlačiarne uložené do súboru sú špecifické pre tento model tlačiarne a môžete získať podivné 

výsledky, ak tlačiareň už nie je k dispozícii alebo sú nastavenia skopírované do iného 

počítača. 

Adresár sťahovania obrázkov špecifikovaný v predvoľbách nie je uložený v nastaveniach 

fotografických kabín, ale môžete použiť tokeny {photoboothDir} a {photoboothSubdir}, aby 

ste určili iný výstupný adresár pre každý profil. 

{photoboothDir} dáva celú cestu k priečinku s obrázkami fotografických kabín, napr. C: 

\ Photobooth \ Layouts \ MyLayout 
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{photoboothSubdir} uvádza názov podpriečinku fotografických kabín, napr. ak je priečinok s 

obrázkami fotografického stánku C: \ Photobooth \ Layouts \ MyLayout, potom 

{photoboothSubdir} sa stane MyLayout 

Napríklad: 

strips_profile: výstupy štandardných fotografických pások na predvolenú tlačiareň a používa 

C: 

\ Photobooth \ Layouts \ strips ako jeho fotografické búdky obrázky dir cubes_profile: berie 

štyri fotografie s výstupom nastaveným na 'none' a používa C: \ Photobooth \ Layouts \ 

cubes ako svoje fotografické stánky obrázky dir. Jeho výstupný adresár je potom 

monitorovaný pomocou nástroja Hot Folder Prints, ktorý formátuje obrázky ako fotku a 

odošle ich na inú tlačiareň. 

Ak chcete túto prácu urobiť, adresár sťahovania v predvoľbách by mohol byť nastavený na 

hodnotu C: 

\ Photobooth \ Output \ {photoboothSubdir}. Týmto sa ukladajú obrázky z priečinka 

strips_profile do priečinka C: 

\ Photobooth \ Output \ strips a cubes_profile na C: \ Photobooth \ Output \ cubes. Nástroj 

pre vytlačenie horúcich priečinkov by potom mohol byť nastavený na sledovanie priečinka C: 

\ Photobooth \ Output \ cubes pre obrázky a automaticky ich vytlačiť, ak je k dispozícii 

požadovaný počet obrázkov. 

Profily umožňujú používať klávesovú skratku (alebo akciu dotykovej obrazovky) na 

automatické prepínanie medzi rôznymi nastaveniami uložených nastavení. Ak chcete 

priradiť profil ku klávesovej skratke, kliknite na tlačidlo "Profily ..." v dolnej časti dialógového 

okna nastavení fotografických kabín, aby ste zobrazili nasledujúci dialóg: 
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Potom kliknite na tlačidlo "..." pre príslušný profil a vyberte predtým uloženú sadu nastavení 

fotografických boxov. Na snímke nad profilom 1 (klávesová skratka SHIFT + CTRL + 1) sa 

načíta súbor nastavenia photobooth_settings1.xml a profil 2 (klávesová skratka SHIFT + CTRL 

+ 2) načíta súbor nastavenia photobooth_settings2.xml. Profily môžu byť použité na to, aby 

umožnili používateľom vybrať rôzne súbory nastavení fotografických kabín, napr. profil 1 by 

mohol byť tradičný rozvrh dvoch stĺpcov so štyrmi obrázkami a profil 2 by mohol byť vlastný 

rozvrh s jedným veľkým obrázkom a niekoľkými menšími. Profily sa dajú vybrať pomocou 

akcií na dotykovej obrazovke (popísaných vyššie), ktoré umožňujú používateľovi ľahko 

prepínať medzi rôznymi nastaveniami. 

Pomocou tokenov {photoboothDir}, {photoboothSubDir} a {documents} môžete špecifikovať 

cestu k profilovému súboru, ktorý sa má načítať. 

{photoboothDir} sa nahrádza hodnotou aktuálneho priečinka s fotopapiermi a poskytuje 

spôsob, ako používať viac ako 18 profilov tým, že sa povolia načítavanie profilov z 

aktuálnych obrázkov z fotografických stánkov zložka 

{photoboothSubDir} sa nahradí nadradeným priečinkom aktuálnej fotografickej tabuľky so 

zložkami {documents} nahradí cesta priečinka Dokumenty aktuálneho používateľa 

Predvolené nastavenie profilu sa môže použiť na zaistenie spustenia fotografickej kabíny v 

známych štádiách a obnovenie stavu známeho na konci každej sekvencie fotografických 

stánkov, napr. nastavenie fotoobsluhy na režim fotografií, farebné fotografie a jednu sadu 

výtlačkov. 

Zvoľte možnosť "Načítať predvolený profil pri spustení aplikácie DSLR Remote Pro", aby ste 

automaticky prečítali nastavenia z predvoleného profilu pri spustení funkcie DSLR Remote 

Pro. 

Môžete tiež načítať profilový súbor presunutím súboru s nastaveniami do hlavného okna 

DSLR Remote Pro alebo môžete spustiť program DSLR Remote Pro a načítať profil 

presunutím súboru nastavení na skratku na pracovnej ploche DSLR Remote Pro. Prípadne 

kliknite pravým tlačidlom myši na skratku na pracovnej ploche DSLR Remote Pro, vyberte 

vlastnosti a pridajte cestu k súboru nastavení do "Target" (alebo príkazového riadku). 

Upozornenie: Nastavenia od posledného spustenia DSLR Remote Pro budú nahradené 

nastaveniami prečítanými z profilového súboru načítaného pri spustení. 

Tip: Ak chcete vytvoriť nastavenie, ktoré používa iný profil, keď sa použila kvóta tlače, 

nastavte predvolený profil na niečo podobné: 

C: \ Profiles \ {ak {printQuotaUsed}, share_only.xml, print_and_share.xml} 

Viac informácií o nastaveniach kvót tlače nájdete v časti Informácie o udalosti. 

 

Načítavajú sa náhodné profily 

Existujú dva rôzne výbery náhodných profilov: 
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Metóda 1: Načítať náhodne vybraný profil pri štarte a po každej sekvencii snímania 

Nastavte "Predvolený profil načítaný pri štarte a po každej sekvencii snímania" na 

"Náhodné", "Náhodné 1..10" alebo "Náhodné 10..18". Nastavenie "Náhodné" náhodne 

vyberie profil, ktorý sa použije z celej sady 18 profilov, "Náhodne 1..10" si vyberie náhodný 

profil z profilov 1 až 10 a "Náhodný 10..18" si vyberie náhodný profil z profilov 10 až 18. 

Metóda 2: Použitie akcií na dotykovej obrazovke na načítanie náhodne vybraného profilu 

Činnosti dotykovej obrazovky možno definovať na "Vybrať náhodný profil 2-10", "Vybrať 

náhodný profil 11-18", "Náhodný profil 2-10 + štart" alebo "Náhodný profil 11-18 + štart". 

Keď sa používateľ dotýka dotykovej obrazovky "Vybrať náhodný profil 2-10", profil sa 

pohybuje v rozmedzí od 2 do 10, keď je náhodne vybraný a načítaný. Keď sa používateľ 

dotkne tlačidla "Vybrať náhodný profil 11-18" dotykovou obrazovkou profil v rozsahu 11 až 

18 pri náhodnom výbere a načítaní. 

Funkcie "Náhodný profil 2-10 + štart" a "Náhodný profil 11-18 + štart" pracujú podobným 

spôsobom, s výnimkou toho, že po načítaní profilu automaticky spustia sekvenciu snímania. 

Náhodné voľby profilu vyberú len profil z profilov, ktoré odkazujú na súbor s nastaveniami, 

ktorý existuje napr. pomocou voľby "Náhodný" s profilmi nastavenými na snímke vyššie sa 

náhodne zvolí profil 1, profil 2 alebo profil 3. 

Uloženie všetkých nastavení balíka Photo Booth do súboru 

Všetky nastavenia súvisiace s fotografiami v kabíne môžu byť uložené do súboru XML 

výberom súboru File-> Save Photobooth Settings ... 

Toto je užitočné, ak chcete uložiť aktuálne nastavenia pred vykonaním zmien, ako je 

napríklad načítanie návrhov obrazovky od tretej strany. Uložené nastavenia môžete obnoviť 

pretiahnutím súboru XML do hlavného okienka DSLR Remote Pro alebo kliknutím na tlačidlo 

"Load ..." v dialógovom okne "Nastavenia programu Photobooth". 

Nastavenia uložené pri voľbe File-> Save Photobooth Settings ... sú: 

· Všetky normálne nastavenia fotografických kabín, ktoré sú uložené po kliknutí na tlačidlo 

"Uložiť ..." v dialógovom okne "Nastavenia Photobooth" 

· Aktuálne nastavenia tlačiarne 

· Nastavenia profilu a predvolený profil 

· Nastavenia skratiek pre fotografické boxy 

· Priečinok na prevzatie fotografií spolu s predponou názvu súboru a nastaveniami 

podadresára rok, mesiac a deň 

· Nastavenie editora obrázkov (File-> Setup image editor ...) 

Používanie profilov na nastavenie fotografického stánku 
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Táto časť opisuje, ako upraviť súbory s nastaveniami XML, aby ste ich jednoduchšie preniesli 

na iné fotografické kabíny a vytvorili súbor s nastaveniami, ktorý je možné presunúť a pustiť 

do hlavného okna DSLR Remote Pro pre inštaláciu nastavení. 

Problém 

Kompletná fotografická budova obsahuje normálne niekoľko priečinkov s obrázkami na 

fotkách a súbory nastavení pre rôzne konfigurácie, ktoré sa načítavajú pomocou profilov. 

Musí existovať spôsob, ako by súbory nastavení mohli relatívne špecifikovať priečinky s 

obrázkami vo fotografických kabínach (takže každá fotografická kabína nemusí používať 

presne rovnaké priečinky pre každú konfiguráciu) a na načítanie definícií profilov a iných 

nastavenie. 

Zadanie priečinka s obrázkami fotografických kabín ako relatívnej cesty 

Keď sú nastavenia uložené do súboru, značka <photoboothImageDir> určuje umiestnenie 

priečinka s obrázkami fotografických kabín ako absolútnej cesty, napr. C: 

\ Users \ Chris \ Documents \ PhotoboothImages \ MyBooth. V programe DSLR Remote Pro 

v3.7 sa názov cesty nahradí dokumentom {documents}, ak je priečinok s obrázkami 

fotografických kabín v priečinku dokumentov aktuálneho používateľa, napr. C: \ users \ Chris 

\ Documents \ PhotoboothImages \ MyBooth sa uloží ako {documents} \ PhotoboothImages 

\ MyBooth, ak je aktuálne prihlásenie používateľa Chrisom. Súbory je možné skopírovať do 

priečinka Dokumenty iného používateľa, napr. John a keď sa načítajú nastavenia, doklad 

{documents} sa nahradí cestou priečinka Dokumenty aktuálneho používateľa, napr. C: \ 

používatelia \ John \ Documents \ PhotoboothImages \ MyBooth. 

Flexibilnejšia metóda, ktorá umožňuje kopírovanie priečinkov na ľubovoľné miesto, je 

upraviť súbor nastavení v textovom editore a nahradiť značku <photoboothImageDir> za "." 

napr. <photoboothImageDir> </ photoboothImageDir> 

Keď sa súbor s nastaveniami načíta "." sa nahradí názvom súboru s nastaveniami a tak dlho, 

kým sa súbor s nastaveniami nachádza v rovnakom priečinku ako obrázky na obrazovke, 

bude priečinok s obrázkami v stánku s fotografiami správne nastavený. 

Upozorňujeme, že ak je súbor s nastaveniami opäť uložený pomocou tlačidla "Uložiť ..." v 

dialógovom okne "Nastavenia Photobooth", hodnota <photoboothImageDir> sa uloží ako 

absolútna cesta a budete ju musieť znova upraviť v texte nastavte ho späť na '.'. 

Určenie profilových ciest a ďalších nastavení 

Existujú niektoré ďalšie značky, ktoré sa dajú pridať do súborov s nastaveniami na 

definovanie profilov, klávesových skratiek pre fotografovanie fotografií, zložky preberania a 

názvy súborov obrázkov. Tieto značky sa čítajú po načítaní súboru s nastaveniami, ale nie sú 

uložené s ostatnými nastaveniami pri stlačení tlačidla "Uložiť ...". 

Najjednoduchší spôsob, ako vysvetliť, je použiť príklad jednoduchého nastavenia troch 

profilov, ktoré pozostávajú z troch zložiek obrázkových fotiek: 

C: \ Photobooth \ simple \ menu - obsahuje obrazovky pre úvodnú obrazovku ponuky 
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C: \ Photobooth \ simple \ single - obsahuje súbory pre jedno rozloženie fotografií C: \ 

Photobooth \ simple \ 2x2 - obsahuje súbory pre rozloženie tlače s dvoma riadkami dvoch 

fotografií 

Súbory nastavení pre každú zložku sú: 

C: \ Photobooth \ simple \ menu \ settings.xml - nastavte to ako profil 10 a nastavte ho ako 

predvolený profil tak, aby bol zobrazený pri štarte a po každej sérii fotografií. Zahrňte akcie 

na dotykovom displeji na načítanie profilu 11 pre jednotlivé fotografie a profilu 12 pre 

rozloženie 2x2 

C: \ Photobooth \ simple \ single \ settings.xml - nastavte to ako profil 11 a zahrňte akciu 

dotykovej obrazovky na načítanie profilu 10 a vráťte sa do hlavného menu 

C: \ Photobooth \ simple \ 2x2 \ settings.xml - nastavte to ako profil 12 a vložte dotykovú 

obrazovku na načítanie profilu 10 a vráťte sa do hlavného menu 

Každý súbor settings.xml musí byť upravený tak, aby nastavil <photoboothImagesDir> na "." 

takže priečinok s obrázkami fotografických kabínok je nastavený na rovnaký priečinok ako 

súbor settings.xml. 

Posledným krokom je vytvorenie súboru nastavení XML, ktorý možno použiť na inštaláciu 

definícií profilov a ďalších požadovaných nastavení. Tento súbor sa uloží do priečinka C: \ 

Photobooth \ simple a pomenuje install_me.xml. Presunutím a odstránením tohto súboru 

do hlavného okna programu DSLR Remote Pro sa načítajú nastavenia požadované na 

použitie jednoduchého nastavenia troch profilov. Súbor install_me.xml bude vyzerať takto: 

<?xml version="1.0" 

encoding="UTF-8"?> 
<dslr_remote_pro build_date="Feb 21 2017" 

version="3.7"> <photobooth_settings> 
<!-- Profiles --> 
<defaultProfile>10</de

faultProfile> 
<profile10>.\menu\sett

ings.xml</profile10> 
<profile11>.\single\se

ttings.xml</profile10> 
<profile12>.\2x2\setti

ngs.xml</profile10> 

<!-- Folders and 

filenames --> 
<photoboothImageDir>.<

/photoboothImageDir> 
<downloadFolder flattenDate="1" day="1" month="1" 

year="1">{documents}\PhotoboothImages</download 
<filenamePrefix numDigits="0">{uid}_</filenamePrefix> 

<!-- Disable the image 

editor command --> 
<editorCommand></edito

rCommand> 

<!-- 

Event 

info --> 

<eventIn

fo> 
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<eventName>The 

Event 

Name</eventName> 
<eventString1>Str

ing 

one</eventString1

> 

<eventString2>Str

ing 

two</eventString2

> 
<eventString3>String three</eventString3> 

<eventString4></eventString4> 
<eventString5></e

ventString5> 

</eventInfo> 

<!-- Enable or disable user survey screens --> 

<enableUserSurvey>1</enableUserSurvey> 

<!-- Enable and label the photo booth shortcut buttons --> 
<shortcutButton1 displayOrder="1" enable="1">Printer 

Setup</shortcutButton1> <shortcutButton2 displayOrder="2" 

enable="0"></shortcutButton2> <shortcutButton3 

displayOrder="3" enable="0"></shortcutButton3> 

<shortcutButton4 displayOrder="4" 

enable="0"></shortcutButton4> <shortcutButton5 

displayOrder="5" enable="0"></shortcutButton5> 

<shortcutButton6 displayOrder="6" 

enable="0"></shortcutButton6> 
<shortcutButton7 displayOrder="7" enable="1">Reprint Photobooth 

Photos</shortcutButton7> 
<shortcutButton8 displayOrder="8" enable="1">Start 

Photobooth</shortcutButton8> 
<shortcutButton9 displayOrder="9" enable="1">Take Test 

Photo</shortcutButton9> <shortcutButton10 displayOrder="10" 

enable="0"></shortcutButton10> <shortcutButton11 

displayOrder="11" enable="0"></shortcutButton11> 

<shortcutButton12 displayOrder="12" 

enable="0"></shortcutButton12> <shortcutButton13 

displayOrder="13" enable="0"></shortcutButton13> 

<shortcutButton14 displayOrder="14" 

enable="0"></shortcutButton14> <shortcutButton15 

displayOrder="15" enable="0"></shortcutButton15> 

<shortcutButton16 displayOrder="16" 

enable="0"></shortcutButton16> <shortcutButton17 

displayOrder="17" enable="0"></shortcutButton17> 

<shortcutButton18 displayOrder="18" 

enable="0"></shortcutButton18> <shortcutButton19 

displayOrder="19" enable="0"></shortcutButton19> 

<shortcutButton20 displayOrder="20" 

enable="0"></shortcutButton20> 
<shortcutButton21 displayOrder="21" enable="1">Camera 

Settings...</shortcutButton21> 
<shortcutButton22 displayOrder="22" enable="0">Event 

info...</shortcutButton22> 
</photobooth_setti

ngs> </dslr_remote_pro> 

Čo každá značka robí: 

Tag: defaultProfile 

Popis: definuje predvolený profil, ktorý sa načíta pri štarte a po každej sade fotografií (od 1 

do 18) 

Príklad: <defaultProfile> 10 </ defaultProfile> 
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Tag: profile1 to profile18 

Popis: definuje súbor s nastaveniami načítanými každým profilom. Cesta môže byť absolútna 

cesta alebo začať s {documents}, '.' alebo ".." 

Príklad: <profil10> ./ menu / settings.xml </ profile10> 

Tag: photoboothImageDir 

Popis: definuje cestu k priečinku obrázkov fotografií. Cesta môže byť absolútna cesta alebo 

začať s {documents}, '.' alebo ".." 

Príklad: <photoboothImageDir>. </ PhotoboothImageDir> 

Tag: downloadFolder 

Popis: definuje priečinok, v ktorom sú fotografie uložené fotoaparátom uložené. Cesta môže 

byť absolútna cesta alebo začať s {documents}, '.' alebo "..". Voliteľné atribúty pre 

flattenDate, deň, mesiac a rok sa môže použiť na špecifikáciu, ako sú založené zložky 

založené na dátume 

Príklad: <downloadFolder flattenDate = "1" deň = "1" mesiac = "1" rok = "1"> {documents} \ 

PhotoboothImages </ downloadFolder> 

Tag: filenamePrefix 

Popis: definuje predponu pridanú do súborov stiahnutých súborov. Voliteľný atribút 

numDigits špecifikuje, koľko číslic by sa malo použiť na číslovanie súboru. Skratka1: Príklad 

nastavenia tlačiarne: <filenamePrefix numDigits = "4"> IMG _ </ filenamePrefix> 

Tag: editorCommand 

Popis: definuje názov cesty príkazu, ktorý sa spustí po každom obrázku JPEG po stiahnutí z 

fotoaparátu. Cesta môže byť absolútna cesta alebo začať s {documents}, '.' alebo "..". 

Prázdny reťazec zakáže príkaz editora Príklad: <editorCommand> <editorCommand> 

Tag: eventInfo 

Popis: definuje názov udalosti a reťazce udalostí použité na identifikáciu udalosti (ďalšie 

podrobnosti) 

Tag: enableUserSurvey 

Popis: aktivuje alebo deaktivuje užívateľské prieskumy (ďalšie podrobnosti) 

Príklad: <enableUserSurvey> 0 <! EnableUserSurvey> 

Tag: shortcutButton1 na skratkuButton22 

Popis: definuje klávesové skratky fotografií v hlavnom okne. Voliteľný atribút povolenie 

povoľuje alebo zakazuje tlačidlo. Atribút displayOrder definuje poradie, v ktorom sa majú 

zobrazovať tlačidlá. Toto číslo musí mať číslo od 1 do 21 a každé tlačidlo musí mať inú 

hodnotu, inak sa nemusí zobraziť. Ak je text tlačidla prázdny, použije sa aktuálna hodnota. 
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Príklad: <shortcutButton1 enable = "1" displayOrder = "1"> Tlačiareň ... </ shortcutButton1> 

Značky pre každé klávesové skratky sú:  

shortcutButton1: Nastavenie tlačiarne 

 shortcutButton2: Edit QR Code  

shortcutButton3: Sprievodca nastavením Photobooth 

skratkaButton4: Rozloženie tlače  

shortcutButton5: Rozšírené nastavenia  

shortcutButton6: Nastavenie videoboothu  

shortcutButton7: Opätovné vytlačenie Photobooth Photos  

shortcutButton8: Štart Photobooth  

shortcutButton9: Take Test Photo  

shortcutButton10: Load Profile ...  

shortcutButton11: Load Profile 1  

shortcutButton12: Load Profile 2  

shortcutButton13: Load Profile 3  

shortcutButton14: Načítať profil 4  

shortcutButton15: Načítať predvolený profil  

shortcutButton16: Uložiť predvolený profil 

shortcutButton17: Načítať profil 5  

shortcutButton18: Načítať profil 6  

shortcutButton19: Nahrať profil 7  

shortcutButton20: Načítať profil 8  

shortcutButton21: Nastavenie fotoaparátu ...  

shortcutButton22: Informácie o udalosti ... 

10.7 Úprava fotografií pred tlačou 
 

Niekedy je potrebné upraviť fotografie pomocou inej aplikácie skôr, ako sa vytlačia pomocou 

technológie DSLR Remote Pro. Mohlo by to byť spustenie kvapôčky Photoshopu, aby ste 

použili špeciálny efekt alebo vytvorili konkrétny "pohľad" na fotografie alebo spustili zelenú 

obrazovku, aby ste vytvorili kvalitné obrazy na zelenej obrazovke. 



 

 

149 

DSLR Remote Pro for Windows 

Upozorňujeme, že na spustenie kvapôčok Photoshopu je potrebné na počítači nainštalovanú 

registrovanú kópiu aplikácie Photoshop. Musíte tiež stiahnuť a nainštalovať AutoHotKey. 

AutoHotKey je bezplatný skriptovací nástroj Windows, ktorý je možné stiahnuť z webovej 

stránky https://www.autohotkey.com 

Photoshop Droplets krok 1 - Spustite príkaz na každej fotografii po jej 

stiahnutí 

Časť Photoshop kvapôčky alebo iný príkaz sa môže automaticky spustiť po stiahnutí každej 

fotografie pomocou možnosti upraviť obrázky výberom položky "Setup Image Editor ..." z 

ponuky File: 

 

Vyberte možnosť Použiť príkazový riadok nižšie a zadajte názov cesty príkazu alebo skriptu 

by mali byť spustené na každej fotografii po stiahnutí. Nastavte príkazový riadok na 

"droplet.ahk {photoboothImage}", aby ste spustili Photoshop kvapky na každej fotografii v 

režime fotografických boxov. Spustí sa skript AutoHotKey s názvom droplet.ahk zakaždým, 

keď sa urobí fotografia. Skript uloží kópiu fotografie do podpriečinku s názvom Originals a 

potom na stiahnutú fotografiu spustí kvapôčku Photoshopu. Token {photoboothImage} 

umožňuje, aby sa na každej fotografii v sekvencii spustila iná kvapôčka, napr. používať pre 

každú fotku iný efekt. 

Zvoľte možnosť "Automaticky upraviť obrázok pri fotografovaní" a vyberte možnosť 

"Editovať len súbory JPEG". Tento príkaz bude spustený pri každom snímaní fotografie a 

prevzatí obrázka JPEG do počítača. Môžete ho vypnúť zrušením začiarknutia políčka 

"Automaticky upraviť obrázok pri fotografovaní". 

Photoshop - Spomalenie tlače fotografií, aby sa umožnila spracovanie 

fotografie 

Bežne bude zariadenie DSLR Remote Pro začať pripravovať rozloženie tlače ihneď po 

stiahnutí poslednej fotografie v sekvencii snímania, čo môže mať za následok, že posledná 

fotografia nebude zmenená pred jej umiestnením do rozloženia tlače, ak príkaz trvá príliš 

dlho na spracovanie fotografie. Tento problém sa dá vyhnúť nastavením oneskorenia pred 

tlačou v dialógovom okne "Výstupné nastavenia": 
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Nastavte oneskorenie pred vytlačením na dostatočný čas, aby príkaz mohol upraviť 

fotografiu. Po vyfotografovaní poslednej fotografie bude DSLR Remote Pro čakať na zadaný 

počet sekúnd, kým začne vytvárať rozloženie tlače. Oneskorenie môže byť skrátené 

poslaním klávesovej sekvencie Ctrl + Z na DSLR Remote Pro. To sa robí automaticky kvapkou 

droplet.ahk potom, čo bola kvapka spustená na poslednej fotografii v sekvencii. 

Nastavte oneskorenia na čas, ktorý je zaručený, že bude vždy dostatočne dlhý (napr. 30 

sekúnd) a skript pošle Ctrl + Z do DSLR Remote Pro po dokončení kvapôčky, čo minimalizuje 

čas, počas ktorého spoločnosť DSLR Remote Pro čaká pred tlačou fotografií. 

Keď sa spustí Photoshop kvapka, spustí Photoshop, ak ešte nie je spustený a 

Okno aplikácie Photoshop sa zobrazí na obrazovke s fotografickými stánkami. Aby ste tomu 

zabránili, spustite nástroj "Hide Window Taskbar". Toto je možné spustiť dvojitým kliknutím 

na HideWindowsTaskbar.exe v inštalačnom priečinku DSLR Remote Pro (zvyčajne C: \ 

Program Files (x86) \ BreezeSys \ DSLR Remote Pro): 
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Vyberte možnosť "Skryť okno programu Photoshop, keď je spustený fotografický stánok". 

Nástroj Hide Windows Taskbar monitoruje funkciu DSLR Remote Pro a keď je spustený v 

režime fotografií na celú obrazovku, pomôcka skryje lištu úloh systému Windows a okno 

programu Photoshop, ak je Photoshop spustený. Keď opustíte režim celoobrazovkových 

fotografických kabín, pomôcka automaticky obnoví hlavný panel systému Windows a znova 

zobrazí okno programu Photoshop. 

Uistite sa, že vo Photoshope nie sú otvorené žiadne okná s nástrojmi, inak sa tieto môžu 

objaviť na obrazovke fotografických kaziet pri spustení kvapôčky. 

Skrytý panel Skryť Windows skrýva lištu úloh systému Windows, keď je vybraný režim 

plnohodnotnej fotografickej kabíny, aby sa predišlo problémom s panelom úloh, ktorý sa 

objaví na obrazovke počas snímania fotografií v niektorých počítačoch. Táto funkcia je 

zámerne zabudovaná do hlavného programu DSLR Remote Pro, pretože ak DSLR Remote Pro 

predčasne opustí (napr. Kvôli problémom s pripojením fotoaparátu), nebude možné obnoviť 

panel úloh systému Windows, čo potom veľmi sťažuje ovládanie výpočtovej. Tento problém 

sa vyhneme použitím samostatného nástroja, ktorý je jednoduchý a veľmi spoľahlivý. 

Skript droplet.ahk tiež pomôže skryť okno programu Photoshop. 

Spúšťanie rôznych kvapiek Photoshopu pomocou profilov 

Rôzne kvapôčky je možné použiť pre rôzne profily umiestnením kvapôčky do priečinka s 

obrázkami fotoboothu vybraného profilom a spustením kvapky.ahk z príkazu editora. Ak 

skript nemôže nájsť kvapôčku v aktuálnej priečinku s obrázkami fotobooth, vyhľadá ju v 

rovnakom priečinku ako skript. 

Spúšťanie rôznych kvapiek Photoshopu na každej fotografii 

Na každej fotografii v sekvencii snímania môžete spustiť inú kvapku nastavením príkazového 

riadku na droplet.ahk {photoboothImage} 

Token {photoboothImage} je nastavený na číslo fotografie v poradí (1, 2, 3, 4 atď.) Alebo 0, 

ak DSLR Remote Pro nie je spustený v režime fotokonferencie. 

V súbore droplet.ahk sa uvádzajú všetky súbory .exe, ktoré začínajú kvapôčkami 

nachádzajúcimi sa v priečinku s obrázkami fotografických kabínok, zoradia sa do 

abecedného poradia a potom sa pomocou čísla fotografie rozhodne, ktorý z nich sa má 

spustiť. napr. droplet_effect_1.exe - spustiť na fotografii 1 droplet_effect_2.exe - spustiť na 

fotografii 2 droplet_effect_3.exe - spustiť na foto 3 droplet_effect_4.exe - spustiť na 

fotografii 4 

Poznámky pre vytváranie a prevádzku kvapiek Photoshopu 

Fotografie kvapôčky Photoshopu musia uložiť upravovaný obrázok tak, aby prepísal 

pôvodnú fotografiu. Poznámka: Nebojte sa prepísať pôvodnú fotografiu: skript droplet.ahk 

uloží kópiu pôvodnej fotografie do podpriečinku s názvom "originály" pred spustením 

kvapôčky. 
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Pokúste sa vyhnúť kvapôčkam, ktoré spôsobujú, že program Photoshop zobrazuje priebežné 

okná pri spracovaní určitých príkazov, pretože je ťažké ich skryť a mohli by byť viditeľné na 

obrazovke fotografickej kabíny. 

Uistite sa, že medzi jednotlivými fotografiami je dostatok času na spustenie kvapôčky. Ak je 

odpočítavací interval pre druhú fotografiu v snímaní kratší ako čas potrebný na spustenie 

kvapôčky Photoshopu, nebude mať čas na spracovanie poslednej fotografie predtým, ako 

bude hotová nasledujúca fotka a kvapky nefungujú správne. 

10.8 Podpisovanie alebo kreslenie na tlači 
 

Po nasnímaní fotografií sa obrazovka, ktorá umožňuje používateľom podpísať alebo nakresliť 

výtlačky, môže byť zobrazená výberom možnosti "Prihlásiť alebo kresliť fotografie pred 

tlačou" v dialógovom okne "Výstupné nastavenia". 

 

  

Rozloženie tlače sa zobrazí na celej obrazovke s menovkou na ľavej strane. Aktuálna šírka 

čiary a farba pera sa zobrazujú v ľavom hornom rohu. Používatelia môžu podpísať svoju tlač 

alebo kresliť na nej pomocou dotykovej obrazovky alebo myši. Klepnutím na ikonu palety 

farieb v ponuke sa zobrazí panel farieb, ktorý používateľom umožňuje vybrať farbu pera: 
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Keď používateľ klikne na farbu na paneli, zvýrazní sa a šírka pera a indikátor farieb v ľavom 

hornom rohu sa aktualizujú tak, aby zobrazovali farbu. Farebný panel je možné odmietnuť 

klepnutím kdekoľvek v menu alebo kreslením na tlač. Klepnutím na ikonu šírky čiary na 

paneli s ponukami sa zobrazí posúvač, ktorý umožňuje používateľom nastaviť šírku čiar: 

 

  

Šírka pera sa dá upraviť posunutím posúvača doľava alebo doprava a šírka pera a indikátor 

farby v ľavom hornom rohu sa aktualizuje, aby sa zobrazila nová šírka pera. Posuvník šírky 

pera možno odmietnuť klepnutím kdekoľvek v menu alebo kreslením na tlač. 

 

  

Používatelia môžu pridávať emojis / samolepky / virtuálne rekvizity kliknutím na ikonu 

emodži v ponuke a následným výberom požadovaného obrázka. Obraz je umiestnený v 

strede ukážky tlače a môže byť presunutý ťahaním do stredu a zmenšovaním veľkosti alebo 

otočením obrázka pretiahnutím rohov. Klepnutím na obrázok zvonku ho opravte. Emoji 

môžete odstrániť klepnutím na tlačidlo vrátiť späť. 

Ak používateľ urobí chybu, môže zrušiť poslednú akciu klepnutím na ikonu "Undo" (červená 

šípka v menu). Prípadne sa môžu znova spustiť klepnutím na ikonu koša. Činnosti, ktoré boli 

zrušené klepnutím na ikony vrátenia alebo popolnice, môžete vykonať opätovným kliknutím 

na ikonu "Redo" (modrá šípka v menu). 
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Počet kópií, ktoré sa majú vytlačiť, môžete zvýšiť klepnutím na symbol + vpravo od počtu 

kópií zobrazených v menu a znížiť poklepaním na - symbol. 

Klepnutím na ikonu tlačiarne prijímate fotografie spolu s každým výkresom pridaným 

používateľom a vytlačí vybraný počet kópií. 

Klepnutím na ikonu zrušenia (červený kríž v menu) budú fotografie odmietnuté a 

fotografická kabína sa vráti na pripravenú obrazovku bez tlače fotografií. 

 

Zmena vzhľadu obrazovky 

Predvolený vzhľad obrazovky je čierne pozadie s bielou menoviskou. Ikony pre akcie v menu 

a definované pomocou súborov PNG v podadresári ikon v inštalačnej zložke: 

color.png - obrázok použitý pre ikonu palety farieb width.png - obrázok použitý pre ikonu 

šírky pera emoji.png - obrázok používaný pre ikonu emoji redo.png - obrázok použitý pre 

ikonu "Redo" undo.png - obrázok použitý pre ikonu ikona "Undo" clear.png - obrázok 

použitý pre ikonu clear / trashcan print.png - obrázok používaný pre ikonu tlače cancel.png - 

obrázok použitý pre ikonu zrušenia 

Vzhľad ikon možno zmeniť zmenou obrázkov PNG v podadresári ikon novými obrázkami 

alebo umiestnením obrázkov PNG do aktuálnej zložky s obrázkami fotopapíru. 

Vzhľad celej obrazovky možno upraviť vytvorením obrázka JPEG s názvom 

usermodifyprint.jpg a umiestnením do aktuálnej zložky s fotopapiermi. Obraz na obrazovke 

by mal mať rovnakú veľkosť v pixeloch ako obrazovka, na ktorej sa bude zobrazovať 

fotografická kabína. 

Voliteľný prekryvný prvok je možné umiestniť na vrch stránky a vytlačiť rozloženie 

vytvorením obrazu na obrazovke PNG s názvom usermodifyprint_overlay.png a 

umiestnením do aktuálneho priečinka s fotopapiermi. Obraz prekrytia by mal mať rovnakú 

veľkosť v pixeloch ako obrazovka, na ktorej sa bude zobrazovať fotografická kabína a mala 

by obsahovať informácie o priehľadnosti v alfa kanále. Prekrytie sa môže použiť na 

zobrazenie pokynov používateľovi a zobrazí sa na obrazovke, ale nie v záverečných 

výtlačkoch. 

Úprava nastavení 

Podržte stlačené klávesy shift a ctrl a ľavým tlačidlom myši zobrazte dialógové okno 

nastavení: 
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Pomocou začiarkavacích políčok v oblasti "Položky ponuky" zvoľte, ktoré akcie by mali byť k 

dispozícii používateľovi v oblasti mena. 

Počiatočné nastavenie farieb určuje farbu pera, ktorá je vybratá pri zobrazení obrazovky. 

Kliknutím na tlačidlo "..." vyberte inú farbu. 

Počiatočná šírka čiar udáva šírku čiary v pixeloch pera, keď je obrazovka prvýkrát zobrazená. 

Nastavenia šírky min a maximálnej šírky čiary určujú rozsah šírkových čiar, ktorý používateľ 

môže vybrať, ak je povolená možnosť ponuky "Šírka šírky riadku". 

"Časový limit nečinnosti (sek.):" Umožňuje nastavenie časového limitu. Ak sa používateľ 

nedotkne obrazovky dlhšie ako časový limit, obrazovka sa zatvorí a fotografie sa vytlačia 

alebo zrušia v závislosti od nastavenia časového limitu. Nastavenie časového limitu na 

hodnotu 0 zakáže časový limit. 

Vyberte možnosť "Emojis" a pridajte možnosť pridať emojis / samolepky / virtuálne rekvizity 

na tlač a špecifikujte priečinok, kde sú obrázky emodži uložené v priečinku "Emoji folder:". 

Obrázky by mali byť obrázky PNG s voliteľným alfa kanálom pre informácie o 

transparentnosti. Odporúčaná veľkosť obrázka pre obrázky emodži je medzi 128x128 pixelmi 

a 1024x1024 pixelmi. 

Názov priečinka môže byť relatívna cesta (napr. "Emoji") na použitie obrázkov v 

podpriečinku alebo absolútnej ceste (napríklad C: \ emoji_images), ak sú uložené inde. Ak je 

nastavená na relatívnu cestu, najprv vyhľadáva podsložku v priečinku aktuálnych snímok 

obrázkov a potom sa pozrie do inštalačnej zložky. To umožňuje, aby boli v prípade potreby k 

dispozícii rôzne súbory emojis pre každý profil. Emoji ikony dodávané spoločnosťou 

EmojiOne 
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Nastavenie max. Kópií určuje maximálny počet kópií, ktoré si používateľ môže vybrať 

klepnutím na symbol + v menu. 

Pozíciu ukážky tlače môžete upraviť pomocou rozbaľovacej ponuky "Ukážka pozície:". 

Predvolené nastavenie je vertikálne centrovanie. Ak chcete umiestniť ukážku v hornej časti 

obrazovky alebo v dolnej časti, umiestnite ju do spodnej časti obrazovky, vyberte možnosť 

"Horná". 

Predvolene používatelia môžu kresliť kdekoľvek na tlači, ale to môže byť obmedzené tým, že 

povolí regióny na orezávanie a vylúčenie. Oblasť orezávania sa používa na určenie oblasti, na 

ktorej má používateľ možnosť kresliť. Vylúčená oblasť umožňuje, aby bola oblasť v oblasti 

kreslenia chránená napr. zabrániť ľuďom, ktorí čerpajú firemné logá. Orezané a vylúčené 

oblasti orezávania je možné upraviť kliknutím na tlačidlo "OK". Orezávajúca oblasť sa zobrazí 

zeleným obdĺžnikom a oblasťou vylúčenia orezania červeným obdĺžnikom. Kliknite na jeden 

z obdĺžnikov, aby ste ho vybrali a potom upravte jeho veľkosť a polohu ťahaním rohov. 

Kliknutím v oblasti mena uložíte nastavenia a vrátite sa do režimu kreslenia. 

Vyberte kurzor "Ukázať kurzor myši", ak chcete zobraziť kurzor myši a umožniť používateľom 

čerpať výtlačky pomocou myši. 

 

Vykonávacie poznámky 

Podpisová a výkresová obrazovka je implementovaná pomocou dynamickej knižnice s 

názvom UserModifyPrint.dll a ukladá jej nastavenia v registri systému Windows pomocou 

nasledujúceho kľúča databázy Registry: 

HKEY_CURRENT_USER \ SOFTWARE \ BreezeSystems \ DSLRRemotePro \ 100 \ 

UserModifyPrint 

Ak je potrebná odlišná funkcia kreslenia a podpisovania, môže byť implementovaná 

vytvorením novej dynamickej knižnice, ktorá nahradí predvolenú knižnicu 

UserModifyPrint.dll bez potreby vlastnej zostavy DSLR Remote Pro. 

Informácie o autorských právach pre ikony, ktoré používa UserModifyPrint.dll: 

Ikony Undo / Redo / Cancel: Tieto ikony poskytujú ikony8 ako Creative Commons 

AttributionNoDerivs 3.0. Túto ikonu môžete kopírovať, používať a distribuovať, a to aj na 

komerčné účely, a to bez toho, aby ste požiadali o povolenie za predpokladu, že odkazujete 

na webovú stránku icons8.com z ľubovoľnej stránky, ktorú používate. Na túto prácu 

nemôžete meniť, premeniť ani stavať. https://icons8.com 

Ikony farebnej palety / koša od http://downloadicons.net 

Ikona tlačiarne: ikona royalty free zakúpená od http://artistsvalley.com. Táto ikona sa smie 

používať iba s produktmi spoločnosti Breeze Systems, pokiaľ nie je zakúpená samostatná 

licencia od Artists Valey. 
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Šírka riadku: Copyright Breeze Systems Limited. Táto ikona sa smie používať iba s produktmi 

spoločnosti Breeze Systems. 

 10.9 Klávesnica s dotykovým displejom 
 

Voliteľná dotyková klávesnica sa môže zobraziť na začiatku alebo na konci sekvencie 

fotografovania, aby mohli používatelia zadávať informácie, ako napríklad ich e-mailovú 

adresu. Ak chcete, aby klávesnica nastavila možnosti spustenia fotografických boxov v 

dialógovom okne nastavení fotografických kabín na "Touchscreen" a kliknite na tlačidlo 

"Settings ...". Zobrazí sa dialógové okno nastavenia dotykovej obrazovky: 

 

  

Potom vyberte požadovanú dotykovú klávesnicu z rozbaľovacieho zoznamu: 

"Nezobrazuje sa" - klávesnica s dotykovým displejom sa nezobrazuje 

"E-mailový vstup na začiatku sekvencie" - klávesnica s dotykovým displejom pre e-mail sa 

zobrazí, keď používateľ stlačí tlačidlo Štart predtým, ako sa vykoná fotografia 

"E-mailový vstup na konci sekvencie" - po vložení fotografií sa zobrazí e-mailová dotyková 

klávesnica a zobrazí sa obrazovka s voliteľným potvrdením tlače (nie je zobrazená, ak sa 

používateľ rozhodne nevytlačiť fotografie) 

"E-mailový vstup po nasnímaní fotografií" .- klávesnica s dotykovým displejom pre e-mail sa 

zobrazí ihneď po fotografovaní pred voliteľnou obrazovkou potvrdenia tlače 
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"Vstup správy na konci sekvencie" - po vložení fotografií sa zobrazí textová klávesnica s 

dotykovým displejom a zobrazí sa obrazovka s voliteľným potvrdením tlače (nie je 

zobrazená, ak sa používateľ rozhodne nevytlačiť fotografie) 

Nastavenie "Časový limit (sekundy):" umožňuje nastaviť časový limit nečinnosti. Ak 

používateľ neklepne na dotykovom displeji, časový limit automaticky zatvorí dotykovú 

klávesnicu. To je užitočné, ak používateľ opustí fotografickú kabínu bez použitia klávesnice s 

dotykovou obrazovkou, pretože umožňuje, aby kabína automaticky zavrela dotykovú 

klávesnicu a zobrazila pripravenú obrazovku pripravenú pre ďalšieho používateľa. 

Vyberte možnosť "Zobraziť kurzor myši", ak chcete zobraziť kurzor myši na obrazovke 

pripravenosti a na ďalších obrazovkách, ktoré vyžadujú zadanie používateľa. Toto nastavenie 

umožňuje, aby fotografická kabína fungovala pomocou myši, ak nie je k dispozícii dotykový 

displej. 

Ak chcete povoliť zobrazenie obrazoviek používateľských prieskumov, vyberte možnosť 

Povoliť obrazovky prieskumov používateľov (ďalšie informácie nájdete v časti Prieskum 

používateľov). 

Klávesnicu dotykovej obrazovky môžete otestovať stlačením tlačidla "Test klávesnice ..." a 

výberom typu klávesnice, ktorý chcete otestovať z ponuky. Predvolené rozloženie klávesnice 

naplní obrazovku a bude podobať snímke obrazovky nižšie: 

 

  

Text zadaný používateľom sa uloží do značky <user_data> (a <user2_data>, ak sú definované 

dve textové polia) v súbore XML napísanom na konci sekvencie fotografovania. Ak sú 

definované akékoľvek políčka (pozri nižšie), ich stav sa uloží do značiek <chkbox1>, 

<chkbox2> atď. ak používateľ vyberie prvé začiarkovacie políčko, XML bude obsahovať 

<chkbox1> 1 </ chkbox1>. Súbor XML sa ukladá do rovnakého priečinka ako fotografie 

stiahnuté z fotoaparátu (pozri predvoľby), napr. 

<?xml version="1.0" ?> 
<breeze_systems_photobooth 

version="1.0"> 

<photo_information> 
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<date>2011/01/26</date>   

<time>16:37:19</time> 
  

<user_data>sales@breezesys.com</

user_data> 
  

<photobooth_images_folder>C:\Photobooth\PhotoboothImages</photobooth_im

ages_folder>   <photos> 
    <photo 

image="1">20110126_163719_1.JPG<

/photo>     <photo 

image="2">20110126_163719_2.JPG<

/photo>     <photo 

image="3">20110126_163719_3.JPG<

/photo> 
    <photo 

image="4">20110126_163719_4.JPG<

/photo> 
    

<output>prints\20110126_163719.j

pg</output>   </photos> 
</photo_information> 
</breeze_systems_photobooth> 

Existuje predvolený časový limit 300 sekúnd, po ktorom sa dotyková klávesnica automaticky 

zruší. Tento časový limit je uložený v kľúči databázy Registry systému Windows: 

HKEY_CURRENT_USER \ Softvér \ BreezeSystems \ DSLRRemotePro \ 100 \ 

PhotoboothKeyboardTimeout 

Keď sa použije voľba dotykovej obrazovky "Zadávanie správ na konci sekvencie", údaje 

zadané používateľom sú tiež uložené v tokenu {message}, ktorý sa môže použiť v titulkoch v 

rozložení tlače alebo v správach e-mailov alebo Facebooku pri použití zdieľania možnosti. 

Prispôsobenie klávesnice 

Usporiadanie klávesnice je možné prispôsobiť vytvorením súboru s nastaveniami XML 

nazvaného keyboard.xml a vložením do priečinka s obrázkami na fotografické búdky. Toto 

dáva kontrolu nad veľkosťou a polohou kľúc, farbou pozadia atď. Ak potrebujete väčšiu 

kontrolu nad vzhľadom klávesnice, môžete použiť aj sériu obrázkov klávesnice. 

Najjednoduchší spôsob prispôsobenia klávesnice je uloženie kópie súboru XML a obrazoviek 

TIFF, ktoré sa používajú na definovanie predvoleného rozloženia klávesnice, a potom ich 

upravte podľa potreby. Súbory je možné uložiť najprv zobrazením klávesnice stlačením 

tlačidla "Test klávesnice ..." a podržaním klávesov Shift a Ctrl a stlačením ľavého tlačidla 

myši. Súbor keyboard.xml bude vyzerať takto:  

<?xml version="1.0" ?> 
<breeze_systems_photobooth 

version="2.2"> 
<photoboo

th_settin

gs>   

<keyboard

> 
    

<text_point_size>480</text_point

_size> 
    <prompt1 rows="1">Please enter your email address:</prompt1> 
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<text1_y>411</text1_y>     

<text1_x>50</text1_x> 
    <text1_r>300</text1_r> 
    

<background_color>0x000080</back

ground_color> 
    

<transparent_color>0x000080</tra

nsparent_color> 
    

<text_color>0xFFFFFF</text_color

>     

<show_cursor>0</show_cursor> 
    

<show_mouse_cursor>0</show_

mouse_cursor>     <key> 
      

<left>58</lef

t>       

<top>630</top

> 
      <width>112</width> 
      

<height>89</height>       

<legend>q</legend> 
      

<shifted_legend>Q</shifted_legen

d>       <code>q</code> 
      

<shifted_code>Q</shifted_code> 
    

<

/

k

e

y

>     

<

k

e

y

> 
      

<left>186</lef

t>       

<top>630</top> 
      <width>112</width> 
      

<height>89</height>       

<legend>w</legend> 
      

<shifted_legend>W</shifted_legen

d> 
      <code>w</code> 
    

<

/

k

e

y

>     

.

.

. 
    <key> 
      

<left>1296</lef
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t>       

<top>840</top> 
      <width>160</width> 
      <height>89</height> 
      <legend>Shift</legend> 
      

<shifted_legend>Shift</shifted_l

egend>       <code>Shift</code> 
      

<shifted_code>Shift</shifted_cod

e> 
    

<

/

k

e

y

>     

<

k

e

y

> 
      

<left>400</lef

t>       

<top>945</top> 
      <width>368</width> 
      <height>89</height> 
      <legend>Send 

email</legend> 
      <shifted_legend>Send 

email</shifted_legend>       

<code>OK</code> 
      

<shifted_code>OK</shifted_code> 
    

<

/

k

e

y

>     

<

k

e

y

> 
      

<left>784</lef

t>       

<top>945</top> 
      <width>368</width> 
      <height>89</height> 
      <legend>No 

thanks!</legend> 
      <shifted_legend>No 

thanks!</shifted_legend>       

<code>Cancel</code> 
      

<shifted_code>Cancel</shi

fted_code>     </key> 
  </keyboard> 
</photobooth_settings> 
</breeze_systems_photobooth> 

Zadávanie textu 
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Značka <prompt1> definuje text, ktorý sa zobrazuje nad vstupnou oblasťou používateľa a 

predvolene je "Zadajte svoju e-mailovú adresu:". Značky <text1_x> a <text1_y> určujú 

polohu vstupnej oblasti používateľa. Toto je špecifikované ako počet pixelov od horného, 

ľavého rohu obrazovky. Pravá strana vstupnej oblasti používateľa môže byť zadaná pomocou 

značky <text1_r>. 

Ďalšie príkazy je možné pridať tak, že zahrnie tagy <prompt2>, <text2_x>, <text2_y>, 

<text2_r> atď. Do max. 10 vstupných oblastí používateľa. 

Príkazové značky môžu mať voliteľný atribút hesla, ktorý ak je nastavený na hodnotu 1, 

zobrazí text v vstupnej oblasti používateľa ako * znaky, napr. <prompt1 password = "1"> 

Zadajte svoje heslo: </ prompt1>. 

Príkazové značky môžu mať voliteľný povinný atribút, ktorý ak je nastavený na hodnotu "1" 

znamená, že výzva musí obsahovať text napr. <prompt1 mandatory = "1"> Zadajte svoje 

meno: </ prompt1>. 

Príkazové značky môžu mať voliteľný atribút email_address, ktorý ak je nastavený na 

hodnotu 1, skontroluje, či text vyzerá ako e-mailová adresa na formulári 

name@domain.com, napr. <prompt1 

email_address = "1"> Zadajte svoju e-mailovú adresu: </ prompt1>. Ak sa text nezobrazuje 

ako e-mailová adresa, zobrazí sa chybové hlásenie "Zadajte platnú e-mailovú adresu na 

formulári name@domain.com". Text tohto chybového hlásenia sa dá zmeniť v dialógovom 

okne nastavenia e-mailu. 

Príkazové značky môžu obsahovať voliteľný atribút id, ktorý môže byť použitý na 

identifikáciu vstupných polí pre dáta prieskumov používateľov, napr. <prompt1 id = "name"> 

Zadajte svoje meno: </ prompt1> 

Vstupná textová oblasť je zvyčajne na jednom riadku. Viaceré riadky možno použiť 

nastavením atribútu riadkov výzvy na 2 alebo viac, napr. <prompt1 rows = "3"> Zadajte 

správu: </ prompt1>. 

Keď je definovaná viac ako jedna vstupná oblasť používateľa, používatelia môžu prepínať 

medzi vstupnými oblasťami dotykom. Aktuálne vybraná vstupná oblasť je zvýraznená 

červenou farbou. 

Voliteľná značka <text_point_size> definuje veľkosť písma použitého v vstupnej oblasti 

používateľa. Toto je špecifikované v desatinách bodu a predvolené na hodnotu 480 (veľkosť 

bodu 48). 

Text zadaný používateľom je uložený v poliach <user_data>, <user2_data> atď. V XML 

súbore uloženom s fotografiami. 

Zaškrtávacie políčka 

Pomocou značiek <chkbox1_prompt>, <chkbox1_x>, <chkbox1_y>, <chkbox2_prompt>, 

<chkbox2_x>, <chkbox2_y> atď. Možno pridať až 10 políčok. Značka <chkbox1_prompt> 

určuje text zobrazený napravo od textového poľa a môže obsahovať atribút hodnoty, ktorý 
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určí, či je začiarkavacie políčko najskôr začiarknuté alebo nie, napr. <chkbox1_prompt value 

= "0"> Okno zaškrtávacieho políčka (predvolené vypnuté) </ chkbox1_prompt> alebo 

<chkbox1_prompt value = "1"> Výzva zaškrtávacieho políčka </ chkbox1_prompt>. 

Začiarkovacie políčko môže byť tiež povinné (t. J. Používateľ musí skontrolovať začiarkavacie 

políčko pred stlačením tlačidla "OK") pridaním povinného atribútu do značky 

<chkbox1_prompt> napr. <chkbox1_prompt mandatory = "1"> súhlasím so zmluvnými 

podmienkami </ chkbox1_prompt>. Voliteľný atribút point_size sa môže použiť na určenie 

veľkosti bodu legendy a tiež veľkosti začiarkavacieho políčka, napr. <chkbox1_prompt point-

size = "240"> Zaškrtávacie políčko </ chkbox1_prompt> pridá začiarkavacie políčko s 

legendou zobrazenou pomocou 24-bodového textu. 

Značky checkbox_prompt môžu obsahovať voliteľný atribút id, ktorý môže byť použitý na 

identifikáciu vstupných polí pre dáta prieskumov používateľov, napr. <chkbox1_prompt id = 

"over18"> Mám viac ako 18 rokov </ chkbox1_prompt> 

Značky <chkbox1_x> a <chkbox1_y> určujú polohu začiarkavacieho políčka. 

Stav políčka je uložený v poliach <chkbox1>, <chkbox2> atď. V súbore XML uloženom s 

fotografiami. 

Pridanie informačnej stránky 

Môžete zobraziť voliteľnú informačnú stránku, aby ste používateľovi poskytli viac informácií, 

napr. informácie o ochrane osobných údajov alebo informácie o pomoci. 

Ak chcete pridať informačnú stránku, vytvorte obrázok s obrázkom JPEG alebo TIFF s 

rovnakým názvom ako súbor keyboard.xml, napr. email_keyboard_info.jpg. Toto je možné 

zobraziť definovaním kľúča s kódom "info". Informačná obrazovka sa automaticky zatvorí po 

uplynutí 30 sekúnd. Môže sa zatvoriť ručne definovaním tlačidla s kódom "info close" a 

klepnutím na ňu. Prečítajte si prosím príklad "Prieskum používateľov". 

Farba a iné nastavenia 

Značka <background_color> určuje farbu pozadia okna a <key_text_color> určuje farbu 

príkazového textu a legendy kľúče. 

Voliteľná značka <text_foregro_color> špecifikuje farbu popredia pre text zobrazený v 

vstupných oblastiach používateľa. Predvolená hodnota, ak je táto značka vynechaná, je 

čierna (0x000000). 

Voliteľná značka <text_background_color> určuje farbu pozadia pre vstupné oblasti 

používateľa. 

Predvolená hodnota, ak je táto značka vynechaná, je biela (0xFFFFFF). 

Voliteľná značka <transparent_color> špecifikuje farbu, ktorá bude pri zobrazení klávesnice 

transparentná. 

Všetky farby by mali byť hexadecimálne hodnoty RGB, napr. 0x000000 pre čiernu, 0xFF0000 

pre červenú, 0x00FF00 pre zelenú, 0x0000FF pre modrá, 0xFFFFFF pre bielu. 
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Značka <show_cursor> určuje, či sa v vstupnej oblasti používateľa zobrazí šedý kurzor. 

Nastavte toto na hodnotu 1, ak chcete zobraziť kurzor, alebo ho skryjete. Zobrazenie 

kurzora je užitočné, ak klávesnica umožňuje zadanie medzery. 

Značka <show_mouse_cursor> určuje, či sa zobrazí kurzor myši. Predvolené nastavenie sa 

nezobrazí kurzorom myši. 

Značka <key> určuje veľkosť a polohu každého kľúča, jeho legendy a to, čo sa má zadávať pri 

jeho stlačení. Ľavý horný roh kľúča je definovaný pomocou značiek <left> a <top> a šírka a 

výška sú zadané pomocou značiek <width> a <height> (všetky hodnoty sú v pixeloch). 

Značka <shifted_legend> určuje, čo sa na klávese zobrazí, keď je stlačené tlačidlo Shift a 

<legend> špecifikuje legendu kľúča, keď nie je stlačený posun. 

Značka <shifted_code> určuje, čo je zadané pri stlačení tlačidla pri stlačení tlačidla shift a 

značka <code> určuje, čo je zadané, keď nie je stlačené tlačidlo Shift. Nasledujúce kódy majú 

špeciálne hodnoty: 

"Shift" - pri stlačení klávesnice prepína klávesu do posunutého režimu (t. J. Veľké) 

"OK" - zatvorí okno klávesnice a vráti užívateľský vstup, ak aspoň jedno pole pre zadávanie 

textu obsahuje text a všetky vstupy označené ako povinné boli zadané 

"OK all" - zatvorí okno klávesnice a vráti užívateľský vstup, ak všetky vstupné polia obsahujú 

nejaký text 

"OK none" - zatvorí okno klávesnice a vráti užívateľský vstup, aj keď žiadne z vstupných polí 

neobsahuje text za predpokladu, že boli zadané všetky vstupy označené ako povinné 

"Zrušiť" - zatvorí okno klávesnice a zruší vstup používateľa 

"Zavrieť" - zatvorí klávesnicu a vráti sa na obrazovku pripravenosti, keď je použitá možnosť 

"E-mail na začiatku sekvencie" dotykovej obrazovky 

Medzinárodné a špeciálne znaky je potrebné pridať vo formáte Unicode vo formáte UTF-8, 

napr. symbol Euro, €, je definovaný v UTF-8 ako 0x20AC. Toto musí byť pridané do súboru 

XML ako & # x20ac; napr. 

    <key> 
      

<left>58</lef

t>       

<top>630</top

> 
      <width>112</width> 
      <height>89</height> 
      <legend>&#&x20ac;</legend> 
      

<shifted_legend>&#&x20ac;</shift

ed_legend>       

<code>&#&x20ac;</code> 
      

<shifted_code>&#&x20ac;</shi

fted_code>     </key> 
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Klávesnica.xml môže obsahovať iba ďalšie nastavenia a dotyková obrazovka použije 

predvolené rozloženie (zobrazené vyššie), ak neobsahuje žiadne značky <key>. Napríklad 

môžete použiť predvolené rozloženie klávesnice a pridať zaškrtávacie políčko, v ktorom sa 

používateľov opýtať, či súhlasia s odovzdaním fotografií na webovú stránku pomocou 

súboru keyboard.xml nižšie: 

<?xml version="1.0" ?> 
<breeze_systems_photobooth 

version="2.3"> 
<photoboo

th_settin

gs>   

<keyboard

>     

<chkbox1_

prompt 

value="0"

>I agree 

to my 

photos 

being 

posted on 

a web 

site</chk

box1_prom

pt>     

<chkbox1_

x>38</chk

box1_x> 
    

<chkbox1_y>70</chk

box1_y>   

</keyboard> 
</photobooth_settings> 
</breeze_systems_photobooth> 

Obrazovka s prieskumom 1 obsahovala tri začiarkavacie políčka s identifikátorom "over18" 

(nastavené používateľom), "agree" (nastavené používateľom) a "share" (neurčené 

používateľom). Obrazovka 2 prieskumu obsahovala oblasť zadávania textu s id "name" 

(nastavenou na "Chris Breeze") a začiarkavacie políčko s id "test" (nie je nastavené 

užívateľom). 

Zobrazenie údajov o prieskume používateľa na výtlačkoch 

Údaje o prieskume používateľa sa môžu zobraziť na výtlačkoch pomocou žetónov v texte 

titulkov. Žetóny by mali byť uzavreté s kučeravými zátvorkami a mali by mať rovnaké názvy 

ako značky použité na ukladanie informácií do súhrnného súboru XML, napr. 

{survey2_text1} zobrazí v priloženom príklade meno zadané používateľom na obrazovke 2 

prieskumu. 

Informácie zo zaškrtávacích políčok môžu byť zahrnuté aj v texte popisu, napr. 

{survey1_chkbox1} zobrazí odpoveď používateľa na začiarknutie políčka "viac ako 21" na 

prvej obrazovke prieskumu. Zobrazí sa 1, ak je začiarknuté políčko alebo 0, ak nebolo 

vybrané. Token {survey1_chkbox1} môže byť kombinovaný s inými žetónmi, aby poskytol 

zmysluplnejšiu odpoveď, napr. Predpokladajme, že tlač fotografií z fotopapierov sa má 
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použiť ako poukážka na nápoje a len chcete ponúknuť alkoholické nápoje osobám starším 

ako 21 rokov, môžete nastaviť text nadpisu na {if, {survey1_chkbox1}, Poukaz na alkoholický 

koktail, Poukaz na sódu}. 

Príklad 1: obrazovka s jednoduchými zmluvnými podmienkami 

Vytvorte prieskum_keyboard.xml, ako je ten, ktorý je uvedený nižšie, v priečinku s fotkami: 

<?xml version="1.0" 

encoding="UTF-8"?> 
<breeze_systems_photobooth version="3.7.1" build_date="Jun  7 2017"> 
<photobooth_settings> 

  

<

k

e

y

b

o

a

r

d

>     

<

k

e

y

> 
      

<left>20</le

ft>       

<top>20</top

> 
      <width>320</width> 
      <height>120</height> 
      <legend>Agree</legend> 
      

<shifted_legend>Agree</shifted_l

egend>       <code>OK</code> 
      

<shifted_code>OK</shifted_code> 
    

<

/

k

e

y

>     

<

k

e

y

> 
      

<left>360</le

ft>       

<top>20</top> 
      <width>320</width> 
      <height>120</height> 
      <legend>Decline</legend> 
      

<shifted_legend>Decline</shifted

_legend>       

<code>Close</code> 
      

<shifted_code>Close</shi

fted_code>     </key> 
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  </keyboard> 
</photobooth_settings> 
</breeze_systems_photobooth> 

Potom vytvorte obrazové súbory TIFF (survey_keyboard_lowercase.tif, 

survey_keyboard_lowercase_pressed.tif, survey1_keyboard_uppercase.tif a 

survey1_keyboard_uppercase_pressed.tif) a upravte ich v editore obrázkov a pridajte text 

zmluvných podmienok. 

Rýchlym spôsobom, ako vytvoriť obrázky TIFF klávesnice, otvorte dialógové okno 

"Nastavenia dotykovej obrazovky" a kliknite na tlačidlo "Test klávesnice ..." a zvoľte 

"Klávesnica prieskumu ...", aby sa zobrazila klávesnica prieskumu. Potom podržte stlačené 

klávesy Shift a Ctrl a ľavým tlačidlom myši uložíte obrázky klávesnice do súboru. 

Poznámka: Akcia pre tlačidlo "Súhlasím" je "OK", ktorá akceptuje vstup používateľa a 

zobrazí ak je definovaná ďalšia obrazovka prieskumu alebo spustí sekvenciu snímania 

fotografií. Akcia pre tlačidlo "Odmietnuť" je "Zatvoriť", ktorá zatvorí obrazovku prieskumu a 

vráti sa na obrazovku pripravenosti bez toho, aby ste urobili žiadne fotografie. 

Príklad 2: Obrazovka so zmluvnými podmienkami s povinným zadaním e-

mailu a začiarkavacie políčko 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<breeze_systems_photobooth version="3.7.1" build_date="Jun  7 2017"> 

<photobooth_settings>   <keyboard> 

    <chkbox1_prompt id="terms" mandatory="1">I accept the terms and 

conditions</chkbox1_prompt>     <chkbox1_x>20</chkbox1_x>     

<chkbox1_y>20</chkbox1_y> 

    <prompt1 id="email" email_address="1" mandatory="1">Please enter your email 

address:</prompt1>     <text1_x>20</text1_x> 

    <text1_y>200</text1_y> 

    <text1_r>1880</text1_r>   </keyboard> 

</photobooth_settings> 

</breeze_systems_photobooth> 

Po nasnímaní fotografií bude súhrnný súbor XML vyzerať takto: 

After taking the photos the XML summary file will look something like this: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<breeze_systems_photobooth version="3.7.1"> <photo_information> 

  <date>2017/06/07</date>   <time>18:13:53</time> 
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  <user_data></user_data>   <survey_data> 

    <survey1_text1 id="email">sales@breezesys.com</survey1_text1> 

    <survey1_chkbox1 id="terms">1</survey1_chkbox1>   </survey_data> 

  <prints>1</prints> 

  

<photobooth_images_folder>C:\Users\chris\Documents\PhotoboothImages\survey_examp

le</photobooth_images_fol   <digital_zoom>100</digital_zoom>   

<mirror_output>0</mirror_output> 

  <camera_orientation>0</camera_orientation> 

  <bw_mode>0</bw_mode>   <photos> 

    <photo image="1">img_0006.JPG</photo> 

    <output>prints\170607_181353.jpg</output>   </photos> 

</photo_information> 

</breeze_systems_photobooth> 

Príklad 3: Obrazovka podmienok s 3 zaškrtávacími políčkami 

Prvé začiarkavacie políčko žiada používateľa, či má viac ako 21 rokov. 

Druhé začiarkavacie políčko žiada používateľa, aby súhlasil s podmienkami a je povinný, to 

znamená, že musí byť vybraný, aby mohol pokračovať a fotografovať. 

V treťom políčku sa používateľ pýta, či súhlasia so zdieľaním svojich fotografií na internete. 

Vytvorte prieskum_keyboard.xml, ako je ten, ktorý je uvedený nižšie, v priečinku s fotkami: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<breeze_systems_photobooth version="3.7.1" build_date="Jun  7 2017"> 

<photobooth_settings>   <keyboard> 

    <chkbox1_prompt id="over21">I am over 21 years of age</chkbox1_prompt>     

<chkbox1_x>20</chkbox1_x> 

    <chkbox1_y>160</chkbox1_y> 

    <chkbox2_prompt mandatory="1" id="agree">I agree to the terms and 

conditions</chkbox2_prompt>     <chkbox2_x>20</chkbox2_x> 

    <chkbox2_y>280</chkbox2_y> 

    <chkbox3_prompt id="share">I agree to my photos being shared on the 

internet</chkbox3_prompt>     <chkbox3_x>20</chkbox3_x> 
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    <chkbox3_y>400</chkbox3_y>     <key> 

      <left>20</left>       <top>20</top> 

      <width>320</width> 

      <height>120</height> 

      <legend>Agree</legend> 

      <shifted_legend>Agree</shifted_legend>       <code>OK</code> 

      <shifted_code>OK</shifted_code> 

    </key>     <key> 

      <left>360</left>       <top>20</top> 

      <width>320</width> 

      <height>120</height> 

      <legend>Decline</legend> 

      <shifted_legend>Decline</shifted_legend>       <code>Close</code> 

      <shifted_code>Close</shifted_code>     </key> 

  </keyboard> 

</photobooth_settings> 

</breeze_systems_photobooth> 

Výsledky prieskumu môžete použiť v titulkoch zobrazených na výtlačkoch umiestnením 

príslušného tokenu do textu titulkov. Napríklad, ak je text nadpisu nastavený na hodnotu 

"Over 21: {survey1_chkbox1}", v závislosti od toho, či používateľ skontroloval prvé 

začiarkavacie políčko alebo nie, vytlačí "Over 21: 0" alebo "Over 21: 1". 

Tokeny môžu byť kombinované napr. Ak chcete vytlačiť bezplatný poukaz na poukazy a 

nechať nealkoholické nápoje len pre hostí mladších ako 21 rokov, môžete nastaviť text 

nadpisu na: {if, {survey1_chkbox1}, Bezplatný poukaz na alkoholické nápoje, Bezplatný 

poukaz na nealkoholické nápoje} 

Výsledky prieskumu používateľov sa môžu použiť aj na špecifikáciu priečinka na prevzatie. 

Napríklad, priečinok na prevzatie by mohol byť nastavený na "verejný" alebo "súkromný" v 

závislosti od toho, či používateľ začiarkol tretie políčko alebo nie, nastavením cesty priečinka 

na prevzatie (v File-> Preferences) na: C: \ Photos \ {if {} survey1_chkbox3, verejný, 

súkromný} 

Po nasnímaní fotografií bude súhrnný súbor XML vyzerať takto: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<breeze_systems_photobooth version="3.7.1"> <photo_information> 
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  <date>2017/06/07</date>   <time>18:15:43</time> 

  <user_data></user_data>   <survey_data> 

    <survey1_chkbox1 id="over21">0</survey1_chkbox1>     <survey1_chkbox2 

id="agree">1</survey1_chkbox2> 

    <survey1_chkbox3 id="share">0</survey1_chkbox3>   </survey_data> 

  <prints>1</prints> 

  

<photobooth_images_folder>C:\Users\chris\Documents\PhotoboothImages\survey_examp

le</photobooth_images_fol   <digital_zoom>100</digital_zoom>   

<mirror_output>0</mirror_output> 

  <camera_orientation>0</camera_orientation> 

  <bw_mode>0</bw_mode>   <photos> 

    <photo image="1">IMG_0007.JPG</photo> 

    <output>prints\170607_181543.jpg</output>   </photos> 

</photo_information> 

</breeze_systems_photobooth> 

 

Príklad 4: Požiadanie o súhlas používateľa a zobrazenie vyhlásenia o ochrane 

osobných údajov 

Tento príklad ukazuje, ako vytvoriť jednoduchú obrazovku s požiadavkou súhlasu 

používateľa na zdieľanie súborov na webových stránkach a zobrazenie stránky s 

podrobnosťami o pravidlách ochrany osobných údajov udalosti. 

Vytvorte súbor s názvom survey_keyboard.xml obsahujúci nasledujúci text vo vašom 

priečinku s obrázkami fotografických stánkov: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<breeze_systems_photobooth version="3.10" build_date="May  2 2018"> 

<photobooth_settings>   <keyboard> 

    <chkbox1_prompt id="agree to post on website">I agree to my photos being posted on a 

web site</chkbox1_     <chkbox1_x>30</chkbox1_x> 

    <chkbox1_y>30</chkbox1_y>     <key> 

      <left>20</left>       <top>120</top> 

      <width>320</width> 
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      <height>120</height> 

      <legend>Continue</legend> 

      <shifted_legend>Continue</shifted_legend>       <code>OK</code> 

      <shifted_code>OK</shifted_code> 

    </key>     <key> 

      <left>360</left>       <top>120</top>       <width>320</width> 

      <height>120</height> 

      <legend>Cancel</legend> 

      <shifted_legend>Cancel</shifted_legend>       <code>Close</code> 

      <shifted_code>Close</shifted_code> 

    </key>     <key> 

      <left>900</left>       <top>120</top> 

      <width>320</width> 

      <height>120</height> 

      <legend>Privacy info...</legend> 

      <shifted_legend>Info</shifted_legend>       <code>Info</code> 

      <shifted_code>Privacy info...</shifted_code> 

    </key>     <key> 

      <left>20</left>       <top>120</top> 

      <width>320</width> 

      <height>120</height> 

      <legend>Info close</legend> 

      <shifted_legend>Info close</shifted_legend>       <code>Info close</code> 

      <shifted_code>Info close</shifted_code>     </key> 

  </keyboard> 

</photobooth_settings> 

</breeze_systems_photobooth> 

Potom vytvorte obrazovku JPEG, ktorá má rovnakú veľkosť ako obrazovka počítača a uložte 

ju do priečinka s obrázkami vo fotografických boxoch ako survey_keyboard_info.jpg. 

Upravte obrázok survey_keyboard_info.jpg, aby ste zobrazili požadované informácie (napr. 
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Pravidlá ochrany osobných údajov o udalosti) a grafiku tlačidla na zatvorenie, aby ste mohli 

zarovnať kľúč "info close" v súbore XML, tj 320 pixelov široký o 120 pixelov vysoký, pixelov z 

ľavého a 120 pixlov od hornej časti obrazovky. 

vysvetlenie: 

Na riadkoch začínajúcich <chkbox1 sa definuje poloha začiarkavacieho políčka a textový 

riadok zobrazený používateľovi. 

Prvý <key> definuje polohu tlačidla OK, ktorá má legendu "Pokračovať". Po kliknutí sa 

obrazovka prieskumu zatvorí a sekvencia fotografovania pokračuje. 

Druhá klávesa <key> definuje polohu kľúča zatvorenia, ktorý má legendu "Zrušiť". Keď sa to 

dotkne, obrazovka prieskumu sa zatvorí a stánok sa vráti na pripravenú obrazovku bez toho, 

aby fotografoval. Tretí <key> definuje polohu informačného kľúča s legendou "Informácie o 

súkromí ...". Po kliknutí na tento obrázok sa zobrazí obrázok survey_keyboard_info.jpg. 

Zobrazí sa to, kým nedôjde k uplynutiu 30-sekundového časového limitu alebo klepnutím na 

tlačidlo Zavrieť info. 

Štvrtý <key> definuje veľkosť a polohu tlačidla info close. Po kliknutí na obrazovku sa 

obrazovka info zatvorí a riadiaca jednotka sa vráti na klávesnicu prieskumu. Upozorňujeme, 

že toto tlačidlo sa nezobrazuje na klávesnici ani na obrazovke s informáciami. Všetko, čo 

robí, je definovať polohu oblasti, ktorú má používateľ klepnúť na zatvorenie informačnej 

obrazovky. Ak chcete zobraziť tento kľúč na informačnej obrazovke, musíte upraviť obrázok 

obrazovky survey_keyboard_info.jpg. 

Odpoveď užívateľa je uložená v súhrnnom súbore XML vo fotografickom boxe. Môže sa 

použiť aj v titulkoch, ktoré sa zobrazujú na výtlačkoch alebo v názvoch súborov a cestách 

priečinkov stiahnutých obrázkov pomocou tokenu {survey1_chkbox1}. Toto vráti 1, ak je 

začiarknuté políčko alebo 0, ak nie je vybraté. 

Napríklad fotografie môžu byť automaticky uložené do priečinka s názvom "web", ak 

používatelia skontrolujú začiarkavacie políčko a priečinok s názvom "no website" 

nastavením priečinka na prevzatie v File-> Preferences na: 

{documents} \ PhotoboothImages \ {dateLess8h} {ak, {survey1_chkbox1}, webové stránky, 

žiadne webové stránky} 

10.11 Animované GIF 

Animované formáty GIF poskytujú spôsob zobrazenia krátkej sekvencie obrázkov, ktoré sú 

zobrazené v kontinuálnej slučke. DSLR Remote Pro má dve možnosti pre vytváranie 

animovaných GIF: 

1. Ako jednoduchá prezentácia zobrazujúca fotografie, ktoré boli vytvorené počas sekvencie 

snímania s voliteľnou prekryvnou a titulnou stranou 

2. Ako krátky videozáznam zachytený v režime videokamery. Majte na pamäti, že animované 

GIF neobsahujú zvuk (ale kópia videa MP4 môže obsahovať soundtrack) 
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Animované GIF je možné prezerať pomocou nášho softvéru Breeze Kiosk a potom zdieľať e-

mail, text (MMS v USA a Kanade, SMS inde) alebo nahratý na Facebook a Twitter. 

Filmový súbor MP4 sa dá vytvoriť aj z animovaných súborov GIF. Súbory MP4 môžu byť 

zdieľané cez 

Facebook pomocou voľby "Použiť kópiu animácie animácie GIF, ak je k dispozícii" v 

dialógovom okne "Nastavenia na odovzdanie fotografií Facebooku". Môžu byť tiež odoslané 

ako e-mailová príloha výberom možnosti "Použiť kópiu animácie animácie GIF, ak je k 

dispozícii" v dialógovom okne "Nastavenia e-mailu". 

Vytváranie animovaných GIF v režime Photo Booth 

V dialógovom okne "Výstupné nastavenia" vyberte možnosť "Vytvoriť animovaný obrázok 

fotografií" a potom kliknite na tlačidlo "Animované nastavenia GIF ..." na konfiguráciu 

nastavení: 

 

  

Animované obrázky GIF zobrazia fotografie v rovnakej orientácii ako zobrazenie živého 

zobrazenia. Ak je zobrazenie živého zobrazenia orezané alebo digitálne zväčšené, fotografie 

pridané do animovaného súboru GIF budú orezané a zväčšené o rovnaké hodnoty. 

Ak je povolené zelené prezeranie, do GIF sa pridá zelená kópia fotografií. Možnosť 

priehľadného pozadia sa vyberie v nastaveniach na zelenú obrazovku, pričom fotka 

umiestnená v GIF bude mať tiež priehľadné pozadie. 
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Ak sa použije ČB, monochromatické tónovanie (napríklad sépia) alebo kreatívne filtre, 

fotografie sa pridajú do animovaného GIF s týmito efektmi. 

Použite nastavenie "Šírka fotografie (pixelov):" na určenie šírkových fotografií pridaných do 

animovaného súboru GIF. Výška fotografií bude automaticky vypočítaná v pomere k šírke, 

napr. nastavenie šírky na 600 pixelov poskytne výšku 400 pixelov, keď je fotoaparát 

horizontálny alebo výška 900 pixlov, ak je fotoaparát v orientácii na výšku. 

Nastavenia "Photo left offset:" a "Photo top offset:" špecifikujú pozíciu, do ktorej sú pridané 

fotografie do formátu GIF. Posuny sú merané v pixeloch od ľavého a horného okraja GIF. 

Nastavenia "GIF width" a "GIF height" určujú veľkosť animovaného GIF v pixeloch. Ak sú 

tieto nastavenia 0, GIF vytvorí rovnakú veľkosť ako fotografie. 

Na každej fotografii sa môže zobraziť voliteľný prekrytie umiestnením súboru PNG s názvom 

GIF_overlay.png do priečinka s obrázkami v stánkoch s fotografiami. Pre každú fotku je 

možné použiť iný prekryv pomocou pomenovania prekryvných obrázkov GIF_overlay_1.png 

pre fotografiu 1, GIF_overlay_2.png pre fotografiu 2 atď. 

Voliteľné pozadie sa môže použiť aj pre každú fotografiu vložením obrázka JPEG s názvom 

GIF_background.jpg do priečinka s obrázkami fotografických kabín. Na každú fotku je možné 

použiť rôzne pozadie tým, že ju pomenujete GIF_background_1.jpg, GIF_background_2.jpg 

atď. 

Obrázky na pozadí je možné použiť ako jednoduchý spôsob, ako poskytnúť pozadie pre GIF, 

keď je GIF väčší ako fotka. Obrázky na pozadí je možné použiť aj pri vytváraní zeleného 

pozadia pri používaní voľby transparentného pozadia pri snímaní zelenej obrazovky. 

Zaujímavé animácie môžu byť vytvorené tým, že má niekoľko pozadia na jednu fotografiu pri 

snímaní zelenej obrazovky s priehľadným pozadím. 

Na každú fotografiu je možné pridať viacero prekryvných (a / alebo pozadia) nastavením 

pozadia / prekrytia na fotografiu na viac ako 1 napr. Zobrazenie dvoch prekryvných obrázkov 

na sadu fotografií "Prekryvy na fotografiu" na hodnotu 2 a názvy súborov takto: 

GIF_overlay_1. png pre prvú polovicu zobrazenia času fotografie 1, 

GIF_overlay_2.png pre druhú polovicu času zobrazenia fotografie 1, GIF_overlay_3.png pre 

prvú polovicu času zobrazenia fotografie 2, GIF_overlay_4.png pre druhú polovicu času 

zobrazenia fotografie 2 atď. 

Do rámika je možné pridať ďalšie voliteľné prekrytie umiestnením obrázka PNG s názvom 

GIF_logo_overlay.png do priečinka s obrázkami fotografických priestorov. Ako naznačuje 

jeho názov, GIF_logo_overlay. PNG obrázok je užitočný pre pridávanie logov alebo 

brandingu do animovaných GIF. To zjednodušuje štandardnú sadu prekryvných údajov, 

ktoré je možné použiť pre rôzne udalosti a pridať značku alebo logo. 
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Prekryvné obrázky PNG môžu byť pridaním alfa kanálu transparentné alebo polopriehľadné. 

Ak sú prekryvné obrázky väčšie ako nastavenie šírky GIF, zmenia ich veľkosť na rovnakú 

šírku. Ak je prekrytie menšie ako GIF, zobrazí sa vpravo vpravo, t. J. V pravom dolnom rohu. 

Nastavenie intervalu obrázkov určuje, ako dlho sa má každá fotografia zobrazovať a je v 

jednotkách 1/100 s. Hodnota 75 (3/4 sekundy) až 100 (1 sekundu) je pravdepodobne dobrý 

východiskový bod. 

Na začiatku alebo na konci sekvencie fotografií sa môže zobraziť jedna alebo viacero titulov. 

Ak chcete pridať jednu titulnú stránku, umiestnite obrázok JPEG s názvom GIF_title.jpg do 

priečinka s obrázkami na fotografické búdky. Pridanie viacerých titulných stránok na 

vytvorenie krátkeho animačného miesta obrázkov JPEG s názvom GIF_title_1.jpg, 

GIF_title_2.jpg, GIF_title_3.jpg atď 

Ak je obrázok titulnej strany väčší ako nastavenie šírky GIF, bude zmenený na rovnakú šírku. 

Použite čas zobrazenia titulu a zvoľte, ako dlho sa má zobrazovať každá titulná stránka. 

Pred alebo po fotografiách sa môže zobraziť titulná stránka alebo stránky. Pravdepodobne je 

väčší zmysel zobrazovať názvy po fotografiách, pretože prehliadače, ktoré zobrazujú 

animované súbory GIF, zvyčajne zobrazujú miniatúru vygenerovanú od začiatku animácie. 

Uvedenie názvu na konci znamená, že miniatúra zobrazí prvú fotografiu, zatiaľ čo ak je titul 

na začiatku animácie, miniatúra zobrazí titulnú stránku. 

Ak si želáte, aby GIF neprerušoval, vyberte možnosť "Prehrať GIF v nepretržitej slučke". Ak 

táto voľba nie je vybratá, GIF začne slučku raz, to znamená, že dvakrát prehraje animáciu 

tým, že ju raz prebehne a potom opakovane opakuje prehrávanie. 

Vyberte možnosť Ping-pong pre prehrávanie sekvencie fotografií dopredu a potom dozadu, 

napr. 4 fotografie bez názvu a vybraná voľba ping-pong zobrazia fotografiu 1, fotografiu 2, 

fotografiu 3, fotografiu 4, fotografiu 3, fotografiu 2, fotografiu 1, fotografiu 2 atď. 

4 fotografie bez názvu a voľba ping-pong, ktorá nie je vybratá, zobrazí fotografiu 1, 

fotografiu 2, fotografiu 3, fotografiu 4, fotografiu 1, fotografiu 2, fotografiu 3, fotografiu 4 

atď. 

4 fotografie s názvom na konci a vybratá možnosť ping-pong zobrazia fotografiu 1, 

fotografiu 2, fotografiu 3, fotografiu 4, fotografiu 3, fotografiu 2, fotografiu 1, titul, 

fotografiu 1, fotografiu 2 atď. 

Pri použití prekryvných prvkov s možnosťou "ping-pong" by mali byť prekryvné súbory 

pomenované nasledovne: 

Prekryvné súbory pre 3 fotografie bez názvu, vybraná možnosť ping-pong a prekrytia na 

fotografiu nastavenú na 1: GIF_overlay_1.png pre fotku 1, GIF_overlay_2.png pre fotografiu 

2, GIF_overlay_3.png pre fotografiu 3, GIF_overlay_4.png pre fotku 2 

Prekryvné súbory pre 3 fotografie s názvom, vybraná možnosť ping-pong a prekrytia na 

fotografiu nastavenú na 2: 
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GIF_overlay_1.png / GIF_overlay_2.png pre fotku 1, GIF_overlay_3.png / GIF_overlay_4.png 

pre fotografiu 2, GIF_overlay_5.png / GIF_overlay_6.png pre fotografiu 3, GIF_overlay_7.png 

/ GIF_overlay_8.png pre fotografiu 2, GIF_overlay_9.png / GIF_overlay_10. png pre 

fotografiu 1 

Vyberte voľbu "Vytvoriť kópie PNG rámcov GIF v podpriečinku" GIF_frames "na vytvorenie 

kópií PNG všetkých rámcov, ktoré tvoria animovaný GIF. To je užitočné, ak majú byť snímky 

spracované iným softvérom. 

Poznámka: Táto možnosť nie je nutné vybrať na vytvorenie kópií MPF vo formáte GIF. 

Upozornenie: Súbory PNG vytvorené pri výbere tejto možnosti môžu byť pomerne veľké a 

môžu zaplniť pevný disk počítača. 

V predvolenom nastavení sa animovaný GIF vytvorí v podadresári s názvom GIF v priečinku 

na prevzatie. Ak používate náš softvér Breeze Kiosk na zobrazenie animovaných GIF, musíte 

ho nastaviť na monitorovanie priečinka GIF. 

Vyberte možnosť "Uložiť GIF v podpriečinku" vytlačíme "možnosť uložiť GIF v podpriečinku 

pre tlač s kópiami JPEG tlačeného výstupu. To je užitočné, ak používate kioskový softvér a 

chcete zobraziť súbory GIF a výtlačky. 

Kopírovanie MP4 

Vyberte voľbu "Vytvoriť kópiu animácie MPF vo formáte MP4", ktorá automaticky vytvorí 

filmový súbor MP4 animovaného súboru GIF. Nastavte minimálnu dĺžku filmu v sekundách 

alebo ho nastavte na hodnotu 0, aby sa film stal čo najkratším. Táto možnosť je užitočná, ak 

sa súbor videa má odovzdať na webovú lokalitu, ktorá má požiadavku na minimálnu dĺžku 

(napríklad videá odoslané do Instagramu musia trvať aspoň 3 sekundy). Ak bude súbor videa 

kratší než minimálna dĺžka, rámce GIF, ale nie rámce titulov, sa budú opakovať, kým film 

nebude dostatočne dlhý. 

Voliteľný zvuk môže byť pridaný do kópie MP4 animovaného súboru GIF umiestnením 

súboru MP3 s názvom GIF_soundtrack.mp3 alebo súboru WAV s názvom 

GIF_soundtrack.wav do priečinka s obrázkami vo fotografických kabínach. Uistite sa, že 

zvukový doprovod je aspoň tak dlhý čas v súbore MP4, inak môže byť MP4 skrátená. 

Použite rozbaľovací zoznam "Uložiť MP4 v", aby ste určili, kam sa majú uložiť súbory MP4: 

"rovnaký priečinok ako GIF" uloží súbor MP4 do rovnakého priečinka ako GIF (buď 

podadresár GIF alebo podsložky pre tlač v závislosti od nastavenia "Uložiť GIF v podsložkách" 

vytlačí ") 

"" Podsložka MP4 "uloží súbor MP4 do podpriečinku s názvom MP4 

"prints 'subfolder" uloží súbor MP4 podsložku pre tlač (kde sú tiež uložené kópie kópií JPEG) 

Upozornenie: Nastavenie výstupu musí byť nastavené na "Vytlačiť iba", "Tlačiť a uložiť kópiu 

JPEG" alebo "Len kópiu JPEG", aby sa vytvoril animovaný GIF. GIF nebude vytvorený, ak je 

výstup nastavený na hodnotu "Žiadne". Tiež je potrebné vytvoriť rozloženie tlače, ktoré 
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obsahuje všetky prevzaté fotografie, inak sa zobrazí chyba, keď sa softvér pokúsi vytvoriť 

animovaný GIF. 

Zrušené vs indexované farby 

Animované GIF môžu zobrazovať len 256 rôznych farieb na jeden snímok, čo spôsobuje 

problém pri pokuse o zobrazenie fotografií, ktoré majú zvyčajne oveľa viac farieb. Existujú 

dva spôsoby, ako zvládnuť toto obmedzenie: 

1) Odtieň farby, kde je farba každého pixelu reprezentovaná niekoľkými pixelmi 

2) Indexované farby, kde sa používa 256 najbežnejších farieb na fotografii 

Roztrhnuté obrázky môžu poskytnúť lepšie zobrazenie farieb na pôvodnej fotografii, ale 

poskytujú menej detailov pre danú veľkosť záberu. Indexované farby poskytujú lepšie detaily 

a zvyčajne dávajú adekvátne farby, ale môžu vykazovať nejaké kontúrovanie alebo 

trblietanie niektorými fotografiami, najmä ak sú v pôvodnej fotografii umiestnené 

odstupňované farby. 

Indexová farba sa odporúča pre väčšinu aplikácií pre animované GIF, a preto by voľba 

"Dither GIFs to give better color" mala byť zvyčajne ponechaná nekontrolovaná. 

Vytváranie animovaných GIF filmových klipov v režime Video Booth 

Zvoľte možnosť "Zachytiť klip ako sériu statických záberov" a "Vytvoriť animovaný GIF" v 

dialógovom okne "Nastavenia videokazety" a vytvorte animované GIF krátkych videoklipov: 

 

Ďalšie informácie o nastavení nastavení snímania videozáznamov nájdete v časti "Snímanie 

videoprehrávačov". 
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Animované GIF zachytené v režime videokamery možno zachytiť pri nastavení fotoaparátu 

na normálny režim fotografie alebo režim videa. Ktoré nastavenie sa najlepšie používa, závisí 

od viacerých faktorov, ako je napríklad veľkosť záberu živého pohľadu, hĺbka ostrosti a 

rozmazanie pohybu. To je vysvetlené podrobnejšie na konci tejto časti. 

Vyberte možnosť "Vytvoriť animovaný GIF" a kliknite na tlačidlo "Animované nastavenia GIF 

..." na úpravu animovaných nastavení GIF: 

 

  

Použite nastavenie "Šírka fotografie (pixelov):" na určenie šírkových fotografií pridaných do 

animovaného súboru GIF. Výška fotografií bude automaticky vypočítaná v pomere k šírke, 

napr. nastavenie šírky na 600 pixelov poskytne výšku 400 pixelov, keď je fotoaparát 

horizontálny alebo výška 900 pixlov, ak je fotoaparát v orientácii na výšku. Upozorňujeme, 

že pomer strán obrázkov živého obrazu použitých na vytvorenie animovaného GIF sa môže 

líšiť v závislosti od fotoaparátu a či je nastavený na režim videa alebo fotografie. Pomer 

strán sa zmení aj vtedy, ak sa živý pohľad orezá. 

Nastavenia "Photo left offset:" a "Photo top offset:" špecifikujú pozíciu, do ktorej sú pridané 

fotografie do formátu GIF. Posuny sú merané v pixeloch od ľavého a horného okraja GIF. 

Nastavenia "GIF width" a "GIF height" určujú veľkosť animovaného GIF v pixeloch. Ak sú 

tieto nastavenia 0, GIF vytvorí rovnakú veľkosť ako fotografie. Nižšie uvedený diagram 

ukazuje, ako fungujú rôzne nastavenia: 
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Upozornenie: Obrazy, ktoré ste získali zo zdroja živého zobrazenia fotoaparátu, majú 

zvyčajne iba veľkosť 960 x 640 pixelov a ideálne by šírka fotografie nemala prekročiť, inak by 

sa konečný výsledok mohol zobraziť pixelovane. 

Nastavenie intervalu obrázkov určuje, ako dlho má byť každý snímok zobrazený a je v 

jednotkách 1/100 s. Aby bolo možné plynulé prehrávanie, frekvencia snímok musí byť 

najmenej 10 snímok za sekundu, čo zodpovedá intervalu obrazu 10 1 / 00.s s. Zvýšenie 

rýchlosti prehrávania nad 20 snímok za sekundu (obrazový interval 5) bude mať len malý 

vizuálny nárast v porovnaní s GIF prehrávanými pri nižších rýchlostiach snímania a bude mať 

za následok väčšie veľkosti súborov. 

Rýchlosť zachytenia v rámčekoch / zachytení určuje, ako často sa grafy animovaného GIF 

uchopia z živého zobrazenia kamery. Rámy s živým náhľadom sa sťahujú z fotoaparátu 

rýchlosťou približne 12,5 snímok za sekundu. Rýchlosť prehrávania je definovaná snímkovou 

frekvenciou v reálnom čase, rýchlosťou snímania a intervalom obrazu animovaného GIF. Pri 

pomalom pohybe nastavte rýchlosť snímania na hodnotu 1 a interval záberu na hodnotu 

medzi 10 a 20. Pre prehrávanie animovaného GIF približne pri normálnej rýchlosti nastavte 

rýchlosť snímania na 1 a interval obrazu na 8. Pre vysokorýchlostné prehrávanie späť 

nastavte rýchlosť snímania na 2 alebo viac a obrazový interval na 8 alebo 10 (pre plynulé 

prehrávanie). 

Na začiatku alebo na konci videoklipu sa môže zobraziť jedna alebo viac voliteľných 

titulkových stránok. Ak chcete pridať jednu titulnú stránku, umiestnite obrázok JPEG s 

názvom video_stills_title.jpg do priečinka s obrázkami na fotografické búdky. Pridanie 

viacerých titulných stránok na vytvorenie krátkeho animačného miesta obrázkov JPEG s 

názvom video_stills_title_1. jpg, video_stills_title_2.jpg, video_stills_title_3.jpg atď. v 

priečinku obrázkov fotografií 
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Ak je obrázok titulnej strany väčší ako nastavenie šírky GIF, bude zmenený na rovnakú šírku. 

Použite čas zobrazenia titulu a zvoľte, ako dlho sa má zobrazovať každá titulná stránka. 

Titulná strana alebo stránky sa môžu zobraziť pred videom alebo po ňom. Pravdepodobne 

má väčší zmysel zobrazovať názvy po klipu, pretože prehliadače, ktoré zobrazujú animované 

GIFy, zvyčajne zobrazujú miniatúru vygenerovanú od začiatku animácie. Uvedenie názvu na 

konci znamená, že miniatúra zobrazí prvý snímok videoklipu, zatiaľ čo ak je titul na začiatku 

animácie, miniatúra zobrazí titulnú stránku. 

Voľba "Ping-pong dopredu / dozadu" určuje, či by animovaný GIF mal zobrazovať klip 

dopredu a dozadu (napr. Rám 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3) (rámček 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1). 

Voliteľné pozadie je možné definovať umiestnením súboru JPEG s názvom 

video_stills_background.jpg do priečinka s obrázkami fotografických kabín. Na každé 

zachytené rámce je možné použiť rôzne pozadie tým, že pomenúte súbory 

video_stills_background_1.jpg, video_stills_background_2.jpg, 

video_stills_background_3.jpg atď. 

Pri snímaní zelenej obrazovky zvoľte možnosť "Transparent background" (Pozadie 

transparentného pozadia) v zelenom zobrazení, ak chcete animovať pozadie za hosťami. 

Pomocou súborov na pozadí (video_stills_background_1.jpg, video_stills_background_2.jpg, 

video_stills_background_3.jpg atď.) Animujte pozadie. Oblasti na fotografiách, kde bolo 

odstránené zelené pozadie, budú transparentné a obrázky na pozadí budú viditeľné. 

Na každú fotografiu sa môže zobraziť voliteľná prekrytie umiestnením súboru PNG s názvom 

video_stills_overlay.png do priečinka s obrázkami fotografických kabín. Pre každú zachytenú 

snímku je možné použiť odlišné prekrytie pomenovaním prekrývok 

video_stills_overlay_1.png, video_stills_overlay_2.png, video_stills_overlay_3.png atď. 

Do rámiky je možné pridať ďalšie voliteľné prekrytie umiestnením obrázka PNG s názvom 

video_stills_logo_overlay.png do priečinka s obrázkami fotografických priestorov. Ako 

naznačuje jeho názov, obrázok video_stills_logo_overlay.png je užitočný pri pridávaní logov 

alebo značiek do animovaných GIF. To zjednodušuje štandardnú sadu prekryvných údajov, 

ktoré je možné použiť pre rôzne udalosti a pridať značku alebo logo. 

Obraz prekrytia PNG môže byť pridaný alfa kanálom transparentný alebo polopriehľadný. Ak 

je prekryvný obrázok väčší ako nastavenie šírky GIF, bude zmenený na rovnakú šírku. Ak je 

prekrytie menšie ako GIF, zobrazí sa vpravo vpravo, t. J. V pravom dolnom rohu. 

Vyberte voľbu "Vytvoriť kópie PNG rámcov GIF v podpriečinku" GIF_frames "na vytvorenie 

kópií PNG všetkých rámcov, ktoré tvoria animovaný GIF. To je užitočné, ak majú byť snímky 

spracované iným softvérom. 

Poznámka: Táto možnosť nie je nutné vybrať na vytvorenie kópií MPF vo formáte GIF. 

Upozornenie: Súbory PNG vytvorené pri výbere tejto možnosti môžu byť pomerne veľké a 

môžu zaplniť pevný disk počítača. 
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V predvolenom nastavení sa animovaný GIF vytvorí v podadresári s názvom GIF v priečinku 

na prevzatie. Ak používate náš softvér Breeze Kiosk na zobrazenie animovaných GIF, musíte 

ho nastaviť na monitorovanie priečinka GIF. 

Vyberte možnosť "Uložiť GIF v podpriečinku" vytlačíme "možnosť uložiť GIF v podpriečinku 

pre tlač s kópiami JPEG tlačeného výstupu. To je užitočné, ak používate kioskový softvér a 

chcete zobraziť súbory GIF a výtlačky. 

Kopírovanie MP4 

Vyberte voľbu "Vytvoriť kópiu animácie MPF vo formáte MP4", ktorá automaticky vytvorí 

filmový súbor MP4 animovaného súboru GIF. Nastavte minimálnu dĺžku filmu v sekundách 

alebo ho nastavte na hodnotu 0, aby sa film stal čo najkratším. Táto možnosť je užitočná, ak 

sa súbor videa má odovzdať na webovú lokalitu, ktorá má požiadavku na minimálnu dĺžku 

(napríklad videá odoslané do Instagramu musia trvať aspoň 3 sekundy). Ak bude súbor videa 

kratší než minimálna dĺžka, rámce GIF, ale nie rámce titulov, sa budú opakovať, kým film 

nebude dostatočne dlhý. 

Voliteľný zvuk môže byť pridaný do kópie MP4 animovaného súboru GIF umiestnením 

súboru MP3 s názvom video_stills_soundtrack.mp3 alebo súboru WAV s názvom 

video_stills_soundtrack.wav do priečinka s obrázkami fotopapier. Uistite sa, že zvukový 

doprovod je aspoň tak dlhý čas v súbore MP4, inak môže byť MP4 skrátená. 

Použite rozbaľovací zoznam "Uložiť MP4 v", aby ste určili, kam sa majú uložiť súbory MP4: 

"rovnaký priečinok ako GIF" uloží súbor MP4 do rovnakého priečinka ako GIF (buď 

podadresár GIF alebo podsložky pre tlač v závislosti od nastavenia "Uložiť GIF v podsložkách" 

vytlačí ") 

"" Podsložka MP4 "uloží súbor MP4 do podpriečinku s názvom MP4 

"prints 'subfolder" uloží súbor MP4 podsložku pre tlač (kde sú tiež uložené kópie kópií JPEG) 

Zvoľte "Dither GIFs, aby ste získali lepšiu farbu (ale zníženú detailnosť)" na použité odtiene 

farieb v GIF. Normálne toto nastavenie nie je začiarknuté (viac informácií nájdete vyššie). 

Vysvetlenie zachytávania video GIF pomocou fotografických alebo video režimov 

fotoaparátu 

Nastavenie fotoaparátu na reľim foto alebo reľim videa môľe ovplyvni »veĺkos» záberov 

živého zobrazenia a nastavenia expozície (rýchlosť uzávierky a clona) pri snímaní 

animovaných GIF v reľime videokamer. 

Živé zobrazenie Keď je fotoaparát v režime fotografie, obrazy so živým náhľadom budú mať 

pomer strán 3: 2 a budú mať 960x640 pixelov pre najnovšie modely fotoaparátov 

Ak je fotoaparát v režime videa, veľkosť obrázkov živého obrazu závisí od modelu 

fotoaparátu a zvoleného rozlíšenia videa, napr. živé obrazy z Rebel T6i (alias EOS 750D) majú 

v režime fotografie rozlíšenie 960x640 pixelov a 1024x576 pixelov v režime videa, keď je 
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rozlíšenie videa nastavené na 1080p alebo 720p. Živé obrazy z Rebel T6 (alias EOS 1300D) 

majú rozlíšenie 960x640 pixelov v režime fotografie aj v režime videa. 

Rozmazanie pohybu V režime fotografií fotoaparát zachytáva živé obrazy s efektívnou 

rýchlosťou uzávierky 1/20 sekundy bez ohľadu na rýchlosť uzávierky nastavenú na 

fotoaparáte. Zmena rýchlosti uzávierky na fotoaparáte ovplyvní jas obrazovky živého 

zobrazenia, ak je vo fotoaparáte zapnutá simulácia expozície so živým pohľadom, ale 

nebude to mať vplyv na zachytávanie rámov živého obrazu. To znamená, že rýchlo sa 

pohybujúce objekty sa môžu objaviť rozmazané v zachytených rámcoch. V režime videa sa 

režim expozície môže nastaviť na manuálne a nastavenie rýchlosti uzávierky ovplyvní spôsob 

zachytenia snímok živého zobrazenia. Vyššia rýchlosť uzávierky zníži pravdepodobnosť 

rozmazania pohybu, ale tiež zníži množstvo svetla dosahujúceho snímač, a preto vyžaduje 

viac svetla alebo vyššie nastavenie ISO na získanie správne exponovaných záberov. V režime 

videa je najnižšia rýchlosť uzávierky, ktorú možno použiť, 1/30 sekúnd (je to preto, že 

rýchlosť videozáznamu je normálne 30 fps). 

Upozornenie: Rozmazanie pohybu nemusí byť nevyhnutne problém, ak sa animovaný GIF 

prehráva v rýchlosti 10 snímok / s alebo viac a môže poskytnúť viac príjemných výsledkov 

než zachytené snímky bez rozmazania pohybu. Môže to však byť problém, ak sú vytlačené 

jednotlivé snímky z zachytenej sekvencie. 

Režim hĺbky v režime fotografie je pri otvorenom pohľade aktívne, aby bola poľa v 

maximálnom množstve svetla. To znamená, že hĺbka ostrosti bude pomerne plytká. 

Ak je režim expozície nastavený na režim manuálne, objektív sa zastaví na akúkoľvek clonu 

nastavenú vo fotoaparáte. To znamená, že hĺbku ostrosti možno zvýšiť výberom menšieho 

otvoru (napríklad f / 22). Avšak výberom malej clony sa zníži množstvo svetla, ktoré 

dosiahne snímač a bude vyžadovať jasnejšie svetlá, vyššie nastavenie ISO alebo pomalšiu 

rýchlosť uzávierky, aby sa získali správne exponované zábery. 

Úprava príkazového riadka ffmpeg použitého na vytvorenie súboru MP4 

Súbory MP4 sa vytvárajú pomocou pomôcky príkazového riadka ffmpeg.exe 

(https://ffmpeg.org/) s nasledujúcimi parametrami: 

-vf "stupnica = trunc (iw / 2) * 2: trunc (ih / 2) * 2, fps = 25, formát = yuv420p" -c: v libx264 -

preset veryslow 

Pokročilí používatelia môžu používať rôzne nastavenia tým, že opustia program DSLR 

Remote Pro a upravia nasledujúce nastavenia databázy Registry systému Windows: 

HKEY_CURRENT_USER \ SOFTWARE \ BreezeSystems \ DSLRRemotePro \ 100 \ 

ffmpegCmdLine 

 

10.12 Klávesové skratky 
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Režim fotografických kabín v aplikácii DSLR Remote Pro for Windows môže prijať 

nasledujúce stlačenia tlačidiel: 

Esc - opustite režim plnej obrazovky alebo režim videoprehrávača a vráťte sa na hlavnú 

obrazovku DSLR Remote Pro pre systém Windows 

F2 - prepnite do režimu ČB a spustite sekvenciu fotografických kabín 

F3 - prepnutie do farebného režimu a spustenie sekvencie fotografickej kabíny 

T - prepnite režim B & W (tónovaný režim) a spustite sekvenciu fotografických kabín 

F4 - spustite sekvenciu fotografických kabín pomocou aktuálneho čiernobieleho alebo 

farebného nastavenia 

F5 - rovnaké ako F4 

F6 - opätovné aktivovanie živého zobrazenia a zobrazenie obrazovky ready.jpg, ak bolo 

predtým zrušené z dôvodu nečinnosti alebo zrušenie živého zobrazenia a zobrazenie 

obrazovky welcome.jpg, ak je živé zobrazenie aktuálne aktívne 

Ctrl + Alt + F6 - prepnutie z pohotovostného režimu do režimu pripravenosti 

Ctrl + Alt + S - prepnutie z režimu pripravenosti do pohotovostného režimu 

F9 - prepnite režim režimov fotografií do stánkov a spustite sekvenciu fotografických kabín 

Ctrl + F1 - vyberte štýl obrázka používateľa 1 fotoaparátu 

Ctrl + F2 - vyberte štýl obrázka používateľa 2 fotoaparátu 

Ctrl + F3 - vyberte štýl obrázka používateľa 3 fotoaparátu 

Ctrl + F4 - vyberte štandardný štýl fotoaparátu 

Ctrl + F5 - vyberte štýl obrazu na výšku fotoaparátu 

Ctrl + F6 - zvoľte štýl obrazu krajiny 

Ctrl + F7 - vyberte neutrálny štýl fotoaparátu 

Ctrl + F8 - vyberte verný obrazový štýl fotoaparátu 

Ctrl + F9 - vyberte štýl monochromatického obrazu fotoaparátu 

S - prechádzať cez dostupné štýly obrazov 

Ctrl + A - automatické zaostrovanie (k dispozícii len pre modely s fotoaparátom, ktoré 

podporujú živé zobrazenie automatického zaostrenia), keď je zobrazená obrazovka 

pripravenosti ALEBO akceptovať fotografiu pri prezeraní fotografie Ctrl + B - prepnúť do 

režimu čb / 

Ctrl + C - prepnutie do farebného režimu, ale nespúšťanie sekvencie fotografických kabín 

Shift + Ctrl + F - vyberte filter "Instagram" 1 
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Shift + Ctrl + G - vyberte filter "Instagram" 2 

Shift + Ctrl + H - vyberte filter štýlu "Instagram" 3 

Shift + Ctrl + I - vyberte "Instagram" štýl filter 4 

Shift + Ctrl + J - vyberte filter "Instagram" 5 

Shift + Ctrl + K - vyberte filter štýlu "Instagram" 6 

Ctrl + K - prepnutie do farebného režimu, ale nespúšťanie sekvencie fotografických kabín 

(alternatíva pre Ctrl + C) 

Ctrl + Alt + P - zobrazenie dialógu výberu opätovného vytlačenia 

Ctrl + R - vytlačí poslednú sadu fotografií bez zobrazenia dotykovej obrazovky alebo tlače 

obrazovky s potvrdením alebo zobrazenie náhľadu znovu pri zobrazení náhľadu fotografie 

Ctrl + Alt + R - vytlačte poslednú sadu fotografií pomocou dotykovej obrazovky a obrazoviek 

s potvrdením tlače, ak je táto možnosť povolená 

Shift + Ctrl + R - rýchle opakovanie poslednej sady fotografií (ak je možnosť výstupu 

nastavená na "Tlač a uloženie kópie JPEG") 

Ctrl + T - prepnite do režimu B & W (tónovaný režim), ale nespustite sekvenciu 

fotografických kabín 

Ctrl + W - prepínanie medzi ČB a farebnými režimami 

Ctrl + X - Po stlačení počas ukážky fotografií preruší sekvenciu snímania 

Ctrl + Z - odfotografujte, keď je booth v režime kliknutia 

A - Prijmite tlač, keď sa zobrazí okno potvrdenia tlače alebo dialógové okno pre výber 

vytlačenia 

P - Prijmite tlač, keď sa zobrazí okno potvrdenia tlače, ale nekopírujte kópiu JPEG 

W - cyklus cez farbu, B & W, B & W (tónovaný), filter 1, filter 2, filter 3, filter 4, filter 5, filter 

6 

X - Odmietnutie tlače pri zobrazení okna potvrdenia tlače alebo zrušenie dialógu výberu 

opätovného vytlačenia 

Ctrl + 1 - vyberte jednu kópiu výtlačkov 

Ctrl + 2 - vyberte dve kópie výtlačkov 

Ctrl + 3 - vyberte tri kópie výtlačkov 

Ctrl + 4 - vyberte štyri kópie výtlačkov 

Ctrl + 5 - vyberte päť kópií výtlačkov 

Ctrl + 6 - vyberte šesť kópií výtlačkov 
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Ctrl + 7 - vyberte sedem kópií výtlačkov 

Ctrl + 8 - vyberte osem kópií výtlačkov 

Ctrl + 9 - vyberte deväť kópií výtlačkov 

Ctrl + Alt + 1 - vyberte profil 1 a spustite sekvenciu snímania 

Ctrl + Alt + 2 - vyberte profil 2 a spustite sekvenciu snímania 

Ctrl + Alt + 3 - vyberte profil 3 a spustite sekvenciu snímania 

Ctrl + Alt + 4 - vyberte profil 4 a spustite sekvenciu snímania 

Ctrl + Alt + 5 - vyberte profil 5 a spustite sekvenciu snímania 

Ctrl + Alt + 6 - vyberte profil 6 a spustite sekvenciu snímania 

Ctrl + Alt + 7 - vyberte profil 7 a spustite sekvenciu snímania 

Ctrl + Alt + 8 - vyberte profil 8 a spustite sekvenciu snímania 

Shift + Ctrl + 1 - vyberte profil 1 

Shift + Ctrl + 2 - vyberte profil 2 

Shift + Ctrl + 3 - vyberte profil 3 

Shift + Ctrl + 4 - vyberte profil 4 

Shift + Ctrl + 5 - vyberte profil 5 

Shift + Ctrl + 6 - vyberte profil 6 

Shift + Ctrl + 7 - vyberte profil 7 

Shift + Ctrl + 8 - vyberte profil 8 

Shift + Ctrl + 9 - vyberte profil 9 

Shift + Ctrl + F1 - vyberte profil 10 

Shift + Ctrl + F2 - vyberte profil 11 

Shift + Ctrl + F3 - vyberte profil 12 

Shift + Ctrl + F4 - vyberte profil 13 

Shift + Ctrl + F5 - vyberte profil 14 

Shift + Ctrl + F6 - vyberte profil 15 

Shift + Ctrl + F7 - vyberte profil 16 

Shift + Ctrl + F8 - vyberte profil 17 

Shift + Ctrl + F9 - vyberte profil 18 
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Shift + Ctrl + N - vyberte ďalší profil 

Shift + Ctrl + P - vyberte predchádzajúci profil 

Ctrl + Alt + CursorLeft - digitálny zoom 

Ctrl + Alt + CursorRight - digitálne priblíženie 

Ctrl + Alt + CursorUp - optické priblíženie pri používaní adaptéra PZ-E1 s výkonným 

transfokátorom 

Ctrl + Alt + CursorDown - optický zoom pri používaní adaptéra PZ-E1 na priblíženie 

Shift + CursorLeft - zobrazenie živého zobrazenia plodín: zníženie horizontálneho orezania / 

zvýšenie vertikálneho orezania 

Shift + CursorRight - zobrazenie živého zobrazenia plodín: zvýšenie horizontálneho orezania 

/ zníženie vertikálneho orezania 

Shift + otočte kolieskom myši - nastavte živé zobrazenie orezania displeja 

Ctrl + Home - zrušenie digitálneho priblíženia a živého zobrazenia orezania 

Ctrl + otočte kolieskom myši - upravte zaostrenie 

Číselná podložka "+" - zvýšenie počtu kópií výtlačkov (maximálne 9 kópií) 

Číselná podložka "-" - zníženie počtu kópií výtlačkov (až na minimálne 1 kópiu) 

Ctrl + Page Up - zníženie expozície pomocou kompenzácie expozície v režimoch 

automatického ožiarenia alebo ISO pri manuálnej expozícii 

Ctrl + Page Down - zvýšenie expozície pomocou kompenzácie expozície v režimoch 

automatického ožiarenia alebo ISO pri manuálnej expozícii 

CursorUp - zosvetlenie živého zobrazenia znížením rýchlosti uzávierky pri použití manuálnej 

expozície a nastavenia fotoaparátu bankou 1 alebo bankou 2 

CursorDown - stmavenie živého zobrazenia zvýšením rýchlosti uzávierky pri používaní 

manuálnej expozície a nastaveniach banky 1 alebo 2 

b - cyklus cez počet kópií výtlačkov: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,2,3 ... 

Klávesové skratky pre náhľad fotografií 

Pri použití skratiek na zobrazenie ukážky fotografií (Ctrl + A na prijatie, Ctrl + R sa zopakuje, 

Ctrl + X sa preruší), je dôležité, aby aspoň jedna z akcií dotykovej obrazovky ("Náhľad: 

akceptovať", "Náhľad: Náhľad: 

abort "), inak môže dôjsť k zrúteniu softvéru, ak sa skratky používajú pri zobrazení poslednej 

fotografie v poradí. 

Upozorňujeme, že klávesové skratky Ctrl + A, Ctrl + R majú rôzne akcie, keď sa zobrazí 

obrazovka pripravenosti: Ctrl + A = automatické zaostrovanie, Ctrl + R = opätovné vytlačenie 
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Zdieľanie fotografií e-mailom odovzdania na Facebooku 

F - výber Facebooku na obrazovke zdieľania 

E - vyberte e-mailové fotografie z obrazovky zdieľania 

X - opustiť obrazovku zdieľania 

Zadajte - prihláste sa na Facebook alebo autorizujte aplikáciu po zobrazení obrazovky 

prihlasovania Facebook Shift + Ctrl + S - zobrazenie obrazovky zdieľania (k dispozícii iba 

vtedy, keď je zobrazená obrazovka pripravenosti) 

Klávesové skratky videokamery: 

Ctrl + A - automatické zaostrovanie (k dispozícii iba pre modely s fotoaparátom, ktoré 

podporujú živé zobrazenie AF) 

Ctrl + V - prepnutie z režimu fotografií do režimu videoprehrávača 

Ctrl + P - prepnutie z režimu videoprehrávača na režim fotografických stánkov fotografií 

Ctrl + S - prepína medzi režimom videokamery a fotografických boxov a späť 

F4 - začnite sekvenciu snímania videokonferencie v režime videokamety alebo sekvenciu 

fotografovania v režime fotografií 

F7 - začiatok sekvencie snímania videokonferencie 

F8 - prepnite do režimu videoprojekcie a spustite sekvenciu snímania videokonferencie 

Teraz ukončite nahrávanie videa a nie počkajte na celé obdobie 

Ctrl + F1 - vyberte štýl obrázka používateľa 1 fotoaparátu 

Ctrl + F2 - vyberte štýl obrázka používateľa 2 fotoaparátu 

Ctrl + F3 - vyberte štýl obrázka používateľa 3 fotoaparátu 

Ctrl + F4 - vyberte štandardný štýl fotoaparátu 

Ctrl + F5 - vyberte štýl obrazu na výšku fotoaparátu 

Ctrl + F6 - zvoľte štýl obrazu krajiny 

Ctrl + F7 - vyberte neutrálny štýl fotoaparátu 

Ctrl + F8 - vyberte verný obrazový štýl fotoaparátu 

Ctrl + F9 - vyberte štýl monochromatického obrazu fotoaparátu 

Ctrl + otočte kolieskom myši - upravte zaostrenie 

S - prechádzať cez dostupné štýly obrazov 

A - prijať video a prepnúť z obrazovky prehrávania na obrazovku pripravenosti 

P - prehrávanie videa od začiatku pri zobrazení obrazovky prehrávania 
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X - video odmietnite, vymažte ho z počítača a prepnite z obrazovky prehrávania na 

obrazovku pripravenosti 

10.13 Použitie externých tlačidiel na snímanie fotografií a spustite sekvenciu 

snímania 
 

Táto stránka opisuje niekoľko rôznych možností pripojenia jedného alebo viacerých tlačidiel 

k počítaču a ich použitie na ovládanie režimu snímania režimu fotoaparátu. 

Poznámka: Pre jednoduché nastavenie môžete pomocou ovládacej myši počítača ovládať 

fotokopírovanie výberom možnosti "Použiť ľavé tlačidlo myši na spustenie a pravé tlačidlo 

na prepínanie medzi čiernou farbou a farebnosťou" v nastavení fotografických boxov. 

StealthSwitch 

StealthSwitch je robustný nožný spínač, ktorý sa pripojí priamo do portu USB a je ideálnym 

prepínačom pre prevádzku fotografických boxov. Je to veľmi jednoduché: jednoducho ho 

zapojte do ľubovoľného náhradného portu USB, počkajte niekoľko sekúnd, kým ho systém 

Windows rozpozná a budete pripravení ísť. Režim fotografií na celú obrazovku stlačením 

tlačidla StealthSwitch spustí sekvenciu fotografií v kabíne - to je všetko, čo je k dispozícii. 

Poznámka: Ak ste už nainštalovali softvér "maskovanie desktopov", ktorý je dodávaný so 

systémom StealthSwitch, musíte ho zakázať inak, vždy keď stlačíte tlačidlo, bude zobrazenie 

fotografického stánku skryté. 

 

Arkádové štýly 

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžu byť prepojené tlačidlá arkádového štýlu s počítačom a 

používané na ovládanie fotografickej kabíny vrátane metódy StealthSwitch 3 a sériového 

portu. StealthSwitch 3 je jednoduchšie nastaviť ako metóda sériového portu, ale je o niečo 

drahšie. Obidva spôsoby StealthSwitch 3 a sériový port sú podrobne popísané nižšie. 

StealthSwitch 3 

StealthSwitch 3 je podobný pôvodnému StealthSwitch popísanému vyššie, ale má dva 

dôležité rozdiely: 
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1) Môžete pripojiť externé tlačidlá, ktoré sa jednoducho zapojia do štandardných 3,5 mm 

zásuviek (to isté používa väčšina MP3 prehrávačov) 

2) Každé tlačidlo je programovateľné, čo mu umožňuje posielať ľubovoľné stlačenie klávesov 

alebo sekvenciu tlačidiel, ktoré sa vám líšia 

 

StealthSwitch 3 s piatimi 3,5 mm zásuvkami pre pripojenie externých tlačidiel na prednej 

strane a USB portom na boku 

Pozor: StealthSwitch 3 je funkčne identický s StealthSwitch II, ktorý nahrádza. 

Pokyny na pridanie tlačidla štýlu arkád pomocou funkcie StealthSwitch 3: 

Sú to komponenty potrebné na pridanie tlačidla štýlu arkád: tlačidlo, stereofónny kábel s 

konektormi 3,5 mm a dva zásuvkové konektory 

  

1) Odpojte konektor jack od jedného konca stereo kábla a vytiahnite káble 

2) Zapojte kábel USB z StealthSwitch II a pripojte zvyšný 3,5 mm konektor zo stereocable do 

jednej z konektorov StealthSwitch 

3) Spustite program StealthSwitch Configuration Utility a zvoľte "Testovací režim 

klávesnice". Keď stlačíte každé tlačidlo, mali by ste vidieť niečo podobné: 
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4) Uvoľnite prepínač a identifikujte správne vodiče, ktoré sa majú použiť zo stereofónneho 

kábla, skratovaním dvoch z nich. Keď sa skratujú správne dva vodiče, testovacie okno 

klávesnice zobrazí A, B, C, D alebo E 

5) Pripojte rýhové konektory ku každému z dvoch drôtov identifikovaných v kroku 4. Použite 

krimpovací nástroj alebo spájkovačku, aby ste sa uistili, že sú pevne pripojené 

6) Pripojte kábel k arkádovému prepínaču pomocou spodných konektorov a stlačte tlačidlo, 

aby ste skontrolovali, či okno testovania klávesnice zobrazuje A, B, C, D alebo E 

Teraz by ste mali mať arkádové tlačidlo pripojené na kábel s konektorom 3,5 mm jack, ktorý 

vyzerá takto: 

  

Nakoniec použite nástroj StealthSwitch Configuration Utility, aby ste naprogramovali každé z 

tlačidiel na odoslanie požadovaných ťahov klávesov. Najlepším spôsobom, ako to urobiť, je 

kliknúť pravým tlačidlom myši na požadované tlačidlo v hlavnom okne konfigurátora a 

vybrať "Makro 1", kliknúť na "1. KEY" a napísať prvé tlačidlo v makre, napr. funkčné tlačidlo 

F4 na spustenie sekvencie fotografickej kabíny. Ak makro obsahuje viac ako jeden kľúč, napr. 

Ctrl + B pre výber čiernobieleho režimu, kliknite na tlačidlo "1st KEY" a stlačte (a uvoľnite) 

kláves Ctrl a potom kliknite na "2nd KEY" a stlačte tlačidlo C. Po ukončení stlačte 

programové tlačidlo pre programovanie StealthSwitch 3 (stačí to urobiť iba raz - program 

StealthSwitch 3 si pamätá nastavenia a môže byť použitý na akomkoľvek počítači). 

StealthSwitch 3 je teraz pripravený na ovládanie fotografickej kabíny. 

Kensington Wireless Presenter 

Toto poskytuje jednoduchý a efektívny spôsob, ako prevádzkovateľ bezdrôtovo ovládať 

fotografickú kabínu. Klávesové skratky Kensington Wireless Presenter: laserové ukazovátko 

(F5) - spustite sekvenciu fotokopírovania 

šípka doľava (strana nahor) - znižuje expozíciu pomocou kompenzácie expozície v režimoch 

automatického ožiarenia alebo ISO pri manuálnej expozícii 

šípka vpravo (strana nadol) - zvýšenie expozície použitím korekcie expozície v režimoch 

automatického ožiarenia alebo ISO v režime ručného zastavenia expozície (b) - cyklus 

počtom kópií výtlačkov: 1,2,3,4,5,6,7,8 , 9,1,2,3 ... 
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Metóda sériového portu 

Čo potrebuješ 

1. Ak počítač nemá sériový port, budete potrebovať adaptér USB na RS-232, ako napríklad 

USB adaptér StarTech.com USB až RS-232 Serial DB9 Adapter. Toto nie je najlacnejší 

adaptér, ale pracuje v systéme Windows XP a Windows Vista. 

2. zásuvka a káble DB9 alebo starý kábel RS-232 s konektorom DB9 

3. Vhodné tlačidlo "push to make". Tlačidlo arkádového štýlu nižšie bolo zakúpené od 

spoločnosti Gremlin 

Riešenia vo Veľkej Británii. Táto stránka v USA má dobrý výber tlačidiel: 

www.happcontrols.com 

4. Nástroj Pushbutton Utility, PhotoboothBtn_DSLR.exe, ktorý nájdete v zariadení DSLR 

Inštalačný priečinok Remote Pro for Windows 
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Pripojte ho 

Najprv nainštalujte softvér ovládača, ktorý sa dodáva so sériovým rozhraním USB, do 

adaptéra RS-232 a pripojte ho k portu USB na počítači. Potom spustite nástroj Photobooth 

Pushbutton (PhotoboothBtn_DSLR.exe): 

  

Ďalej identifikujte správny COM port pre sériový port. To sa môže dosiahnuť použitím 

malého kusu drôtu a pripojovacích kolíkov 1 a 4 na konektore DB9 (pozri nižšie). Ak je 

zvolený správny port COM, zaškrtávacie políčko "Pin 1" v nástroji Tlačidlo Photobooth by sa 

malo skontrolovať, keď sú pripojené kolíky 1 a 4. Ak sa nič nestane, vyskúšajte výber z iného 

portu COM z rozbaľovacieho zoznamu. 
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Teraz zapnite tlačidlo alebo tlačidlá na príslušné kolíky na zásuvke DB9, napr. ak používate 

dve tlačidlá, pin 4 by mal byť pripojený k "bežným" pripojeniam dvoch tlačidiel a kolík 1 by 

mal byť pripojený na pripojenie "push to make" jedného tlačidla a kolíka 6 na pripojenie 

"push to make" druhého tlačidla. Normálne by sa pripojenia uskutočňovali spájaním drôtov 

ku konektoru DB9, ale ak nie ste spokojní s spájkovaním, môžete namiesto toho použiť kábel 

RS-232 a jednoducho odpojiť jeden koniec, identifikovať, ktoré káble používať a potom ich 

pripojiť k spojenia na tlačidlách pomocou krimpovacích konektorov. 

Po pripojení tlačidiel je možné ich otestovať tak, že sa pri tlači každého tlačidla skontrolujú 

príslušné zaškrtávacie políčka v aplikácii pomocného tlačidla. 

Nakoniec vyberte požadovanú akciu pre každé tlačidlo pomocou rozbaľovacích zoznamov v 

pomocnom tlačidle e. 

g. pre nastavenie dvoch tlačidiel so systémom DSLR Remote Pro pre systém Windows, kde 

používateľ môže vybrať čiernobiele alebo farebné výtlačky, použijete nastavenia podobné 

tým, ktoré sú uvedené nižšie: 

 

V prevádzke 

Pripojte USB k adaptéru RS-232 k portu USB na počítači a zaistite, aby neboli stlačené žiadne 

tlačidlá, spustite nástroj Photobooth Pushbutton. Pred spustením funkcie DSLR Remote Pro 

for Windows skontrolujte, či tlačidlá fungujú správne stlačením tlačidiel a uistite sa, že je 

začiarknuté správne políčko v tlačidle. V prípade, že tlačidlá nefungujú, môže byť potrebné 

vybrať iný port COM. Za normálnych okolností je priradený ten istý COM port za 

predpokladu, že adaptér USB na RS-232 je pripojený vždy k rovnakému portu USB. 
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Ďalej spustite program DSLR Remote Pro pre operačný systém Windows a vyberte režim 

plnohodnotnej fotografickej kabíny a mali by ste používať tlačidlá na spustenie sekvencie 

fotografických kabín. Pomôcka programu Photobooth Button musí bežať po celú dobu 

prevádzky fotografických boxov, aby mohla detekovať stlačenie tlačidiel a poslať ich ďalej do 

DSLR Remote Pro for Windows. 

 

10.14 Ďalšie filtre 
 

Filtre štýlov "Instagram" 

Okrem farebných, čiernobielych a monochromatických tónovaných filtrov existuje 6 rôznych 

filtrov typu Instagram, ktoré je možné použiť na obrázky. Účinky týchto filtrov sú zobrazené 

v živých obrazoch a sú aplikované na fotografie v rozloženiach tlače av animovaných GIF. 

Štandardné filtre je možné nahradiť užívateľsky definovanými filtrami, ak sú potrebné rôzne 

efekty. 

Filtre je možné vybrať pomocou dotykových obrazoviek "Vybrať filter 1" cez "Vybrať filter 2" 

alebo pomocou klávesových skratiek uvedených nižšie: 

Shift + Ctrl + F - vyberte filter 1 

Shift + Ctrl + G - vyberte filter 2 Shift + Ctrl + H - vyberte filter 3 

Shift + Ctrl + I - vyberte filter 4 

Shift + Ctrl + J - vyberte filter 5 

Shift + Ctrl + K - vyberte filter 6 

W - cyklus cez farbu, B & W, B & W (tónovaný), filter 1, filter 2, filter 3, filter 4, filter 5, filter 

6 

Filtre definované používateľom 

Filtre používajú farebnú vyhľadávaciu tabuľku na zmapovanie každej farby na fotografii na 

novú farbu a voliteľne tmavšie rohy na vytvorenie efektu vignetovania. Vyhľadávacia tabuľka 

sa číta z obrázka JPEG s veľkosťou 2048 x 1024 pixlov s rovnakým názvom ako filter napr. 

filter1.jpg, filter2.jpg, filter3.jpg atď. 

Vignetovanie sa aplikuje, ak názov súboru končí _vignet, napr. filter1_vignette.jpg. 

Zvyšok názvu súboru sa ignoruje a môže sa použiť na identifikáciu filtra, napr. nasledujúce sú 

platné názvy pre filter 1: filter1.jpg - filter 1 bez aplikácie vína 

filter1_my_sketch_filder.jpg - filter 1 bez vignetovacieho filtra 1_vignette.jpg - filter 1 s 

vignettingom aplikovaným filtrom1_vignette_popart.jpg - filter 1 s aplikáciou vinetového 

papiera 
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Spoločnosť DSLR Remote Pro bude najskôr vyhľadávať súbor s filtrom v priečinku aktuálnych 

fotografií. Ak v súčasnom priečinku s fotografiami v boxoch fotografie nie je nájdený filter, 

použije sa predvolený filter v inštalačnej zložke. 

Najjednoduchší spôsob, ako vytvoriť nový súbor farebného vyhľadávania vo formáte JPEG, je 

stiahnuť nasledujúci súbor Photoshop PSD a upraviť ho vo Photoshope: 
https://breezesys.com/downloads/filter_setup.psd 

 

Potom buď použite testovací obrázok na vrstve "Test your photo here", alebo ho nahraďte 

vlastnou skúšobnou fotkou. Pridajte vrstvy úprav tak, aby ste podľa potreby upravili výstup. 

Nastavovacie vrstvy môžu použiť akékoľvek nastavenie, ktoré sa aplikuje na jednotlivé pixely 

(napr. Úroveň, krivky, kontrast, jas, farebná výplň, vyváženie farieb atď.). Nie je možné 

použiť nastavenia, ktoré sa vzťahujú na skupiny pixelov (napríklad ostrenie, maskovanie, 

rozostrenie, filtre šumu atď.). 

Ak ste so zmenami spokojní, zväčšite viditeľnosť vrstvy "Pattern" na: 

  

Potom uložte súbor vo formáte JPEG s názvom filter1.jpg, filter2.jpg, filter3.jpg, filter4.jpg, 

filter5.jpg alebo filter1.jpg a uložte ho do aktuálneho priečinka obrázkov. Pripojte _vignet k 

názvu súboru, aby ste zablokovali rohy obrázkov. 

https://breezesys.com/downloads/filter_setup.psd
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Zmeniť veľkosť súboru filter_setup.psd, pretože to zabráni fungovaniu filtra. 

Súbor filtra JPEG má veľkosť 2048x1024 pixelov a vyzerať takto: 

 

Kreatívne filtre 

Kreatívy kreatívnych fotografických kaziet poskytujú možnosť použitia celej škály špeciálnych 

efektov na fotografie z fotografických stánkov a na živé zobrazenie obrázkov zobrazených 

pred fotografovaním. Predvolené filtre obsahujú farebné a čiernobiele negatívne obrázky, 

farebné a monochromačné posterizácie, desaturáciu a nadsýtené efekty a selektívnu 

saturáciu. Filtre sa používajú pomocou DLL, čo znamená, že skúsení programátori C alebo C 

++ môžu v prípade potreby vytvárať vlastné filtre. Príklad projektu VC ++ 2005 si môžete 

stiahnuť z http://www.breezesys.com/downloads/SampleCreativeFilter.zip 

Upozorňujeme, že pri použití blesku môžu niektoré filtre priniesť živé zobrazenie a 

záverečné fotografie. Dôvodom je, že blesk pravdepodobne poskytne rôzne oblasti 

zvýraznenia a tieňov, ktoré ovplyvnia spôsob, akým sa uplatňujú účinky posterizácie. Toto je 

menej problém, ak sa používa nepretržité osvetlenie. 

Ak chcete použiť filtre kreatív, musíte do priečinka s obrázkami na fotografické búdky vložiť 

kópiu súboru PhotoboothCreativeFilter.dll. Súbor PhotoboothCreativeFilter.dll možno nájsť 

v inštalačnej zložky (z inštalačnej zložky (zvyčajne C :. \ Program Files (x86) \ BreezeSys \ 

DSLR Remote Pro) Kreatívny filter DLL možno podať ľubovoľný názov končiace Filter.dll napr 

glitch_filter.dll. 

Keď vstúpite do režimu fotografií na celú obrazovku, softvér automaticky načíta filtrovanie 

DLL filtra a obrázky v reálnom zobrazení zobrazia predvolený filter, ktorý je farebne 

negatívny. Zadajte Ctrl + Shift + C, ak chcete zobraziť stránku s nastavením, aby ste zvolili iný 

efekt alebo konfigurovali nastavenia. Zobrazí sa nasledujúce dialógové okno s nastaveniami: 
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Spracovanie filtrov v reálnom čase pre zobrazenie živého zobrazenia môže viesť k zaťaženiu 

počítača, čo môže spôsobiť spomalenie obnovovacej frekvencie živého zobrazenia. Na 

počítači s dvojitým alebo štvorkovým jadrom môže byť záťaž zdieľaná medzi procesorovými 

jadra nastavením počtu vlákien na viac ako 1. 

Typ filtra je možné vybrať v rozbaľovacom zozname. Rôzne typy filtrov, ktoré sú k dispozícii s 

programom PhotoboothCreativeFilter.dll dodávaným so softvérom, sú popísané nižšie. 

Negatív 

Tento filter vytvára negatívny farebný obraz, napr. žlté položky sa zobrazia ako modré a 

modré položky sa zobrazia ako červené. Neexistujú žiadne ovládacie prvky na nastavenie 

správania tohto filtra. 

 

Originál fotky  

 

Nefatív fotky 
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Čiernobiela negatív 

Tento filter prevádza obraz na stupnicu šedej a zobrazuje negatívny, napr. objavia sa tmavé 

položky a svetlé položky sa zobrazia ako tmavé. Neexistujú žiadne ovládacie prvky na 

nastavenie správania tohto filtra. 

  

Obrázok s efektom monochromatického negatívneho filtra 

Posterization 

Tento filter vytvára efekt prekročenie / posterizácia s nastaviteľným počtom úrovní. 

Posuvník pevnosti ovláda veľkosť každej prahovej hodnoty, pričom 0 nemá žiadny efekt a 

255 vytvára obraz, ktorý sa skladá z plne nasýtených farieb. Odporúčaný rozsah nastavení je 

10 až 100. 

  

Obrázok s posterizovaným filtrom aplikovaný s pevnosťou nastavenou na 70. 

Monochromatická posterizácia 
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Jedná sa o vysoko konfigurovateľný filter, ktorý premieňa obrazy na čiernobielu, potom 

posterizuje a sfarbí s jednou alebo dvoma farbami. Je pravdepodobne jednoduchšie 

experimentovať s rôznymi nastaveniami uvedenými nižšie a vidieť ich účinok, ako sa pokúsiť 

vysvetliť, ako tento filter funguje. Nastavenia sú zobrazené nižšie: 

  

Pevnosť - toto nastavuje veľkosť každej prahovej hodnoty od 0, ktorá nemá žiadny účinok, 

na 255, ktoré dáva iba niekoľko farebných farieb. 

Biele zvýraznenia - toto určuje, či sa jasné svetlá zobrazujú ako jedna z farieb (horná alebo 

spodná farba) alebo ako biela 

Hue (Odtieň) - ovládanie odtieňa farby zobrazenej na obrázku 

Sýtosť - určuje, ako silno nasýtený je farba 

Top Hue (Odtieň farby) - ovládanie odtieňa farby zobrazenej v hornej časti obrazu, ktorá 

náhodne zmizne na hlavnú farbu v spodnej časti obrázka. Ak je toto nastavené na 0, použije 

sa iba hlavná farba. Najvyššia sýtosť - určuje, ako silne nasýtená spodná farba 

 

Obrázok s aplikovaným čiernobielym posterizovaným filtrom: pevnosť = 53, základná úroveň 

= 54, odtieň = 8, sýtosť = 40, vrchný odtieň = 195, horná saturacia = 100, 
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Obrázok s aplikovaným čiernobielym posterizujúcim filtrom: pevnosť = 53, základná úroveň 

= 54, odtieň = 193, nasýtenosť = 40, vrcholová farba = 0, vrchná nasýtenosť = 100, 

Nasýtenia 

Tento filter umožňuje zvýšenie nasýtenia obrazu, aby sa vytvoril nadmerný nasýtený obraz 

alebo sa znížil, aby sa vytvoril jemnejší nasýtený obraz. Nastavenie sily na 100 ponechá 

saturáciu nezmenenú. 

  

 

  

Obrázok s nasýteným filtrom: intenzita = 200 (silne sa zvyšuje sýtosť farieb) 



 

 

201 

DSLR Remote Pro for Windows 

  

Obrázok s nasýteným filtrom: pevnosť = 10 (takmer desaturácia do stupňov šedi) 

Pop Art 

Tento filter vytvára trojfarebný efekt pop art, ktorý pripomína niektoré diela od Andyho 

Warhola. 

Fotografia sa zmenší na tri farby: pozadie, tmavé oblasti objektu a svetlé oblasti. Tento filter 

vyžaduje zelené alebo modré pozadie a najlepšie pracuje s nepretržitým osvetlením, než s 

bleskom. Nastavte prahovú hodnotu na strednú hodnotu (napríklad 140) a citlivosť na nízku 

hodnotu (napr. 6) a potom nastavte posuvník na odtieň pozadia, kým sa pozadie nahradí 

farbou pozadia prvej fotografie (predvolené nastavenie je červené). Nastavenie farby 

pozadia okolo 80 by malo byť vhodné so zeleným pozadím. 

Potom nastavte posúvače prahu a citlivosti, aby ste dosiahli požadovaný výsledok. Farby 

pozadia, slabé svetlo a zvýraznenie, ktoré sa používajú pre každú fotografiu, je možné 

zmenit kliknutím na ich v dialógovom okne nastavenia. 
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Sada 4 fotografií nasnímaných pomocou pop art filmu 

Výber používateľov rôznych efektov filtra 

Nastavenia pre filter sa ukladajú pomocou názvu priečinka s obrázkami v stánku s 

fotografiami, čo znamená, že je možné použiť rôzne efekty pomocou profilov na prepnutie 

do rôznych priečinkov. Používatelia by napríklad mohli mať možnosť voľby medzi bežnými, 

nasýtenými a nasýtenými farbami tým, že vytvoria tri priečinky s obrázkami: 

C: \ PhotoboothImages \ normálne 

C: \ PhotoboothImages \ over 

C: \ PhotoboothImages \ pod 

Potom uložte nastavenia fotografickej kabíny na tri rôzne súbory nastavení: 

C: \ PhotoboothImages \ normal \ settings.xml - s priečinkom s obrázkami fotografického 

stánku nastaveným na hodnotu C: 

\ \ PhotoboothImages normálne 

C: \ PhotoboothImages \ over \ settings.xml - s priečinkom s obrázkami fotografických 

kabínok nastaveným na C: 

\ PhotoboothImages \ over 

C: \ PhotoboothImages \ underl \ settings.xml - so zložkou s obrázkami fotografických 

stánkov nastavenou na hodnotu C: 

\ PhotoboothImages \ pod 

Upozorňujeme, že ak používate dotykovú obrazovku, pred uložením nastavení musíte 

vytvoriť akcie na dotykovom displeji na načítanie profilov 1 až 3. 

Ďalej vytvorte tri profily: 
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Profil 1 načíta C: \ PhotoboothImages \ normal \ settings.xml 

Profil 2 zaťažuje C: \ PhotoboothImages \ over \ settings.xml 

Profil 3 zaťažuje C: \ PhotoboothImages \ saturation \ settings.xml 

Potom skopírujte súbor PhotoboothCreativeFilter.dll do priečinkov "over" a "under" 

(nekopírujte ho do normálneho priečinka). Teraz spustite stánok v režime fotografií na celú 

obrazovku a vyberte profil 2, čím prejdete na priečinok s obrázkami "cez". Stlačte klávesy 

Shift + Ctrl + C na zobrazenie nastavení a zvoľte "Saturation" z kombinácie typu filtra, 

nastavte pevnosť na 200 a kliknite na OK pre uloženie nastavení. Ďalej vyberte profil 3, čím 

prejdete na priečinok s obrázkami "pod". Stlačte klávesy Shift + Ctrl + C na zobrazenie 

nastavení a zvoľte "Saturation" z kombinácie typov filtrov, nastavte ich na 10 a kliknite na 

OK pre uloženie nastavení. Skontrolujte, či všetko funguje tak, že vyberiete profil 1, ktorý by 

mal zobrazovať normálne živé obrazy, profil 2, ktorý by sa mal zobrazovať cez nasýtené živé 

obrazy a profil 3, ktorý by sa mal zobrazovať pod nasýtenými obrázkami. 

Pozrite si časť Uloženie nastavení pre budúce použitie a používanie profilov pre viac 

informácií o používaní profilov. 

Uloženie kópie každej filtrovanej fotografie 

Neexistuje priamy spôsob, ako vytvoriť kópiu každej fotografie v plnej veľkosti pomocou 

použitého filtra reklamy, ale namiesto toho sa môže použiť tento trik. Na celoobrazovkovom 

režime fotografických kabín Ctrl + G zobrazte dialógové okno s nastavením zelenej 

obrazovky. Môže sa zobraziť chybové dialógové okno, ak priečinok s obrázkami fotokomoru 

neobsahuje obrázok greenscreen_background.jpg. Ak k tomu dôjde, stlačte OK a zobrazí sa 

dialógové okno pre nastavenie zelenej obrazovky: 

  

Zvoľte možnosti "Povoliť zobrazenie na zelenom displeji" a "Uložiť kópiu zelených 

obrazoviek v režime fotografických boxov". Potom posuňte horný posúvač doprava, kým sa 

na štítku nezobrazí "Zelená obrazovka je vypnutá" a kliknite na tlačidlo "OK". S vyššie 

uvedenými nastaveniami sa softvér nebude pokúšať o zelené zobrazenie obrázkov, ale po 

uložení filtrovania kreatív bude uložený kópia každej fotografie v plnej veľkosti v podsložke 

greenscreen. 

Upozornenie: Nie je možné zobraziť zelené obrázky na obrazovke a použiť kreatívne filtre. 



 

 

204 

DSLR Remote Pro for Windows 

 

10.15 V prevádzke 

 

Keď je všetko nastavené, stačí spustiť program DSLR Remote Pro pre systém Windows a 

stlačte klávesy Ctrl + F4, aby ste vstúpili do režimu celej obrazovky a zobrazili obrazovku 

pripravenosti. Pravdepodobne nechcete mať nainštalovanú klávesnicu, inak používatelia 

budú môcť opustiť režim fotografických kabín a získať prístup k vášmu počítaču. Existuje 

niekoľko spôsobov, ktoré možno použiť na spustenie sekvencie fotografovania 

fotografických kabín: 

1. Najjednoduchšou možnosťou je použitie myši a nastavenie štartu na "Kliknutím ľavým 

tlačidlom myši na spustenie, kliknutím pravým tlačidlom myši na prepínanie režimu ČB" 

alebo niektorým z ostatných možností ľavého kliknutia. Ak je klávesnica skrytá, používatelia 

nebudú môcť pristupovať k počítaču, ale pomocou ľavého tlačidla myši spustíte sekvenciu a 

pravým tlačidlom myši prepínať medzi ČB a farebnými fotografiami. 

2. Prípadne by ste mohli použiť programovateľné USB vstupné zariadenie, ktoré sa dá 

nastaviť na odoslanie tlačidla F4 na DSLR Remote Pro for Windows: 

a) Powermate z technológie Griffin 

(http://www.griffintechnology.com/products/powermate/) je lacné a pekne vyrobené 

zariadenie, ktoré funguje veľmi dobre. 

b) StealthSwitch (http://www.stealthswitch.com) je veľmi robustný nožný spínač, ktorý 

jednoducho musí byť zapojený, aby sa mohol používať v režime foto-stánku na celú 

obrazovku. Nie je potrebné nainštalovať žiadne ďalšie ovládače. Skrytý softvér, ktorý je 

dodávaný so systémom StealthSwitch, by sa mal vypnúť, inak sa pri stlačení tlačidla skryje 

obrazovka s fotografiami. 

3. Pre profesionálnejšie nastavenie môžete používať externé tlačidlá namontované na 

paneli. 

4. Použite dotykovú obrazovku a jedno z možností spustenia ľavého tlačidla 

Ak sa v ponuke "Fotoaparát" zvolí možnosť "automatické opätovné pripojenie", fotoaparát 

sa môže vypnúť, keď ho nepoužívate, a potom ho znova zapnete, aby sa automatické 

opätovné spustenie prevádzky fotografického pultu uskutočnilo. Po vypnutí fotoaparátu sa 

zobrazí obrazovka camera_not_connected.jpg a po opätovnom zapnutí sa zobrazí obrazovka 

ready.jpg. 

Na určenie počtu kópií výtlačkov môžete použiť klávesové skratky Ctrl + 1, Ctrl + 2, Ctrl + 3, 

Ctrl + 4, Ctrl + 5, Ctrl + 6, Ctrl + 7, Ctrl + 8 alebo Ctrl + bežiaci v režime fotografií na celú 

obrazovku. Číslové klávesy "pridať" a "odpočítať" môžu byť tiež použité na zvýšenie alebo 

zníženie počtu kópií. Po uplynutí počtu kópií sa v pravom dolnom rohu displeja zobrazí 

približne 2 sekundy malá potvrdzujúca správa. 
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Predvolený profil sa môže použiť na obnovenie fotografickej kabíny do známeho stavu po 

každej sekvencii snímania. 

Ak na udalosti nie je k dispozícii žiadne pripojenie k internetu, môžete použiť režim offline e-

mailu na zaznamenávanie e-mailových adries používateľov a odoslanie e-mailov neskôr. Viac 

informácií nájdete v tejto časti súboru pomocníka. 

Ak chcete opustiť režim zobrazovania fotografií na celom obrazovke, stlačte kláves Esc alebo 

podržte stlačené tlačidlo SHIFT a stlačte ľavé tlačidlo myši. 

Režim uzamknutia 

Režim uzamknutia chráni nastavenia fotografických kabín pomocou hesla a môže sa použiť 

na zabránenie tomu, aby nezaškolení obsluhujúci pracovníci fotografickej kabíny zmenili 

nastavenia. 

Ak chcete povoliť režim uzamknutia, zvoľte v ponuke Zobraziť "Režim uzamknutia ..." 

  

Zadajte heslo a kliknite na tlačidlo "Lockdown". Skontrolujte, či funguje kliknutím na tlačidlo 

"Rozšírené nastavenia" a zobrazí sa výzva na zadanie hesla. 

Ak chcete zakázať blokovanie hesla, zvoľte "Lockdown mode ..." z ponuky View a zadajte 

heslo. Ak ste zabudli heslo, môžete ho vynulovať ukončením funkcie DSLR Remote Pro a 

vymazaním nasledujúcej hodnoty z registra systému Windows: 

HKEY_CURRENT_USER \ Software \ BreezeSystems \ DSLRRemotePro \ 100 \ 

PhotoboothLockdown 

Prípadne skopírujte text nižšie do textového súboru s názvom disable_lockdown.reg a 

potom dvakrát kliknite na súbor a skopírujte nastavenie resetovania do registra: 

Editor databázy Registry systému Windows verzie 5.00 

[HKEY_CURRENT_USER \ Software \ BreezeSystems \ DSLRRemotePro \ 100] 

"PhotoboothLockdown" = DWORD: 00000000 

Ak ste zabudli heslo uzamknutia, môžete ho odstrániť ukončením funkcie DSLR Remote Pro 

a vymazaním nasledujúcej hodnoty z registra systému Windows: 

  

HKEY_CURRENT_USER \ Software \ BreezeSystems \ DSLRRemotePro \ 100 

\ PhotoboothLockdownPassword 
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Digitálne zväčšenie 

Živý náhľad môžete digitálne zväčšovať v režime fotografií na celú obrazovku stlačením 

klávesov Ctrl a Alt a následným stlačením kurzora vľavo a kurzorových klávesov vpravo. 

Môžete ho tiež nastaviť pomocou akcií na dotykovej obrazovke. 

Rozsah digitálneho priblíženia je od 1x do 4x zväčšenie. Digitálny transfokátor pracuje tak, že 

odoberie malú časť fotografie a zväčšuje ju a je alternatívou k zväčšeniu obrazu otočením 

krúžku zoomu na objektív. Digitálny transfokátor môže mať za následok zníženie kvality 

obrazu a obrazov s živým náhľadom na obraz. Tiež to zvýši čas potrebný na vytvorenie 

ukážky obrázkov a na prípravu fotografií na tlač. Spracovanie zelenej obrazovky bude trvať 

oveľa dlhšie, ak sa použije digitálny transfokátor a nedoporučuje sa, ak nemáte rýchly 

počítač. Fotografie nasnímané fotoaparátom nie sú ovplyvnené digitálnym priblížením a sú 

vždy uložené s plným rámom. Digitálny transfokátor sa aplikuje iba na obrázky živého 

pohľadu prezentované používateľovi a na vytlačené fotografie. 

Digitálne priblíženie môžete znova nastaviť na 1x zväčšenie pomocou klávesovej skratky Ctrl 

+ Home, keď je zobrazený v relácii fotografií na plnej obrazovke alebo spustením sprievodcu 

nastavením fotografického stánku. Zadanie klávesov Ctrl + Home tiež obnoví orezanie živého 

zobrazenia. 

Upozorňujeme, že digitálny transfokátor je k dispozícii len v režime fotografických boxov a 

nemôže byť použitý pre video. 

Orezanie fotografií 

Fotografie môžu byť orezané na obrazovke živého zobrazenia a konečné tlače pri používaní 

režimu fotografií v boxe (nie však v režime videokamery). Fotografie je možné orezať 

horizontálne - odstránením rovnakých množstiev z ľavej a pravej strany fotografie - alebo 

zvisle - odstránením rovnakých množstiev z hornej a spodnej časti fotografie. Horizontálne 

orezanie môžete použiť na vytvorenie štvorcových fotografií alebo na vytvorenie pomeru 

strán obrazu, keď je fotoaparát orientovaný na šírku. Vertikálne orezanie možno použiť na 

vytvorenie ploche štýlu "letter box", kde je fotografia krátka a široká. 

Existujú samostatné ovládacie prvky na orezanie živého zobrazenia a fotografií 

umiestnených v rozložení tlače: 

Orezanie živého zobrazenia: Podržte kláves Shift a upravte orezanie živého zobrazenia 

pomocou kurzorových kláves vľavo a vpravo, keď je v reľime fotografií na celom displeji. 

Zadajte Ctrl + Home, ak chcete zakázať orezanie v reálnom čase (to tiež obnoví digitálny 

zoom). Veľkosť orezania sa zobrazí v pravom dolnom rohu obrazovky spolu s veľkosťou 

orezaných obrázkov živého pohľadu v pixeloch. Veľkosť plodín 0 znamená žiadne orezanie, 

pozitívna veľkosť plodín označuje horizontálne orezanie (odstránenie rovnakých množstiev 

zľava a doprava) a negatívna veľkosť plodín označuje vertikálne orezanie (odstráňte rovnaké 

množstvá od hornej a dolnej). Pomocou informácií o rozmeroch živého zobrazenia môžete 

vybrať správne množstvo orezania, napr. na získanie štvorcovej plodiny upravte nastavenia, 
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až kým nebude šírka a výška rovnaké. Je potrebné si uvedomiť šírku a výšku zobrazenia v 

reálnom čase, pretože sa dá použiť na nastavenie orezania v rozložení tlače. 

Orezávanie fotografií v rozložení tlače: V editore rozloženia tlače môžete upraviť pomer 

strán (a teda orezanie) fotografie stlačením klávesu Shift a pretiahnutím rohov fotografie. Ak 

je vybraná fotografia, bude v paneli rozloženia v ľavom hornom rohu okna editora rozloženia 

tlače zvýraznená zelenou farbou. Veľkosť a pozícia fotografie sa aktualizuje po pretiahnutí 

rohov a zobrazenia šírky a výšky sa dajú použiť na kontrolu presného orezania. Alternatívne 

kliknite na tlačidlo "..." vpravo od nastavenia pre aktuálne vybranú fotografiu a zobrazí sa 

dialógové okno, kde môžete napísať šírku a výšku. Ak chcete získať štvorcovú plodinu, 

jednoducho zadajte rovnaké nastavenie pre šírku a výška. Ak chcete zodpovedať orezaniu 

živého zobrazenia, zadajte nastavenia šírky a výšky živého zobrazenia. Po použití správneho 

množstva orezania sa dá veľkosť fotografie zmenšiť tak, že sa zachová rovnaký pomer strán 

uvoľnením klávesu Shift a pretiahnutím jeho rohov. 

Opakujte proces pre každú fotografiu v rozložení. Alternatívne stlačte Ctrl + P na výber 

všetkých fotografií, potom kliknite pravým tlačidlom myši na orezanú fotografiu a zvoľte 

"Vytvoriť fotografie rovnakej veľkosti a uhla", aby sa orezané zostávajúce fotografie o 

rovnakú sumu. 

Manuálne zaostrenie vs Auto Focus 

Pre väčšinu kamier (okrem kamier s dvoma pixelmi živého zobrazenia AF (napr. Canon EOS 

70D, Canon EOS 

77D, Canon EOS 80D, Canon EOS 800D / Rebel T7i, Canon EOS 200D / Rebel SL2, Canon EOS 

7D Mark II) je lepšie používať manuálne zaostrovanie ako auto zaostrenie. Je to preto, že ak 

je fotoaparát nastavený na automatické zaostrovanie a nie je schopný zaostriť zaostrenie, 

nebude fotografovať. Ak chcete vyhnúť tomuto problému, odporúčame manuálne 

zaostrenie. 

Najjednoduchší spôsob nastavenia fotoaparátu na manuálne zaostrenie je nastavenie 

prepínača AF / MF na objektívu do polohy MF. Pri nastavovaní kabíny môžete zaostriť 

otočením zaostrovacieho prstenca na objektív a kontrolou zaostrenia na displeji živého 

zobrazenia na obrazovke počítača. 

Canon EOS 7D Mark II, Canon EOS 7D Mark IV, Canon EOS 5D Mark IV: Spoločnosť Canon 

priniesla rýchle automatické zaostrovanie s fázovým detektorom s dvoma pixelmi ktoré 

umožňujú používanie nepretržitého automatického zaostrovania v režime živého zobrazenia 

pomocou týchto kamier v režime fotografických boxov. 

Ďalšie informácie o používaní automatického zaostrovania nájdete v časti Fotografické 

fotoaparáty. 

Testovanie bez použitia fotoaparátu 

Ak nie je pripojený žiadny fotoaparát, fotografická kabína sa môže testovať pomocou 

simulovanej kamery so simulovaným zobrazením živého náhľadu. Pri testovaní v režime 
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normálnej fotografickej kabíny alebo v režime videoprehrávača sa v softvéri zobrazí 

normálne odpočítavanie a potom sa zobrazí výzva na zobrazenie priečinka obsahujúceho 

vzorové fotografie alebo videozáznamy. 

Simulovaný displej s živým náhľadom zobrazuje zelenú pôdu (umožňujúcu testovanie na 

zelenej obrazovke) s modrou oblohou (umožňujúcou testovanie na modrej obrazovke) so 

štylizovanou postavou v prednej časti a slnkom a oblak pohybujúci sa na pozadí, aby bolo 

možné vidieť, že je živý pohľad aktívny: 

  

Štylizovaný obrázok môžete nahradiť obrázkom podľa vášho výberu vytvorením súboru PNG 

s názvom simulated_evf_landscape.png (ak je fotoaparát orientovaný na šírku) a súboru 

PNG s názvom simulated_evf_portrait.png (ak je fotoaparát orientovaný na výšku). Súbor 

simulated_evf_landscape.png by mal mať veľkosť 960 x 640 pixlov a simulated_evf_portrait. 

súbor png by mal byť 640 x 960 pixelov. Súbory PNG by mali obsahovať alfa kanál obsahujúci 

priehľadnosť, ak chcete, aby sa na pozadí zobrazovali krajiny, obloha atď. 

Súbory simulated_evf_landscape.png a simulated_evf_portrait.png by mali byť uložené v 

inštalačnej zložke (zvyčajne C: \ Program Files (x86) \ BreezeSys \ DSLR Remote Pro). 

Dotlače 

Posledné rozloženie tlače môže byť opätovne vytlačené zadaním klávesy Ctrl + R do režimu 

fotografií na celú obrazovku. Prípadne vyberte možnosť výstupu, aby ste tiež uložili kópiu 

JPEG a potom použite prehliadač alebo editor obrázkov na výber a tlač požadovaného 

rozloženia. 

Obrazovka výberu tlače 

Na obrazovke pripravenosti je k dispozícii obrazovka výberu opätovného vytlačenia, ktorá 

umožňuje používateľom (alebo prevádzkovateľom fotografickej kabíny) rýchlo vybrať súbor 

fotografií, ktoré sa majú vytlačiť. Obrazovú obrazovku výberu opakovania môžete zobraziť 

zadaním klávesov Ctrl + Alt + P alebo pomocou funkcie dotykovej obrazovky "Zobrazenie 

obrazovky opakovania tlače". Zobrazí sa obrazovka s miniatúrami kópií JPEG výtlačkov 

uložených v podpriečinku tlače. Používateľ môže vybrať jednu alebo viac fotografií a počet 

kópií, ktoré sa majú vytlačiť pomocou dotykovej obrazovky, alebo pomocou kurzorových 
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klávesov alebo myši, ak nie je k dispozícii dotyková obrazovka. Po výbere fotografií je možné 

ich vytlačiť stlačením klávesu Enter alebo napísaním A alebo kliknutím na ikonu tlačiarne v 

strede spodnej časti obrazovky. Používateľ tiež môže zrušiť obrazovku výberu opätovného 

vytlačenia a vrátiť sa na obrazovku pripravenosti zadaním Esc alebo X alebo kliknutím na 

ikonu zrušenia v pravom dolnom rohu obrazovky. Obrazovka výberu opätovného vytlačenia 

sa tiež automaticky zruší, ak dôjde k uplynutiu časového limitu. Kliknutím v ľavom dolnom 

rohu obrazovky sa pri voľbe ReprintMultiSelect zrušia všetky vybraté fotografie. 

Obrazovú obrazovku výberu opakovania môžete prispôsobiť kliknutím na tlačidlo 

"Nastavenie obrazovky opätovného vytlačenia ..." v dialógovom okne "Nastavenia programu 

Photobooth" a dialógové okno "Nastavenie obrazovky výberu opätovného vytlačenia" sa 

zobrazí: 

 

Spodná oblasť obrazovky výberu opakovanej tlače je predvolená farba pozadia systému 

Windows s ikonou tlačiarne a červeným krížikom na zrušenie obrazovky. Ikony je možné 

nahradiť vložením obrázkov PNG s názvom Printer-icon.png a Cancel-icon.png do priečinka s 

obrázkami na fotografické búdky. Prípadne môžete použiť obrázok s obrázkom s názvom 

reprint.jpg vo vašom priečinku s fotopapírami (prosím, všimnite si, že iba spodná časť 

obrazovky reprint.jpg bude viditeľná). 

Nastavenie "Veľkosť miniatúry" špecifikuje šírku a výšku miniatúr a nastavenie "Odstránenie 

miniatúr" určuje vzdialenosť medzi miniatúrami. Tieto nastavenia sú v pixeloch. 

"Veľkosť textu nadpisu" určuje veľkosť textu používaného pre titulok pod každou 

miniatúrou. 
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Nastavenie "Časový limit" určuje, ako dlho trvá obrazovka až po uplynutí časového limitu a 

zatvorí sa, keď nie je zadaný žiadny používateľ. 

Maximálny počet kópií určuje maximálny počet kópií, ktoré má používateľ možnosť vybrať. 

Ak je toto nastavené na viac ako 1, zobrazí sa aktuálne zvolený počet kópií spolu so 

znamienkom - a + pre zníženie alebo zvýšenie počtu kópií na tlač. Ak sa obrazovka 

reprint.jpg nachádza v aktuálnej priečinku obrázkov v stánkoch, zobrazí sa namiesto 

znamienok - a +. 

Keď je vybratá možnosť Najprv zobraziť najnovšie výtlačky, miniatúry budú zoradené podľa 

časového označenia vytvorenia súboru s najskôr vytvorenými miniatúrami. Ak táto voľba nie 

je vybratá, poradie bude zrušené a najprv sa zobrazia najstaršie miniatúry. 

Štandardne sa v spodnej časti obrazovky zobrazujú ikony tlače. V rozbaľovacom zozname 

"Ikonové umiestnenie" vyberte položku "Top" a umiestnite ikony v hornej časti obrazovky. 

Ak chcete, aby používatelia mohli vybrať viac ako jednu tlač, vyberte možnosť Povoliť 

viaceré výtlačky. Keď je táto voľba vybratá, používatelia si môžu vybrať miniatúru klepnutím 

na ňu a zrušiť ju klepnutím na ňu druhýkrát. 

Ak nie je vybratá možnosť "Povoliť viaceré výtlačky", vyberie sa len jedna miniatúra. Ak sa 

klepne na inú miniatúru, vyberie sa a pôvodná miniatúra sa zruší. 

Vyberte možnosť "Zobraziť kurzor myši", ak chcete zobraziť kurzor myši, aby ste pri 

používaní myši zjednodušili výber opakovania. 

Ak chcete nastaviť farbu použitú na zobrazenie titulkov, použite nastavenie "Farba textu 

titulkov" a "Titulek farieb pri výbere". Kliknutím na tlačidlo "..." zmeníte farby. 

Miniatúry sú zobrazené na bielom pozadí a ak sú miniatúry sami na bielom pozadí, je ťažké 

ich vidieť správne. V predvolenom nastavení sa okolo miniatúr zobrazuje tenký čierny obrys, 

ktorý ich uľahčí videnie. Ak chcete zmeniť farbu, použite nastavenie "Obrys farby". Ak si 

chcete vybrať miniatúru, aby ste ju mohli zvýrazniť, môžete použiť obrys odlišnej farby. 

Ak chcete určiť farbu pozadia použitého na zvýraznenie vybratých miniatúr, použite 

nastavenie "Farba pozadia pri vybratí". 

Zadajte heslo do poľa pre heslo, aby ste ochránili prístup k obrazovke výberu opakovanej 

tlače. Ponechajte pole heslo prázdne, ak nie je vyžadovaná ochrana heslom. 

Opätovné vytlačenie po udalosti 

Ak bola položka výstupu nastavená na "Vytlačiť a uložiť kópiu JPEG" alebo "Len kópia JPEG", 

keď boli nasnímané fotografie, kópia tlačeného výstupu JPEG sa uloží do podpriečinku tlače. 

Kópie vytlačeného výstupu vo formáte JPEG môžu byť duplikované po udalosti výberom 

položky "Tlač vybraných fotiek fotografií ..." z ponuky Súbor a potom výberom jedného 

alebo viacerých obrázkov JPEG na tlač. 

Ak nie je k dispozícii kópia vytlačeného výstupu JPEG alebo chcete vytlačiť fotografie 

pomocou iného rozloženia, môžete to urobiť nasledovne: 
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1. Podľa potreby nastavte rozloženie tlače tlačiarne a fotopapíru 

2. Pomocou aplikácie Windows Explorer pretiahnite prvú sadu fotografií do hlavného okna 

DSLR Remote Pro 

3. Zadajte klávesy Shift + Ctrl + R alebo zvoľte možnosť "Reprint photos" z ponuky File a 

fotografie sa vytlačia 

4. Opakujte kroky 2 a 3 podľa potreby 

Kde sú uložené Fotky, Videá a GIF 

Fotografie a videá nasnímané fotoaparátom sú stiahnuté do počítača a uložené v priečinku 

na prevzatie. Umiestnenie priečinka na prevzatie je nastavené v položke File-> Preferences: 

 

Nastavenia uvedené vyššie ukladajú fotografie a videá do samostatného podpriečinku C: 

\ Users \ chris \ Documents \ PhotoboothImages pre každý dátum. 

napr. fotografie a videozáznamy zachytené 6. júla 2017 sú uložené v: C: 

\ Users \ Chris \ Documents \ PhotoboothImages \ 06/07/2017 

Súbor informácií o snímaní XML (pozri nižšie) je tiež uložený v priečinku na prevzatie. 

Ak je výstup nastavený na "Kopírovanie a ukladanie kópie JPEG" alebo "Len kopírovanie 

Jpeg", kópia tlačeného výstupu JPEG sa uloží do podpriečinku priečinka na prevzatie s 

názvom "vytlačí" 

napr. kópia kópií JPEG z fotografií zhotovených 6. júla 2017 sa uloží do priečinka: C: \ Users \ 

chris \ Documents \ PhotoboothImages \ 2017-07-06 \ prints 

Ak je vybratá jedna z možností animácie GIF, animované GIF sú uložené v podpriečinku 

priečinka s názvom "GIF" 
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napr. GIF vytvorené 6. júla 2017 sú uložené v: 

C: \ Users \ Chris \ Documents \ PhotoboothImages \ 2017-07-06 \ GIF 

Rýchlym spôsobom, ako ukázať, kam sa ukladajú fotografie, je opustiť režim fotografií na 

celú obrazovku a urobiť fotografiu stlačením spúšte fotoaparátu alebo stlačením tlačidla 

"Release (F8)" v hlavnom okne DSLR Remote Pro. Po prevzatí fotografie sa automaticky 

prevezme do počítača a uloží sa na pevný disk v priečinku na prevzatie. Úplný názov cesty 

(t.j. načítať názov priečinka a názov súboru obrázka) sa zobrazí v stavovom riadku v dolnej 

časti hlavného okna DSLR Remote Pro: 

 

Informácie o snímaní XML 

Po každej sérii záberov sa do priečinka, z ktorého sa fotografie sťahujú z fotoaparátu, zapíše 

súbor XML obsahujúci informácie o sade fotografií. Súbor XML má rovnaký názov súboru 

ako prvý záber v poradí (s príponou súboru .XML). Príkladom súboru informácií o snímaní 

XML je nižšie: 

<?xml version="1.0" ?> 
<breeze_systems_photobooth 

version="3.5"> 

<photo_information> 
  

<date>2016/01/26</date>   

<time>16:37:19</time> 
  

<user_data>sales@breezesys.com</

user_data>   <survey_data> 
    <survey1_chkbox1 

id="over18">1</survey1_chkbox1>     

<survey1_chkbox2 

id="agree">1</survey1_chkbox2>     

<survey1_chkbox3 

id="share">0</survey1_chkbox3> 
    <survey2_text1 id="name">Chris Breeze</survey2_text1> 
    <survey2_chkbox1 

id="test">0</survey2_chkbox1>   

</survey_data> 
  <prints>1</prints> 
  <photobooth_images_folder>C:\Photobooth\PhotoboothImages</photobooth_images_folder>   

<digital_zoom>100</digital_zoom> 
  

<camera_orientation>0</camera_or

ientation> 
  

<bw_mode

>0</bw_m

ode>   

<photos> 
    <photo 

image="1">20160126_163719_1.JPG<

/photo>     <photo 

image="2">20160126_163719_2.JPG<
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/photo>     <photo 

image="3">20160126_163719_3.JPG<

/photo> 
    <photo 

image="4">20160126_163719_4.JPG<

/photo>     

<output>prints\20160126_163719.j

pg</output> 
    

<gif_file>GIF\20160126_163719.GI

F</gif_file>   </photos> 
</photo_information> 
</breeze_systems_photobooth> 

Značky <date> a <time> obsahujú dátum a čas prvého záberu v poradí. Upozorňujeme, že 

dátum a čas budú správne iba vtedy, ak sú nastavené hodiny fotoaparátu správne. Hodiny 

fotoaparátu sa automaticky synchronizujú s časom počítača, keď sa pripája k počítaču 

výberom možnosti automatickej synchronizácie v dialógovom okne nastavení fotoaparátu. 

Značka <user_data> obsahuje text zadaný používateľom, ak je použitá dotyková klávesnica. 

Značka <survey_data> obsahuje informácie zadané používateľom, ak sú definované voliteľné 

obrazovky prieskumu používateľov. 

Značka <prints> obsahuje počet požadovaných výtlačkov (je to 0, ak používateľ odmietne 

fotografie v okne potvrdenia tlače) 

Značka <photobooth_images_folder> obsahuje úplný názov priečinka s obrázkami 

fotografických stánkov. 

Značka <digital_zoom> obsahuje množstvo digitálneho priblíženia vyjadrené ako percento 

rámca 

t. j. 100 znamená žiadny digitálny zoom, značka <camera_orientation> obsahuje orientáciu 

fotoaparátu vyjadrenú v stupňoch meraných v smere hodinových ručičiek od vodorovnej 

polohy 

tag <bw_mode> obsahuje informácie o farebnom čiernobielom čiernobielom tónovaní, 0 = 

farba, 1 = ČB, 

2 = monochromatické tónovanie 

Značky <foto> obsahujú názvy súborov fotografií, ktoré boli urobené v sekvencii snímania. 

Značka <výstup> obsahuje relatívny názov kopírovanej kópie JPEG (ak je vybratý). Značka 

<gif_file> obsahuje relatívnu cestu k animovanému GIF (ak je vybratá). 

Zapisovanie súboru informácií o snímaní XML môže byť potlačené nastavením nasledujúcej 

hodnoty v registri systému Windows na 1: 

HKEY_CURRENT_USER \ Software \ BreezeSystems \ DSLRRemotePro \ 100 \ 

PhotoboothSuppressXml Pozor: pokiaľ PhotoboothSuppressXml nastavené akékoľvek 

informácie zadať pomocou voliteľných užívateľ prieskumu obrazovky nebudú uložené a 

budú stratené. 
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Toto nastavenie je možné zmeniť, čím sa ukončí režim DSLR Remote Pro a potom sa v 

inštalačnej zložke spustí nástroj Configure.exe. 

 

Počítadlo tlače 

Pri každom odosielaní fotografií do tlačiarne sa počítanie tlačených fotografických stojanov 

zníži o počet vytlačených kópií, kým nedosiahne hodnotu 0. Hodnota počítadla tlače sa uloží 

do registra systému Windows ako nasledujúce nastavenie DWORD: 

HKEY_CURRENT_USER \ Software \ BreezeSystems \ DSLRRemotePro \ 100 \ 

PhotoboothPrintCounter 

Toto nastavenie sa môže zobraziť alebo upraviť spustením nástroja Configure.exe v 

inštalačnej zložke. 

Počítač tlače môže byť sledovaný inou aplikáciou alebo skriptom čítaním nastavenia 

databázy Registry. Napríklad, ak chcete počas udalosti povoliť iba určitý počet výtlačkov, 

môžete nastaviť počítadlo na počet výtlačkov na začiatku udalosti a sledovať hodnotu 

pomocou skriptu AutoHotKey. Skript mohol prepnúť fotografickú kabínu do pohotovostného 

režimu, keď počítadlo dosiahne nulu, alebo môže nahrať profil, ktorý má vypnutú možnosť 

tlače a umožňuje iba zdieľanie fotografií prostredníctvom e-mailu atď. 

Upozorňujeme, že toto počítadlo nie je totožné s počtom výtlačkov, ktoré zostali na rolkách 

médií v tlačiarni. Niektoré tlačiarne dokážu zobraziť počet zostávajúcich výtlačkov 

prostredníctvom ovládača tlačiarne alebo spustiť samostatný nástroj na monitorovanie 

tlače. 

Počítač tlače DSLR Remote Pro a zdieľaný tlačový počítač sa dajú zobraziť aj v informáciách o 

udalostiach popísaných nižšie. 

Informácie o udalosti 

Informácie o udalostiach možno definovať a používať v názvoch súborov, nadpisoch a 

správach, ktoré sa používajú pri zdieľaní fotografií. Informácie sú uložené v registri systému 

Windows, aby mohli byť zdieľané s inými aplikáciami a čítať z registra systému Windows 

skôr, ako sa použijú, aby mohli používať informácie dodané inými aplikáciami. Dialógové 

okno "Info o udalosti Photo Booth" sa môže zobraziť výberom položky "Informácie o 

udalosti ..." v ponuke Súbor alebo stlačením tlačidla rýchleho spustenia fotografií "Event info 

..." (ak je definované): 
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Informácie o udalostiach sa môžu použiť v názvoch súborov (napríklad názov súboru a 

priečinok na prevzatie fotografií stiahnutých z fotoaparátu), text nadpisu v rozložení tlače 

alebo v texte správy, ktorý sa používa pri zdieľaní fotografií pomocou nižšie uvedených 

symbolov. Tieto informácie sú tiež uložené v registri systému Windows pomocou kľúča 

databázy Registry: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ BreezeSystems \ Event Info. 

Upozornenie: Nepoužívajte znaky \ /: *? "<> v informáciách o udalostiach, ak sa použije na 

definovanie názvov súborov. Systém Windows nepovoľuje používanie týchto znakov v 

názvoch súborov, čo môže zabrániť uloženiu súborov. 

Item Token Registry value 

Event name {eventName} HKEY_CURRENT_USER\Software\BreezeSystems\Event 

Info\EventName 

Event string 1 {eventString1} HKEY_CURRENT_USER\Software\BreezeSystems\Event 

Info\EventString1 

Event string 2 {eventString2} HKEY_CURRENT_USER\Software\BreezeSystems\Event 

Info\EventString2 

Event string 3 {eventString3} HKEY_CURRENT_USER\Software\BreezeSystems\Event 

Info\EventString3 

Event string 4 {eventString4} HKEY_CURRENT_USER\Software\BreezeSystems\Event 

Info\EventString4 

Event string 5 {eventString5} HKEY_CURRENT_USER\Software\BreezeSystems\Event 

Info\EventString5 

Print counter {eventPrintCount 

er} 
HKEY_CURRENT_USER\Software\BreezeSystems\Event 
Info\PrintCounter 

DSLR Remote 
Pro print 

counter 

{localPrintCounte 
r} 

HKEY_CURRENT_USER\Software\BreezeSystems\DSLRRemot 

ePro\100\PhotoboothPrintCounter 

Print template 
name 

{printTemplateNa 

me} 
HKEY_CURRENT_USER\Software\BreezeSystems\Event 

Info\PrintTemplateName 
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Názov šablóny tlače sa zobrazí v dialógovom okne "Info o udalosti Photo Booth" iba na 

informačné účely a v dialógovom okne nie je možné ho upraviť. Toto nastavenie sa 

automaticky aktualizuje, keď sa do editora rozloženia tlače načíta rozloženie tlače. 

K dispozícii sú dva počítadlá tlače: 

1. "Počítadlo tlače" - je to počítadlo tlače zdieľané prostredníctvom registra Windows s 

inými aplikáciami (napr. Breeze Kiosk) a je znížené pri každom vytiahnutí nejakej aplikácie 

2. "Počítadlo tlače DSLR Remote Pro" - toto je súkromný počítač na tlač, ktorý používa iba 

zariadenie DSLR Remote Pro. Počítadlo sa znižuje pri každom vytlačení fotografie 

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu akcií určite, aké kroky chcete vykonať, keď počítadlá 

tlače dosiahnu nulu. Možnosti sú: 

"Žiadne": nepoužívajte žiadnu činnosť a nechajte tlač ako normálne 

"Chyba zobrazenia, keď počítadlo tlače dosiahne hodnotu 0": zobrazí sa chybové hlásenie a 

vypne sa tlač, keď zdieľaný "Počítadlo tlače" dosiahne nulu 

"Chyba zobrazenia, keď počítadlo tlače DSLR Remote Pro dosiahne hodnotu 0": zobrazí sa 

chybové hlásenie a vypne sa tlač, keď počítadlo "DSLR Remote Pro" dosiahne nulu 

Kliknutím na tlačidlo "Správa ..." upravte chybové hlásenie, ktoré sa zobrazí používateľovi, 

keď počítadlo tlače dosiahne nulu. 

Tip: Ak chcete vytvoriť nastavenie, ktoré používa iný profil, keď sa použila kvóta tlače, 

nastavte predvolený profil na niečo podobné: 

C: \ Profiles \ {ak {printQuotaUsed}, share_only.xml, print_and_share.xml} 

Informácie o udalosti možno manuálne pridať aj do súborov XML, ktoré sa používajú na 

nastavenie fotografickej kabíny. Podrobné informácie nájdete v časti o používaní profilov na 

nastavenie fotografickej kabíny. 

10.16 Používanie externého blesku alebo štúdiových bleskov s živým náhľadom 
 

Kvôli spôsobu, akým spoločnosť Canon navrhla živé zobrazenie na svojich fotoaparátoch, 

môže spustenie bleskových pištolí a štúdiových bleskov spôsobiť problémy. Niektoré 

možnosti pre osvetlenie fotografickej kabíny sú uvedené nižšie: 

Možnosť 1: Použite blesk kompatibilný s rozhraním E-TTL II, ktorý je pripojený k 

fotoaparátu. To by malo fungovať pre všetky stredné až vysoké kamery. Simulácia expozície 

v režime živého zobrazenia fotoaparátu by sa mala zablokovať, pretože obrázky v živom 

prehľade môžu byť príliš tmavé. To nefunguje veľmi dobre s modelmi s nízkymi koncovými 

fotoaparátmi, pretože pôvodne automaticky vypnú simuláciu expozície pri živom zobrazení, 

ale po niekoľkých sekundách ju znova zapnú. 

Možnosť 2: Použite blesk, ktorý nie je kompatibilný s E-TTL II alebo nie je pripojený štúdiový 

blesk pomocou adaptéra hotshoe na PC kábel. Toto nastavenie by malo fungovať v prípade 
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modelov fotoaparátov strednej až vyššej triedy, ak je vypnuté nastavenie snímania tichého 

záberu v režime živého zobrazovania fotoaparátu a vypnutie simulácie expozície naživo. 

Toto funguje aj v prípade zrkadlových kamier (napr. Canon EOS M50), ak je simulácia 

expozície vypnutá. Pri modeloch s nízkym kontrastom je potrebné vybrať možnosť "externý 

blesk". 

Možnosť 3: Pomocou zabudovaného blesku fotoaparátu spustite hlavný blesk alebo 

stroboskop cez podriadenú jednotku. Toto by malo fungovať pre modely s fotoaparátom 

strednej až vysokej kvality, ak je zabudovaný blesk fotoaparátu nastavený na manuálny 

blesk, nie E-TTL II. Ak je blesk nastavený na hodnotu E-TTL II, fotoaparát vypálí predbežný 

blesk, ktorý predčasne zapne hlavné osvetlenie. Režim blesku na modeloch s nízkym 

kontrastom fotoaparátu sa nedá zmeniť a je nastavený na hodnotu E-TTL II, čo znamená, že 

vždy dostanete predblesk. Táto metóda by však mala pracovať s modelmi s nízkymi koncami 

fotoaparátu, ak používate podriadenú jednotku, ktorá má predbežný stlmený blesk tak, že 

ignoruje predbežný blesk a spúšťa iba hlavný blesk. 

Možnosť 4: Použite zabudovaný blesk fotoaparátu. Toto by malo fungovať so všetkými 

modelmi fotoaparátov, ale mohlo by to mať za následok pomerne drsné a nepríjemné 

osvetlenie. 

Možnosť 5: Použite nepretržité osvetlenie alebo dostupné svetlo, aby ste predišli potrebe 

blesku. To bude fungovať so všetkými modelmi fotoaparátov, ale môže spôsobiť problémy, 

ak je dostupné svetlo príliš slabé alebo sa stále mení. 

Modely strednej až vyššej kategórie: 40D, 50D, 60D, 70D, 80D, 6D Mark II, 6D, 7D, 7D Mark 

II, 5D Mark IV, 5D Mark III, 5D Mark II, 1D Mark III, Mark III, 1D X, 1D X Mark II, 1D C 

Modely s nízkou koncovkou: 200D / Rebel SL2, 100D / Rebel SL1, 2000D / Rebel T7, 4000D, 

1300D / Rebel 

T6, 1200D / Rebel T5, 1100D / Rebel T3, 1000D / Rebel XS, 77D, 800D / Rebel T7i, 760D / 

750D / Rebel T6i, 700D / Rebel T5i, 650D / Rebel T4i, 600D / Rebel T3i, 550D / Rebel T2i, 

500D / Rebel T1i, 450D / Rebel XSi 

Modely zrkadlového fotoaparátu: Canon EOS M50 

10.17 Snímanie na zelenej obrazovke 
 

Režim fotografických kabín v programe DSLR Remote Pro for Windows v2.0 zavádza 

nakrúcanie na zelenej obrazovke (známe tiež ako chroma keying). Fotografovanie na zelenej 

obrazovke funguje tak, že fotografujete pred objektom pred zeleným pozadím a potom 

automaticky nahradíte pozadie pozadím. Obrázok pozadia môže byť čokoľvek, čo sa vám 

páči, ako je exotická poloha, panoráma mesta alebo dokonca aj fotografia prezidenta 

Spojených štátov. 

Funkcia DSLR Remote Pro for Windows tiež podporuje snímanie na modrej obrazovke. To 

funguje presne rovnako, ale používa modré pozadie namiesto zeleného pozadia. Ak chcete 
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aktivovať snímanie na modrej obrazovke, začiarknite políčko "Režim modrej obrazovky", keď 

sa zobrazí dialógové okno s nastavením zelenej obrazovky. 

Funkcia DSLR Remote Pro for Windows automaticky vymenia zelené pozadie s vybratým 

pozadím pri použití živého zobrazenia v režime fotografických kabín a tiež pri použití okna 

živého zobrazenia. To znamená, že užívatelia uvidia, ako bude konečný obrázok s novým 

pozadím na rozdiel od zeleného pozadia, ktoré kamery vidia. 

Základné nastavenie zelenej obrazovky je uvedené nižšie: 

 Základné nastavenie zelenej obrazovky so zobrazeniami 

na obrazovke so živým náhľadom na zelené zobrazenie na monitore 

Keď sa obrázky vytlačia ako dvojitý pás, vyzerajú takto: 

  

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by malo byť zelené pozadie rovnomerne osvetlené a 

objekt by mal byť umiestnený tak, aby sa minimalizovali tiene na pozadí. 

Záznam na zelenú obrazovku v režime Photo Booth 

Najskôr skopírujte obrázok JPEG, ktorý sa má použiť na pozadie, do priečinka s obrázkami na 

fotografické búdky a pomenujte ho ako greenscreen_background.jpg. 
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Potom pripojte fotoaparát a vyberte celú obrazovku a stlačte klávesy Ctrl + G na zobrazenie 

zelených nastavení obrazovky: 

 

Na ľavej strane obrazovky sa zobrazuje zobrazenie živého zobrazenia a na pravej strane sa 

zobrazuje zelená obrazovka poslednej fotografie nasnímanej fotoaparátom. Stlačte tlačidlo 

"Take Test Photo" na vykonanie testovacej fotografie, ak sa na pravej strane nezobrazí 

žiadna fotografia. 

Ak používate nepretržité osvetlenie, môžete použiť rovnaké nastavenia pre živé zobrazenie a 

konečné fotografie a môžete vybrať začiarkavacie políčko "Používať rovnaké nastavenia ako 

živé zobrazenie". Ak je začiarknuté políčko "Používať rovnaké nastavenia ako živé 

zobrazenie", na fotografie sa budú aplikovať aj úpravy nastavenia zelenej obrazovky pre živé 

zobrazenie. 

Ak sa používa blesk, je pravdepodobné, že osvetlenie pre živé zobrazenie nie je rovnaké ako 

pri používaní skutočných fotografií a začiarknutie políčka "Používať rovnaké nastavenia ako 

živé zobrazenie" by nemalo byť zaškrtnuté, aby sa pre živé zobraziť obrázky a aktuálne 

fotografie. 

Ak chcete povoliť snímanie na zelenú obrazovku, začiarknite políčko "Zapnúť zobrazenie 

zelenej obrazovky". Potom upravte posuvníky tak, aby sa všetky pozadie na zelenom pozadí 

nahradili pozadím, ale predmet objektu v popredí nie je ovplyvnený. Pozrite si časť 

"Nastavenie nastavení zelených obrazoviek" nižšie, kde nájdete informácie o tom, ako 

nastaviť nastavenia, aby ste dosiahli najlepšie výsledky. 

Ak chcete uložiť fotografiu stiahnutú z fotoaparátu a zelené pozadie nahradené obrázkom 

na pozadí, vyberte položku "Uložiť kópiu zelených fotografií v režime fotografických kabín". 

Na kópiách zelených skenov sa ukladá podsložka "greenscreen" v priečinku, kam sa uložia 

zábery z fotoaparátu. Zelená skenerka sa uloží ako obrázok vo formáte JPEG, pokiaľ nie je 

zvolená voľba transparentného pozadia, v takom prípade bude uložená ako súbor PNG. 
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Vyberte možnosť "Priehľadné pozadie (tlač bez prekrytia alebo pozadia)", ak chcete 

fotografie uložiť ako obrázok PNG s priehľadným prekryvom. Po výbere tejto možnosti sa 

obrazy zobrazené v živom zobrazení zobrazia proti zvolenému pozadiu, ale fotografie 

pridané do rozloženia tlače budú mať priehľadné pozadie. 

Štandardne fotografie nasnímané fotoaparátom zaplnia pozadie zelenej obrazovky. Ak 

chcete umiestniť fotografie do jednej časti pozadia, vyberte možnosť Upraviť pozíciu 

fotografie v pozadí. 

Použitím posúvača "Rotate" otočte a posúvač "Orezanie" na fotografiu pred umiestnením na 

pozadí. 

Pomocou posúvača "Scale factor" upravte veľkosť fotografie a posuvníky "X offset" a "Y 

offset" na nastavenie pozície. 

V režime fotografií na plnej obrazovke sa pozadie zelenej obrazovky a prekryvné obrázky 

načítajú z priečinka s obrázkami na fotografické búdky. Obrázok pozadia by mal byť nazvaný 

greenscreen_background. 

jpg a prekryvný obrázok by mal byť pomenovaný greenscreen_overlay.png. Na každú snímku 

je možné použiť rôzne prekryvy a pozadie pridaním čísla snímky do mena súborov, napr. 

 Shot 1: názov súboru na pozadí: greenscreen_background_1.jpg, názov prekrytia: 

greenscreen_overlay_1.png 

Shot 2: názov súboru na pozadí: greenscreen_background_2.jpg, názov prekrytia: 

greenscreen_overlay_2.png 

Shot 3: názov súboru na pozadí: greenscreen_background_3.jpg, názov prekrytia: 

greenscreen_overlay_3.png 

Shot 4: názov súboru na pozadí: greenscreen_background_4.jpg, názov prekrytia: 

greenscreen_overlay_4.png 

Iný prekryvný súbor a súbor pozadia sa môžu zobraziť v živom zobrazení pripojením 

_live_view k názvu súboru. To je užitočné, ak pozadie alebo prekrytie obsahuje text a živé 

zobrazenie je zrkadlené, pretože to znamená, že verzie pozadia a prekrytie bez textu sa 

môžu použiť na živé zobrazenie namiesto zobrazenia zrkadlového textu. Príklady názvov 

súborov: 

Záber 1: Základy prezerania na pozadí a názvy prekrývajúcich súborov: 

greenscreen_background_1_live_view.jpg, greenscreen_overlay_1_live_view.png Súbory s 

pozadím a prekrytie aplikované na výtlačky: greenscreen_background_1.jpg, filename: 

greenscreen_overlay_1.png 

Záber 2: Základy prehľadu na pozadí a názvy prekrývajúcich súborov: 

greenscreen_background_2_live_view.jpg, greenscreen_overlay_2_live_view.png súbory a 
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prekryvné súbory použité na výtlačky: greenscreen_background_2.jpg, filename: 

greenscreen_overlay_2.png 

Záber 3: Základy prezerania na pozadí a názvy prekrývajúcich súborov: 

greenscreen_background_3_live_view.jpg, greenscreen_overlay_3_live_view.png Súbory s 

pozadím a prekrytie aplikované na výtlačky: greenscreen_background_3.jpg, filename: 

greenscreen_overlay_3.png 

Snímok 4: Základy prezerania a prekrytia súborov: 

greenscreen_background_4_live_view.jpg, greenscreen_overlay_4_live_view.png Súbory s 

pozadím a prekrytie aplikované na výtlačky: greenscreen_background_4.jpg, filename: 

greenscreen_overlay_4.png 

Pozadia a prekrytia je možné prepínať aj uložením viacerých rôznych profilov, z ktorých 

každá používa inú zložku obrázkov v stánkoch s rôznymi obrázkami 

greenscreen_background.jpg a greenscreen_overlay.png. Používateľ potom môže pomocou 

rôznych klávesových skratiek profilu vybrať rôzne pozadie. Môžete tiež prepínať pozadie a 

prekrytia zelenej obrazovky tak, že kopírujete nové obrázky greenscreen_background.jpg a 

greenscreen_overlay.png do priečinka s obrázkami v stánkoch s fotografiami, zatiaľ čo 

kabína je spustená. 

Upozornenie: Pred uložením nastavení do súboru by ste mali povoliť zelenú obrazovku, keď 

používate profily na prepínanie pozadia. Ak zelená obrazovka nie je pri ukladaní nastavení 

zapnutá, zelená obrazovka sa vypne, keď sa uložené nastavenia načítajú pomocou profilu. 

Záznam na zelenú obrazovku v režime normálneho režimu živého náhľadu 

Ak chcete zapnúť snímanie na zelenú obrazovku v režime normálneho živého zobrazenia, 

najskôr pripojte fotoaparát a potom vyberte živé zobrazenie z ponuky Fotoaparát alebo 

zadaním klávesov Ctrl + L. Potom stlačte Ctrl + G alebo kliknite pravým tlačidlom myši na 

zobrazenie živého zobrazenia a zvoľte "Zelené nastavenie ..." na zobrazenie dialógového 

okna nastavenia zelenej obrazovky: 
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Ďalej vyberte obrázok pozadia stlačením tlačidla "..." a potom zaškrtnite políčko "Zapnúť 

zobrazenie zelenej obrazovky", aby sa aktivovalo zobrazenie zelenej obrazovky. Potom 

upravte posuvníky tak, aby sa všetky pozadie na zelenom pozadí nahradili pozadím, ale 

predmet objektu v popredí nie je ovplyvnený. Pozrite si časť "Nastavenie nastavení zelených 

obrazoviek" nižšie, kde nájdete informácie o tom, ako nastaviť nastavenia, aby ste dosiahli 

najlepšie výsledky. 

Vyberte možnosť "Uložiť kópiu zelených sklenených fotografií", aby ste uložili zelenú kópiu 

každej fotografie na podsložku zelených obrazoviek, na ktorej sú fotografie stiahnuté. Táto 

možnosť funguje iba pri obrázkoch JPEG a nemôže byť použitá iba pri snímaní surovín (môže 

sa použiť pri snímaní raw + JPEG). 

Vyberte možnosť "Priehľadné pozadie (tlač bez prekrytia alebo pozadia)", ak chcete 

fotografie uložiť ako obrázok PNG s priehľadným prekryvom. Po výbere tejto možnosti sa 

obrazy zobrazené v živom prehľade zobrazia proti zvolenému pozadiu na pozadí, ale zelené 

skenované fotografie sa uložia ako súbory PNG s priehľadným pozadím. 

Upozornenie: Greenscreening je optimalizovaný pre rýchlosť, ktorá nie je kvalitná, aby 

mohla zobrazovať zelené skenery v živom okne v reálnom čase. Kvalita by mala byť dosť 

dobrá pre malé fotografie a výtlačky, ale ak chcete dosiahnuť veľké výsledky vysokej kvality, 

možno budete musieť použiť špeciálny softvér na zelenej obrazovke, napríklad FxHome 

PhotoKey. 

Úprava nastavení zelenej obrazovky 

Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, potrebujete nereflexné pozadie, ktoré je čisto 

zelené. Pokúste sa udržať osvetlenie pozadia čo najdokonalejšie a vyhnite sa tieniam 

obsadeným ľuďmi stojacimi pred pozadí. Ak používate tkaninu na pozadí, pokúste sa vyhnúť 

záhybom, pretože výsledkom bude rovnomerné zelené pozadie. 

K dispozícii sú tri rôzne metódy chroma kľúča: 

1. Odtieň / sýtosť - táto metóda je vhodná pre streľbu na zelenú aj modrú obrazovku a 

poskytuje najlepšie výsledky pri dobrých svetelných podmienkach 

2. RGB zelená obrazovka - táto metóda je vhodná len na snímanie zelenej obrazovky. Pri 

slabom osvetlení môže poskytnúť lepšie výsledky ako metóda zafarbenia / sýtosti 

3. RGB modrá obrazovka - táto metóda je vhodná len na snímanie modrej obrazovky. 

Ktorá metóda najlepšie funguje, môže závisieť od nastavenia osvetlenia a pozadia. Pri 

väčšine svetelných podmienok by mala metóda "odtieň / sýtosť" priniesť lepšie výsledky, 

najmä ak nie je pozadie čisto zelené. 

Metódy "RGB zelená obrazovka" a "RGB modrá obrazovka" sú rovnaké metódy, ako sa 

používajú vo verziách produktu DSLR Remote Pro for Windows až po verziu v3.2. 

Nastavenie nastavení pri použití metódy "Hue / Saturation" 
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Najskôr z rozbaľovacieho zoznamu "Metóda:" v hornej časti dialógového okna s nastavením 

zelenej obrazovky vyberte položku "Odtieň / sýtosť": 

 

Potom nastavte posuvník Hue: na hodnotu 120 (alebo 240 pri snímaní na modrú pozadie), 

posúvač "Hue variation:" na hodnotu 5 a posuvník "Saturation threshold:" na hodnotu 45 

Ďalej upravte posúvač "Odtiene: odtieň", kým sa nezmení väčšina pozadia. Zvolená farba sa 

zobrazí vpravo od posúvača. 

Potom upravte posúvače "Zmena odtieňa" a "Sýtosť sýtosti", kým sa nahradí celé zelené 

pozadie. Požiadajte niekoho, aby sa postavil pred zelené pozadie, aby skontroloval 

nastavenia (alebo vykonajte skúšobnú fotografiu pri používaní režimu fotografickej kabíny). 

Ak sú časti oblečenia nahradené pozadím, môže to znamenať, že nastavenie odtieňov farby 

je príliš vysoké a malo by sa znížiť. 

Posúvač prahu sýtosti nastaví minimálnu úroveň sýtosti, ktorá sa bude považovať za 

pozadie. Normálne bude pozadie čisto zelenej alebo čisto modrej a bude vysoko nasýtené a 

posuvník "Sýtosť prahu" možno nastaviť na 45 alebo viac. Použitie vyššej hodnoty zníži 

pravdepodobnosť, že tmavé oblasti (napríklad čierne oblečenie) budú nahradené pozadím 

zelenej obrazovky. 

Úprava nastavení pri použití metódy "RGB zelená obrazovka" 

Táto metóda je vhodná iba na fotografovanie na zelenom pozadí. Najprv vyberte "RGB 

zelená obrazovka" z rozbaľovacieho zoznamu "Metóda:" v hornej časti dialógového okna s 

nastavením zelenej obrazovky: 
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Začnite tým, že nastavíte zelenú prahovú hodnotu na 30, červenú úroveň na 230 a modrú 

úroveň na 222. Potom posuňte posúvač "Zelený prah" doľava, kým sa nezmení väčšina 

pozadia. Nastavenie jemne dolaďte posunutím posuvníkov červenej úrovne a modrej úrovne 

doprava. Najlepšie nastavenia na použitie budú závisieť od svetelných podmienok a kvality 

zeleného pozadia. Ak oblasti objektu zobrazujú pozadie, nastavenia sú príliš silné a mali by 

sa znížiť presunutím červených a modrých posúvačov doľava alebo zeleného posúvača 

doprava. 

Úprava nastavení pri použití metódy "RGB Blue screen" 

Táto metóda je vhodná len na natáčanie na modrom pozadí. Najprv vyberte "RGB modrá 

obrazovka" z rozbaľovacieho zoznamu "Metóda:" v hornej časti dialógového okna s 

nastavením zelenej obrazovky: 

  

Začnite nastavením modrej prahovej hodnoty na 30, červenej úrovne na 230 a zelenej 

úrovne na 222. Potom posuňte posúvač "Modrý prah" doľava, kým sa nezmení väčšina 
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pozadia. Jemné ladenie nastavení posunutím posúvačov červenej úrovne a zelenej úrovne 

doprava. Najlepšie nastavenia na použitie závisia od svetelných podmienok a kvality 

modrého pozadia. Ak oblasti objektu zobrazujú pozadie, nastavenia sú príliš silné a mali by 

sa znížiť presunutím červených a zelených posúvačov doľava alebo modrým posúvačom 

doprava. 

Zelené obrazovky na pozadí a prekryvy v režime Video Booth 

Zelené premietanie len živých obrázkov je k dispozícii aj v režime videokamery. Toto musí 

byť povolené v dialógovom okne nastavení videokonferencie skôr, než sa dá použiť. 

V režime videoprojekcie na celú obrazovku sa pozadie zelenej obrazovky a prekryvné 

obrázky načítajú z priečinka s obrázkami fotografických kabín. Obrázok pozadia by mal byť 

pomenovaný 

video_greenscreen_background.jpg alebo greenscreen_background.jpg a obrázok prekrytia 

by mal byť pomenovaný video_greenscreen_overlay.png alebo greenscreen_overlay.png. 

Softvér bude najskôr vyhľadať video_greenscreen_background.jpg a 

video_greenscreen_overlay.png a použiť ich, ak sú k dispozícii. Ak nie sú k dispozícii, budú 

vyhľadávať greenscreen_background a greenscreen_overlay. png obrázkov. 

Pozadia a prekrytia je možné prepínať aj uložením viacerých rôznych profilov, z ktorých 

každá používa inú zložku obrázkov v stánkoch s rôznymi obrázkami 

greenscreen_background.jpg a greenscreen_overlay.png. Používateľ potom môže pomocou 

rôznych klávesových skratiek profilu vybrať rôzne pozadie. Môžete tiež prepínať pozadie a 

prekrytia zelenej obrazovky tak, že kopírujete nové obrázky greenscreen_background.jpg a 

greenscreen_overlay.png do priečinka s obrázkami v stánkoch s fotografiami, zatiaľ čo 

kabína je spustená. 

Upozornenie: V režime videoprojektorov sa zelené premietanie uplatňuje iba na živé obrazy 

zobrazené používateľovi. Nevzťahuje sa na filmové súbory stiahnuté z fotoaparátu alebo 

počas prehrávania videa. Budete potrebovať ďalší softvér od tretích strán na zelenú 

obrazovku filmových súborov potom, čo boli stiahnuté do počítača (DSLR Remote Pro 

automaticky preberá súbory videa do počítača). 

Tlač obrázkov 

Existujú dva spôsoby tlače zelených obrazoviek: 

Metóda 1: Funkcia DSLR Remote Pro for Windows preberá fotografie, vykoná odstránenie 

zelenej obrazovky a vytlačí obrázky. Funkcia DSLR Remote Pro for Windows umožňuje 

vykonávať jednoduché odstraňovanie zelenej obrazovky a tlačiť obrázky bez potreby iného 

softvéru. Je to jednoduché nastavenie a je v poriadku pri tlači malých fotografických stánkov 

za dobrých svetelných podmienok. Ak je zapnutá zelená obrazovka, funkcia DSLR Remote 

Pro for Windows automaticky vymenia zelené pozadie s obrázkom na pozadí pri tlači 

obrázkov z fotografických kabín, pokiaľ nie je nastavená voľba výstupu fotografickej kabíny 

na hodnotu "None". Táto metóda nevyžaduje iný softvér ako DSLR Remote Pro for Windows 
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Metóda 2: Program DSLR Remote Pro for Windows preberá fotografie a uloží ich do 

priečinka, kde iná špecializovaná aplikácia zelenej obrazovky nahradí pozadie a prenesie 

obrázky do formátu HotFolder Prints pre formátovanie a tlač. Toto je oveľa zložitejšie ako 

nastavenie metódy 1, ale pomocou špecializovanej aplikácie so zeleným displejom prinesie 

vynikajúce výsledky, ktoré sú vhodnejšie pre väčšie výtlačky. 

Táto metóda vyžaduje funkciu DSLR Remote Pro pre systém Windows v2.0 alebo novšiu 

verziu a aplikáciu so zeleným displejom, ako je zelená obrazovka Wizard Pro Batch a 

Hotfolder Prints. 

Ak použijete metódu 2, zelená sieťotlač v programe DSLR Remote Pro for Windows môže 

byť deaktivovaná nastavením voľby výstupu na "None" na stránke s nastaveniami 

fotografických kabín. Funkcia DSLR Remote Pro pre systém Windows bude spustiť celú 

obrazovku fotografickej kabíny, ktorá bude obsahovať zelené obrazovky so živým náhľadom 

a ukladať fotografie do priečinka určeného v predvoľbách, napr. ak chcete uložiť obrázky do 

priečinka C: \ Photobooth, nastavenia by mali byť nastavené na: 

 

DSLR Remote Pro pre nastavenia predvolieb systému Windows na uloženie obrázkov do 

priečinka C: \ Photobooth 

Aplikácia na zelenú obrazovku by mala byť nastavená tak, aby monitorovala priečinok, kde sú 

fotografie uložené, automaticky vymenil zelené pozadie s vybratým obrázkom a uložil ich do 

samostatného priečinka. Nastavenie aplikácie Green Screen Wizard Pro Batch na monitorovanie 

fotografií v C: \ Photobooth a uloženie zelených obrazoviek v C: \ Photobooth \ GreenScreen by bolo: 
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Pokročilé nastavenie Sprievodcu zelenou obrazovkou (kliknutím na položku Nástroje v hlavnom okne 

zobrazte nastavenia) 

Pozrite si webovú lokalitu Sprievodcu zelenou obrazovkou, kde nájdete informácie o aplikácii Green 

Screen Wizard Pro Batch a zakúpenie kópie. Uistite sa, že si zakúpite verziu Sprievodcu zelenou 

verziou Pro Batch, pretože je to jediná verzia, ktorá môže sledovať priečinok pre nové fotografie a 

automaticky vymeniť zelené pozadie. 

Dôležité: Aby sa zabezpečilo, že to, čo používateľ vidí v živom zobrazení DSLR Remote Pro pre 

Windows a konečný vytlačený výstup je ten istý, má obrázok na pozadí s zelenou obrazovkou pomer 

strán 3: 2. Ak sa použije iný pomer strán, zarovnanie obrazu pozadia sa môže líšiť v zobrazení živého 

zobrazenia a zelenej obrazovke. Ak sa majú snímky tlačiť na papier s rozmermi 6 x 4 palcov pri 300 

dpi, obrázok na pozadí by mal byť JPEG, ktorý je široký 1800 pixlov a 1200 pixelov vysoký. Aplikácia 

na zelenú obrazovku bude mať svoje vlastné nastavenia na optimalizáciu odstránenia zelenej 

obrazovky a bude potrebné ju nastaviť samostatne. Nastavenia, ktoré sa používajú v zobrazení 

živého zobrazenia DSLR Remote Pro pre systém Windows, ovplyvnia iba to, čo používateľ vidí, a nie 

konečné výtlačky pri použití samostatnej aplikácie na vykonanie odstránenia zelenej obrazovky. 

Ak chcete sledovať priečinok, na ktorom sú uložené zelené obrázky, uložte ich do formátu Hotfolder 

Prints, aby ich mohol automaticky formátovať a tlačiť podľa potreby. Obrazovka Hotfolder vytlačí 

predvoľby na sledovanie C: \ Photobooth \ GreenScreen pre štyri nové obrázky a potom ich 

automaticky formátuje a vytlačí: 
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10.18 Overlay Live View 
 

Voliteľný prekryvný obrázok sa môže zobraziť v režime živého zobrazenia v režime fotografií 

na celú obrazovku, aby sa pridali zábavné efekty, ako je napríklad vloženie tela staviteľa tela 

do hlavy používateľa. Môže sa tiež použiť na vytváranie ozdobných okrajov pre živé obrazy, 

aby sa stánku poskytol viac vlastný pocit. 

Obraz prekrytia by mal byť súbor PNG s informáciami o priehľadnosti v alfa kanále. Mal by 

byť v krajinnej orientácii s pomerom strán 3: 2, napr. Veľkosť 1056x704 pixelov. Ak pomer 

strán prekrývajúceho obrazu nie je rovnaký ako obrazy živého pohľadu, bude roztiahnutý 

tak, aby sa zmestil a môže sa zdát skreslený. 

Súbor prekrytia by mal byť pomenovaný live_view_overlay.png a uložený v priečinku s 

obrázkami v stánkoch s fotografiami. 

Upozornenie: obrázok prekrytia živého zobrazenia má vplyv iba na obrázky živého 

zobrazenia, ktoré sa zobrazia používateľovi, a nezobrazia sa v tlačenej forme. Na prekrytie 

obrázkov na vytlačenom výstupe vytvorte kópiu súboru live_view_overlay.png s názvom 

image_overlay.png a uložte ho do priečinka s obrázkami fotografických stánkov. 

Prekryvné vrstvy je možné použiť aj v spojení so snímaním na zelenej obrazovke, aby sa 

dosiahli efekty, akými sú napríklad popredia alebo prekrytia, aby sa vylepšil kryt časopisu. 

 

10.19 Ako vytvoriť PNG obrázky pomocou Photoshopu 
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Najprv vytvorte nový obrázok s priehľadným pozadím. Potom vytvorte masku kliknutím na 

"Pridať masku vrstvy" v palete vrstiev. 

Ďalej pridajte grafiku, ako sú prekrytia textu a rámčeky obrázkov, na vrstvu s obrázkami a 

použite masku vrstvy na ovládanie priehľadnosti. V maskovacej vrstve biela predstavuje 

nepriehľadný, čierny je úplne transparentný a hodnoty medzi bielou a čiernou predstavujú 

zvýšenú transparentnosť. 

Uložte kópiu obrázka ako súbor PSD pre budúce použitie a uložte obrázok ako súbor PNG s 

názvom overlay.png. 

Existujúci obrázok PNG, ktorý obsahuje informácie o priehľadnosti v alfa kanále, môžete 

upraviť v 

Photoshop tým, že ho načíta do Photoshopu. Masku vrstvy obsahujúcu informácie o 

priehľadnosti je možné vytvoriť výberom položky Layer-> Layer Mask-> From Transparency. 

Poznámka: Obrázky PNG používané na prekrytie by sa mali ukladať ako 24-bitové farebné 

obrázky s 8-bitovým alfa kanálom obsahujúcim informácie o priehľadnosti. Ak prekrytie 

obsahuje len čierne, biele a odtiene sivého Photoshopu, uloží sa ako 8-bitový súbor PNG, 

ktorý nie je 24-bitový súbor. Môžete to zabrániť umiestnením farebného pixelu niekde v 

prekrytí (môže to byť v úplne priehľadnej oblasti, ak nechcete, aby sa v tlači zobrazoval). 

Photoshop Elements 

Najprv vytvorte nový obrázok s priehľadným pozadím. Ďalej pridajte grafiku, ako sú 

prekrytia textu a rámčeky obrázkov, a použite posuvník opacity pre vrstvy na kontrolu 

neprístupnosti. Ak chcete získať jednoduchý efekt vyblednutia, môžete použiť aj nástroj pre 

gradient. Akonáhle ste spokojní s vaším obrázkom, uložte kópiu ako súbor PSD pre budúce 

použitie a uložte obrázok ako súbor PNG s názvom overlay.png. 

10.20 Strieľanie videoklipov 
 

Zachytenie súboru videa MOV 

Videokát je podobný fotografickej kabíne okrem toho, že namiesto toho, aby si vzal jeden 

alebo viac fotografií, zachytáva krátky videoklip. Snímanie videokamerou je k dispozícii so 

všetkými fotoaparátmi Canon DSLR, ktoré podporujú filmový režim s výnimkou zariadenia 

Canon Digital Rebel T1i / EOS 500D. 

Kamery dokážu zachytiť len video na pamäťovú kartu fotoaparátu, takže fotoaparát musí 

mať pamäťovú kartu s dostatočným priestorom na použitie režimu videoprehrávača 

(videozáznamy sa po snímaní automaticky stiahnu do počítača a vymažú z pamäťovej karty). 

UPOZORNENIE: Ak je pamäťová karta fotoaparátu plná, softvér sa pokúsi snímať video, ale 

pri pokuse o jeho stiahnutie do počítača sa zastaví. Aby ste predišli tomuto problému, uistite 

sa, že na pamäťovej karte je dostatok voľného miesta. 

Upozornenie: Fotoaparát musí byť nastavený na režim fotografie, nie režim videa. 
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Kamery s režimom videozáznamu na prepínači režimu expozície by mali byť nastavené na P, 

Tv, Av alebo M. 

Kamery, ktoré majú vypínač napájania s nastaveniami OFF, ON a MOVIE, by mali byť 

nastavené na ON 

Kamery s prepínačom fotografií / videozáznamov by mali byť nastavené na nastavenie 

fotografie 

Zachytenie série statických fotografií na vytvorenie animovaného GIF 

Režim videokamery možno použiť aj na zachytenie série statických fotografií, ktoré je možné 

kombinovať, aby vytvorili krátky animovaný súbor GIF, ktorý sa prehráva v nepretržitej 

slučke. Animovaný GIF nie je vytvorený priamo programom DSLR Remote Pro for Windows, 

namiesto toho automaticky vyvolá skript na vytvorenie animovaného GIF. Viac podrobností 

nájdete v tejto časti. 

Prehľad 

Režim videoprehrávača funguje podobným spôsobom ako režim fotografických kabín. 

Používatelia majú prezentovanú obrazovku s živým náhľadom zobrazujúcim to, čo kamera 

vidí. Keď používateľ stlačí tlačidlo Štart, zobrazí sa odpočítavanie spolu s odpočítavaním. Na 

konci odpočítavania sa obrazovka zachytávania zobrazí spolu s ukazovateľom priebehu, 

ktorý ukazuje, koľko času zostáva. Po zachytení videoklipu sa zobrazí obrazovka spracovania 

a filmový súbor sa automaticky načíta z pamäťovej karty fotoaparátu do počítača a potom sa 

z pamäťovej karty vymaže a vytvorí priestor pre ďalší klip. Po prevzatí obrazovky 

pripravenosti sa zobrazí pripravený na ďalšie snímanie videa. 

Nastavenia videokamery 

Dialógové okno nižšie sa zobrazuje, keď je v ponuke Súbor vybratá možnosť "Nastavenia 

videokompolu ...": 
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Aby ste mohli používať režim videoprehrávača, musíte povoliť výberom položky "Povoliť 

video v režime fotografickej kabíny". Normálne, keď vstúpite do režimu fotografií na celú 

obrazovku (zadaním klávesov Ctrl + F4), zobrazí sa obrazovka pripravená na fotografovanie. 

Ak chcete spustiť v režime videokamery, začiarknite políčko "Uvedenie do prevádzky v 

režime videokamety pri výbere fotografického boxu na celú obrazovku". 

Zvoľte možnosť "Skryť živý náhľad počas odpočítavania a zachytenia", aby sa na obrazovke 

pripravený zobrazoval iba živý pohľad a vyhýbali sa rozptýleniu divákov živým náhľadom 

počas snímania videa. 

Ak chcete používateľom umožniť prehrávaniu videa a rozhodnúť sa, či ho chcete prijať alebo 

odmietnuť, zvoľte "Zobrazenie obrazovky prehrávania po zachytení videa". Obrazovka 

prehrávania sa zobrazí, kým používateľ buď neprijme, alebo neodmietne video. Pri 

odmietnutí videa sa automaticky odstráni z počítača. Keď sa zvolí možnosť "Spustiť 

prehrávanie automaticky", prehrávanie videa sa automaticky spustí po zobrazení obrazovky 

prehrávania. 

Obrazovka prehrávania sa zobrazí, kým buď používateľ neprijíma alebo nezamietne video, 

alebo sa vyskytne časový limit. Použite nastavenie Timeout obrazovky prehrávania na 

určenie dĺžky časového limitu a rozbaľovacieho zoznamu "Timeout action:", aby ste určili, čo 

sa stane po uplynutí časového limitu. 

Prehrávanie môže byť oneskorené, aby sa umožnilo čas na následné spracovanie 

nastavením položky "Delay before playback". Oneskorenie môže byť skrátené odoslaním Ctrl 

+ Z do fotografickej kabíny. To umožňuje minimalizovať oneskorenie pred prehrávaním 

nastavením dlhého oneskorenia a usporiadanie Ctrl + Z sa pošle, keď je spracované video 

pripravené. 
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Použite nastavenie "Trvanie zaznamenaného videoklipu", aby ste určili trvanie videoklipu v 

sekundách. Môže to byť akákoľvek hodnota až 1200 sekúnd (20 minút). Upozorňujeme, že 

používatelia môžu ukončiť nahrávanie skôr, ako dosiahnu predvolenú dĺžku trvania, 

stlačením klávesu Koniec alebo akcie dotykovej obrazovky "Zastaviť snímanie videa". 

Použite nastavenie "Odpočítavanie pred zachytením videa" na určenie dĺžky odpočítavania 

pred začiatkom zachytenia videa. Text odpočítavania sa zobrazí počas odpočítavania a 

aktualizuje sa každú sekundu. Môžu sa použiť tieto žetóny: 

@ videoClipLength @ - trvanie videoklipu v sekundách 

@ videoCountdown @ - počet zostávajúcich sekúnd pred začiatkom zachytenia videa 

Pomocou tlačidiel "..." po zobrazení farby písma a písma môžete zmeniť písmo a farbu textu 

odpočítavania. 

Veľkosť a pozícia okna prehrávania videa je možné nastaviť manuálne alebo nastaviť 

automaticky programom. Ak je výška nastavená na 0, program automaticky zobrazí 

prehrávanie videa v rovnakom rozlíšení ako zachytenie, alebo ak je to veľké, aby sa zmestili 

na obrazovku, zmenší sa veľkosť tak, aby sa zmestili na obrazovku. Okno prehrávania videa 

sa zvyčajne zobrazuje v hornej časti obrazovky, ale v prípade potreby ho môžete presunúť 

pomocou horného posunu. Okno prehrávania videa v okne umožňuje nastaviť horizontálnu 

polohu okna. Predvolené nastavenie -1 bude centrovanie okna prehrávania videa na 

obrazovke. 

Pomocou tlačidiel "..." po zobrazení grafu priebehu záznamu / prehrávania sa zobrazí 

popredia a farba pozadia, aby sa zmenili farby indikátora priebehu zobrazovaného počas 

nahrávania a prehrávania. Poznámka: lišta priebehu môže byť skryté nastavením farieb 

popredia a pozadia na rovnaké hodnoty. 

Veľkosť a pozícia zobrazenia živého zobrazenia používa rovnaké nastavenia ako fotografická 

budova fotografií a môže byť zadaná pomocou dialógového okna Nastavenia fotografickej 

kabíny. Rôzne obrazovky, ktoré používajú videokávesy, by sa mali uložiť do priečinka s 

obrázkami na fotografické búdky, ktoré je možné takisto špecifikovať pomocou dialógového 

okna nastavení fotografických kabín. Kliknutím na tlačidlo "Nastavenia Photobooth ..." 

uložíte aktuálne nastavenia videokonferencie a zobrazí sa dialógové okno nastavení 

fotografických boxov. 

 

Slow Motion Video 

Videozáznam pomalého pohybu môžete zachytiť pomocou zariadenia Canon EOS M50 

nastavením formátu videa na 1280x720 120 snímok / s. Keď sa použije toto nastavenie, 

video bude zachytené pri rýchlosti 120 snímok za sekundu bez zvuku a je uložené pri 

rýchlosti 30 snímok za sekundu, čo umožňuje prehrávanie pri 1/4 normálnej rýchlosti. 

V súčasnosti je fotoaparát Canon EOS M50 jediným fotoaparátom Canon, ktorý možno 

použiť na zachytenie videa s rozlíšením 120 snímok za sekundu. 
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Fotoaparát automaticky uloží video s rýchlosťou 30 snímok za sekundu a nie je potrebné 

žiadne spracovanie videa. 

Ostatné modely fotoaparátov dokážu nasnímať video s rýchlosťou až 60 snímok za sekundu, 

ktoré je možné prehrávať pomalšie (napr. 1/4 normálnej rýchlosti nastavením rýchlosti 

prehrávania videa na 25), ale to nebude mať rovnakú kvalitu ako Canon EOS M50 zachytenie 

pri 120fps. Tiež sú videá uložené pri rýchlosti 60 snímok za sekundu a je potrebné ich 

následne spracovať, aby sa vytvorila kopírovanie so spomaleným pohybom bez zvuku. 

Zelená obrazovka 

Ak chcete nasnímať videozáznamy na zelenej obrazovke, zvoľte možnosť "Povoliť zelené 

zobrazenie živých obrázkov". Potom stlačte Ctrl + G na celú obrazovku, aby ste upravili 

nastavenia zelenej obrazovky (viac informácií nájdete v časti o snímaní na zelenom obrázku). 

V režime videoprojekcie na celú obrazovku sa pozadie zelenej obrazovky a prekryvné 

obrázky načítajú zo zložky fotografií boothimages. Obrázok pozadia by mal byť pomenovaný 

video_greenscreen_background.jpg alebo greenscreen_background.jpg a obrázok prekrytia 

by mal byť pomenovaný video_greenscreen_overlay. png alebo greenscreen_overlay.png. 

Softvér bude najskôr vyhľadať video_greenscreen_background.jpg a 

video_greenscreen_overlay.png a použiť ich, ak sú k dispozícii. Ak nie sú k dispozícii, budú 

vyhľadávať obrázky greekscreen_background a greenscreen_overlay.png. 

Pozadia a prekrytia je možné prepínať aj uložením viacerých rôznych profilov, z ktorých 

každá používa inú zložku obrázkov v stánkoch s rôznymi obrázkami 

greenscreen_background.jpg a greenscreen_overlay.png. Používateľ potom môže pomocou 

rôznych klávesových skratiek profilu vybrať rôzne pozadie. Môžete tiež prepínať pozadie a 

prekrytia zelenej obrazovky tak, že kopírujete nové obrázky greenscreen_background.jpg a 

greenscreen_overlay.png do priečinka s obrázkami v stánkoch s fotografiami, zatiaľ čo 

kabína je spustená. 

Upozornenie: V režime videoprojektorov sa zelené premietanie uplatňuje iba na živé obrazy 

zobrazené používateľovi. Nevzťahuje sa na filmové súbory stiahnuté z fotoaparátu alebo 

počas prehrávania videa. Budete potrebovať ďalší softvér od tretích strán na zelenú 

obrazovku filmových súborov potom, čo boli stiahnuté do počítača (DSLR Remote Pro 

automaticky preberá súbory videa do počítača). 

Zachytenie série statických fotografií na vytvorenie animovaného GIF 

Režim videokamery možno použiť aj na zachytenie série statických fotografií, ktoré je možné 

kombinovať a vytvoriť animovaný GIF, ktorý sa prehráva v nepretržitej slučke. Animácia 

môže nepretržite prehrávať klip, opakuje sa od začiatku (napr. Rámy 1, 2, 3, 4, 5 znova rámy 

1, 2, 3, 4, 5) alebo môže prehrávať klip dopredu a dozadu (napr. , 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 

5 atď.). Stále zábery sú zachytené z obrazovky živého zobrazenia a budú zobrazené zelene, 

ak je vybratá možnosť "Povoliť zelené zobrazenie živých obrazov". Veľkosť uložených 

fotografií závisí od rozlíšenia obrázkov živého obrazu pre použitý fotoaparát. Nedávne 

fotoaparáty Canon DSLR majú rozlíšenie živého rozlíšenia 960x640 pixelov. 
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Ak chcete túto možnosť povoliť, zvoľte možnosť "Zachytiť klip ako rad statických snímok (bez 

zvuku)". Potom vyberte počet snímok, ktoré chcete zachytiť v poradí. Nastavenie počtu 

snímok na 5 až 10 funguje dobre pre klip 1 sekúnd alebo 2 sekundy. Vyššia hodnota 

poskytne hladšiu animáciu, ale výsledkom bude väčšia veľkosť súboru. Menšia hodnota 

môže spôsobiť, že sa klip objaví ako séria skokov z rámu do rámu, a nie ako animácia. 

Nastavenie rýchlosti zachytenia (rámce / zachytenie) určuje, ako často majú byť uložené 

rámčeky so živým náhľadom. Rýchlosť obrazu je približne 12 snímok za sekundu, čo však 

môže závisieť od modelu fotoaparátu a rýchlosti počítača. Nastavenie rýchlosti snímania na 

5 snímok / snímanie zachyti snímku približne každých 0,4 sekúnd. Trvanie klipu závisí od 

rýchlosti snímok živého zobrazenia, rýchlosti zachytenia a počtu snímok na zachytenie, napr. 

s rýchlosťou 12 snímok za sekundu v režime živého záberu, zachycujúc celkovo 6 snímok s 

rýchlosťou jedného rámu každých 5 snímkov na živé zobrazenie, pričom klip bude trvať 6 * 

5/12 = 2,5 sekúnd. 

Zvoľte možnosť "Zobrazenie obrazovky prehrávania po zachytení videa" pre prehrávanie 

klipu po zachytení. Rýchlosť prehrávania sa určuje ako čas, počas ktorého sa každý snímok 

zobrazuje za 1/100 sek. nastavenie tejto hodnoty na hodnotu 8 spustí videoklip späť 

približne pri normálnej rýchlosti (približne 12 snímok za sekundu), 16 sa bude prehrávať späť 

približne s polovičnou rýchlosťou (približne 6 snímok za sekundu) a pod. 

Príklady: 

Počet snímok na zachytenie = 10, rýchlosť zachytenia = 5, rýchlosť prehrávania = 40. Takto 

sa zachytí klip trvajúci približne 4 sekundy a prehrávanie späť s normálnou rýchlosťou 

Počet snímok na snímanie = 10, rýchlosť zachytenia = 1, rýchlosť prehrávania = 40. Takto sa 

zachytí klip trvajúci približne 1 sekundu a prehrávanie späť v pomalom pohybe trvajúcom 

približne 4 sekundy 

Počet snímok na zachytenie = 10, rýchlosť zachytenia = 5, rýchlosť prehrávania = 10. Takto 

sa zachyti klip trvajúci približne 4 sekundy a prehrávanie späť s vysokou rýchlosťou trvajúcou 

približne 1 sekundu 

Normálne sa klip prehráva v smere dopredu v slučke, napr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3 atď. 

Zvoľte možnosť prehrávania ping-pong "dopredu / dozadu" na prehrávanie klipu dopredu a 

potom dozadu pred opakovaním napr. Rámček 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10, 9, 8, 7 atď. 

Ak používateľ prijíma klip na obrazovke prehrávania, nasnímané obrázky živého pohľadu sa 

ukladajú ako súbory JPEG spolu s súhrnným súborom XML video boxu. Súhrnný súbor XML 

obsahuje nasledujúce informácie: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<breeze_systems_photobooth version="3.5"> 

<video_information> 
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  <date>2016/05/04</date> 

  <time>13:50:24</time> 

  <photos> 

    <photo image="1">FYQ65498_0001_01.JPG</photo> 

    <photo image="2">FYQ65498_0001_02.JPG</photo> 

    <photo image="3">FYQ65498_0001_03.JPG</photo> 

    <photo image="4">FYQ65498_0001_04.JPG</photo> 

    <photo image="5">FYQ65498_0001_05.JPG</photo> 

    <photo image="6">FYQ65498_0001_06.JPG</photo> 

    <photo image="7">FYQ65498_0001_07.JPG</photo> 

    <photo image="8">FYQ65498_0001_08.JPG</photo> 

  </photos> 

  <evf_interval_ms>80</evf_interval_ms> 

  <num_frames>10</num_frames> 

  <capture_freq>5</capture_freq> 

  <image_delay>10</image_delay> 

  <ping_pong_playback>1</ping_pong_playback> 

  <title_delay>100</title_delay> 

  <title_at_end>100</title_at_end> 

  <ping_pong_playback>1</ping_pong_playback> 

  <gif_frame_width>500</gif_frame_width> 

  <gif_frame_height>500</gif_frame_height> 

  <gif_x_offset>50</gif_x_offset> 

  <gif_y_offset>25</gif_y_offset> 

  <gif_file>GIF\FYQ65498_0001_01.GIF</gif_file> 

  <gif_frames_subfolder>GIF_frames</gif_frames_subfolder>   <user_data></user_data>   

<photobooth_images_folder>C: 

\Users\Chris\Documents\PhotoboothImages\animated_gif_example</photobooth_images_

folder> </video_information> 

</breeze_systems_photobooth> 
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Animované GIF 

Vyberte možnosť "Vytvoriť animovaný GIF" a nastavte šírku tak, aby vytvorila animovaný GIF 

videoklipu. Prečítajte si sekciu animovaných GIF, kde nájdete podrobnosti o tom, ako to 

nastaviť. Breeze Systems Breeze Kiosk softvér je možné použiť na zobrazenie animovaných 

GIF ako prezentáciu alebo interaktívne, aby používatelia mohli odoslať e-mail animovaným 

GIF. 

Obrázky zobrazené používateľovi 

Nasledujúce obrázky na obrazovke sa zobrazujú používateľovi v rôznych fázach snímania 

videa: 

video_ready.jpg - zobrazuje sa, keď je videokátko pripravené na zachytenie ďalšieho klipu 

video_countdown.jpg - zobrazuje sa spolu s odpočítavaným textom počas odpočítavania 

pred zachytením videoklipu video_capture.jpg - zobrazuje sa spolu s lištou priebehu pri 

zachytení videoklipu video_processing.jpg - zobrazí sa po zachytení videa počas prenosu 

súboru videa do počítača 

video_playback.jpg - zobrazí sa pri prehrávaní videozáznamu, ktoré práve bolo zachytené 

video_playback_finished.jpg - voliteľný obraz zobrazený po prehrávaní alebo po stiahnutí 

videa, ak nie je povolené automatické prehrávanie 

GIF_processing.jpg - voliteľná obrazovka zobrazená pri vytváraní animovaných GIF v režime 

videa 

Obraz zobrazený používateľovi by mal byť rovnaký alebo väčší ako zobrazenie počítača. Ak 

sú obrázky príliš malé, rozširujú sa tak, aby zodpovedali čiernym okrajom av dolnom ľavom 

rohu sa zobrazí malá výstražná správa zobrazujúca veľkosť záberu a veľkosť zobrazenia. 

Zvukové príkazy môžete pridať umiestnením zvukového súboru WAV do priečinka s 

obrázkami vo fotografických kabínach a dávať mu rovnaký názov ako obrazovka výziev. 

Napríklad na prehrávanie zvuku, keď je videokomprička pripravená kopírovať súbor WAV s 

názvom video_ready.wav do priečinka s obrázkami na fotografické búdky a prehrá sa po 

zobrazení obrazu video_ready.jpg. 

V prevádzke 

Keď je všetko nastavené, stačí spustiť program DSLR Remote Pro pre systém Windows a 

stlačte klávesy Ctrl + F4, aby ste vstúpili do režimu celej obrazovky a zobrazili obrazovku 

pripravenosti. Ak nie je nastavené nastavenie "Uvedenie do prevádzky v režime 

videokamety pri výbere fotografickej kabíny na celú obrazovku", okno sa spustí v režime 

fotografickej kabíny. Môžete prepínať z režimu fotografických kabín na režim videoprojekcií 

zadaním klávesov Ctrl + V az režimu videoprojektorov späť do režimu fotografických kabín 

zadaním klávesov Ctrl + P. V režime videoprehrávača stlačte kláves F7, čím začnete 

sekvenciu snímania videa. Užívateľ potom môže stlačiť tlačidlo "Koniec" na zastavenie 

nahrávania alebo počkať, kým nedosiahne nastavenie trvania a automaticky sa zastaví. 
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Keď sa zobrazí obrazovka prehrávania videa, používateľ môže písať P na prehrávanie videa, 

A ho prijať alebo X ho odmietnuť. Pre úplný zoznam klávesových skratiek nájdete klávesové 

skratky. 

Používateľ musí video prijať alebo odmietnuť, kým sa kabína vráti na obrazovku 

pripravenosti. Keď používateľ odmietne video, filmový súbor sa vymaže a nie je uložený na 

pamäťovej karte fotoaparátu alebo na pevnom disku počítača. Existuje predvolený časový 

limit 300 sekúnd, po ktorom bude video automaticky prijaté. Tento časový limit je možné 

nastaviť v dialógovom okne nastavení videokonferencie. 

Ak sa v ponuke "Fotoaparát" zvolí možnosť "automatické opätovné pripojenie", fotoaparát 

sa môže vypnúť, keď ho nepoužívate, a potom ho znova zapnete, aby sa automatické 

opätovné spustenie prevádzky fotografického pultu uskutočnilo. Po vypnutí fotoaparátu sa 

zobrazí obrazovka camera_not_connected.jpg a po opätovnom zapnutí sa zobrazí obrazovka 

pripravenosti. 

Ak chcete opustiť režim zobrazovania fotografií na celom obrazovke, stlačte kláves Esc alebo 

podržte stlačené tlačidlo SHIFT a stlačte ľavé tlačidlo myši. 

10.21 Zdieľanie fotografií 
 

Nahrávanie fotografií na osobnú stránku Facebooku používateľa 

Používatelia môžu odovzdávať fotky na svoju osobnú Facebook stránku priamo z 

fotografickej kabíny, ak má pripojenie k internetu a buď dotykovú obrazovku, alebo 

klávesnicu na zadanie svojich prihlasovacích informácií do Facebooku. Najjednoduchší 

spôsob nastavenia je použiť sprievodcu nastavením fotografického stánku a podľa potreby 

upraviť nastavenia. Po spustení sprievodcu nastavením fotografického stánku môžete 

upravovať nastavenia Facebook pomocou nižšie uvedeného dialógu. Toto dialógové okno sa 

otvorí otvorením dialógového okna "Nastavenia programu Photobooth" (File> Photobooth 

Settings ... alebo Ctrl + S) a potom sa otvorí dialógové okno "Output Settings" kliknutím na 

tlačidlo "Settings ..." napravo od výstupu a potom kliknutím na tlačidlo Nahrať v službe 

Facebook "Nastavenia ...". 
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Nastavenie názvu albumu určuje názov albumu, ktorý sa vytvorí na stránke používateľa na 

Facebooku. Označenia dátumu a času môžu byť zahrnuté v názve albumu a budú nahradené 

dátumom alebo časom, keď boli fotografie odovzdané, napr. 

% L bude nahradené reprezentáciou dlhého dátumu pre lokalizáciu vášho počítača, napr. 

Streda 08. júna 2015 

% l bude nahradené dlhým dátumom a časovým zastúpením lokalizácie vášho počítača, 

napr. 

Streda 08. júna 2015 20:23:56 

V sekcii tokenov nájdete zoznam dostupných tokenov. 

Upozornenie: pri nahrávaní fotografií na Facebook už nie je možné špecifikovať album alebo 

popis fotografie. Táto možnosť bola odstránená v programe DSLR Remote Pro v systéme 

Windows v3.3, aby boli v súlade so súčasnými pravidlami služby Facebook: Politika 

platformy Facebook 2.3. Uvádza sa, že aplikácia môže obsahovať iba používateľskú správu s 

obsahom zadaným používateľom manuálne. Užívateľ môže zadať správu pomocou súboru 

keyboard.xml a pridať výzvu3, keď klávesnica s dotykovou obrazovkou vyzve užívateľa na 

svoje používateľské meno na Facebook (prompt1) a heslo (prompt2). Na popis fotografie 

bude použitý iba text zadaný používateľom. Informácie o prispôsobení dotykovej obrazovky 

nájdete v časti "Touchscreen Keyboard". 

Fotografia, ktorá sa odovzdá na stránku Facebook používateľa, je založená na kópii 

tlačeného výstupu JPEG. Môžete orezanie, zmena veľkosti a otočenie obrázka pred 

odovzdaním do Facebooku. 

Ak chcete obrázok orezať, najskôr začiarknite políčko "Orezať obrázok:" a potom zadajte 

ľavý posun a horný posun v obrazových prvkoch v ľavom hornom rohu orezaného obrázka. 

Potom zadajte šírku a výšku obrázka v pixeloch. Ak sa napríklad nastaví fotografická budova 

na vytlačenie dvojitého pásu 4 obrázkov na 6 "x4" papier, možno budete chcieť orezanie 

obrazu odovzdaného do Facebooku, aby bol odoslaný len jeden pás. Ak je tlačiareň 
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nastavená na rozlíšenie 300 dpi, obrázok bude mať rozlíšenie 1200 pixelov (4 x 300 dpi) o 

výške 1800 pixelov (6 "x 300 DPI) a tak ju orezá do jedného pásu, ktorý musíte nastaviť 

doľava = 0, hore = 0, šírka = 600 a výška = 1800. 

Môžete tiež určiť maximálnu veľkosť pre odovzdaný obrázok pomocou nastavení 

"Maximálna šírka (pixelov):" a "Maximálna výška (pixely):". Kópia vytlačeného výstupu vo 

formáte JPEG sa zmení na veľkosti, aby nebol väčší ako tieto nastavenia predtým, ako bude 

nahraný na Facebook. Udržiavanie týchto hodnôt relatívne malé, napr. 500 x 500 pixelov, 

skráti čas na nahrávanie súboru. 

V závislosti od nastavení stránky tlačiarne sa kópia tlačeného výstupu JPEG nemusí uložiť v 

správnej orientácii. Ak je to tak, môžete ho otočiť pomocou rolovacieho zoznamu "Rotácia 

obrázka:". Ak používate aj náhľad tlače (voľba "Potvrdiť pred tlačou" v dialógovom okne 

"Nastavenia Photobooth"), môže byť nastavené na hodnotu "Rovnaké ako ukážka tlače" a 

použije sa rovnaké nastavenie otáčania ako ukážka tlače. 

Nezabudnite, že obrázok je orezaný ako prvý, potom sa zmenil veľkosť a nakoniec otočil 

predtým, než bol odovzdaný na Facebook. 

Animované GIF je možné nahrávať priamo na časovú líniu používateľa Facebooku (GIFy sú 

umiestnené na stránkach Giphy.com a odkaz je umiestnený na príspevku na Facebooku). 

Avšak animované súbory GIF môžu byť veľmi veľké a preto voliteľný skript môže byť použitý 

na vytvorenie kopírovania MP4 vo formáte GIF a namiesto toho je možné nahrať súbor MP4. 

Ak chcete povoliť odovzdávanie súborov MP4 namiesto súborov GIF, vyberte možnosť 

"Použiť kópiu animovaného formátu MP4, ak je k dispozícii". Viac informácií o tom, ako 

vytvoriť animované súbory GIF nájdete v sekcii animovaných GIF. 

Súbory GIF a MP4 budú odosielané bez zmeny veľkosti alebo orezania. 

Začiarknite políčko "Prihlásiť odovzdané do súboru:" a prihlásiť sa do súboru CSV. Potom 

zadajte názov súboru súboru denníka do editboxu alebo kliknite na "..." a otvorte prehliadač 

súborov. Súbor denníka obsahuje riadok pre každý pokus o odovzdanie služby Facebook 

obsahujúci nasledujúce hodnoty oddelené čiarkou: 

dátum vo formáte YYYYMMDD, čas vo formáte HHMMSS, používateľské meno na Facebooku 

s predponou FACEBOOK_USERNAME: a znaky @ nahradené znakom _, stav (1 = úspech, 0 = 

chyba) a názov súboru obrázka napr. 

20140114,174842, FACEBOOK_USERNAME: test_gmail.com, 1, C: 

\ Users \ Chris \ Documents \ PhotoboothImages \ 2014-01-14 \ výtlačkov \ 

140114_174826.jpg 

Upozornenie: Súbor denníka obsahuje iba dátum / čas, používateľské meno, názov súboru a 

či bolo odovzdanie úspešné. Heslo používateľa sa NEZÁZISUJE a preto sa súbor protokolu 

nemôže použiť na odovzdanie fotografií na Facebook po udalosti. 

V prevádzke 
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Po spustení fotografického stánku a odfotografovaní fotografií sa najskôr zobrazí náhľad 

tlače (ak je vybratá možnosť "Potvrdiť pred tlačou") a potom, keď používateľ vyberie 

"Tlačiť", zobrazí sa obrazovka zdieľania (share.jpg) , Ak používateľ na obrazovke ukážky tlače 

vyberie možnosť "Zrušiť", obrazovka zdieľania sa nezobrazí a stánok sa vráti na pripravenú 

obrazovku (ready.jpg). Ak nie je vybratá možnosť Potvrdiť pred tlačou, po zobrazení 

fotografií sa zobrazí obrazovka zdieľania. 

Pri zdieľaní obrazovky (share.jpg) má používateľ možnosť nahrať fotografiu na Facebook 

dotykom tlačidla Facebook na dotykovej obrazovke alebo napísaním F, ak používajú 

normálnu klávesnicu. Obrazovka zdieľania sa môže ukončiť dotykom tlačidla "Zrušiť" na 

dotykovej obrazovke alebo zadaním klávesu X alebo Esc na normálnu klávesnicu. Obrazovka 

zdieľania sa automaticky ukončí aj vtedy, keď používateľ neurobí nič a časový limit 

obrazovky nastane. Časový limit zdieľania obrazovky je možné špecifikovať v dialógovom 

okne "Výstupné nastavenia". 

Keď používateľ vyberie odovzdanie Facebooku, zobrazí sa dotyková klávesnica, ktorá im 

umožní zadanie svojho užívateľského mena a hesla v službe Facebook. Používateľ môže 

zadať svoje používateľské meno a heslo klepnutím na klávesnicu dotykovej obrazovky alebo 

zadaním pomocou normálnej klávesnice. Užívateľ môže klepnutím na tlačidlo "Zrušiť" (alebo 

zadaním klávesu Esc) zrušiť nahrávanie alebo klepnutím na tlačidlo "Upload photo" (alebo 

stlačením klávesy Enter) spustiť nahrávanie. Klávesnica dotykovej obrazovky sa automaticky 

zruší, ak používateľ neklepne na dotykovú obrazovku alebo nezadá nič a časový limit 

klávesnice nastane. Časový limit klávesnice je možné nastaviť v dialógovom okne 

"Nastavenia dotykovej obrazovky", ktoré sa dajú zobraziť v dialógovom okne "Nastavenia 

programu Photobooth". 

Keď používateľ zadá svoje užívateľské meno a heslo na Facebooku a vyberie "Nahrať 

fotografiu", prihlasovacia stránka Facebook (fb_login.jpg) sa zobrazí spolu s malým oknom 

webového prehliadača zobrazujúceho prihlasovaciu stránku Facebooku. Používateľ musí 

klepnúť na tlačidlo "Ok" alebo stlačením klávesu Enter na klávesnici prihlásiť sa na Facebook. 

Ak je to prvýkrát, čo užívateľ nahral fotografiu, bude musieť autorizovať aplikáciu 

PhotoBoothUploader klepnutím na tlačidlo "Ok" (alebo stlačením klávesu Enter na 

klávesnici), keď sa zobrazia ďalšie dve obrazovky Facebook. Ak sa používateľ rozhodne 

nepovoliť aplikáciu PhotoBoothUploader klepnutím na tlačidlo "Zrušiť", nahrávanie sa 

preruší a na niekoľko sekúnd sa zobrazí obrazovka poruchy prihlásenia (fb_login_failure.jpg) 

a potom sa obrazovka vráti na obrazovku zdieľania. 

Po prihlásení a autorizácii aplikácie PhotoBoothUploader sa nahrávanie spustí a obrazovka 

na odovzdanie Facebooku (fb_upload.jpg) sa zobrazí. Ak je odovzdanie úspešné, obrazovka 

úspechu Facebook (fb_success.jpg) sa zobrazí niekoľko sekúnd a potom sa obrazovka vráti 

na obrazovku zdieľania. Ak sa vyskytne chyba (napríklad stratenie internetového pripojenia 

sa stratilo), obrazovka Facebook error (fb_error.jpg) sa zobrazí niekoľko sekúnd a potom sa 

obrazovka vráti na obrazovku zdieľania. 
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Ak existuje časový limit čakajúci na to, že používateľ prihlási a autorizuje aplikáciu 

PhotoBoothUploader, nahrávanie sa preruší a na niekoľko sekúnd sa zobrazí obrazovka 

časového limitu (fb_timeout.jpg) a potom sa obrazovka vráti na obrazovku zdieľania. 

Obrazovka zdieľania sa môže zobraziť aj na obrazovke pripravenosti pomocou klávesových 

skratiek Shift + Ctrl + S alebo akcie dotykovej obrazovky "Zobrazenie zdieľania obrazovky". 

Ak máte problémy so zobrazením hlavného panelu Windows pri odovzdávaní fotografií na 

Facebook, môžete spustiť nástroj HideWindowsTaskbar.exe na skrytie panela úloh systému 

Windows. HideWindowsTaskbar.exe automaticky skryje hlavný panel systému Windows, 

keď je DSLR Remote Pro spustený v režime foto-stánku na celú obrazovku. 

HideWindowsTaskbar.exe nájdete v inštalačnej zložke DSLR Remote Pro (zvyčajne C: \ 

Program Files (x86) \ BreezeSys \ DSLR Remote Pro na 64-bitovom systéme Windows). 

Upozornenie: Používateľské používateľské meno a heslo používateľa v službe Facebook sú 

súkromné a nie sú uložené v softvéri fototelefónu. Neexistuje žiadna voľba offline pre 

uploady Facebooku, pretože užívatelia potrebujú zadať svoje užívateľské meno aj heslo, aby 

mohli nahrávať na svoj Facebook účet a žiadny systém by nikdy nemal uchovávať záznam o 

heslách používateľa. 

Uverejňovanie fotiek na účet používateľa Twitter (tweeting) 

Používatelia môžu uverejňovať fotografie na osobnom účte Twitter priamo z fotografickej 

kabíny, ak má pripojenie k internetu a dotykovú obrazovku alebo klávesnicu, aby zadali 

svoje prihlasovacie údaje pre službu Twitter. Najjednoduchší spôsob nastavenia je použiť 

sprievodcu nastavením fotografického stánku a podľa potreby upraviť nastavenia. Po 

spustení sprievodcu nastavením fotografického stánku môžete upraviť nastavenia Twitter 

pomocou nižšie uvedeného dialógu. Toto dialógové okno sa otvorí otvorením dialógového 

okna "Nastavenia Photobooth" (File-> Photobooth Settings ... alebo Ctrl + S) a potom sa 

otvorí dialógové okno "Output Settings" kliknutím na tlačidlo "Settings ..." napravo od 

výstupné možnosti a potom kliknutím na tlačidlo "Nastavenia ...". 

 

  

Nastavenie komentára špecifikuje text, ktorý sa použije v tweetu. Twitter obmedzuje správy 

na 140 znakov, ale pri uverejňovaní fotografií je potrebných približne 20 znakov pre URL, 
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takže maximálna použiteľná veľkosť správy je 120 znakov. Tokeny pre dátum a čas môžu byť 

zahrnuté v texte a budú nahradené dátumom alebo časom, keď boli fotografie odovzdané, 

napr. % L bude nahradené reprezentáciou dlhého dátumu pre lokalizáciu vášho počítača, 

napr. Streda 08. júna 2015 

% l bude nahradené dlhým dátumom a časovým zastúpením lokalizácie vášho počítača, 

napr. 

Streda 08. júna 2015 20:23:56 

V sekcii tokenov nájdete zoznam dostupných tokenov. 

Fotografia, ktorá je na Tweete, je založená na kópii tlačeného výstupu vo formáte JPEG. 

Môžete orezanie, zmenu veľkosti a otočenie obrázka pred jeho tweeting. 

Ak chcete obrázok orezať, najskôr začiarknite políčko "Orezať obrázok:" a potom zadajte 

ľavý posun a horný posun v obrazových prvkoch v ľavom hornom rohu orezaného obrázka. 

Potom zadajte šírku a výšku obrázka v pixeloch. Ak sa napríklad nastaví fotografická budova 

na vytlačenie dvojitého pásu 4 obrázkov na 6 "x4" papier, možno budete chcieť orezanie 

obrazu odovzdaného do Facebooku, aby bol odoslaný len jeden pás. Ak je tlačiareň 

nastavená na rozlíšenie 300 dpi, obrázok bude mať rozlíšenie 1200 pixelov (4 x 300 dpi) o 

výške 1800 pixelov (6 "x 300 DPI) a tak ju orezá do jedného pásu, ktorý musíte nastaviť 

doľava = 0, hore = 0, šírka = 600 a výška = 1800. 

Môžete tiež určiť maximálnu veľkosť pre odovzdaný obrázok pomocou nastavení 

"Maximálna šírka (pixelov):" a "Maximálna výška (pixely):". Kópia vytlačeného výstupu vo 

formáte JPEG sa zmení na veľkosť, aby nebol väčší ako tieto nastavenia predtým, než sa 

spustí. Udržiavanie týchto hodnôt relatívne malé, napr. 500 x 500 pixelov, skráti čas na 

nahrávanie súboru. 

V závislosti od nastavení stránky tlačiarne sa kópia tlačeného výstupu JPEG nemusí uložiť v 

správnej orientácii. Ak je to tak, môžete ho otočiť pomocou rolovacieho zoznamu "Rotácia 

obrázka:". Ak používate aj náhľad tlače (voľba "Potvrdiť pred tlačou" v dialógovom okne 

"Nastavenia Photobooth"), môže byť nastavené na hodnotu "Rovnaké ako ukážka tlače" a 

použije sa rovnaké nastavenie otáčania ako ukážka tlače. 

Majte na pamäti, že obrázok je orezaný ako prvý, potom je zmenený na veľkosť a nakoniec 

otočený predtým, než sa začne tweeted. 

Začiarknite políčko "Prihlásiť odovzdané do súboru:" a prihlásiť sa do súboru CSV. Potom 

zadajte názov súboru súboru denníka do editboxu alebo kliknite na "..." a otvorte prehliadač 

súborov. Súbor denníka obsahuje riadok pre každý pokus o tweet obsahujúci nasledujúce 

hodnoty oddelené čiarkou: dátum vo formáte 

YYYYMMDD, čas vo formáte HHMMSS, používateľské meno pre Twitter s predponou 

TWITTER_USERNAME: a znaky @ nahradené znakom _, stav (1 = úspech, 0 = zlyhanie) a 

názov súboru obrázka, napr. 

20151214,174842, TWITTER_USERNAME: test_gmail.com, 1, C: 
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\ Users \ Chris \ Documents \ PhotoboothImages \ 2015-12-14 \ výtlačkov \ 

151214_174826.jpg 

Upozornenie: Súbor denníka obsahuje iba dátum / čas, používateľské meno, názov súboru a 

či bolo odovzdanie úspešné. Heslo používateľa nie je zaznamenané, a preto sa súbor 

protokolu nemôže použiť na odosielanie fotografií po udalosti. 

V prevádzke 

Po spustení fotografického stánku a odfotografovaní fotografií sa najskôr zobrazí náhľad 

tlače (ak je vybratá možnosť "Potvrdiť pred tlačou") a potom, keď používateľ vyberie 

"Tlačiť", zobrazí sa obrazovka zdieľania (share.jpg) , Ak používateľ na obrazovke ukážky tlače 

vyberie možnosť "Zrušiť", obrazovka zdieľania sa nezobrazí a stánok sa vráti na pripravenú 

obrazovku (ready.jpg). Ak nie je vybratá možnosť Potvrdiť pred tlačou, po zobrazení 

fotografií sa zobrazí obrazovka zdieľania. 

Pri zdieľaní obrazovky (share.jpg) má používateľ možnosť tweetovať fotografiu dotykom 

tlačidla Twitter na dotykovej obrazovke alebo zadaním T, ak používajú normálnu klávesnicu. 

Obrazovka zdieľania sa môže ukončiť dotykom tlačidla "Zrušiť" na dotykovej obrazovke 

alebo zadaním klávesu X alebo Esc na normálnu klávesnicu. Obrazovka zdieľania sa 

automaticky ukončí aj vtedy, keď používateľ neurobí nič a časový limit obrazovky nastane. 

Časový limit zdieľania obrazovky je možné špecifikovať v dialógovom okne "Výstupné 

nastavenia". 

Keď používateľ vyberie možnosť Twitter, zobrazí sa klávesnica s dotykovou obrazovkou, 

ktorá im umožní zadať ich užívateľské meno a heslo pre Twitter. Používateľ môže zadať svoje 

používateľské meno a heslo klepnutím na klávesnicu dotykovej obrazovky alebo zadaním 

pomocou normálnej klávesnice. Užívateľ môže klepnutím na tlačidlo "Zrušiť" (alebo zadaním 

klávesu Esc) zrušiť nahrávanie alebo klepnutím na tlačidlo "Upload photo" (alebo stlačením 

klávesy Enter) spustiť nahrávanie. Klávesnica dotykovej obrazovky sa automaticky zruší, ak 

používateľ neklepne na dotykovú obrazovku alebo nezadá nič a časový limit klávesnice 

nastane. Časový limit klávesnice je možné nastaviť v dialógovom okne "Nastavenia 

dotykovej obrazovky", ktoré sa dajú zobraziť v dialógovom okne "Nastavenia programu 

Photobooth". 

Keď používateľ zadá svoje užívateľské meno a heslo pre Twitter a vyberie "Nahrať 

fotografiu", zobrazí sa prihlasovacia obrazovka služby Twitter (twitter_login.jpg) spolu s 

malým oknom webového prehliadača zobrazujúceho prihlasovaciu stránku služby Twitter. 

Používateľ musí klepnúť na tlačidlo "Ok" alebo stlačiť klávesu Enter na klávesnici, aby sa 

prihlásil do služby Twitter a dať aplikácii na posielanie fotografií. 

Po prihlásení používateľa a autorizovaní aplikácie PhotoboothUploader sa začne nahrávať a 

zobrazí sa obrazovka odovzdávania Twitteru (twitter_upload.jpg). Ak je nahrávanie úspešné, 

obrazovka úspechu Twitter (twitter_success.jpg) sa zobrazí niekoľko sekúnd a potom sa 

obrazovka vráti na obrazovku zdieľania. Ak sa vyskytne chyba (napr. Internetové pripojenie 

sa stratilo), na obrazovke sa zobrazí chybové hlásenie Twitter (twitter_error.jpg) na niekoľko 

sekúnd a potom sa obrazovka vráti na obrazovku zdieľania. 
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Ak existuje časový limit čakajúci na to, že používateľ prihlási a autorizuje aplikáciu 

PhotoBoothUploader, nahrávanie sa preruší a na niekoľko sekúnd sa zobrazí obrazovka 

časového limitu (fb_timeout.jpg) a potom sa obrazovka vráti na obrazovku zdieľania. 

Obrazovka zdieľania sa môže zobraziť aj na obrazovke pripravenosti pomocou klávesových 

skratiek Shift + Ctrl + S alebo akcie dotykovej obrazovky "Zobrazenie zdieľania obrazovky". 

Ak máte problémy so zobrazením hlavného panelu Windows pri odovzdávaní fotografií na 

Facebook, môžete spustiť nástroj HideWindowsTaskbar.exe na skrytie panela úloh systému 

Windows. HideWindowsTaskbar.exe automaticky skryje hlavný panel systému Windows, 

keď je DSLR Remote Pro spustený v režime foto-stánku na celú obrazovku. 

HideWindowsTaskbar.exe nájdete v inštalačnej zložke DSLR Remote Pro (zvyčajne C: \ 

Program Files (x86) \ BreezeSys \ DSLR Remote Pro na 64-bitovom systéme Windows). 

Upozornenie: Používateľské používateľské meno a heslo pre používateľa v službe Twitter sú 

súkromné a nie sú uložené v softvéri pre fotografické boxy. Neexistuje žiadna možnosť 

offline pre Twitter tweety, pretože užívatelia potrebujú zadávať svoje užívateľské meno aj 

heslo, aby mohli byť zverejnené na svojom účte Twitter a žiadny systém by nikdy nemal 

uchovávať záznamy o heslách používateľa. 

E-mailovanie fotografií 

Používatelia môžu posielať e-maily priamo z fotografickej kabíny, ak majú internetové 

pripojenie a buď dotykovú obrazovku, alebo klávesnicu na zadanie svojej e-mailovej adresy. 

Ak nie je k dispozícii pripojenie k internetu na udalosti, e-mailové adresy sa dajú uložiť a e-

maily sa poslali neskôr zvolením režimu offline e-mailu. 

Najjednoduchší spôsob nastavenia je použiť sprievodcu nastavením fotografického stánku a 

podľa potreby upraviť nastavenia. Po spustení sprievodcu nastavením fotografického stánku 

môžete pomocou nižšie uvedeného dialógu upraviť nastavenia e-mailu. Toto dialógové okno 

sa otvorí otvorením dialógového okna "Nastavenia Photobooth" (File-> Photobooth Settings 

... alebo Ctrl + S) a potom sa otvorí dialógové okno "Output Settings" kliknutím na tlačidlo 

"Settings ..." napravo od výstupné možnosti a potom kliknutím na tlačidlo "Nastavenia ...". 
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Textové pole "Predmet:" definuje text v riadku predmetu e-mailu. 

Telový text správy môže byť zadaný v obyčajnom texte alebo vo formáte HTML, aby sa 

zabezpečila väčšia kontrola jeho vzhľadu. Pri použití formátu HTML token {image} 

predstavuje adresu URL fotografie, ktorá sa má odoslať e-mailom, a môže sa použiť s 

značkou HTML <img>, napr. <img src = "{obrázok}">. Token [image] môže byť tiež použitý 

napr. Nasledujúci riadok by mohol byť použitý na vloženie fotografie do správy HTML alebo 

pripojenie videa k e-mailu: 

<p> {if, {isMovie} Vaše video je pripojené, <img src = "[image]">} </ p> 

Toto hodnotenie sa hodnotí na <p> Vaše video je pripojené </ p>, ak je súborom filmový 

súbor a <p> <img src = "[image]"> </ p> ak je to JPEG alebo animovaný GIF. 

Fotografie JPEG a animované súbory GIF sa vložia do správy HTML, ak obsahujú token 

{image} alebo [image], inak budú priložené k e-mailu. Videá sú vždy odosielané ako prílohy. 

Tokenia dátumu a času môžu byť zahrnuté do políčok predmetu e-mailu a textových správ a 

budú nahradené dátumom alebo časom, kedy boli fotografie odovzdané, napr. 

% L bude nahradené reprezentáciou dlhého dátumu pre lokalizáciu vášho počítača, napr. 

streda, 

8. januára 2014 

% l bude nahradené dlhým dátumom a časovým zastúpením lokalizácie vášho počítača, 

napr. 

8. januára 2014 20:23:56 
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{sharingMessage} je nahradená obsahom druhého poľa zadávania textu (ak je definované) 

na dotykovej klávesnici, ktorá slúži na zadanie e-mailovej adresy používateľa. To umožňuje 

používateľovi zadať voliteľnú správu pri odosielaní e-mailov. 

V sekcii tokenov nájdete zoznam dostupných tokenov. 

Vyberte možnosť "Pripojiť obrázok k e-mailu", ak chcete odoslať fotografiu, GIF alebo MP4 

e-mailom ako prílohu (je to predvolená možnosť). Ak je táto možnosť zakázaná, obrázok 

nebude priložený k e-mailu a musíte uviesť odkaz na webovú stránku, na ktorej si môžu 

užívatelia prezerať svoje fotografie. Môžete napríklad použiť FTP klienta na automatické 

načítanie fotografií na vašu webovú stránku a potom nahradiť riadok odkazom na fotografiu 

v e-maile: 

<p> <img src = "{image}"> </ p> s niečím podobným: 

<p> <img src = "http://mywebsite.com/viewer.php?id={filename}"> </ p> 

Pri odosielaní fotografií je fotografia odoslaná e-mailom založená na kópii tlačeného výstupu 

JPEG. Môžete orezanie, zmena veľkosti a otočenie obrázka skôr, než sa e-mailom odošle 

používateľovi. 

Ak chcete obrázok orezať, najskôr začiarknite políčko "Orezať obrázok:" a potom zadajte 

ľavý posun a horný posun v obrazových prvkoch v ľavom hornom rohu orezaného obrázka. 

Potom zadajte šírku a výšku obrázka v pixeloch. Napríklad, ak je fototlačiareň nastavená na 

tlač dvojitého pásika so 4 obrazmi na 6 "x4" papier, možno budete chcieť orezať obrázok tak, 

aby bol používateľovi zaslaný len jeden pás. Ak je tlačiareň nastavená na rozlíšenie 300 dpi, 

obrázok bude mať rozlíšenie 1200 pixelov (4 x 300 dpi) o výške 1800 pixelov (6 "x 300 DPI) a 

tak ju orezá do jedného pásu, ktorý musíte nastaviť doľava = 0, hore = 0, šírka = 600 a výška 

= 1800. 

Môžete tiež určiť maximálnu veľkosť pre odovzdaný obrázok pomocou nastavení 

"Maximálna šírka (pixelov):" a "Maximálna výška (pixely):". Kópia vytlačeného výstupu vo 

formáte JPEG sa zmení na veľkosť, aby sa pred odoslaním e-mailu nezmenila. Udržiavanie 

týchto hodnôt relatívne malé, napr. 500 x 500 pixelov, skráti čas potrebný na odoslanie e-

mailu. 

V závislosti od nastavení stránky tlačiarne sa kópia tlačeného výstupu JPEG nemusí uložiť v 

správnej orientácii. Ak je to tak, môžete ho otočiť pomocou rolovacieho zoznamu "Rotácia 

obrázka:". Ak používate aj náhľad tlače (voľba "Potvrdiť pred tlačou" v dialógovom okne 

"Nastavenia Photobooth"), môže byť nastavené na hodnotu "Rovnaké ako ukážka tlače" a 

použije sa rovnaké nastavenie otáčania ako ukážka tlače. 

Upozorňujeme, že obrázok je orezaný najprv, potom sa zmenší veľkosť a nakoniec sa otočil 

pred tým, než sa používateľovi zaslal e-mail. 

Ak chcete povoliť odovzdávanie kópie animácií GF vo formáte MP4, vyberte možnosť Použiť 

kópiu animácie MP4, ak je k dispozícii. Viac informácií o tom, ako vytvoriť animované súbory 

GIF nájdete v sekcii animovaných GIF. 
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Súbory GIF a MP4 budú odosielané bez zmeny veľkosti alebo orezania. 

Nastavenie e-mailového servera je tiež potrebné nastaviť tak, aby program mohol poslať 

fotografie e-mailom. Dialog "Nastavenia e-mailového servera" môžete otvoriť výberom 

položky "Nastavenie e-mailového servera ..." v ponuke Súbor alebo kliknutím na tlačidlo 

"Nastavenie e-mailového servera ..." v dialógovom okne "Nastavenia výstupu". Zobrazí sa 

dialógové okno "Nastavenia e-mailového servera" zobrazené nižšie: 

 

Ak chcete odoslať e-mail, musíte zadať názov hostiteľa a číslo portu vášho poštového 

servera. Väčšina e-mailových serverov vyžaduje aj používateľské meno a heslo, ktoré 

zabraňujú neoprávneným používateľom posielať nevyžiadané e-maily. Ak chcete získať 

dodatočnú bezpečnosť, vyberte možnosť Použiť protokol SSL na zabezpečenú poštu, aby ste 

odoslali e-mail pomocou protokolu SSL. Číslo portu by malo byť normálne nastavené na 587 

pri použití SSL zabezpečenej e-mailovej správy alebo 25 inak (prosím skontrolujte čísla 

portov používaných vaším poskytovateľom internetových služieb). Bezplatná služba Google 

GMail je pohodlný spôsob odosielania e-mailov a dá sa nastaviť pomocou vyššie uvedených 

nastavení a nahradiť vaše meno@gmail.com e-mailovou adresou GMail a zadaním hesla. 

Nastavte adresu "Email addr:" na e-mailovú adresu odosielateľa. Ak chcete meno 

odosielateľa obsahovať s e-mailovou adresou, zadajte ho ako názov, po ktorom nasleduje e-

mailová adresa v uhlových zátvorkách, napr. "Acme Photo Booth <fotobooth@acme.com>". 

Väčšina bezplatných e-mailových služieb vyžaduje, aby e-mailová adresa odosielateľa bola 

rovnaká ako e-mailový účet určený používateľským menom a heslom. 

Ak používate službu GMail na odosielanie e-mailov, musíte prejsť do nastavení účtu Google 

a nastaviť možnosť "Prístup pre menej zabezpečené aplikácie" na možnosť "Zapnúť", inak 

spoločnosť GMail odmietne odoslať e-mail. Upozornenie: Google obmedzuje počet e-

mailov, ktoré sa môžu posielať z účtu GMail na 100 e-mailov v 24-hodinovom období, čo 
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nemusí stačiť na používanie fotografických stánkov. Ak je to problém, zvážte použitie 

špeciálnej e-mailovej služby, ako je sendgrid.com. 

Nastavenia je možné overiť odoslaním testovacieho e-mailu zadaním cieľovej e-mailovej 

adresy a kliknutím na tlačidlo "Odoslať testovací e-mail na:". Stav e-mailu a všetky chybové 

hlásenia sa zobrazia v stavovej oblasti v dolnej časti dialógového okna. 

Začiarknite políčko "Prihlásiť e-mailové adresy do súboru:" a prihláste e-mailové adresy do 

súboru CSV. Potom zadajte názov súboru súboru denníka do editboxu alebo kliknite na "..." 

a otvorte prehliadač súborov. Súbor denníka obsahuje riadok pre každý e-mail obsahujúci 

nasledujúce hodnoty oddelené čiarkou: dátum vo formáte RRRRMMDD, čas vo formáte 

HHMMSS, e-mailová adresa, stav (1 = úspech, 0 = chyba) a názov súboru obrazový súbor 

napr 

20140114,174842, test @ gmail.com, 1, C: \ Používatelia \ Chris \ Documents \ 

PhotoboothImages \ 2014-01-14 \ prints \ 140114_174826.jpg 

Ak chcete uložiť kópiu e-mailu v XML, vrátane textu, predmetu, e-mailovej adresy a vstupov 

používateľa, vyberte možnosť Uložiť kópiu e-mailu XML. Súbor XML sa ukladá do rovnakého 

priečinka ako fotky, ktoré sa posielajú e-mailom a dostane sa predpona pre názvy súborov 

email_YYYMMDD_hhmmss_. Upozorňujeme, že táto možnosť je experimentálna a 

podrobnosti sa môžu zmeniť v budúcej verzii. 

V prevádzke 

Po spustení fotografického stánku a odfotografovaní fotografií sa najskôr zobrazí náhľad 

tlače (ak je vybratá možnosť "Potvrdiť pred tlačou") a potom, keď používateľ vyberie 

"Tlačiť", zobrazí sa obrazovka zdieľania (share.jpg) , Ak používateľ na obrazovke ukážky tlače 

vyberie možnosť "Zrušiť", obrazovka zdieľania sa nezobrazí a stánok sa vráti na pripravenú 

obrazovku (ready.jpg). Ak nie je vybratá možnosť Potvrdiť pred tlačou, po zobrazení 

fotografií sa zobrazí obrazovka zdieľania. 

Keď je obrazovka zdieľania (share.jpg), používateľ má možnosť odoslať fotografiu e-mailom 

dotykom tlačidla e-mailu na dotykovej obrazovke alebo zadaním E, ak používa normálnu 

klávesnicu. Obrazovka zdieľania sa môže ukončiť dotykom tlačidla "Zrušiť" na dotykovej 

obrazovke alebo zadaním klávesu X alebo Esc na normálnu klávesnicu. Obrazovka zdieľania 

sa automaticky ukončí aj vtedy, keď používateľ neurobí nič a časový limit obrazovky nastane. 

Časový limit zdieľania obrazovky je možné špecifikovať v dialógovom okne "Výstupné 

nastavenia". 

Keď používateľ vyberie e-mailovú fotografiu, zobrazí sa dotyková obrazovka, ktorá umožní 

zadanie e-mailovej adresy. Používateľ môže zadať e-mailovú adresu klepnutím na klávesnicu 

dotykovej obrazovky alebo zadaním pomocou normálnej klávesnice. Užívateľ potom môže 

klepnutím na tlačidlo "Zrušiť" (alebo stlačením klávesu Esc) zrušiť e-mail alebo klepnutím na 

tlačidlo "Odoslať e-mail" (alebo stlačením tlačidla Enter) spustiť nahrávanie. Klávesnica 

dotykovej obrazovky sa automaticky zruší, ak používateľ neklepne na dotykovú obrazovku 

alebo nezadá nič a časový limit klávesnice nastane. Časový limit klávesnice je možné nastaviť 
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v dialógovom okne "Nastavenia dotykovej obrazovky", ktoré sa dajú zobraziť v dialógovom 

okne "Nastavenia programu Photobooth". 

Keď používateľ zadá svoju e-mailovú adresu a zvolí možnosť Odoslať e-mail, zobrazí sa 

obrazovka na odoslanie e-mailu (email_photo.jpg) a fotografia sa odošle e-mailom. Ak je e-

mail úspešný, na niekoľko sekúnd sa zobrazí obrazovka úspechu e-mailu (email_success.jpg) 

a potom sa obrazovka vráti na obrazovku zdieľania. Ak sa vyskytne chyba (napr. Internetové 

pripojenie bolo stratené), obrazovka s chybovým hlásením (email_error.jpg) sa zobrazí spolu 

s chybovým hlásením v pravom dolnom rohu. Po niekoľkých sekundách sa obrazovka vráti 

na obrazovku zdieľania. 

Obrazovka zdieľania sa môže zobraziť aj na obrazovke pripravenosti pomocou klávesových 

skratiek Shift + Ctrl + S alebo akcie dotykovej obrazovky "Zobrazenie zdieľania obrazovky". 

Odoslať e-mail "Režim offline" a odosielanie e-mailov po udalosti 

Ak nie je k dispozícii žiadne pripojenie k internetu pri udalosti, môžete uložiť e-mailové 

adresy používateľa a odoslať e-maily neskôr, keď je k dispozícii internetové pripojenie. Ak to 

chcete urobiť, musíte povoliť možnosť "Poslať e-mailom" v sekcii "Zdieľanie" v dialógovom 

okne "Nastavenia výstupu" a tiež vybrať možnosť "Režim offline". Taktiež musíte v 

dialógovom okne "Nastavenia e-mailového servera" vybrať "Prihlásiť e-mailové adresy do 

súboru" - toto uloží e-mailovú adresu používateľa spolu s názvom súboru svojich fotografií. 

E-maily sa dajú odoslať vtedy, keď je k dispozícii internetové pripojenie, a to výberom 

možnosti "Poslať e-maily ..." z ponuky "Súbor" v hlavnom okne. Ak vyberiete toto, budete 

požiadaný o čítanie súboru denníka (toto je predvolené v súbore denníka e-mailu zadaného 

v "Nastavenia e-mailového servera"). Zobrazí sa dialógové okno "Neodoslané e-maily", v 

ktorom sa uvedie dátum / čas, e-mailová adresa a fotografia pre nepísané e-maily 

nachádzajúce sa v súbore denníka. 

Vyberte e-maily, ktoré chcete odoslať, a potom ich stlačte tlačidlo "Odoslať". 

Upozorňujeme, že súbory e-mailov a textových denníkov majú rovnaké formáty, takže e-

mailové adresy a čísla mobilných telefónov môžu byť uložené v rovnakom súbore denníka. 

Nastavenie režimu offline sa pri používaní profilov neuloží v súboroch nastavení XML, ale 

nastavenie sa môže zmeniť pri načítavaní profilov pridaním jedného z nasledujúcich riadkov 

do súboru nastavení XML: 

Povoliť režim offline: 

<PhotoboothEmailOfflineModeSetting> 1 </ photoboothEmailOfflineModeSetting> 

Zakázať režim offline: 

<PhotoboothEmailOfflineModeSetting> 0 </ photoboothEmailOfflineModeSetting> 

Odosielanie správy MMS (alebo SMS) 
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Správy MMS je možné posielať v USA a Kanade prostredníctvom webovej služby Twilio 

(www. Twilio.com). V iných krajinách môže byť správa odoslaná ako SMS správa s odkazom 

na fotografiu. Väčšina mobilných telefónov by mala rozpoznať odkaz ako odkaz na webový 

server a otvoriť webový prehliadač na mobilnom telefóne užívateľa na zobrazenie 

fotografie. Upozorňujeme, že odkaz na obrázok v SMS bude platný iba 7 dní. 

Ak chcete použiť túto službu, potrebujete účet v službe Twilio a zadajte podrobnosti účtu 

služby Twilio v dialógovom okne Nastavenia MMS. Poplatok Twilio za každú správu MMS 

alebo SMS odoslanú pomocou ich služby. Informácie o cenách nájdete na svojej webovej 

stránke. 

Maximálna veľkosť súboru obrázka, ktorú je možné odoslať, je 1 MB, ale spoločnosť Twilio 

môže zmeniť veľkosť súboru obrázka tak, aby zodpovedala požiadavkám na veľkosť veľkosti 

poskytovateľa služieb mobilných telefónov. 

Keď používateľ zmení ikonu MMS na obrazovke zdieľania, zobrazí sa dotyková obrazovka, 

ktorá umožní používateľovi zadať číslo mobilného telefónu. Pozrite si sekciu klávesnice na 

dotykovej obrazovke, kde nájdete informácie o prispôsobení jej rozloženia a vzhľadu. 

Nastavenia MMS je potrebné nastaviť tak, aby program mohol odosielať texty 

prostredníctvom služby Twilio. "MMS 

Nastavenia "môžete otvoriť kliknutím na tlačidlo" Nastavenia SMS / MMS ... "v dialógovom 

okne" Nastavenia výstupu "Zobrazí sa dialógové okno" Nastavenia MMS "zobrazené nižšie: 

 

Do dialógového okna "Nastavenia MMS" zadajte telefónne číslo správy Twilio, AccountSID a 

AuthToken. Vaše telefónne číslo správy Twilio, AccountSID a AuthToken môžete nájsť po 

prihlásení do účtu Twilio. 
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Nastavte predvoľbu krajiny pre prefix svojej krajiny, napr. +1 pre Spojené štáty a Kanadu, 

+44 pre Veľkú Britániu, +49 pre Nemecko atď. Keď používatelia zadajú svoje čísla mobilných 

telefónov, môžu buď zadať číslo s ich prefixom krajiny, napr. +1234567890 alebo bez neho, 

napr. 23456789 a predpona krajiny sa pridá automaticky pred odoslaním textu. 

Vyberte typ správy z rozbaľovacieho zoznamu "Typ správy:". Dostupné možnosti sú: 

1. MMS - odosiela správu ako MMS s obrázkom pripojeným k správe. V súčasnosti 

spoločnosť Twilio podporuje iba správy MMS v USA a Kanade. Ak sa táto možnosť používa v 

krajine, ktorá nepodporuje odosielanie správ MMS cez službu Twilio, správa sa odošle ako 

obrázok SMS +. 

2. SMS - odosla správu ako SMS. Budete musieť uviesť odkaz na webovú stránku v texte 

správy, aby používateľ mohol zobraziť svoje fotografie, napr. 

http://mywebsite.com/photos/{fullFilename} 

3. SMS + obrázok - poslať správu ako SMS s odkazom na fotografiu. Fotografia bude k 

dispozícii iba na 7 dní. Použite prúžok {url} na zahrnutie adresy URL do obrázka v textovej 

správe. Ak do správy nie je zahrnutý token {url}, adresa URL sa pripojí ku koncu správy. 

Fotografie odoslané pomocou možností "MMS" a "SMS + obrázok" nesmú mať po zmene 

veľkosti a orezaní o viac ako 1 MB. Zobrazí sa chybové hlásenie, ak je prekročená 

obmedzená veľkosť súboru 1MB. 

Spoločnosť Twilio môže meniť veľkosť fotografie tak, aby zodpovedala obmedzeniam 

veľkosti MMS operátora služby mobilného telefónu. Fotografie odoslané pomocou možnosti 

"SMS + obrázok" budú umiestnené na webovej lokalite Breeze Systems na 7 dní. 

Môžete určiť maximálnu dĺžku správy, aby sa dĺžka SMS správy 160 znakov neprekročila. V 

niektorých krajinách môžu byť SMS správy s viac ako 160 znakmi odoslané ako viacnásobné 

SMS a budú stáť viac. V iných krajinách bude SMS správa skrátená na 160 znakov. 

Fotografie môžete orezávať, meniť veľkosť a otáčať pred odoslaním používateľovi. 

Ak chcete obrázok orezať, najskôr začiarknite políčko "Orezať obrázok:" a potom zadajte 

ľavý posun a horný posun v obrazových prvkoch v ľavom hornom rohu orezaného obrázka. 

Potom zadajte šírku a výšku obrázka v pixeloch. Napríklad ak sú fotografie z fotografickej 

kabíny, ktorá je nastavená na tlač dvojitého pruhu 4 obrázkov na 6 "x4" papier, možno 

budete chcieť orezať obrázok tak, aby bol používateľovi zaslaný len jeden pruh. Ak je 

tlačiareň nastavená na rozlíšenie 300 dpi, obrázok bude mať rozlíšenie 1200 pixelov (4 x 300 

dpi) o výšku 1800 pixelov (6 x 300 DPI) a tak ju orezá do jedného pásu, ktorý musíte nastaviť 

doľava = 0, hore = 0, šírka = 600 a výška = 1800. 

Môžete tiež určiť maximálnu veľkosť pre odovzdaný obrázok pomocou nastavení 

"Maximálna šírka (pixelov):" a "Maximálna výška (pixely):". Kópia vytlačeného výstupu vo 

formáte JPEG sa zmení na veľkosť, aby sa pred odoslaním e-mailu nezmenila. Udržiavanie 

týchto hodnôt relatívne malé, napr. 500 x 500 pixelov, skráti čas potrebný na odoslanie e-

mailu. 
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Ak je to potrebné, fotografiu sa dá otočiť pomocou rolovacieho zoznamu "Rotácia obrázka:". 

Upozorňujeme, že obrázok je orezaný najskôr, potom je zmenený na veľkosť a nakoniec 

otočený predtým, ako bol odoslaný používateľovi. 

Ak chcete povoliť odovzdávanie kópie animácií GF vo formáte MP4, vyberte možnosť Použiť 

kópiu animácie MP4, ak je k dispozícii. Viac informácií o tom, ako vytvoriť animované súbory 

GIF nájdete v sekcii animovaných GIF. 

Súbory GIF a MP4 budú odosielané bez zmeny veľkosti alebo orezania. 

Môžete určiť časový limit na odovzdanie fotografie, aby sa zabránilo pomalému alebo 

zlomenému pripojeniu k internetu z blokovania fotografickej kabíny. 

Štandardne sa na obrazovkách zobrazených pri odosielaní správy MMS alebo SMS zobrazí 

jednoduchá stavová správa zobrazená na čiernom pozadí. Toto je možné prekonať 

umiestnením nasledujúcich obrázkov na obrazovke JPEG do priečinka s obrázkami 

obrazovky: 

mms.jpg - obrazovka zobrazená pri odosielaní MMS 

mms_success.jpg - obrazovka zobrazená po úspešnom odoslaní správy MMS 

mms_as_sms.jpg - obrazovka zobrazená, ak nie je podporovaná MMS a namiesto toho sa 

používa SMS mms_error.jpg - zobrazí sa obrazovka, ak sa vyskytne chyba pri odosielaní 

MMS 

Ak chcete uložiť kópiu textu v texte, vrátane textu správy, telefónneho čísla a vstupov 

používateľa, vyberte možnosť Uložiť kópiu textu XML. Súbor XML sa uloží do rovnakého 

priečinka ako fotografie, ktoré sa posielajú e-mailom a dostane predponu pre názov súboru 

text_YYYMMDD_hhmmss_. Upozorňujeme, že táto možnosť je experimentálna a 

podrobnosti sa môžu zmeniť v budúcej verzii. 

MMS / SMS "Režim offline" a odosielanie textov po udalosti 

Ak nie je k dispozícii žiadne pripojenie k internetu pri udalosti, môžete ukladať telefónne 

čísla používateľov a odoslať texty neskôr, keď je k dispozícii internetové pripojenie. Aby ste 

to urobili, musíte povoliť "SMS / MMS" v sekcii "Zdieľanie" v dialógovom okne "Výstupné 

nastavenia" a tiež zvoliť voľbu "Offline režim". Taktiež musíte v dialógovom okne Nastavenia 

MMS vybrať možnosť "Nahrať nahrané súbory do súboru" - toto uloží číslo používateľa 

mobilného telefónu spolu s názvom súboru jeho fotografií. 

Texty sa dajú odoslať vtedy, keď je k dispozícii internetové pripojenie, a to výberom položky 

"Odoslať e-maily a správy MMS / SMS ..." z ponuky "Súbor" v hlavnom okne. Ak vyberiete 

toto, budete požiadaný o čítanie súboru denníka (toto je predvolené v súbore denníka e-

mailu zadaného v "Nastavenia e-mailového servera"). Zobrazí sa dialógové okno 

"Neprihlásené e-maily a správy MMS / SMS správ", v ktorom sa uvedie dátum / čas, číslo 

mobilného telefónu a fotografia pre neodoslané texty nachádzajúce sa v súbore denníka. 

Vyberte texty, ktoré chcete odoslať, a potom ich stlačte tlačidlo "Odoslať". 
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Upozorňujeme, že súbory e-mailov a textových denníkov majú rovnaké formáty, takže e-

mailové adresy a čísla mobilných telefónov môžu byť uložené v rovnakom súbore denníka. 

Poznámky o používaní bežnej klávesnice pre uploady, tweety, texty a 

odosielanie e-mailov do Facebooku 

Možnosti zdieľania Facebooku, tweetu Twitter, textové a e-mailové fotografie sú navrhnuté 

tak, aby sa dali použiť s dotykovou obrazovkou, ale môžu byť tiež ovládané pomocou bežnej 

klávesnice. Upozorňujeme, že ak používateľovi sprístupníte klávesnicu, musíte zabrániť 

tomu, aby spôsobil problémy tým, že opustíte program z fotografickej kabíny (napríklad 

zadaním klávesov Ctrl + Alt + Delete, klávesou Ctrl + alebo stlačením klávesu Windows). 

Jedným zo spôsobov, ako to urobiť, je prevziať základnú klávesnicu USB a buď klina alebo 

lepidlo klávesy Ctrl, Alt, Win atď., Takže ich nemožno stlačiť. 

Nasledujúce tlačidlá sa dajú použiť na navigáciu v náhľade, zdieľaní a prihlasovacích 

obrazovkách Facebook: 

Náhľad pre tlač: 

Typ A tlač fotografií typu X alebo Esc zrušíte tlač 

Obrazovka zdieľania: 

Typ F nahrať na Facebook 

Typ E na odoslanie fotografií e-mailom 

Typ M zadajte užívateľskú správu 

Typ P pre tlač fotografií 

Ak chcete odoslať textovú správu SMS alebo MMS, zadajte príkaz S 

Zadajte T na tweet fotky na Twitteru 

Typ X alebo Esc opustíte obrazovku zdieľania a vrátite sa na pripravenú obrazovku 

Klávesnica dotykovej obrazovky: 

Zadajte používateľské meno a heslo pomocou bežných klávesov klávesnice 

Zadajte klávesovú skratku a prepínate medzi zadaním používateľského mena a hesla 

Po zadaní používateľského mena a hesla zadajte príkaz Enter a začnite sa prihlasovať do 

Facebooku. Zadajte Esc, aby ste opustili a vrátili sa na obrazovku zdieľania 

Prihlasovacie stránky Facebook a PhotoBoothUploader: 

Do poľa Facebook sa prihláste a znova zadajte autorizáciu aplikácie PhotoBoothUploader 

súkromia 

Je zodpovednosťou prevádzkovateľa fotografického stánku zabezpečiť, aby služby tretích 

strán, ktoré používate, boli vhodné pre vaše podujatia a jurisdikciu, v ktorej pracujete. 
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V nižšie uvedených poznámkach "obrázok" označuje fotografie JPEG, animované GIF alebo 

filmové súbory. 

e-mail 

Breeze Systems nezachytáva žiadne údaje o hosťoch 

E-maily sa posielajú pomocou nastavenia e-mailovej služby prevádzkovateľom fotografickej 

kabíny. 

Ak sa rozhodnete uložiť údaje e-mailu (t. J. Dátum, čas, e-mailovú adresu hosťa, názov 

súboru obrázka a všetky ostatné vstupy definované na klávesnici dotykovej obrazovky), sú 

zaznamenané na PC s fotopapiermi. 

Facebook 

Breeze Systems nezachytáva žiadne údaje o hosťoch 

Animované GIF sa nachádzajú na stránkach Giphy.com a uverejnené na časovej línii hosťa na 

Facebooku 

Ak sa rozhodnete uložiť údaje o odovzdaní do Facebooku (t. J. Dátum, čas, prihlasovacie 

meno používateľa Facebook, názov súboru obrázka a všetky ostatné vstupy definované na 

klávesnici dotykovej obrazovky), sú zaznamenané na PC s fotopapiermi. Heslo hosťa sa 

nezaznamená. 

Twitter 

Breeze Systems nezachytáva žiadne údaje o hosťoch 

Ak sa rozhodnete uložit údaje o odovzdávaní v službe Twitter (t. J. Dátum, čas, id 

prihlasovacej pošty hosťa, názov súboru obrázka a všetky ostatné vstupy definované na 

klávesnici dotykovej obrazovky), sú zaznamenané na počítači s fotopapírami. Heslo hosťa sa 

nezaznamená. 

Text 

Možnosti obrázkov MMS a SMS +: obraz je hosťovaný na webovej stránke Breeze Systems 

na 7 dní a potom sa automaticky odstráni. Adresy URL obrázkov sú anonymné a 

zabezpečené, čo znemožňuje neoprávnené prezeranie obrázkov. Tieto obrázky sú uložené 

na webovej lokalite spoločnosti Breeze Systems výlučne na to, aby umožnili odosielanie 

správ MMS prostredníctvom služby Twilio alebo hosťom, aby si mohli prezrieť svoje 

jednotlivé obrázky po prijatí textovej správy SMS. Nepoužívajú sa na žiadny iný účel a po 7 

dňoch sa automaticky vymažú. 

Ak sa rozhodnete uložiť podrobnosti o texte (t. J. Dátum, čas, telefónne číslo hosťa, názov 

súboru obrázka a všetky ostatné vstupy definované na klávesnici dotykovej obrazovky), sú 

zaznamenané na počítači s fotografickou kabínou. 

Nahrávanie fotografií na osobnú alebo firemnú stránku Facebook 
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Existuje množstvo bezplatných nástrojov na automatické odovzdávanie fotografií na vašu 

osobnú alebo firemnú Facebook stránku alebo na iné stránky sociálnych sietí alebo zdieľanie 

fotografií: 

1. Dropbox - Dropbox je bezplatná služba pre synchronizáciu súborov medzi viacerými 

počítačmi a zariadeniami. Keď sa súbor skopíruje do priečinka Dropbox v počítači, 

automaticky sa odovzdá do online úložiska v cloude. Ak je fotka skopírovaná do 

podpriečinku v priečinku Fotky Dropbox, automaticky vytvorí galériu online, ktorú si môžete 

prezrieť pomocou webového prehliadača. 

Dropbox je dodávaný s 2 GB bezplatného online ukladacieho priestoru, ktorý možno zvýšiť 

za mesačný poplatok. Viac podrobností nájdete na webovej lokalite Dropbox. 

2. IFTTT + Dropbox / Box / Disk Google - IFTTT (ak je to potom) je bezplatný webový 

automatizačný nástroj, ktorý funguje v spojení s bezplatnými online službami pre ukladanie 

dát, ako sú Dropbox, Box a Google Drive. Používa "recepty" na vykonanie akcií pri pridávaní 

súborov do vášho online ukladacieho priestoru. Môže sa prepojiť s mnohými službami, 

vrátane Facebooku (prístup na vašu osobnú Facebook stránku), Facebookových stránok (pre 

prístup na obchodnú Facebook stránku), Flickr, YouTube a Twitter. Recepty sa spúšťajú 

každých 15 minút a každá aktualizácia môže nahrať maximálne 15 fotiek. Viac informácií 

nájdete na webovej stránke IFTTT 

Všetky vyššie uvedené služby fungujú monitorovaním priečinka na vašom PC a 

automatickým nahrávaním fotografií do cloudu alebo priamo do Facebooku. Možnosti 

výstupu v programe DSLR Remote Pro sa dajú použiť na automatické orezanie a zmenu 

veľkosti výtlačkov z fotografickej kabíny a kopírovanie obrázkov do sledovaného priečinka na 

nahrávanie do cloudu a / alebo Facebooku. Dialógové okno nastavenia výstupu sa môže 

zobraziť nastavením možnosti výstupu v nastaveniach fotografických kabín na "Tlač a 

uloženie kópie JPEG" alebo "Len kópia JPEG" a stlačením tlačidla "Nastavenia ...": 
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Vyberte možnosť "Kopírovať do formátu JPEG do priečinka:" a zadajte názov priečinka, do 

ktorého sa má kopírovať kópia tlačeného výstupu JPEG. Toto by malo byť priečinok, ktorý je 

monitorovaný službou online úložiska. Kópia vytlačeného výstupu vo formáte JPEG je 

formátovaná na odoslanie na tlačiareň a môže byť väčšia, ako chcete pri nahrávaní na 

Facebook. Napríklad typický dvojitý pás so štyrmi obrázkami vytlačený pri 300 DPI na papieri 

s rozmermi 4 x 6 x bude mať rozmery 1200 x 1800 pixlov a bude zobrazovať dva pásy štyroch 

fotografií vedľa seba. Možno budete chcieť obmedziť veľkosť pre rýchlejšie nahrávanie a 

prezeranie na mobilných telefónoch hostí atď. A orezanie obrazu tak, aby zobrazoval len 

jeden pás 4 fotografií. Môžete to urobiť kliknutím na tlačidlo "Nastavenia ..." napravo od 

tlačidla "Kopírovať kópiu tlačeného výstupu JPEG", čím sa zobrazí dialógové okno 

"Kopírovanie nastavení JPEG" a pomocou možnosti "Orezanie obrazu pred kopírovaním" a 

"Zmena veľkosti obrázok pred kopírovaním ", ako je uvedené nižšie: 

 

Ak potrebujete väčšiu kontrolu nad rozložením ... 



 

 

257 

DSLR Remote Pro for Windows 

Pozrite sa prosím na náš softvér Hotfolder Prints, ak potrebujete väčšiu kontrolu nad tým, 

ako sú fotografie naformátované predtým, ako sa odovzdajú na Facebook a iné sociálne 

siete. Funkcia Hotfolder Prints umožňuje vytvoriť úplne nové rozloženie optimalizované na 

nahrávanie (napríklad formátovanie na stránke s rozmermi 452x440 pixelov, aby vyzeralo 

skvele na časovej línii Facebooku) a pridať logá alebo iné informácie, ktoré sa nezobrazia na 

vytlačených pruhoch. Funkcia Hotfolder Prints tiež umožňuje odosielať e-maily fotografiám 

používateľom (pomocou e-mailovej adresy zadanej pomocou dotykovej klávesnice) a spustiť 

prezentáciu, ktorá sa automaticky aktualizuje pri nových fotografiách. 

Súhrn služby online pre ukladanie dát 

Bezplatné nástroje na automatizáciu webových aplikácií IFTTT a Wapwolf môžu byť použité 

v spojení s nasledujúcimi bezplatnými službami online ukladania založenými na Cloud: 

· Dropbox: 2 GB bezplatného online ukladacieho priestoru, viac k dispozícii za mesačný 

poplatok 

· Box: 5 GB bezplatného online ukladacieho priestoru, viac k dispozícii za mesačný poplatok 

· Disk Google: 5 GB bezplatného online ukladacieho priestoru, ktorý je k dispozícii za 

mesačný poplatok 

Upozorňujeme, že uvedené informácie boli v čase písania správne, ale odvtedy sa mohli 

zmeniť. Skontrolujte relevantné webové stránky, kde nájdete najnovšie informácie o 

rôznych službách popísaných na tejto stránke. 

10.22 Utilita Configure.exe 
 

Nástroj Configure.exe poskytuje spôsob úpravy niektorých menej bežne používaných 

nastavení 

DSLR Remote Pro. Môže byť nájdený v inštalačnom priečinku (zvyčajne C: \ Program Files 

(x86) \ Breezesys \ DSLR Remote Pro) a môže byť spustený otvorením inštalačnej zložky v 

Prieskumníkovi systému Windows a následným dvojitým kliknutím na položku 

Configure.exe. 

Dôležité: Pred spustením nástroja Configure.exe ukončite ukončenie programu DSLR 

Remote Pro, inak vykonané zmeny nemusia byť správne uložené. 
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Nastavenia EVF 

EvfIntervalInMs - Určuje interval obnovy zobrazenia živého zobrazenia v milisekundách 

(predvolená hodnota 80). Menšia hodnota poskytne rýchlejšiu obnovovaciu frekvenciu. 

Maximálna obnovovacia frekvencia živého zobrazenia bude závisieť od modelu fotoaparátu 

a rýchlosti počítača. Upozorňujeme, že zmena tohto nastavenia môže mať vplyv na 

načasovanie animovaných súborov GIF zachytených v režime videokamery. 

PhotoboothJpegSaveQuality - Nastavenie kvality JPEG používané pri ukladaní kópie JPEG 

kópie vytlačeného výstupu (predvolené 90). Vyššia hodnota poskytuje vyššiu kvalitu, ale tiež 

zvýši veľkosť súborov. 

PhotoboothFasrResize - Používa rýchlejší algoritmus zmeny veľkosti pri zmenách veľkosti 

obrázkov na vytvorenie rozloženia tlače. Rýchlejší zmena veľkosti algoritmu môže skrátiť čas 

potrebný na prípravu fotografií na tlač pri behu na pomalších počítačoch, ale aj na mierne 

zníženie kvality. 

PhotoboothSuppressXML - Vyberte túto možnosť, ak chcete zakázať ukladanie súhrnného 

súboru XML, ktorý je zvyčajne napísaný po každej sekvencii fotografovania kabíny. 

PhotoboothSaveLayoutEvenIfRejected - Uložte kópiu tlačeného výstupu vo formáte JPEG aj 

v prípade, že používateľ odmietne fotografie na obrazovke potvrdenia tlače. 

PhotoboothAfErrorMsg - Chybové hlásenie, ktoré sa zobrazí používateľom, ak je fotoaparát 

nastavený na automatické zaostrenie a nedokáže zamknúť zaostrenie pri fotografovaní. 

PhotoboothTakingHideLiveView - Skrytie zobrazenia živého zobrazenia, keď sa obrazovka 

taking.jpg zobrazí približne 1 sekundu, kým fotoaparát nevyfotografuje každú fotografiu 

PhotoboothTakingBeforeRelease - Určuje, kedy sa má obrazovka taking.jpg zobraziť v 

milisekundách predtým, ako fotoaparát urobí fotografiu. Ak nastavíte túto hodnotu na 

hodnotu 0, použije sa pred zobrazením fotografie predvolená hodnota, ktorá má zobraziť 

obrazovku taking.jpg približne 1 sekundu. 

PhotoboothCountdownDelayInMS - Pridáva ofset pri výpočte času, kým sa fotografia 

nezobrazí v texte odpočítavania. Môže sa použiť na kompenzáciu oneskorenia medzi 
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príkazom, aby sa fotografia odoslala do fotoaparátu a časom zachytenia fotografie (pozri 

tiež PhotoboothShutterLag). 

PhotoboothDisableLiveViewInReadyScreen - Zvoľte toto, ak chcete zakázať živé zobrazenie 

na obrazovke pripravenosti a povoliť ho len vtedy, keď začne odpočítavanie 

PhotoboothAbortIfNoInput - Prerušte sekvenciu snímania a vráťte sa na obrazovku 

ready.jpg, ak sa použije voľba "Email input at start of sequence" (dotyková obrazovka na 

začiatku sekvencie) a používateľ nezadá nič 

AllowOverlappingTouchscreenAreas - Povoliť prekrytie oblastí dotykovej obrazovky tak, aby 

jediným dotykom bolo možné aktivovať viacero akcií. Pri používaní týchto možností buďte 

opatrní, pretože prekrývanie niektorých kombinácií dotykových obrazoviek môže spôsobiť 

neočakávané efekty alebo môže spôsobiť poruchu softvéru. 

PhotoboothShutterLag - Kompenzujte oneskorenie uzávierky fotoaparátu (oneskorenie od 

odoslania príkazu na odfotografovanie fotografie, keď fotoaparát skutočne zachytí 

fotografiu). Oneskorenie je v milisekundách, napr. nastavením na 500 sa softvér odošle 

príkazu, aby snímanie urobil pol sekundu predtým, ako časovač odpočítavania dosiahne nulu 

(pozri aj PhotoboothCountdownDelayInMS) PhotoboothPrintCounter - Nastaví počiatočnú 

hodnotu pre počítadlo tlače, ktorá je znížená pri každom vytiahnutí fotografií (viac 

podrobnosti). 

AllowEvfBrightnessAdjustment - Povoliť nastavenie jasu v reálnom čase pomocou rýchlosti 

uzávierky pri použití režimu manuálneho expozície a nastavenia kamery bank 1 alebo banka 

2 PromptToSavePrintLayoutInDefaultProfile - výzva na uloženie rozloženia tlače v 

predvolenom profile alebo naposledy načtenom profile po výbere tlačového editor 

rozloženia z hlavného okna 

PhotoboothTapCountdown3Sec - Nastavte časovač odpočítavania fotografických stánkov na 

3 sekundy, ak používateľ odpočíva obrazovku počas odpočítavania. Text odpočítavania je 

skrytý, ak je odpočítavanie nastavené na viac ako 15 sekúnd, napr. môžete nastaviť 

oneskorenie predtým, ako zoberiete zostávajúce fotografie na 30 sekúnd, aby ste časom 

umožnili používateľom meniť rekvizity a pripraviť sa na ďalšiu fotografiu a potom ich 

požiadajte, aby poklepali na obrazovku na odpočítavanie 3 s alebo počkajte, kým uplynú 30 

sekúnd odpočítavanie textu bude zobrazené iba pre posledných 15 sekúnd odpočítavania). 

PhotoboothPhotoPreviewX - Ľavý posun (v pixeloch) náhľadových fotografií zobrazených na 

obrazovke preview.jpg 

PhotoboothPhotoPreviewY - Najvyššie posunuté (v pixeloch) náhľadových fotografií 

zobrazených na obrazovke preview.jpg 

PhotoboothPhotoPreviewW - šírka (v pixeloch) náhľadových fotografií zobrazených na 

obrazovke preview.jpg. Nastavte túto hodnotu na hodnotu 0, aby ste automaticky zmenili 

veľkosť fotografie a vyplnili ju. 
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PhotoboothPhotoPreviewH - Výška (v pixeloch) náhľadových fotografií zobrazených na 

obrazovke preview.jpg. Nastavte túto hodnotu na hodnotu 0, aby ste automaticky zmenili 

veľkosť fotografie a vyplnili ju. 

EnablePrintCopiesStatusText - Povolí zobrazenie stavu kopírovania tlače krátko zobrazené v 

spodnej časti obrazovky ready.jpg pri výbere rôznych čísel kópií 

ShowPreviewWhenUploading - Zobrazenie ukážky fotiek alebo animovaných GIF pri 

nahrávaní na Facebook alebo Twitter alebo pri posielaní e-mailov 

InfoInactivityTimeout - Časový limit v sekundách pre zobrazenie voliteľných informačných 

obrazoviek 

Nastavenia sprievodcu nastavením programu Photobooth 

WizardDownloadFolder - Stiahnite si priečinok, kde sú uložené fotky a videá. Predvolené 

nastavenie: 

{Dokumenty} \\ PhotoboothImages \\ {dateLess8h} 

WizardFirstPhotoInterval - trvanie odpočítavania prvej fotografie v sekundách (predvolené 5 

sekúnd) 

WizardPhotoInterval - trvanie odpočítavania zostávajúcich fotografií v sekundách 

(predvolené 3 sekundy) 

WizardGifPhotoMode - Zachytávajte GIF pomocou režimu fotografií fotoaparátu 

WizardGifNumFramesToCapture - počet snímok na zachytenie pre boomerang GIF 

(predvolené 15 snímok) 

WizardGifCaptureFreq - frekvencia zachytenia GIF (predvolené = 2) 

WizardGifPlaybackImageDelay - rýchlosť prehrávania GIF za 1/100 sekúnd (predvolené = 8) 

WizardGifPingPongPlayback - Zachyťte boomerang GIF (aka ping-pong) 

WizardVideoCountdownLengthInSecs - trvanie odpočítavania pre videá alebo boomerang 

GIF (predvolené 5 sekúnd)), číslo, 1, 120}, 

WizardGifWidth - Veľkosť fotografií v animovaných GIF 

WizardGifFrameWidth - šírka animovaných GIF (0 = použitie šírky fotografie) 

WizardGifXOffset - Ľavý posun fotografie v rámci rámca GIF (predvolené = 10 pixelov) 

WizardGifYOffset - Najvyšší posun fotografie v rámci rámca GIF (predvolené = 10 pixelov), 

Číslo, 0, 1000}, 

WizardVideoClipLengthInSecs - Dĺžka videa na zachytenie v režime videokamery (predvolené 

10 sekúnd) 

Facebook a Twitter 
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FacebookLoginWindowWidth - Šírka v okne prihlasovania Facebooku v pixeloch 

FacebookLoginWindowHeght - Výška prihlasovacieho okna Facebooku v pixeloch 

TwitterLoginWindowWidth - Šírka v prihlasovacích oknách Twitteru v pixeloch 

TwitterLoginWindowHeght - výška pixelov prihlasovacieho okna služby Twitter 

Zdieľanie 

SharingSuccessScreenDuration - Čas (v sekundách) na zobrazenie obrazovky úspešnosti pri 

zdieľaní 

SharingOfflineScreenDuration - čas (v sekundách) na zobrazenie obrazovky offline pri 

zdieľaní SharingErrorScreenDuration - Time (v sekundách) na zobrazenie obrazovky o chybe 

pri zdieľaní 

Stavové príkazy 

PhotoboothStatusCmdEnable - Umožňuje spustenie stavových príkazov pri zmene stavu 

fotografického poľa 

PhotoboothStatusCmd - Príkaz na spustenie pri zmene stavu fotografického poľa 

PhotoboothStatusCmdXML - Príkaz na spustenie po zapísaní súhrnného súboru XML pre 

fotografické búdky. Informácie o týchto nastaveniach nájdete v časti s názvom "Spustenie 

externých príkazov". 

Textové Token Photobooth 

Nasledujúce hodnoty sa prečítajú v registri systému Windows a môžu sa použiť predtým, než 

sa tlačia na titulky: {PhotoboothText1}, {PhotoboothText2}, {PhotoboothText3}, 

{PhotoboothText4}, {PhotoboothText5} 

Príklad aplikácie: Vytlačte informácie delegátov čítané z RFID povolených identifikačných 

kariet na výtlačky fotopapierov (vyžaduje samostatný nástroj na čítanie RFID informácií a ich 

kopírovanie do registra Windows) 

Video 

VideoboothKeyboard - Zobrazenie voliteľnej dotykovej obrazovky v režime videokamery. 

Nastavte na hodnotu 1, aby sa zobrazila klávesnica na začiatku alebo 2, aby sa zobrazila 

klávesnica po zachytení. Zadané informácie sa uložia do súhrnného súboru XML. 

11 Automatický tlač fotografií 

Režim fotografickej kabíny sa dá použiť aj na automatickú tlač fotografií pri ich nasnímaní. 

Keď je toto nastavenie, môžete nasnímať obrázok pomocou fotoaparátu pomocou bežných 

ovládacích prvkov fotoaparátu a automaticky sa stiahne do počítača a vytlačí sa pomocou 

aktuálneho nastavenia rozloženia fotografických kabín. Môžete tiež zobraziť voliteľnú 

obrazovku s potvrdením, ktorá umožňuje fotografovi rozhodnúť, či má tlačiť každú 
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fotografiu. Aplikácie zahŕňajú fotografie v škole a portrétoch, snímok Santa's Grotto a 

fotografií id. 

Ak chcete použiť tento režim, nastavte počet fotografií v režime fotografických boxov na 1, 

navrhnite rozloženie tlače (napr. Nastavte počet riadkov a stĺpcov na 1, pridajte hlavičky, 

päty, titulky a prekrytia podľa potreby) a potom vyberte celú obrazovku mode. Potom 

jednoducho zoberte každú fotografiu a stiahne sa do počítača a vytlačí sa automaticky. Ak 

chcete vybrať možnosť požiadať o potvrdenie pred tlačou, na displeji sa pred tlačou každého 

záberu zobrazí náhľad pred tlačou a požiada o potvrdenie. Reprodukcie posledného záberu 

môžete urobiť zadaním klávesov Ctrl + R. 

12 Spustenie programu DSLR Remote Pro z iných aplikácií 
 

Prehľad 

Program DSLR Remote Pro for Windows obsahuje knižnicu rozhrania nazvanú 

DSLRRemoteLib.dll, ktorú môžu používať iné aplikácie na ovládanie funkcie DSLR Remote 

Pro for Windows. Tiež je zahrnutá jednoduchá aplikácia príkazového riadku s názvom 

DSLRRemoteTest.exe, ktorá môže byť použitá na ovládanie DSLR Remote Pro for Windows z 

príkazového riadka alebo dávkového súboru. Napríklad dávkový súbor by mohol byť 

napísaný tak, aby urobil sériu fotiek s rôznymi otvormi a rýchlosťami uzávierky, ktoré 

podporia expozíciu. 

DSLRRemoteLib.dll 

DSLRRemoteLib.dll je knižnica, ktorú môžu používať iné programy na ovládanie funkcie DSLR 

Remote Pro for Windows. Môžete ho nájsť v hlavnom priečinku, kde je nainštalovaný 

program DSLR Remote Pro for Windows (zvyčajne C: \ Program Files \ BreezeSys \ DSLR 

Remote Pro). Pozrite si dokument DSLRRemoteTest \ ReadMe. txt a DSLRRemoteLib.h. 

Súbory zahrnuté: 

DSLRRemoteTest.exe - kompilovaná aplikácia konzoly 

DSLRRemoteLib.dll - DLL používa DSLRRemoteTest.exe na rozhranie s DSLR Remote Pro pre 

windows 

DSLRRemoteLib.lib - lib pre aplikácie C ++ na prepojenie s DLL 

DSLRRemoteLib.h - hlavičkový súbor pre aplikácie C ++ pomocou DLL 

DSLRRemoteTest - adresár obsahujúci projekt VC ++ a zdrojový kód pre 

DSLRRemoteTest.exe 

DSLRRemoteTest.exe 

DSLRRemoteTest.exe je jednoduchá aplikácia príkazového riadku, ktorá komunikuje s DSLR 

Remote Pro for Windows a umožňuje uvoľnenie spúšte a niektoré nastavenia fotoaparátu, 

ktoré sa majú zmeniť. DSLRRemoteTest.exe a kompletný zdrojový kód na jeho vytvorenie 
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pomocou programu Visual C ++ .Net sa nachádza v priečinku DSLRRemoteTest, kde je 

nainštalovaný program DSLR Remote Pro for Windows (zvyčajne C: \ Program Files \ 

BreezeSys \ DSLR Remote Pro). 

Ak chcete spustiť DSLRRemoteTest.exe najprv spustiť DSLR Remote Pro a otvoriť okno 

príkazového riadka 

a zmeňte adresár na inštalačný priečinok DSLR Remote Pro for Windows. Spustite program 

DSLRRemoteTest.exe -h a získajte zoznam dostupných príkazov. 

Tu je výstup z jednoduchej relácie, kde je nastavený výstupný adresár a spúšť je uvoľnený 

(príkazy napísané používateľom sú zobrazené tučným písmom): 

Microsoft Windows [Version 6.1.7601] 

Copyright (c) 2009 Microsoft 

Corporation.  All rights reserved. 

C:\>cd C:\Program Files\BreezeSys\DSLR Remote Pro 

C:\Program Files\BreezeSys\DSLR Remote 

Pro>DSLRRemoteTest.exe -h 

Usage: DSLRRemoteTest <options> 
        -h              print this usage information 
        -w <shots>      run camera as a 

webcam for <shots> shots                         

images are saved as webcam.jpg in the 

current 
directory 
        -t <interval>   specify the number of seconds 

between shots when 
                        used as a webcam 
        -S <camera#>    select camera (multi-camera 

versions of DSLR Remote 
Pro only) 
        -C <connect>    connect or disconnect from the 

camera 
-a <aperture>   set the aperture, 0 = widest aperture 
-b <WB>         set the white balance or kelvin color 

temp 
        -e <mode>       set the exposure mode (1D series 

cameras only) 
        -s <shutter>    set the shutter speed, 0 = 

longest shutter speed 
        -x <comp>       set the exposure compensation 
        -i <quality>    set the image size and quality 
        -I <ISO>        set the ISO 
        -L <enable>     display/hide live view window 
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        -E <pathname>   capture live view frame to JPEG 

file 
        -f <step>       focus lens: 1=near3, 2=near2, 

3=near1, 4=far1, 
5=far2, 6=far3 
        -c <comment>    set comment to be added to 

images (max 255 chars) 
        -p <prefix>     set the filename prefix (max 255 

chars) 
        -o <directory>  set the output directory 
        -B <duration>   press shutter button for 

<duration> tenths of a sec 
        -q              query output directory 
        -n              don't release shutter 
        -X              exit DSLR Remote Pro 

C:\Program Files\BreezeSys\DSLR Remote 

Pro>DSLRRemoteTest.exe -n -o C: 
\Photos -q 
Output directory: C:\Photos\2007-01-15\ 

C:\Program Files\BreezeSys\DSLR Remote 

Pro>DSLRRemoteTest.exe 
Success, image saved as: C:\Photos\2007-01-

15\IMG_0001.JPG 

C:\Program Files\BreezeSys\DSLR Remote Pro> 
 

13 predvolieby 
 

Kliknutím na "File-> Preferences" zobrazíte dialógové okno preferencií. 
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Akcie tlačidiel myši 

 

Prostredné a pravé tlačidlá myši môžu byť priradené na uvoľnenie uzávierky alebo na 

fotografovanie v režime ukážky. To vám umožní používať myš ako jednoduché uvoľnenie 

kábla. 

Poznámka: Toto funguje iba vtedy, ak je ukazovateľ myši nad hlavným oknom a nie je nad 

niektorým ovládacím prvkom. 

Iba sťahovať obrázky JPEG do počítača 

Normálne, ak je fotoaparát nastavený na + JPEG, sú na počítači prevzaté aj nespracované 

súbory a súbory JPEG. Ak chcete uložiť súbory "raw" a "JPEG" na pamäťovú kartu 

fotoaparátu, vyberte súbor "JPEG iba na počítači pri snímaní surového + JPEG" a preberajte 

iba súbor JPEG do počítača pri snímaní raw + JPEG a použite voľbu uložiť do fotoaparátu a 

počítača , Znižuje to čas potrebný na sťahovanie obrázkov do počítača, čo môže byť 

užitočné, ak existuje pomalé spojenie medzi fotoaparátom a počítačom (napr. Pripojenie 

wifi k zariadeniu Canon EOS 6D alebo pri použití kábla rozšírenia Cat 5 USB 1.1) a musíte 

vidieť náhľady jednotlivých záberov v počítači. 

Dôležité: Uistite sa, že vo fotoaparáte je pamäťová karta s dostatkom miesta, inak sa 

nespotrebované súbory nemusia ukladať. Tiež nezabudnite skopírovať nespracované súbory 

do počítača po snímaní. 

Ukážka obrázkov 

Predvolené nastavenie pri vytváraní náhľadov je prepnutie na malé obrázky JPEG, aby sa 

zmenšila veľkosť súboru a urýchlila doba sťahovania. Nedávne fotoaparáty majú oveľa 

rýchlejšie rozhranie USB 2.0 a môžu sťahovať obrázky oveľa rýchlejšie, aby sa rýchlosť 

sťahovania znížila o problém. Keď nie je vybratá možnosť Použiť malé snímky vo formáte 
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JPEG pre zábery s ukážkou, funkcia DSLR Remote Pro for Windows použije aktuálnu veľkosť 

a kvalitu záberov pri náhlych záberoch takinh preview. 

(Táto možnosť sa ignoruje pri použití originálnych fotoaparátov EOS-1D alebo EOS-1Ds). 

Odstrániť súbory filmu 

Súbory filmu sú uložené na pamäťovej karte fotoaparátu a musia byť odovzdané samostatne 

do počítača. Keď sa vyberie možnosť "Odstrániť videozáznamy z pamäťovej karty po prevzatí 

do počítača", filmové súbory sa po úspešnom stiahnutí do počítača automaticky vymažú z 

pamäťovej karty fotoaparátu, aby sa uvoľnila voľba miesta na pamäťovej karte. Viac 

informácií nájdete v časti o zachytávaní videa. 

Vysoká informovanosť o DPI 

Niektoré tablety a notebooky majú obrazovky s veľmi vysokým rozlíšením a spôsob 

zobrazovania aplikácií Windows bude závisieť od toho, či sú "DPI vedomé" alebo nie. Staršie 

aplikácie, ktoré nie sú vysoko informované o DPI, sa zväčšujú, aby sa zabránilo príliš malému 

textu na čítanie. To znamená, že rozlíšenie obrazovky, ktoré je k dispozícii aplikácii, je 

menšie ako skutočné rozlíšenie obrazovky. Veľkosť škálovania zobrazenia závisí od 

nastavenia veľkosti textu, aplikácií a ďalších položiek v nastaveniach zobrazenia systému 

Windows. 

Novšie aplikácie, ktoré majú vysokú mieru DPI, automaticky zväčšujú text tak, aby ho bolo 

možné prečítať a používať plné rozlíšenie obrazovky. 

DSLR Remote Pro má možnosť pracovať ako aplikácia "DPI aware" a používať rozlíšenie celej 

obrazovky alebo sa správať ako staršia aplikácia s displejom, ktorý je zmenený v systéme 

Windows. 

Príklad: Tablet Microsoft Surface Pro 4 má rozlíšenie obrazovky 2736x1824 pixelov 

Ak je funkcia DSLR Remote Pro spustená s nastavením možnosti "Nastaviť informovanosť 

DPI", obrazy obrazovky používané v režime fotografických kabín budú musieť mať veľkosť 

2736 x 1824 pixelov na vyplnenie obrazovky. 

Ak nie je nastavená možnosť "Nastaviť informovanosť o DPI", veľkosť obrázkov na obrazovke 

bude závisieť od "veľkosti textu, aplikácií a ďalších položiek" vybratých v nastaveniach 

zobrazenia systému Windows: Ak je nastavená na 150%, obrazy na obrazovke potrebujú byť 

1824x1216 pixelov 

Ak je nastavená na 200%, obrazy na obrazovke musia byť 1368x912 pixelov 

Odporúčanie: pre všetky nové návrhy fotografických obrazoviek vyberte nastavenie "DPI 

awareness" a zakažte ho iba vtedy, ak máte staré vzory, ktoré neplnia obrazovku (možno 

budete musieť tiež upraviť "veľkosť textu, aplikácií a ďalších položiek" Nastavenie zobrazenia 

systému Windows) 

Zadanie priečinka na prevzatie 
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Tieto nastavenia určujú, kde sú obrázky uložené na pevnom disku počítača. V editovacom 

poli sa zobrazí základný priečinok pre obrázky a je možné ich zmeniť zadaním priamo do 

poľa úprav alebo kliknutím na tlačidlo "..." a použitím prehliadača priečinkov. Ak začiarknuté 

políčka Rok, Mesiac a Deň nie sú začiarknuté, bude to priečinok, v ktorom sú uložené všetky 

obrázky a videá. 

Poznámka: Ak priečinok ešte neexistuje, vytvorí sa pri ukladaní fotografie alebo videa. 

Políčko Rok, Mesiac a Deň kontroluje automatické generovanie podpriečinkov podľa dátumu 

počítača. Príklad obrázkového mena zobrazeného v spodnej časti dialógového okna 

zobrazuje, ako sa kombinujú rôzne nastavenia. Začiarknite políčko "Vyrovnanie dátumu", 

čím skombinujete rok, mesiac a deň do jednej podpriečinku, napr. v príklade vyššie: 

6. júna 2017 s nezaškrtnutým políčkom "Flatten date" sa zobrazí "C: \ Photos \ 2017 \ 06 \ 

06" 

Začiarknutím políčka "Flatten date" sa zobrazí "C: \ Photos \ 2017-06-06" 

Môžete tiež použiť tokeny pri zadávaní priečinka na prevzatie, napr. "C: \% Y \% T" by udával 

rok, po ktorom nasleduje model fotoaparátu. 

 

Názvy súborov obrázkov 

Keď je vybratá možnosť Použiť názvy súborov kamery, funkcia DSLR Remote Pro for 

Windows používa rovnaké názvy súborov pre obrázky uložené v počítači, pretože fotoaparát 

používa na obrázky uložené na pamäťovej karte (keď sa používa možnosť uloženia obrázkov 

do fotoaparátu a počítača). Ak sa použije možnosť uložiť iba obrázky do počítača, názvy 

súborov z fotoaparátu začnú od 0001 vždy, keď je kamera pripojená, napr. IMG_0001. CR2, 

IMG_0002.CR2 atď. Aby ste predišli prepísaniu existujúcich súborov, DSLR Remote Pro pre 

Windows automaticky pridá číslo na koniec názvu súboru, napr. IMG_0001_1.CR2. 

Sekvenčné číslovanie súborov a priradenie písmen sekvencií k súborom, keď sú možnosti 

automatického bracketingu ignorované pri používaní názvov súborov. 

Poznámka: Názvy súborov fotoaparátu nie sú k dispozícii so staršími kamerami (t. J. Kamery, 

ktoré nepoužívajú formát raw formátu CR2). 

Predvolene názvy súborov obrázkov sú veľké, napr. IMG_0001.JPG alebo IMG_0001.CR2. Ak 

sú začiarknuté políčka "Malé prípony súborov", obrázky sa ukladajú pomocou malých 

rozšírení súborov, napr. IMG_0001.jpg alebo IMG_0001.cr2. 

Keď je začiarknuté políčko "Sekvenčné číslovanie súborov", DSLR Remote Pro for Windows 

ukladá obrázky pomocou číselného poradového čísla, keď sú uložené na pevnom disku 

počítača. Skenuje výstupný adresár pre existujúce obrázky a používa najnižšie dostupné 

poradové číslo, napr. ak výstupný adresár už obsahuje obrázok 0123.JPG DSLR Remote Pro 

pre systém Windows uloží ďalší obrázok ako 0124.JPG. Funkcia DSLR Remote Pro for 

Windows potom bude pokračovať v číslovaní od tohto bodu aj vtedy, keď budú obrázky 

vymazané z adresára počas jeho spustenia. Toto je zabrániť zdvojeniu názvov súborov, keď 
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sú zábery nasnímané nástrojom DSLR Remote Pro for Windows okamžite odstránené z 

výstupného adresára, napr. keď používate program na automatické odosielanie obrázkov na 

pracovný stôl pomocou FTP. 

Ak nie je začiarknuté políčko "Sekvenčné číslovanie súborov", funkcia DSLR Remote Pro for 

Windows skenuje výstupný adresár existujúcich obrázkov a používa najnižšie dostupné číslo, 

aby získal jedinečný názov súboru 

napr. ak výstupný adresár už obsahuje obrázok 0123.JPG DSLR Remote Pro pre systém 

Windows uloží ďalší obrázok ako 0124.JPG. 

Môžete tiež použiť tokeny pri zadávaní priečinka na prevzatie, napr. "C: \% Y \% T" by udával 

rok, po ktorom nasleduje model fotoaparátu. 

preferencie 205 

 

Keď je vybratá možnosť "Pripojiť písmeno sekvencie do konca názvov súborov pri 

automatickom bracketingu", názvy súborov s automatickými zátvorkami majú rovnaké číslo 

obrázka a do každej snímky sa pridáva písmeno sekvencie pre ľahšiu identifikáciu. napr. 3-

shot postupnosť môže dať názvy súborov 0001a.JPG, 0001b.JPG a 0001c.JPG na rozdiel od 

0001.JPG, 0002.JPG a 0003.JPG keď je táto možnosť vypnutá. 

Ak chcete, aby funkcia DSLR Remote Pro for Windows používala rovnaké mená pre obrázky 

uložené v počítači ako tie, ktoré sú uložené na pamäťovej karte fotoaparátu, zvoľte možnosť 

"use camera names". Upozorňujeme, že názvy súborov fotoaparátu nemusia byť dostupné 

so staršími modelmi fotoaparátov. 

Obrázky JPEG sa ukladajú pomocou prípony súboru .JPG, napr. 0001.JPG, 0002.JPG atď. 

Surové obrázky z aktuálnych kamier EOS sa ukladajú pomocou prípony súboru .CR2. Ak je 

vybratý režim raw + JPEG, obrázok JPEG sa uloží ako rovnaký názov súboru ako 

nespracovaný súbor, ale s príponou súboru .JPG, napr. 0001.CR2 a 0001.JPG. 

Surové súbory zo starších kamier EOS (napr. Canon EOS 10D) sa ukladajú ako dva súbory: 

súbor CRW obsahujúci nespracované obrazové dáta a súbor THM obsahujúci malý 

miniatúrny obrázok JPEG. Surové obrázky sa ukladajú ako: 0001.CRW a 0001.THM, 

0002.CRW a 0002.THM, 0003.CRW a 0003. THM atď. 

Surové obrázky z EOS-1D a EOS-1DS sa ukladajú s príponou súboru .TIF. Ak je vybratý režim 

raw + JPEG, obrázok JPEG sa uloží ako rovnaký názov súboru ako nespracovaný súbor, ale s 

príponou súboru .JPG, napr. 0001.TIF a 0001.JPG. 

Môžete určiť voliteľnú predponu, ktorú chcete pridať na začiatku každého súboru, napr. 

predpona "studio shot" by mala za následok vytvorenie súborov ako "studio shoot 

0001.JPG", "studio shoot 0002.CR2" atď. 

Počet číslic použitých v názvoch súborov môže byť zadaný od 0 do 10. Keď je toto nastavené 

na 1 alebo viac, názvy súborov budú vždy obsahovať číslo, ktoré bude v prípade potreby 
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vyplnené prednými nulami. Ak je nastavené na 0 a je definovaná predpona s názvom 

súboru, názov súboru použije predponu, ak súbor už neexistuje, v takom prípade ju pridá, za 

ním nasleduje najmenšie dostupné číslo, čím sa vytvorí jedinečný názov súboru. 

Upozorňujeme, že nastavenie počtu číslic na hodnotu 0 nemôže správne číslovať obrázky 

RAW a JPEG vo formáte RAW + JPEG správne. 

Príklad 1: Predpona súboru: IMG, počet číslic: 0 

Obrázky sa ukladajú s nasledujúcimi názvami: IMG.JPG, IMG_1.JPG, IMG_2.JPG ... 

IMG_10.JPG 

Príklad 2: Predpona názvu súboru: IMG, počet číslic: 1 

Obrázky sa ukladajú s nasledujúcimi názvami: IMG1.JPG, IMG2.JPG, IMG3.JPG ... IMG10.JPG 

Príklad 3: Predpona názvu súboru: IMG_, počet číslic: 4 

Obrázky sa ukladajú s nasledujúcimi názvami: IMG_0001.JPG, IMG_0002.JPG, IMG_0003.JPG 

... IMG_0010.JPG 

14 tokeny 
 

Dátumové a časové žetóny 

%a Abbreviated weekday name e.g. Fri 

%A Full weekday name e.g. Friday 

%b Abbreviated month name e.g. Jun 

%B Full month name e.g. June 

%d 
Date in the form YYMMDD (equivalent to %y%m %D) e.g. 110617 for June 11, 

2017 

%D Day of the month (01 to 31)   

%H Hour (00 to 23)   

%I Hour (01 to 12)   

%j Day of the year (001 to 366)   

%l Long date/time representation of locale 
e.g. Monday, January 17, 

2017 19:03:47 

%L Long date representation for locale 
e.g. Monday, January 17, 

2017 

%m Month (01 to 12) e.g. 06 for June 

%M Minutes (00 to 59)   

%p am/pm indicator e.g. PM 

%S Seconds (00 to 59)   
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%t 
Time in the form HHMMSS (equivalent to %H%M %S) 

  

%W Week number (00 to 53)   

%x Date representation for locale 
e.g. 06_14_17 for June 14, 

2017 

%X Time representation for locale e.g. 14_39_29 

%y Year without century e.g. 17 

%Y Year with century e.g. 2017 

%z Time zone name 
e.g. GMT Standard Time 

%Z Time zone offset wrt UTC 
e.g. +0100 for GMT during 

DST 

{timeNow} Time 'now' in the form HHMMSS  

{yearNow} Year 'now' in the form YYYY e.g. 2017 

{monthNow} Month 'now' (01 to 12) e.g. 06  

{dayNow} Day 'now' (01 to 31) e.g. 17  

{yearLess8h} 
Year with century 8 hours ago - useful when shooting 

events which continue after midnight 
e.g. 2017 

{monthLess8h} 
Month (01 to 12) 8 hours ago - useful when shooting 

events which continue after midnight 
e.g. 01 

{dayLess8h} 
Day of the month (01 to 31) 8 hours ago - useful when 

shooting events which continue after midnight e.g. 19 

{dateLess8h} 
Year, month, day less 8 hours in the form YYYY- 
MM-DD 

e.g. 2018-01-21 

Folders 

{documents} The current user's documents folder 
e.g. C: 
\users\chris\Documents 

{desktop} The current user's desktop folder 
e.g. C: 
\users\chris\Desktop 

{profile} The current user's profile folder e.g. C:\users\chris 

Shooting data tokens 

%c 
Camera serial number (Canon EOS cameras only) 

  

%C Canon EOS-1D/1DS style camera serial number   

%e File extension (without the '.') 
e.g. JPG for IMG_4567. 
JPG 

Tokens 207 
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%i ISO value read from the shooting data   

{iso} 
ISO value read from the shooting data (same as %i)  

{tv} 
Shutter speed with the leading 1/ removed e.g. a 

shutter speed 1/125 sec gives a value of 125 
 

{av} Aperture setting  

{orientation} 
Image orientation: L for landscape or P for portrait  

{orientationAngle} Image orientation angle in degrees: 0, 90 or 270  

%o Image filename without extension e.g. IMG_4567 

%O Owner string (Canon cameras only)   

%T 
Camera model name starting from the first word 

containing digits 
e.g. 80D for Canon EOS 

80D 

%T1 Same as %T, but '-' are treated as spaces 
e.g. 1DX for Canon EOS-

1DX 

%T2 Full camera model name e.g. Canon EOS 80D 

%T3 
First word of camera model name containing digits e.g. 80D for Canon EOS 

80D 

%T4 Same as %T3, but '-' are treated as spaces   

%T5 
Last word of camera model name containing digits e.g. 80D for Canon EOS 

80D 

%T6 Same as %T5, but '-' are treated as spaces 
e.g. 1DX for Canon EOS-

1DX 

%v 
Camera model name starting from the first word 
containing digits 
(same as %T) 

  

%V Full camera model name (same as %T2)   

Tokeny na modifikáciu reťazcov 

Nižšie uvedené žetóny môžu byť použité na zmenu žetónov alebo reťazcov: 

Token Description Example 

{left,n,str} Extrahuje prvé znaky n od str (čo môže 

byť reťazec alebo token). 

{left,4,{filename}} for D:\Photos\image1.jpg will 

give: image 

{mid,n,m,str 
} 

Extrahuje m znaky začínajúce od n'th 

znaku str (čo môže byť reťazec alebo 

token). 

{mid,1,3,{filename}} for D:\Photos\image1. jpg 
will give: mag 
{mid,3,,{filename}} for D:\Photos\image1.jpg will 

give: ge1 

{right,n,str} Extrahuje posledné znaky n od str (čo môže byť 

reťazec alebo token). 
{right,2,{filename}} for D:\Photos\image1.jpg will 

give: e1 
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{field,n,str} Extrahuje n-té pole zo str. Polia sú oddelené 

medzerami, medzerami, pomlčkami, lomítkom, 

znakmi spätného lomka alebo znakmi 

podčiarknutia 

{field,2,{filename}} for D:\Photos\IMG_0001. 
jpg will give: IMG 

{first,str} Vyberie prvé slovo zo str (čo môže byť reťazec 

alebo token). 
{first,%L} for an image taken Monday, 
January 17, 2015 will give: Monday 

{last,str} Extrahuje posledné slovo zo str (čo môže byť 

reťazec alebo token). 
{last,%L} for an image taken Monday, 
January 17, 2015 will give: 2015 

{upper,str} Prevedie str na veľké písmená {upper,%B} for a photo taken in June gives: 
JUNE 

{lower,str} Konvertuje str na malé písmená {lower,%B} for a photo taken in June gives: 
june 

{capitalize,s 
tr} 

Konvertuje str na malé písmená {capitalize,john} gives John 

{default,str1 
,str2} 

Vracia str1, pokiaľ to nie je prázdny reťazec, v 

takom prípade vráti str2 (str1 a str2 môžu byť 

reťazce alebo žetóny 

{default,1,2} returns 1 
{default,,2} returns 2 

{if,test,str1, 

str2} 
Vracia str1 ak test obsahuje ľubovoľný text 

okrem 0 iného vracia str2 (test, str1 a str2 

môžu byť reťazce alebo žetóny) 

{if,1,2,3} returns 2 
{if,0,2,3} returns 3 
{if,,2,3} returns 3 

{compare,st 

r1,str2} 
Vracia 1, ak str1 je rovnaké ako str2 iný vráti 

prázdny reťazec 
{compare,photo,photo} returns 1, 
{compare,photo,image} returns empty string 

{random,n, 

m} 
Vráti náhodné číslo v rozsahu n až m. Nové 

nové náhodné číslo sa vygeneruje pri každom 

zobrazení obrazovky pripravenosti v režime 

fotografických boxov 

{random,1,10} returns a random number 

between 1 and 10 

{urlencode, 

str} 
Kóduje str, takže môže byť použitý ako 

parameter v adrese URL napr. pri poskytovaní 

služby 

https://yoursite.com/viewer.php?id={urlenco 

de,my name} gives 

 Adresa URL pre mikropodnik https://yoursite.com/viewer.php?id=my%20n 

ame 

Other tokens 

{comment} 
The value of comment entered in the main window 

  

{artist} 
Artist string stored in the camera (not available on very 

old camera models) 
 

{author} Same as {artist}  

{copyright} 
Copyright string stored in the camera (not available 

on very old camera models) 
 

{copy} Same as {copyright}  

{photoboothNumImages 
} 

Number of shots defined in photo booth mode e.g. 4 
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{photoboothImage} Číslo snímania v postupnosti snímania 
fotografických kabín 
 

e.g. first photo returns 1 

{photoboothDateTime} 
Dátum a čas na začiatku aktuálnej sekvencie 

snímania fotografických kabín 
e.g. 20110126_190509 

{photoboothDate} 
Dátum na začiatku aktuálnej sekvencie 
fotografovania kabíny 
 

e.g. Jan 26, 2011 returns 

20110126 

{photoboothTime} 
Čas na začiatku aktuálnej sekvencie 
fotografovania stánkov 
 

e.g. 7:05:09 pm returns 

190509 

{photoboothDir} 
Hodnota úplnej cesty k priečinku obrázkov 
fotografií 
 

e.g. C: 
\Photobooth\Profile1 

{photoboothSubdir} 
Hodnota podsložky obrázkov fotografií 
 

e.g. C: 
\Photobooth\Profile1 

gives Profile1 

{photo1}, {photo2} etc. 

Názov súboru (bez prípony súboru alebo 
cesty adresára) každej fotografie v režime 
fotografických kabín 
 

 

{imageCounter} 

Počet aktivácií uzávierky (celkový počet 
záberov, ktoré boli nasnímané 
fotoaparátom) 
 

e.g. 1234 

{imageCounter5} 

Rovnako ako {imageCounter}, ale čalúnené 
prednými nulami, čím získame 5-miestne 
číslo 
 

e.g. 01234 

{imageCounter6} 
Rovnako ako {imageCounter}, ale čalúnené 
vedúcimi nulami, ktoré dali 6-miestne číslo 
 

e.g. 001234 

{filename} 

Názov súboru uloženého rozloženia tlače v 
režime fotografických kabín (k dispozícii len 
pre titulky používané pri výtlačkoch 
fotografických stánkov a v e-mailovom texte) 
 

e.g. 20161028_193423. 

JPG 

{filenameNoExt} 
Rovnaké ako {filename}, ale vracia meno 
súboru bez prípony súboru 
 

e.g. 20161028_193423 

{isGif} 
Vráti 1, ak je súbor animovaný GIF, iný vracia 
0 (k dispozícii iba pri zdieľaní) 
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{isJpeg} 
Vráti 1, ak je súbor JPEG, iný vracia 0 (k 
dispozícii iba pri zdieľaní) 
 

 

{isMovie} 
Vráti 1, ak je súbor filmový súbor iný vracia 0 
(k dispozícii iba pri zdieľaní) 
 

 

{uid} 
Unikátny identifikátor vo forme ABC12345 
 

 

 

 začiatok každej sekvencie fotografovania stánku s 
fotografiami. Môže sa použiť v nadpisoch a prefixu 
názvu súboru. ID sa zaručuje, že sa nebude opakovať 
do 72 hodín a je veľmi nepravdepodobné, že sa 
zopakuje do 10 rokov. 

 

 

{uid2} 

Alternatívna jedinečná identifikácia vo forme 
ABCDE123 aktualizovaná na začiatku každej sekvencie 
fotografovania stánkov. Môže sa použiť v nadpisoch a 
prefixu názvu súboru. ID je zaručené, že sa nebude 
opakovať do 776 dní a dve fotokomory beží v 
rovnakom čase majú 1 palcový 
216 000 000 šanca na vytvorenie rovnakého 
identifikátora. 

 

 

{guid} 

Správa, ktorú používateľ zadá pri použití možnosti 
dotykovej obrazovky "Zadávanie správ na konci 
sekvencie" 

 

e.g. d8de5c08-a9b04043-

9bd907fe1fa33b6a 

{message} 
Voliteľná správa zadaná používateľom pri odosielaní 
e-mailov alebo nahrávaní na Facebook 

 

 

{sharingMessage} 
Voliteľná správa zadaná používateľom pri odosielaní 
e-mailov alebo nahrávaní na Facebook 

 

 

{user1_data} 

Text zadaný používateľom v riadku 1 dotykovej 
obrazovky. Tento token je možné použiť v textovom 
texte v rozloženiach tlače, keď sú vybraté možnosti 
"E-mailový vstup na začiatku sekvencie" alebo "E-
mailový vstup po zachytení fotografií". Použite 
{user2_data} pre text vo výzve 2 atď. 

 

 

{survey1_text1} 

 
Text zadaný používateľom na výzvu 1 obrazovky 
prieskumu 1. Použite {survey1_text2} pre text v 
riadku 2 atď. Použite {survey2_text1} pre text na 
obrazovke prieskumu atď. 
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{survey1_chkbox1} 

Hodnota začiarkavacieho políčka 1 nastaveného na 
obrazovke prieskumu 1. Použite Hodnota 
začiarkavacieho políčka 1 nastaveného na obrazovke 
prieskumu 1. Použite 
 

 

1 if the checkbox was 
selected 
0 if the checkbox was not 

selected 

{printTemplateName} 

Súbor názov časti poslednej tlačovej šablóny, ktorá sa 
má načítať (môže sa tiež zdieľať s inými aplikáciami 
prostredníctvom registra systému Windows) 

 

e.g. John & Jane for C: 
\PrintTemplates\John & 
Jane.pblt 

{eventName} 

Názov udalosti, ktorý možno zdieľať s inými 
aplikáciami prostredníctvom registra systému 
Windows 

 

John & Jane 

{eventString1} to 
{eventString5} 

Ďalšie informácie o udalostiach, ktoré je možné 
zdieľať s inými aplikáciami prostredníctvom registra 
systému Windows 

 

 

{printQuotaUsed} 

Vracia 0, ak zostávajúci čítač výtlačkov je viac ako 0 
iný vráti 1. 
Upozorňujeme, že počítadlo tlače na použitie závisí 
od nastavení udalosti 

 

 

{eventPrintCounter} 
Aktuálna hodnota počítadla tlače udalostí, t.j. 
zostávajúce výtlačky 

 

 

{localPrintCounter} 
The current value of the DSLR Remote Pro print 

counter i.e. the prints remaining 
 

 


