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Καλοκαίρι 2013. Περπάτημα στα... χιόνια Αύγουστο μήνα! Όχι δεν είναι κάπου στις Άλπεις αλλά στο όρος Τύμφη
στα Ζαγοροχώρια (χωριό Λάιστα). Πριν, η παρέα είχε αφήσει το καρπούζι στην πηγή να κρυώσει για να το βρει δυο ώρες
μετά ραγισμένο από το παγωμένο νερό... Φωτ.: Τ.Τ.

Λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές
Σκέψεις, ιδέες και προτάσεις για τον ελεύθερο χρόνο
Τελευταία επικοινωνία
μας σήμερα πριν τις
καλοκαιρινές διακοπές
με το επετειακό τεύχος
Νο 250 του Photo
Business Weekly.
Καιρός λοιπόν
να χαλαρώσουμε
λιγάκι και να δούμε
πως θα γεμίσουμε
ευχάριστα τον όποιο
ελεύθερο χρόνο μας
απομείνει τις μέρες του
Αυγούστου.



Τ

ολμώ να πω ότι σχεδόν κανένας από όλους εσάς που διαβάζετε τη στήλη δεν θα έχει σαν
πρώτο μέλημα τις μέρες των διακοπών να βγάζει φωτογραφίες από το πρωί ως το βράδυ γεγονός που θεωρώ απόλυτα λογικό. Δεν πρέπει να έχουμε καθόλου τύψεις, ούτε να θεωρήσουμε
ότι βρίσκεται σε κρίση η σχέση μας με την τέχνη της φωτογραφίας! Όπως συμβαίνει και με την
(τον) σύντροφό μας, μόλις διαταραχθεί λίγο η καλοκαιρινή ραστώνη από κάποιο απρόβλεπτο
γεγονός, θα βρεθούμε πάλι αγκαλιά με τη μηχανή μας: Μία ξαφνική καλοκαιρινή καταιγίδα, ένα
δυνατό μπουρίνι, μία απρογραμμάτιστη συνάντηση με γνωστούς και φίλους με παγωμένη μπύρα,
τσιπουράκι και καλό μεζέ, ένα τοπικό πανηγύρι σε μία απίθανη τοποθεσία στη μέση του πουθενά,
ίσως κάποιο μικροφλέρτ... όλα αυτά ή κάποιο από αυτά θα μας προσφέρει ξαφνικά το ερέθισμα για
φωτογράφιση. Θα ξυπνήσει πάλι μέσα μας τη δημιουργικότητα που η ρουτίνα του επαγγέλματος έχει
στρέψει υποχρεωτικά στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας και λίγο έως καθόλου του
παλιού καλού εαυτού μας. Έτσι συμβαίνει πάντα όταν γίνεται το χόμπι επάγγελμα. Ας είμαστε λοιπόν
καλά εξοπλισμένοι και έτοιμοι γι’ αυτές τις ξαφνικές και απρόβλεπτες στιγμές.
Θα μου πείτε ωραία όλα αυτά, αλλά... τί διαβάζουμε αυτές τις μέρες;
(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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Ένα τέτοιο, διαφορετικό βιβλίο που βρήκα και το συστήνω ανεπιφύλακτα είναι το

ροσωπικά αποφεύγω σαν

ο διάβολος το λιβάνι το αραλίκι
την περίοδο των διακοπών.

“Τι τρώμε, ένας επιστήμονας στην κουζίνα μας”. Συγγραφέας του ο βιολόγος και
καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κώστας Φασσέας.

Αυτή η εικόνα της ξαπλώστρας

Έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ πριν τρία χρόνια.

μπροστά στο κύμα, μ’ ένα βιβλίο

Από ένα πρόχειρο ξεφύλλισμα που έκανα, έμεινα άναυδος από τις άπειρες

στο χέρι, με βρίσκει κάθετα αντίθετο.
Προτιμώ να αξιοποιώ τον χρόνο

πληροφορίες που περιέχει και τις επιστημονικά τεκμηριωμένες αναφορές για
σχεδόν όλα τα τρόφιμα, πάντα με λόγο απλό και κατανοητό. Παραθέτω ένα μικρό

στις λίγες μέρες των καλοκαιρινών

απόσπασμα σχετικά με το σίτεμα του κρέατος: “... Σύμφωνα με την κοινοτική και

διακοπών με διάφορες δραστηριότητες

ελληνική νομοθεσία για το μοσχαρίσιο κρέας θα πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον

που καταπονούν το σώμα και
ισορροπούν κάπως την καθιστική ζωή

επτά ημέρες από τη σφαγή μέχρι τη διάθεσή του στον καταναλωτή. Το χοιρινό επίσης
χρειάζεται τον ίδιο περίπου χρόνο σιτέματος, όπως το αρνίσιο και κατσικίσιο κρέας.

της υπόλοιπης χρονιάς. Όμως ξαναλέω

Το κυνήγι περισσότερο. Τα καλά εστιατόρια αφήνουν το κρέας να σιτέψει μέχρι και έξι

αυτή είναι μία άκρως προσωπική

εβδομάδες. Αντίθετα το κοτόπουλο πρέπει να τρώγεται πάντοτε φρέσκο γιατί εύκολα,
ιδιαίτερα το καλοκαίρι, αναπτύσσεται σ’ αυτό σαλμονέλα...” και περιγράφει όλους

άποψη και στάση. Γι’ αυτό τον λόγο
ψάχνω πάντα να βρω πριν φύγω

τους τρόπους σιτέματος. Κι ένα ακόμη μικρό απόσπασμα για τις μελιτζάνες:

κάποιο βιβλίο που να διαβάζεται σε...

“...Οι μελιτζάνες ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τον καπνό. Όπως ο καπνός, έτσι και

μικρές δόσεις. Δηλ. το αντίθετο από ότι
συμβαίνει με τα διάφορα μακρόσυρτα

οι μελιτζάνες περιέχουν νικοτίνη, σε μικρή ποσότητα - ικανή όμως να τις κάνει πικρές.
Γι’ αυτό τις αλατίζουμε. Το αλάτι είναι ισχυρό αφυδατικό, ρουφάει δηλ. νερό από τους

μυθιστορήματα και κυρίως αυτό να

ιστούς της μελιτζάνας στους οποίους βρίσκεται η νικοτίνη. Με το ξέπλυμα φεύγει το

εμπεριέχει χρηστικές συμβουλές για

αλάτι και μαζί του η νικοτίνη, άρα και η πικρή γεύση...” Κάπως έτσι αναπτύσσονται
όλες οι πρακτικές και χρήσιμες πληροφορίες για όλα σχεδόν τα τρόφιμα στις 250
σελίδες του βιβλίου. Με αυτές τις σκέψεις κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω.

πράγματα καθημερινά και τετριμμένα.
Υπ’ όψιν ότι εκτός από φωτογραφικά
περιοδικά δεν κουβαλάω κανένα άλλο

Καλή ξεκούραση, καλές διακοπές.
Μαζί ξανά τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, λίγες μέρες πριν τη PHOTOKINA 2014.

(φωτογραφικό) βιβλίο μαζί μου στις
διακοπές.

T. TZIMA

www.photokina.com

ΚΟΛΩΝΙΑ |
16–21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ.
Όταν το φθινόπωρο του 2014 θα ανοίξει η κορυφαία διεθνής έκθεση του κλάδου,
όλος ο κόσμος της φωτογραφίας θα στρέψει τα μάτια του στην Κολωνία. Η
έκθεση photokina αποτελεί πόλο έλξης για ειδικούς από τον βιομηχανικό και
τον εμπορικό τομέα, κατασκευαστές, παρόχους υπηρεσιών, επαγγελματίες
χρήστες και λάτρεις της φωτογραφίας.
Όχι χωρίς λόγο: Μόνο εδώ εκπροσωπούνται οι διαφορετικές πτυχές της
φωτογραφίας σε όλες τις εκδοχές τους – από τη λήψη μέχρι την αποθήκευση
και από την επεξεργασία ως την εκτύπωση. Όταν ο παγκόσμιος κλάδος
συναντιέται με σκοπό την δικτύωση, εσείς δεν πρέπει να λείπετε: Ελάτε σε εμάς
και ανακαλύψτε τις νέες τάσεις και τις τεχνικές καινοτομίες από πρώτο χέρι!

Αγοράστε τα
εισιτήρια σας
από το διαδίκτυο
και κερδίστε μέχρι
και 40 % έκπτωση!
photokina.com

Μία επίσκεψη που δεν πρέπει να χάσει κανένας επαγγελματίας.

Έκθεση Κολωνίας · koelnmesse@mail.ahk-germany.de
Τηλέφωνο: +30 210 6419028
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Bullet time shot
M   

     50 Canon 1D X           ...

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε η Κ.Γ.. την οποία ευχαριστούμε θερμά.

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr
E: Τάκης Τζίμας,  !": Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
#$%&: Κωνσταντίνα Γκιτάκου $ '(%#": ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

!)*+%: Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
  
Photobusiness Weekly
    mail      

photobusiness@photo.gr
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Nέο καλοκαιρινό τεύχος!
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iGoogle, iGod-2
Η Google θα αποτυπώσει τον τέλειο άνθρωπο.
Μετά θα τον κλωνοποιήσει;
Είναι η μεγαλύτερη εταιρία λογισμικού του κόσμου.
Ποιος θα το φανταζόταν to 1997 όταν ξεκίνησαν την ιδέα οι δύο
μεταπτυχιακοί φοιτητές του Stanford University Sergei Brin και
Larry Page...

Ή

δη το 2006 η Google ήταν αρκετά μεγάλη για να εξαγοράσει

το Youtube για 1,65 δις.δολ. και να έχει αναπτύξει σήμερα
πάνω από 1εκ. server (!) ανά τον κόσμο ενώ αντιστοιχεί στο 40%
της κυκλοφορίας δεδομένων στο Web (στατιστική που προέκυψε
όταν κάποια στιγμή έπεσε το Google για 6min.). Εκτός λοιπόν από
το Google Earth, τα Google Glasses και άλλα φιλόδοξα project,
η Google επιδίδεται εσχάτως και στην βιοτεχνολογία (θυμηθείτε
παλιότερο σημείωμά μας: iGooge, iGod) με σκοπό την αναζήτηση
λύσης για την παράταση της ανθρώπινης ζωής, επιβράδυνσης των
γηρατειών κλπ. (βλ. Weekly τ.212 σελ. 6).
Ο επόμενος κρίκος στην αλυσίδα είναι το project Baseline Study
που επιβλέπει ο dr. Andrew Conrad. Mια μελέτη του ανθρώπινου
γονιδιώματος 175 επιλεγμένων ανθρώπων και μερικών χιλιάδων
ακόμη σε δεύτερη φάση, όπου το δείγμα τείνει προς την
…τελειότητα, την απόλυτη υγεία και ομορφιά. Ο ομολογημένος
σκοπός είναι από αυτά τα (φαινομενικώς) υγιέστατα δείγματα,
να αντληθούν πληροφορίες που θα δώσουν βάση σε γονιδιακές
θεραπείες του καρκίνου, των καρδιοπαθειών κλπ. Όμως πολλοί
διατυπώνουν επιφυλάξεις ότι η ευγονική της Google περιέχει
ανομολόγητους σκοπούς που θα ευνοήσουν μόνον τους ελάχιστους
πλούσιους και θα διευρύνουν το χάσμα παροχών υγείας ανάμεσα
στους έχοντες και μη.
Ο επικεφαλής του project δρ. Andrew Conrad είναι μοριακός
βιολόγος και από τους πρωτοπόρους στα τεστ για τον ιό
HIV. H ομάδα περιλαμβάνει 100 ειδικούς στην φυσιολογία,
βιοχημεία, οπτικά και μοριακή βιολογία. Όλοι αυτοί προτίθενται
να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για
δυνητικά θανατηφόρα σύνδρομα και πως διαφέρει το γονιδίωμα
των υγιών από τα ασθενούντα άτομα. Μετά θα αξιοποιήσουν την
σχεδόν απεριόριστη υπολογιστική ισχύ της Google αναλύοντας
τους συσχετισμούς στο DNA που φαίνεται να παίζουν ρόλο στην
εκδήλωση των ασθενειών. Για παράδειγμα μερικοί άνθρωποι τείνουν
να αφομοιώνουν εύκολα τα λίπη και άλλοι όχι, καταλήγοντας να
εκδηλώνουν στεφανιαία νόσο και μάλιστα από ενδιάμεσες ηλικίες.
Ο Conrad παραδέχεται ότι το εγχείρημά του είναι παρακινδυνευμένο
αφού ομολογούν ότι η πολυπλοκότητα του ανθρώπινου
οργανισμού αφήνει πολλά κενά ερμηνείας για την αλληλεπίδραση
DNA, ενζύμων και πρωτεϊνών. Πάντως η ιδέα ότι το Google
αναλύει χιλιάδες ανθρώπινα σώματα σε μοριακό επίπεδο προκαλεί
ενστάσεις για την διαφύλαξη της ιδιωτικότητας στο μέλλον, ειδικά
αν μαζικοποιηθούν παρόμοιες έρευνες. Φανταστείτε ένα όχι τόσο
μακρινό μέλλον όπου ο εργοδότης ζητάει το πλήρες γονιδίωμα του
υποψήφιου μισθωτού ώστε να προφυλαχθεί από δυνητική σοβαρή
ασθένεια του ανήκοντος στο προσωπικό ή ο …πεθερός
την αντίστοιχη πληροφορία για τον υποψήφιο γαμπρό μη και του
βγει ..σκάρτος!
. 
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(Πάνω) Φακός επαφής
με ειδικό αισθητήριο
που μετρά συνεχώς
το επίπεδο σακχάρου
στον οργανισμό.

(Aριστερά)
Ο επικεφαλής του
Google X
Δρ. Andrew Conrad
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Epson
Tιμήθηκε στα καλοκαιρινά
BLI 2014 Pick Awards
 Buyers Laboratory LLC,  
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ȲƑɒɗɊɓɘɒɋɇə
ɊɜɛɣƐɊɛɐɎɚɛɈɊɚɐ
ɆɠəɚɇƐɎɘɊ
ȭƑɗɛɜƑɥɚɛɎɌɘɇɌɗɘɊɓɒɕɗɤƐɎɕɊɑɆƐɊɛɊƐɎ
ɊƑɣɔɜɛɐɊɓɘɈɋɎɒɊɞɅɘɐɚɛɐɕɎɓƑɔɐɓɛɒɓɇ
ɊɜɛɣƐɊɛɐɎɚɛɈɊɚɐɎɕɛɗƑɒɚƐɗɤɝɅɚɐəɚɐƐɎɈɠɕ
ƑɎɘɒɔɊƐɋɅɕɎɒɚɛɊɜɘɗɎɒɍɇɚɐƐɎɈɊ 
ȵɊɔɠɚɗɘɈɚɛɎɛɐɕɆɊɊƑɣɛɐ6RQ\

6RQ\(XURSH/WGɍɛ6RQ\+HOODV

Ⱦɐɔ ɌɒɊɓɔɇɚɎɒəɊƑɣɚɛɊɑɎɘɣɛɐɔɆɝɠɕɗ
Ⱦɐɔ ɌɒɊɓɔɇɚɎɒəɊƑɣɓɒɕɐɛɣɛɐɔɆɝɠɕɗ
ȾɊŕ6RQ\ŖŕŖɓɊɒɛɊɔɗɌɣɛɜƑɅɛɗɜəɎɈɕɊɒɚɇƐɊɛɊɓɊɛɊɛɎɑɆɕɛɊ
ɇɎƐƑɗɘɒɓɅɚɇƐɊɛɊɛɐə6RQ\&RUSRUDWLRQȩɔɊɛɊɅɔɔɊɔɗɌɣɛɜƑɊ
ɓɊɒɎƐƑɗɘɒɓɅɚɇƐɊɛɊɎɈɕɊɒɒɍɒɗɓɛɐɚɈɊɛɠɕɊɕɛɈɚɛɗɒɞɠɕɓɊɛɣɞɠɕɛɗɜə
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anfrotto ProLight
Η τσάντα του επαγγελματία
και του απαιτητικού
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LG

AQ 

Volcano Filming Project με το LG G3
 LG    ' 
    ,
        project,  “LG G3
Volcano Filming Project”,         
    smartphone LG G3. % project  
            * ' ,  
            '     . 9 '
       ,  ( 
 ' '     
 Ambrym  Vanuatu   ?' \   ,      '   

Marum. $              
  -    Geoff Mackley,   '  &    
   34       14  . G (    
'    '   '     '     ,
        &, «'»    LG G3 
 &'        Laser Auto Focus. G  Laser Auto
Focus       
!  & '      &
    ,  &  ' laser     !   
          . "    &
            (    (
          '  ( preview mode)       
      .  
 G3,         (
   ,      &     ,    
. N   video https://www.youtube.com/watch?v=9CR2pQhdNa4



 250 •    28 IOYI

2014

 10

ON LINE     O IMAGING - E  

GY-HM600 | D ENG Camcorder

GY-HM600
CASH BACK A


      
  GY-HM600    
   €300 (
   )
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  30 
2014,  JVC  
     €300 (    )    
  GY-HM600!.
!   "      #   
    JVC  $         €300
(    ).
%      $     $    



& . '   '  $  11
 30 
2014.

*   115, 131 22, +  
/ .: 210 2623.590-012, Fax: 210 2623.381
E-mail: info@blk.gr Site: www.blk.gr
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Fujifilm X
Περισσότεροι φακοί
μέχρι μέσα στο 2015
 Fujifilm '   
   
   
'   ' 
 '  2015.
     
     
     @mount   '
    
 . $    
  2015
&   
   
XF90mmF2.0R. ;
& XF50140mm F2.8 R OIS WR
 &      
 ! '


 X-T1  

 XF18-135mm.
$ '  2015
&   
  XF16mm
F1.4 R,  
 &   
'    ,  
& & 
XF16-55mmF2.8 WR
 ,    
  
 & .

Lytro
Οι interactive εικόνες της στο 500px
 Lytro     500px   '
    
!'   
 ' &  !    ' site. 9 
      Lytro Lightfield  
 (   '  &     ,
   (      , ' 
    !
      
        ! ' 
   '      
     . 9'   500px    
 &      !'  
        ( ,   
(        . G
 500px &       section  
       !  .
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Photometria Festival
Σε 7 πόλεις της Ελλάδας
< Photometria Festival    %
&   3     
'   &  7 % %
& % 


 %  &

/     

 &   # *#
% % % 6
6 %   
& .    &
 #



%  6* Photometria

Awards 2014 “Reflection” % 
 
       Villa
Rossa     %  ,
      >&
!  % 11- 30 ' 2014
).%+$+! )./+#!:
6 , Saristra Festival 8-10
!  2014
? , Art Room Propaganda Rollin
Co Store 4-21.9.2014
!# , Athens House of Photography,
$  * %-7* % 2014
@%, 7* % 2014
8 %, !B  6, + * % 2014
I , +  K  (' Q%  %
I ) 2-9 " *  2014
http://photometria.gr/index.
php?option=com_rsgallery2&view=galler
y&gid=8&Itemid=26

 ! - "#$%&' ('
10η Ομαδική Έκθεση Φωτογραφίας των μελών της με θέμα «Σιλουέτες»
  
             
 ,    (     !    "#  $ 
  %)    &    
# 25 ' 2014 %   
  # 10 !  2014,       %  19:00 % 23:00.
   &  % %  &

 
*  

  %:
%) 7 '(' 2014
9:30 – 11:10  *#   %: Night and the City –  +    

1 "##*,! )#),! &$$! )+$*!

1950 - . Jules Dassin
R.Widmark, G. Tierney, G. Withers
11:20 $/# – 66#   %   %
*+', 8 '(' 2014
9:30 – 11:20  *#   %: Touch of Evil – 7 8  %   
1958 - . Orson Welles
Ch. Heston, J. Leigh, A. Tamiroff, M. Dietrich
11:30 $/# – 66#   %   %
2 "##*,! )#),! )(! <+>'@&*!
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C" Z*" (6' V-System
Oι παλιές καλές Hasselblad ανασταίνονται
$    Hasselblad V-System   & ' 500C  
 '       '  '     1960  
1970, &    '     CFV-50c. $  '  
   !         120/220   

      '  ,   (,   
  & 3in.    &
  
 Compactflash.
] 
'     ,  &         
CMOS 43,8x32,9mm   ' 5D-50c    
'&      '       
1,45x     (         Zeiss T* 
   (    6x6     .   
  (  &  ISO 64000    RAW (3FR) 
!&    16bit. To &            (
 &      !    
 waist level finder   
 PM90  PME90.
#     '    11.000  
     ! &        .
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PRO LIGHT BAGS
Απίστευτα ελαφριές,
εργονομικά σχεδιασμένες,
με ειδικό ανατομικό σύστημα
για τη μη καταπόνηση της
μέσης και με τα καλύτερα
υλικά. Προσεγμένες μέχρι
την τελευταία λεπτομέρεια,
για τη μέγιστη προστασία τόσο
του φωτογραφικού, όσο του
βίντεο εξοπλισμού σας, αλλά
και των αξεσουάρ τους με
το Camera Protection System.

Χ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ
Ορμηνίου 9, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7236.847
Email: info@albapv.gr,
Alexandrou PhotoandVideo
www.albapv.gr
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Memory Express
Διαθέτει τις λύσεις της DATACOLOR
 Memory Express      
   DATACOLOR,   &, 
!     '  ,  
    !

      (color

calibration) Spyder.
H    * Spyder  DATACOLOR,
         *
    !

 color calibration,

!       
      . #  !+  
  ! ,       !  Spyder
 DATACOLOR,  /

"    

 ,        
,      – 

.

#   *  DATACOLOR, /  "  
SpyderHD,         
   !  color calibration, 
        .
%     

 

    ,    ,  
     
   ,
 SpyderHD  DATACOLOR, / "  
        /  ,
         
color balance, white balance  black balance, 
   profile.
MEMORY EXPRESS 211 8001207

Ricoh
Συλλεκτική έκδοση της Pentax K-3
 Ricoh   

        
 -3
     , 
       
 24MP       
! .    "  Pentax
K-3 Prestige    
 
#!   1.400  
2000 
   . $
 !   grip    ,
     !   .
%          ,
         
        
 -3.
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s ol u ti o n s



  
  !

M 
•   
     
 plotter
•  pson  €44  220ml
  Canon  €154
 700ml
•    
  
Roland

Σέρβις
ανταλλακτικά
εκτυπωτών

www.jmsolutions.gr
Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα Τηλ.: 210 9600702 email: info@jmsolutions.gr
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Αρχές λειτουργίας του χρώματος
Η ανθρώπινη όραση οφείλει τη λειτουργικότητά της στη φασματική φύση
του φωτός όπου το ορατό φάσμα εκτείνεται από τα 390 ως τα 700nm.
Ανάλογα με το φασματικό περιεχόμενο του χρώματος κάθε αντικειμένου
το οπτικό μας αισθητήριο διαμορφώνει την αντίστοιχη αντίληψη.

Ό

ταν το φως προσπίπτει σε ένα αντικείμενο ένα μέρος του φωτός απορροφάται
και ένα άλλο ανακλάται. Οι ανακλώμενες φωτεινές ακτίνες επιστρέφουν

Το χρωματικό μήνυμα

Τ

ο χρώμα είναι πληροφορία και
αίσθηση, μετάδοση μηνύματος και

διάθεσης. Δημιουργεί μια ρεαλιστική εικόνα
για τον κόσμο και τα αντικείμενα, κάνει

στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού και καταλήγουν στα σχετικά αισθητήρια

την παρατήρηση πιο ενδιαφέρουσα και

(κωνία και ραβδία). Αν και πιθανολογείται από τους επιστήμονες ότι η ανθρώπινη

ζωογονεί τα αναπαριστώμενα αντικείμενα.

όραση ακολουθεί σε γενικές γραμμές το πρότυπο των τριών βασικών χρωμάτων

Ανάμεσα στα βασικά μελήματα του

εν τούτοις δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί απολύτως η φυσιολογία της

εικαστικού δημιουργού είναι η ακρίβεια

(βλ. και σελ. 82).
Για την αναπαραγωγή του χρώματος έχουν προταθεί διάφορα μοντέλα μικρότερης
ή μεγαλύτερης ακρίβειας. Το πιο γνωστό στο φωτογραφικό κόσμο είναι το RGB
(προσθετικό) ενώ το CMYK (αφαιρετικό) εφαρμόζεται στην τυπογραφία και όπου
γενικά χρησιμοποιούνται χρωστικές πάνω σε χαρτί ή άλλο υλικό φορέα.
TΟΥ Π. ΚΑΛΔΗ

και αληθοφάνεια του χρώματος: ο
ζωγράφος προσέχει την ανάμιξη των
χρωστικών στις ακουαρέλες και τα λάδια,
ο φωτογράφος μετρά προσεκτικά τη
χρωματική θερμοκρασία και διορθώνει
με τα φίλτρα χρωματικής εξισορρόπησης
ενώ ο εικονογράφος παίζει με την παλέτα
των κραγιονιών, του αερογράφου κλπ. Το

Αναδημοσίευση από το μονοθεματικό
τεύχος του ΦΩΤΟγράφου “Χρώμα

είναι ο ρόλος των χρωματικών μοντέλων

άρθρα για το θέμα στο τεύχος.
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ευαισθησία στην πιστότητα των χρωμάτων
και απαιτεί το τέλειο. Άρσ αποφασιστικός

& φωτογραφία”. Bρείτε περισσότερα



ανθρώπινο μάτι χαρακτηρίζεται από μεγάλη

δηλ. των μεθόδων αναπαραγωγής χρώματος.
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Χρωματικά μοντέλα
το βαθμό που χρειάζεται να αναπαράγουμε το χρώμα με ακρίβεια, πρέπει να

Σ

Yellow, Black δηλ. κυανό, ματζέντα,

υπάρχουν κάποιοι “αντικειμενικοί” τρόποι προσδιορισμού των χρωμάτων,

κίτρινο, μαύρο). Το HSB (Hue, Saturation,

εμφανίζονται τα χρωματικά μοντέλα, όπως τα γνωστά μας RGB και CMYK καθώς και τα

Brightness δηλ. απόχρωση, κορεσμός,

λιγότερο γνωστά HSB, LAB Color κλπ. Έτσι μπορούμε να ποσοτικοποιούμε αποχρώσεις

φωτεινότητα) εφαρμόζει έναν πιο

λέγοντας π.χ. ότι το συγκεκριμένο κίτρινο αποτελείται κατά ποσοστό από Cyan 8% και

“ενορατικό” τρόπο προσδιορισμού των

Yellow 75%. Όλα αυτά τα πρότυπα έχουν ένα μόνο σκοπό: να μιμηθούν τα χρώματα

χρωμάτων βασιζόμενο στην υποκειμενική

της φύσης και να τα αναπαράγουν είτε στην οθόνη του μόνιτορ είτε σε κάποιo

αντίληψη της ανθρώπινης όρασης. Το

έγχρωμο εκτυπωτή. Στην περίπτωση του μόνιτορ εργαζόμαστε στο “προσθετικό”

Lab Color υλοποιεί την προσπάθεια

σύστημα RGB (Red, Green, Blue δηλ. κόκκινο, πράσινο, μπλε). Στην έγχρωμη

να φτιαχτεί χρώμα ανεξάρτητο από τα

τυπογραφική αναπαραγωγή που αξιοποιεί raster (κουκίδες) για να μιμηθεί τις εικόνες

μηχανήματα στα οποία απεικονίζεται

συνεχούς τόνου, χρησιμοποιείται το “αφαιρετικό” μοντέλο CMYK (Cyan, Magenta,

(device independent).

χρώματα σε συνδυασμό και μάλιστα σε
τονικές διαβαθμίσεις από 0 ως 255. Αυτό
σημαίνει ότι υπάρχουν 256 επίπεδα κάθε
βασικού χρώματος που συνδυαζόμενα
αρκούν για να αποδώσουν τα 16,7εκ.
Τα χρώματα στο
προσθετικό σύστημα
Με την ανάμιξη
των κατάλληλων
συνιστωσών από τα
τρία βασικά χρώματα
αναπαράγεται όλη η
γκάμα των φυσικών
χρωμάτων

Μοντέλο RGB

T

αποχρώσεις του φωτορεαλισμού
- που προκύπτουν και αριθμητικά αν
πολλαπλασιάσουμε 256x256x256=16,7εκ.
Υπενθυμίζουμε ότι τα 16,7εκ. είναι μεν
υποσύνολο των αντιληπτών από το μάτι
αποχρώσεων, από την άλλη μεριά όμως
έχει διαπιστωθεί μέσω ψυχοτεχνικών τεστ
ότι αρκούν για ρεαλιστική απεικόνιση. Ένα

o παραπάνω σχήμα μας εξηγεί με παραστατικό τρόπο πως λειτουργούν τα βασικά

αναλογικό μόνιτορ με κάρτα γραφικών

χρώματα RGB. Όταν συμπίπτουν ανά δύο δημιουργούν τα ονομαζόμενα δευτερεύοντα

24bit στην συγκεκριμενη ανάλυση είναι

χρώματα. Όσον αφορά δε τα συμπληρωματικά δείτε στη σελ. 102). Στο ανωτέρω γράφημα

επαρκές για φωτορεαλιστική απεικόνιση.

βλέπουμε ότι το κίτρινο γίνεται από κόκκινο και πράσινο, λείπει όμως το μπλε. Αυτό

Σήμερα βέβαια πολλές κάρτες γραφικών

σημαίνει ότι κίτρινο και μπλε είναι συμπληρωματικά διότι δεν έχουν σχέση μεταξύ τους. Τα

προσφέρουν χρώμα 32bit δηλ. λειτουργούν

συμπληρωματικά του πράσινου και του κόκκινου είναι το ματζέντα και το κυανό, αντίστοιχα.

με σύστημα υπερδειγματοληψίας

Αν συντεθούν μαζί όλα τα βασικά χρώματα παίρνουμε λευκό, κάτι που εκ πρώτης όψεως

(oversampling) ώστε να έχουν καλύτερη

φαίνεται παράδοξο. Ας θυμηθούμε όμως ότι προσθέτουμε φως και όχι αδιαφανή σώματα.

απόδοση, υπερέχοντας κυρίως στην

Eφαρμόζοντας σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας, το μοντέλο RGB θα διαπιστώσουμε,

αναπαραγωγή διαβαθμίσεων συνεχούς

καλώντας το εργαλείο πληροφοριών (Info) ότι κάθε χρώμα αποτελείται από μεμονωμένα

τόνου όπως π.χ. η ανθρώπινη επιδερμίδα.

 



 
-pixels
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Κάθε pixel στο
μόνιτορ TFT
αποτελείται από
τρία sub-pixel
RGB. Ανάλογα με
το ποιό ανάβει
κάθε φορά,
δημιουργείται
με ανάμειξη
η αίσθηση
του συνεχούς
χρώματος.
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Δείτε το
ανανεωμένο site
του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος!


!
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Τα χρώματα στο
αφαιρετικό σύστημα
Εφαρμόζοντας
φίλτρα cyan,
magenta και
κίτρινου αφαιρούμε
διάφορες ποσότητες
βασικών χρωμάτων
από το λευκό
φως και έτσι
αναπαράγουμε
μια κάπως
περιορισμένη γκάμα
που προσεγγίζει
το σύνολο
των φυσικών
χρωμάτων.

Tυποποιήσεις

Ο

αντικειμενικός ορισμός του
χρώματος είναι απαραίτητος

για την σταθερή έγχρωμη
αναπαραγωγή. Όλα τα χρώματα
που απαντούν στον φυσικό
κόσμο ή μπορούν να παραχθούν
με τεχνητές μεθόδους, ορίζονται
με τρεις παραμέτρους: χροιά,
κορεσμό και φωτεινότητα ή
ορισμένη τιμή. Τα χαρακτηριστικά

Μοντέλο CMYK

αυτά αναπαρίστανται γραφιστικά

ο πρότυπο αυτό βασίζεται στην αρχή της “αφαίρεσης” φωτός. Στο RGB τα χρώματα

Τ

επάλληλους δίσκους: η

σχηματίζονται με την προσθήκη φωτός εξ ου και ονομάζεται “προσθετικό” σύστημα. Το

περιστροφική κίνηση αλλάζει τη

σε τριδιάστατο μοντέλο με

RGB προσαρμόζεται σε συνθήκες που το είδωλο είτε προσπίπτει σε φωτοευαίσθητη επιφάνεια

χροιά, η προς τα κάτω κίνηση δίνει

(αισθητήρας, Bayer matrix) είτε προβάλλεται (monitor, ΤV, προβολικό). Από την άλλη μεριά

τη φωτεινότητα και προς τα έξω

μια τυπωμένη σελίδα δεν μεταδίδει το φως, αλλά εν μέρει το απορροφά και εν μέρει το

αυξάνει τον χρωματικό κορεσμό.

αντανακλά. Είναι λοιπόν φανερό ότι στη διαδικασία της εκτύπωσης χρειάζεται ένα πρότυπο
διαφορετικό από το RGB.
Tην απάντηση δίνει το CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) που εφαρμόζεται στην
τυπογραφική εκτύπωση όπου τέσσερα ξεχωριστά “περάσματα” χρειάζονται για να

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές
που συμφωνήθηκαν από την
CIE τα τρία βασικά χρώματα του
συστήματος RGB ορίζουν τους
άξονες Χ(κόκκινο), Υ (πράσινο)

εξομοιώσουν μια εικόνα συνεχούς τόνου που πλέον αποδίδεται σε ραστεροποιημένη μορφή

και Ζ (μπλε). Με βάση τη μίξη

(με κουκίδες). Συνδυάζοντας κυανό, ματζέντα, κίτρινο και μαύρο ο τυπογράφος αναπαραγάγει

συγκεκριμένων τιμών στους

ένα μεγάλο μέρος της πραγματικής κλίμακας των χρωμάτων του φάσματος.

άξονες αυτούς μπορεί να οριστεί

Θεωρητικά θα αρκούσαν τα τρία πρώτα χρώματα (κυανό, ματζέντα και κίτρινο) για να

“αντικειμενικά” οποιοδήποτε

αποδώσουν τις αποχρώσεις και σε

χρώμα. Στον άξονα Ζ συμπίπτει το

συνδυασμό όλων και το μαύρο. Στην

ποσοστό του κίτρινου αλλά δεν

πράξη τα προστιθέμενα μελάνια δεν

φαίνεται εμφανώς στο επίπεδο

μπορούν να βγάλουν ρεαλιστικό μαύρο

γράφημα αφού απαιτεί τριδιάστατη
απεικόνιση.

παρά ένα σκούρο καφεπράσινο. Κατόπιν

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε

τούτου, η προσθήκη ξεχωριστού μαύρου

ότι ολόκληρη η κλίμακα

ήταν αναγκαία.

αποχρώσεων που απαντά στη

Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η λειτουργία

φύση δεν μπορεί να αποδοθεί

των δευτερευόντων (αφαιρετικών)

από τις διάφορες συσκευές

χρωμάτων CMY που είναι ταυτόχρονα

και τα μοντέλα. Πάντα έχουμε

τα βασικά στο αφαιρετικό μοντέλο. Όταν

μια λιγότερο ή περισσότερο

συνδυάζονται ανά δύο δίνουν τα βασικά.

ακριβή προσέγγιση. Όπως
φαίνεται και από την εικόνα που
δημοσιεύουμε, το μόνιτορ δίνει
κάποιο υποσύνολο, το μοντέλο
CMYK ένα άλλο και το μοντέλο
Για να αναπαραχθούν

Pantone μια λίγο διαφορετική σε

τα χρώματα στην

κάλυψη εκδοχή. Για αυτό και στο

τυπογραφία

Photoshop υπάρχει πρόβλεψη

εφαρμόζεται

για προειδοποίηση του χρήστη

ραστεροποίηση CMYK

με την ένδειξη “Out of gamut!”

δηλ. τοποθετούνται
υπό ορισμένη γωνία οι

όταν επιλέγει κάποιο χρώμα

κουκιδες των βσσικών

που στο CMYK δεν πρόκειται να

Cyan, Μagenta, Yellow

αναπαραχθεί με ακρίβεια.

και blac(K)
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   VARTA AA

photographer.mag

K   , ",     #   # 

 #:

1 2H 3H 4H 5H

9,

90€

17

€

25

€

31 36,
€

5€

         !

   ,    ,     &     courier (ACS)

  

   !

210 8541400 - info@photo.gr
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LAB color

T

o πρότυπο αυτό, αν και
λιγότερο γνωστό, παίζει

σημαντικό ρόλο στην εσωτερική
λειτουργία των προγραμμάτων
επεξεργασίας εικόνας. Για
παράδειγμα το Photoshop
χρησιμοποιεί εσωτερικά το LAB
Color προκειμένου να μετατρέψει
από RGB σε CMYK.
Αυτό συμβαίνει διότι το LAB

ΗSB

Color εμπεριέχει τις χρωματικές

ν και το RGB και το CMYK είναι τα παραδεκτά και διαδεδομένα χρωματικά μοντέλα,

A

LAB βασίζεται στα πρότυπα της

πολλοί χρήστες υπολογιστών βρίσκουν τα συστήματα αυτά περίπλοκα και προτιμούν

Commission Internationale de

κάτι πιο άμεσα κατανοητό. Το πρότυπο HSB απαντά σε αυτή την ανάγκη βασιζόμενο στον

L’Eclairage, μιας διεθνούς επιτροπής

τρόπο που λειτουργεί η ανθρώπινη όραση. Ηue είναι η απόχρωση (χροιά) και αντιστοιχεί

για την τυποποίηση των χρωμάτων.

περίπου στο χρώμα, δηλ. στο μήκος κύματος της ακτινοβολίας που ανακλάται από ένα

Το 1976 η CIE καθιέρωσε το

αντικείμενο. Saturation είναι ο κορεσμός δηλ. η ποσότητα του γκρι που περιέχεται σε

μοντέλο αυτό που είναι ανεξάρτητο

ένα χρώμα. Αν ο κορεσμός είναι υψηλός τότε η ποσότητα του γκρι είναι χαμηλότερη και

από το χρησιμοποιούμενο

το χρώμα φαίνεται πιο έντονο. Τέλος, Brightness είναι η φωτεινότητα δηλ. το μέτρο της

hardware.

γκάμες και των δύο μοντέλων. Το

έντασης του φωτός σε ένα χρώμα. Το HSB αναπαρίσταται συνήθως σε 3D.
Σύγκριση χρωματικών χώρων

Κατά τη συμβατική παραδοχή το ορατό φάσμα εκτείνεται ανάμεσα σε 400-700nm ή 4000-7000
Angstrom, περίπου. Όμως κατά άλλους φθάνουν από τα 380 ως τα 750nm αφού η αν8ρώπινη
όραση δεν έχει ακριβώς τα ίδια όρια όπως και όλα τα ανθρώπινα αυτιά δεν είναι ευαίσθητα
εξίσου στις ακραίες ακουστικές συχνότητες. Επίσης άλλοι έμβιοι οργανισμοί έχουν διαφορετική
προσληπτική ικανότητα στα άκρα του φάσματος και βλέπουν περισσότερο ειδικά στην πλευρά
του υπέρυθρου. Στο ανάπτυγμα βλέπουμε ότι τα όρια μεταξύ των χρωμάτων έχουν μια ομαλή
διαβάθμιση, κάτι σαν ντεγκραντέ.



Xρώμα

Μήκος κύματος σε νανόμετρα

Ιώδες

380 - 450

Βιολετί

420 - 450

Ορατό
φάσμα
Μοnitor
ευρείας
γκάμας

sRGB

Αdobe
RGB

Μπλε

450 - 495

Πράσινο

495 - 570

Κίτρινο

570 - 590

Πορτοκαλί

590 - 620

color space (CΜΥΚ) και το ευρύτερο

Κόκκινο

620 - 750

(χρώματα του ορατού φάσματος)
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To διάγραμμα χρωματικού χώρου
(άνω) αναπαριστά τη διαβάθμιση
ανάμεσα στον πιο περιορισμένο
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Πισίνα, Τόκιο,1980 © Françoise Huguier / Agence VU
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Παλιό ψαράδικο, Σιβηρία, 1992 © Françoise Huguier / Agence VU
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Hijab, Bandung, Iνδονησία, 2013© Françoise Huguier / Agence VU
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Jardin du luxembourg, Παρίσι, 1979 © Μarie-Paule Nègre

Marie-Paule Nègre
Mine de rien…
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75004 "$,&
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Festival du vent, Calvi, 1995 © Marie-Paule Nègre
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Guadeloupe, 1992© Marie-Paule Nègre

Βουδαπέστη, Ουγγαρία, 1994 © Μarie-Paule Nègre



 250 •    28 IOYI

2014

 30

ON LINE     O IMAGING - E  

'6$ "VB&] ($))! W V$'*)
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