
MCX-500
ကင္မရာမ်ားစြာမွတစ္ဆင့္ တုိက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္မႈကိရိယာ

လူမႈကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ တိုက္႐ုိက္လႊင့္ရန္အတြက္ ကြ် မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
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MCX-500 သည္ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာျပီး အသံုးျပဳသူႏွင့္ အကြ်မ္းတဝင္ျဖစ္ကာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူ တစ္ဦးခ်င္းအတြက္သာမက အဖြဲ႔လိုက္အတြက္ပါ လူမႈကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ 

တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ျခင္းစနစ္ျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္မႈအား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစသည့္ ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ထုတ္လႊင့္ကိရိယာျဖစ္သည္။ 

တစ္ခုထက္ပိုေသာ ဗီဒီယိုေပါက္မ်ားအေနျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ 3G-SDI, HDMI ေပါက္မ်ားပါဝင္ျပီး ေပါင္းစပ္ဗီဒီယိုအသားေပး သီးသန္႔ DSK ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ 

အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား ႐ိုက္ကူးမႈတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ လိုအပ္သလို ေရာေႏွာတြဲဖက္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ 

အသံုးျပဳသူမ်ားအား ဆြဲေဆာင္ရန္၊ တင္ဆက္ျပသမႈမ်ားအား အသက္ဝင္ေစရန္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႐ိုက္ကူးမႈမ်ားအား ေရာင္းခ်ျခင္းမွတစ္ဆင့္ 
အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေစရန္အတြက္ တုိက္႐ိုက္အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ဗီဒီယိုမ်ားအား ပိုမိုအားထားလာရပါသည္။ ေပါ့ပ္ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲမွသည္ မဂၤလာပြဲမ်ား၊ 
ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာတင္ဆက္ျပသမႈမ်ား၊ အိမ္တြင္းဝတ္ျပဳဆုေတာင္းမႈအထိ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ရန္ႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္႐ိုက္ကူးမႈေပါင္းမ်ားစြာတြင္ 
အသံုးျပဳရန္အတြက္ MCX-500 သည္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ပါသည္။ MCX-500 ႏွင့္ဆိုလွ်င္ ႐ိုက္ကူးထားသည့္အစီအစဥ္အား လူတုိင္း စိတ္ပါဝင္စားေစသည့္ 
အခိုက္အတန္႔တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲျခင္းထက္ ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။  

စာသင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အသုံးျပဳပံု

မ်က္ႏွာျပင္က်ယ္

ကင္မရာမ်ား

ထုတ္လႊင့္မႈအား ကူးေျပာင္းျခင္း

တုိက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္မႈ 

ပ႐ိုဂ်က္တာ

PC UI  
ကြန္ပ်ဴတာ နားၾကပ္မ်ား

(႐ုပ္သံဖမ္းယူရန္သုံးေသာ) 
မင္မိုရီကဒ္

MCX-500

အေဝးထိန္းခလုတ္ 

ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားအား တိုက္႐ုိက္ထုတ္လႊင့္ရာတြင္ အသုံးျပဳပံု

စာသားထည့္သြင္းရန္သုံးေသာ 
ကြန္ပ်ဴတာ 

 

ဗီဒီယိုတည္းျဖတ္ရန္သုံးေသာ 
ကြန္ပ်ဴတာ 

MCX-500

ကင္မရာမ်ား

အဝင္
အထြက္
ထိန္းခ်ဳပ္စနစ္

PC UI
ကြန္ပ်ဴတာ  

နားၾကပ္မ်ား

(႐ုပ္သံဖမ္းယူရန္သုံးေသာ) 
မင္မိုရီကဒ္

တာလီေဘာက္စ္
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သင့္အေနျဖင့္ ကင္မရာမ်ားမွ ေပးပုိ႔ထားသည့္ ေပါင္းစပ္ဗီဒီယိုမ်ားႏွင့္ တင္ဆက္ျပသမႈမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားမႈမ်ားအတြက္အသုံးျပဳေသာ 
ကြန္ပ်ဴတာအၾကား ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳႏိုင္ျပီး ဗီဒီယိုအား တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မင္မိုရီကဒ္ေပၚတြင္ 
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ အေဝးထိန္းခလုတ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍လည္း စက္ပစၥည္းေပၚရွိ ထည့္သြင္းထားေသာ 
စတင္/ရပ္တန္႔ ခလုတ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကင္မရာေပၚတြင္ ဗီဒီယို႐ိုက္ကူးမႈအား စတင္ျခင္း၊ ရပ္တန္႔ျခင္းမ်ားကုိ တစ္ျပိဳင္နက္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါသည္။

သင့္အေနျဖင့္ ကင္မရာမ်ားေပးပုိ႔ထားသည့္ တိုက္႐ိုက္ဗီဒီယိုမ်ားအၾကား ေျပာင္းလဲၾကည့္႐ႈႏိုင္ျပီး မွတ္တမ္းတင္ ႐ုိက္ကူးႏိုင္ပါသည္။ 
သီးသန္႔ေရာင္းခ်ေသာ တာလီေဘာက္စ္အား အသုံးျပဳ၍လည္း PGM အထြက္အတြက္ အသုံးျပဳေသာ 
ကင္မရာ၏အခ်က္ျပအညႊန္းကိန္းအား မီးလင္းေစႏိုင္ပါသည္။
မင္မိုရီကဒ္တြင္သိမ္းဆည္းထားေသာ ဖိုင္မ်ားအား Sony PlayMemories Home အား အသုံးျပဳ၍ ကြန္ပ်ဴတာေပၚတြင္ 
ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တည္းျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။

တင္ဆက္ျပသရန္အသုံးျပဳေသာ 
ကြန္ပ်ဴတာ

အသံ
ေပါင္းစပ္ေရာေႏွ
ာကိရိယာ 



အမွတ္သေကၤတဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အကူးအေျပာင္းႏွင့္ ေပါင္းစပ္ပံုစံမ်ား 

တစ္ပါတည္းပါဝင္ေသာ PGM ႐ုပ္သံဖမ္းကိရိယာ

႐ိုးရွင္းေသာ တုိက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ျခင္းဆုိင္ရာ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခု

MCX-500 သည္ Youtube® သုိ႔မဟုတ္ Facebook®ႏွင့္ အျခားေသာ RTMP တုိက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကဲ့သုိ႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
အသုံးျပဳျပီး မ်ားစြာေသာရင္းျမစ္မ်ား၏ အထြက္သံမ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ တုိက္႐ိုက္ ျပဳျပင္ႏိုင္ေစပါသည္။ MCX-500 အား အသုံးျပဳျပီး 
ျမင္ကြင္းမ်ားအား အရည္အေသြးျမင့္ ဓာတ္ပံုႏွင့္ အသံျဖင့္ အီသာနက္မွတစ္ဆင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ တုိက္႐ိုက္ေဝမွ်ႏိုင္ျပီး — ထုိသို႔ျပဳလုပ္ရန္ PC 
မလိုအပ္ပါ။

မင္မိုရီကဒ္ေပါက္ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ သင္႐ိုက္ကူးမႈမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ရန္အတြက္ ေစ်းသက္သာျပီး လြယ္လြယ္ကူကူရႏိုင္ေသာ SD ကဒ္တစ္ကဒ္သာ 
လုိအပ္ကာ ျပင္ပ ႐ုပ္သံဖမ္းယူစက္ မလိုအပ္ပါ။  ႐ုိက္ကူးမႈအား အေခ်ာသတ္ျပီးသည္ႏွင့္ အသုံးျပဳသူမ်ားအား အရည္အေသြးျမင့္ XAVC S /AVCHD 
႐ိုက္ကူးမႈအား ေပးအပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး ၎တုိ႔မွ ျပန္လည္ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာတြင္းသိမ္းဆည္းသည့္ နာမည္ၾကီး 
တည္းျဖတ္ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္တည္းျဖတ္ျခင္းမ်ားကုိပါ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

REC

MCX-500 အား HXR-NX5R ကဲ့သို႔ေသာ နာမည္ၾကီး Sony အေသးစား ဗီဒီယုိကင္မရာအခ်ိဳ႕အျပင္ BRC Series 
PTZ (Pan Tilt Zoom) HD ကင္မရာအပါအဝင္ အေဝးသုံးကင္မရာမ်ားႏွင့္ပါ တြဲဖက္အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ 
အခ်က္ျပသေကၤတမ်ားအား ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ဗီဒီယုိကင္မရာမ်ားသုိ႔ ပုိ႔ေပးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ 
ဗီဒီယုိကင္မရာျဖင့္ တိုက္႐ုိက္ထုတ္လႊင့္ေနေၾကာင္း အျမဲသိေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပမာဏျပအညႊန္းကိန္းသည္ 
ဗီဒီယုိကင္မရာမ်ား၏ မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ျမင္ကြင္းတြင္ အလုိအေလ်ာက္ ေပၚေနမည္ျဖစ္ပါသည္ — 
တုိက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ေနခ်ိန္ (PGM) တြင္ အနီေရာင္မီးလင္းေနမည္ျဖစ္ျပီး ၾကိဳတင္ၾကည့္႐ႈသည့္မုဒ္ (PVW)* တြင္ 
အစိမ္းေရာင္မီးလင္းေနမည္ျဖစ္သည္။ 

* တြဲဖက္သုံးႏိုင္ေသာ ဗီဒီယုိကင္မရာမ်ားတြင္သာ။ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား ေနာက္တြင္ၾကည့္ပါ။ 

■PGM ■NEXT

အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ တုိက္႐ိုက္ၾကည့္႐ႈျခင္း

MCX-500 တြင္ PinP, chroma key ႏွင့္ luminance key ဗီဒီယိုေပါင္းစပ္ပံုစံ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။ PinP ႏွင့္ chroma key compositing မ်ားအတြက္ 
မ်ားစြာေသာ ေပါင္းစပ္ပံုစံမ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ဖယ္ရွားျခင္း၊ ေပါင္းစပ္ေရာေႏွာျခင္းႏွင့္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းဆိုင္ရာ အကူးအေျပာင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း 
အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

PinP    　　　　Chroma keying  　　　　　　　Luminance keying

ေခါင္းစဥ္တပ္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္
စက္ပစၥည္း၏ အေနာက္ဘက္ရွိ TITLE (RGB) အဝင္ၾကိဳးသုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကြန္ပ်ဴတာေပၚတြင္ ဖန္တီးထားသည့္ စာသား သုိ႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပံုမ်ားအား 
ဗီဒီယုိေပၚတြင္ တင္ႏိုင္ပါသည္။

စာသားမ်ားအား 

-သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔အတူ ခံစားလုိက္ပါ-

႐ုပ္ျငိမ္ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ပံု 2 စုံအား ဗီဒီယုိမ်ားေပၚတြင္ အမွတ္သေကၤတမ်ားအျဖစ္ သိမ္းဆည္းႏုိင္ပါသည္။ 
၎မွာ လုိင္းအမည္အား ခဲြျခားသိရွိေစရန္အတြက္ မ်က္ႏွာျပင္၏ အပုိင္းတစ္ပိုင္းတြင္ ေရစာကဲ့သုိ႔ေသာ လုိင္းအမွတ္သေကၤတအားတင္သည့္ 
တယ္လီေဗးရွင္းထုတ္လႊင့္သူ အမ်ားစုအတြက္ ထူးျခားေသာအခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

Solidstate U.S.A. ကြင္း

အကူးအေျပာင္းပံုစံမ်ား
 ေရာေႏွာျခင္း (ပုံစံ 1 မ်ိဳး)         ဖယ္ရွားျခင္း (ပုံစံ အမ်ိဳး 20)   

တုိက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္မႈ 

အင္တာနက္

ေရြးခ်ယ္ရန္

အေဝးထိန္းခလုတ္

LAN ႀကိဳး

ေမာ္နီတာ

ကင္မရာ 1 ကင္မရာ 2 ကင္မရာ 3

ပ႐ိုဂ်က္တာ/TV

ေရာက္တာ

SD ကဒ္ (REC)
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ကုန္ပစၥည္းအေလးခ်ိန္ႏွင့္ အတိုင္းအတာတန္ဖိုးမ်ားမွာ ခန္႔မွန္းေျခသာျဖစ္သည္။
ဤေၾကာ္ျငာစာေစာင္ရွိ ပံုအခ်ိဳ႕မွာ အသြင္တူေအာင္ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္သည္။
“SONY” မွာ Sony ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္သည္။ “YouTube” သည္ Google 
Inc. ၏ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္သည္။ “Facebook” သည္ Facebook Inc. ၏ 
မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းတံဆိပ္ျဖစ္သည္။ “Memory Stick” ႏွင့္ ““Exmor” တို႔သည္ Sony ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ 
မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္မ်ားျဖစ္သည္။
အျခား ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္အားလံုးသည္လည္း သက္ဆုိင္ရာပိုင္ရွင္မ်ားမွပိုင္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ 
သင့္ေဒသတြင္းတြင္ ရရွိႏိုင္ေသာ ေမာ္ဒယ္မ်ားအားသိရွိရန္ Sony ၏ တရားဝင္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အား ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ 
သို႔မဟုတ္ သင္၏ Sony ကိုယ္စားလွယ္အား ဆက္သြယ္ပါ။

ျဖန္႔ခ်ိသူ

အတိုင္းအတာ

YBP00872-042019-AR-V1 ေဟာင္ေကာင္တြင္ ပံုႏွပိ္ထုတ္ေဝသည္

ပါဝါလုိအပ္ခ်က္ DC 12V, ခန္႔မွန္းေျခ 23W
အတုိင္းအတာ (အလ်ား x အျမင့္ x အနံ) 362 × 43.5 × 206 mm (ခန္႔မွန္းေျခ)
အေလးခ်ိန္ ခန္႔မွန္းေျခ 2.1 kg

စနစ္ ဗီဒီယုိ ေဖာမတ္ပံုစံ
1080/59.94i Hz (60i)
1080/50i Hz (50i)

တုိက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္မႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း AVC/RTMP （YouTube®, Facebook®）

ေဖာမတ္ပံုစံ XAVC S, AVCHD

မီဒီယာ
မင္မိုရီစတစ္ ProDuo, မင္မိုရီစတစ္ PRO-HG
Duo, မင္မိုရီစတစ္ XC-HG, SD, SDHC, SDXC မင္မိုရီကဒ္မ်ား（အဆင့္ 4 ႏွင့္အထက္္္）

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အဝင္ - ပင္မ ဗီဒီယုိအဝင္ 8 ခု ＋ Title, 4 လိုင္းအမ်ိဳးအစား 
1 M/E + 2 Keyer (1 x PinP, 1 x Title)
အထြက္ - PGM အထြက္ Multi View အထြက္ 

Key အမ်ိဳးအစား Luminance Key / Chroma key

အသံေပါင္းစပ္ေရာေႏွာကိရိယာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အဝင္ -  အန္နာေလာ့ခ္ စတီရီယုိ(x1) / စတီရီယုိစနစ္သုံး ပါဝင္ေသာ အသံအဝင္ (x4)
ေပါင္းစပ္ေရာေႏွာစနစ္ - စတီရီယုိေပါင္းစပ္ေရာေႏွာစနစ္ (x5)
အထြက္ - PGM (စတီရီယုိုိ) (x1)

SDI
BNC (x4), 75 Ω, 3G SDI/HD/SD
SMPTE 292M/259M/424M/425M

HDMI
အမ်ိဳးအစား A （x2）
(720x480/576p, 1280x720p, 1920x1080i/p)

VIDEO အဝင္
BNC（x2）, NTSC/PAL
ဗီဒီယုိ- 1.0 Vp-p 75 Ω, အႏႈတ္ sync

TITLE
D-Sub Shrink 15-pin (x1) (အမေခါင္း)
RGB (1600x1200)

HD SDI
BNC (x1, PGM) 75 Ω, 1.5 Gbps, 270 Mbps
SMPTE 292M

HDMI
HDMI (အမ်ိဳးအစား A) (x1, PGM) (720x480/576p, 1280x720p, 1920x1080i/p)
HDMI (အမ်ိဳးအစား A) (x1, Multi View) (720x480/576p, 1280x720p, 1920x1080i/p)

VIDEO အထြက္
BNC（x1）
ဗီဒီယုိ- 1.0 Vp-p 75 Ω, အႏႈတ္ sync

ပါဝင္ေသာအသံ အဝင္ SDI/HDMI 　16bit, နမူနာ - 48HKHz,

အန္နာေလာ့ခ္ အဝင္ XLR/TRS Combo အမ်ိဳးအစား ( (CH-1, CH-2) )
ပါဝင္ေသာအသံ အထြက္ SDI/HDMI 　16bit, နမူနာ - 48HKHz
အန္နာေလာ့ခ္ အထြက္ Phono ဂ်က္ေပါက္ (CH-1, CH-2)
နားၾကပ္မ်ား စတီရီယုိဂ်က္အေသး (x1)

LAN
RJ-45 (x2, PC UI တုိက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္မႈ),
100BASE-TX, 1000BASE-T

USB2.0 USB Type-miniB (x1)
ေရြးခ်ယ္ရန္မ်ား φ3.5mm ဂ်က္ေပါက္ (x1)

တာလီ D-Sub 9-pin (x1) (male)

အသံ အဝင္ေပါက္

အသံ အထြက္ေပါက္

အျခား ၾကားခံကိရိယာမ်ား

႐ိုက္ကူးျခင္း 

အေထြေထြ

ဗီဒီယုိ ကူးေျပာင္းကိရိယာ

ဗီဒီယုိအဝင္ၾကိဳး

ဗီဒီယုိအထြက္ၾကိဳး

RM-30BP 
အေဝးထိန္းခလုတ္ NXCAM ဗီဒီယိုကင္မရာ

HXR-NX5R

ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္

NXCAM ဗီဒီယိုကင္မရာ
HXR-NX80 

XDCAM ဗီဒီယိုကင္မရာ
PXW-Z90 
XDCAM ဗီဒီယိုကင္မရာ

PXW-Z150 

XDCAM ဗီဒီယိုကင္မရာ
PXW-FS5M2 

NXCAM ဗီဒီယိုကင္မရာ
HXR-NX200

XDCAM ဗီဒီယိုကင္မရာ
PXW-Z280 
XDCAM ဗီဒီယိုကင္မရာ

PXW-Z190 

206

362

43.5

အဝင္ 9 ခုTERMINALS
ဗီဒီယုိ

SDI
ဗီဒီယုိ

SDI
HDMI
SDI

HDMI
SDI

TITLE

အဝင္

TALLY MULTI  VIEWER PGM LINE

အထြက္

OPTION connector
(RS-232C)

USB port
(Mini-B, USB 2.0)

PGM Video output 
block

Tally output connector
(D-sub9)

SDI input connectors 1 to 4
(BNC)

Line input connectors L & R
(balanced XLR3pin/ TRS combo)

LINE output 
connector
(pin jacks)

PC UI
network 

connector

Streaming
network 

connector

Multi Viewer
HDMI output

Connector

Title input 
connector

(mini D-sub15)

HDMI input 
connector

3 to 4

Video input 
connector

1 to 2 (BNC)

DC IN 12V
connector


