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Ας ατενίσουμε με αισιοδοξία το μέλλον
Με την ελπίδα ότι σύντομα θα δρομολογηθούν βιώσιμες λύσεις στα προβλήματα της χώρας μας
Είθε οι μέρες που περνάμε να είναι η κορύφωση του δράματος που ζούμε στις επιχειρήσεις και στις δουλειές μας και σύντομα η
ανασφάλεια και η ανησυχία στην αγορά να παραχωρήσουν τη θέση τους στην ηρεμία και στην εμπιστοσύνη. Ας ευχηθούμε ακόμη ότι
ο πόνος που βιώσαμε όλοι μαζί τελευταία να μας κάνει να καταλάβουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον.
Είθε...
Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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Φαγητό για όλους...
Ένα αισιόδοξο βιντεάκι στο πνεύμα της εποχής

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 ο Μ.Κ. τον οποίο 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 Atelier: Mαρία Ιωάννου

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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I AM THE NIKON D5500. «3...2...1…
Τώρα!» Φωτογραφίζεις τον φίλο σου να κάνει ένα
άλμα πάνω από το skateboard που απεικονίζεται
στην αφίσα του street-artist και φωτογράφου με Νikon μηχανές
#2n4sv. Υπέροχη λήψη, αλλά μήπως θα μπορούσε να είναι
ακόμη καλύτερη; Είτε επιλέξεις εκείνη την απίστευτη προοπτική
που εντόπισες με την πτυσσόμενη οθόνη αφής είτε ακολουθήσεις με ευκολία ένα εντυπωσιακό άλμα χάρη στα 39 σημεία
εστίασης του συστήματος αυτόματης εστίασης, οι φωτογραφίες
σου θα είναι πάντα πολύ ευκρινείς και λεπτομερείς με 24,2
megapixel και υψηλό εύρος ISO. Θέλεις να μάθεις τη γνώμη των
φίλων σου για τις λήψεις σου; Mπορείς απλά να στείλεις τις αγαπημένες σου εικόνες στο smartphone σου και να τις μοιραστείς
από εκεί online. Ποια θα είναι η πιο δημοφιλής στο διαδίκτυο;
Εκτίναξε τον ενθουσιασμό σου στα ύψη και ανακάλυψε μοναδικούς τρόπους έκφρασης με την D5500.
nikon.gr/iamdifferent
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Λόγια μεγάλων φωτογράφων

Man Ray (1890-1976)

Όταν εκτός από τα φωτογραφικά έργα,
μιλούν και οι δημιουργοί

• Πάντα θα υπάρχουν αυτοί που κοιτάζουν μόνον

Σ

υνεχίζουμε αυτή την εβδομάδα με το δεύτερο και
τελευταίο μέρος των αποφθεγμάτων μεγάλων
δημιουργών, που με ενάργεια διατυπώνουν
συμπυκνωμένες απόψεις για τη φωτογραφία.
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Κορυφαίος εκπρόσωπος του σουρρεαλισμού
την τεχνική, που ρωτούν “πως”, όταν άλλοι πιο
φιλοπερίεργοι ρωτούν “γιατί”. Προσωπικά προτιμούσα
πάντα την έμπνευση από την πληροφόρηση.
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Ηenri Cartier Bresson
O φωτογράφος που εισήγαγε την έννοια της αποφασιστικής στιγμής (1908-2004)
• Για μένα φωτογραφία ειναι η αστραπιαία αναγνώριση, σε κλασματικό χρόνο, της σημασίας ενός γεγονότος.
• Οι πρώτες μας 10.000 φωτογραφίες είναι οι χειρότερες.
• Στη φωτογραφία το μόνο που θέλω είναι να καταγράψει ένα απειροελάχιστο μέρος της πραγματικότητας.

Ernst Haas
Φωτορεπόρτερ &
πρόεδρος Magnum
(1921-1986)
• Στη φωτογραφία
υπάρχει μόνο
ο δημιουργός
και η μηχανή.
Οι περιορισμοί
προκύπτουν από
τον ανθρώπινο
παράγοντα, επειδή
βλέπουμε μόνον
αυτό που είμαστε
εμείς.
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Elliott Erwitt
Mαιτρ της αποφασιστικής στιγμής
(1928-)
• Για μένα η φωτογραφία είναι τέχνη
της παρατήρησης. Έχει να κάνει με
την ανεύρεση κάποιου ενδιαφέροντος
στοιχείου στα πιο συνηθισμένα μέρη.
Κατανόησα ότι ελάχιστη σχέση έχει
με τα αυτονόητα που βλέπουμε και
πολύ μεγάλη με τον τρόπο που τα
αντιμετωπίζουμε.
• Ο λόγος να φωτογραφίζεις είναι να μην
αναγκάζεσαι να εξηγείς με λέξεις.

Robert Capa
(1913-1954)
Κορυφαίος πολεμικός ρεπόρτερ
• Αν οι φωτογραφίες σας δεν είναι
καλές δεν είσασταν αρκετά κοντά
στο γεγονός.

Μartin Parr φωτογράφος
ντοκουμέντου
(1952-)
• Μου αρέσει να συγχέω φαντασία
και πραγματικότητα. Το εργαλείο
μου είναι να χρησιμοποιώ τις
κοινωνικές προκαταλήψεις και τις
αντιστρέφω.
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Mεγάλος Φωτογραφικός Διαγωνισμός Μοm
Με θέμα «Ας γνωρίσουμε τον Αργοσαρωνικό»

Η

μεσογειακή φώκια Μοnachus Monachus και η
επανεμφάνισή της στα νερά του Αργοσαρωνικού
έγινε αφορμή και ευκαιρία για την προκήρυξη ενός
από τους πιο ενδιαφέροντες φετεινούς φωτογραφικούς
διαγωνισμούς. Ίσως δεν το έχουν αντιληφθεί όλοι αλλά τα
έργα βιολογικού καθαρισμού έχουν αρχίσει να αποδίδουν
καρπούς. Το οικοσύστημα του Αργοσαρωνικού, του
κόλπου που βρέχει τα νότια παράλια της Αττικής και
εκτείνεται από το Σούνιο ως αντίπερα στην Ερμιονίδα,
έχοντας ανακτήσει μεγάλο μέρος της καθαρότητάς των
νερών, προσελκύει ήδη την βιοποικιλότητα. Άνθρωποι
κολυμπούν στις ακτές, η αλιεία επιστρέφει και έχουν
αναφερθεί πολλές περιπτώσεις που φώκιες κολυμπούν ή
ξεκουράζονται σε βραχώδεις ακτές. Ο διαγωνισμός έχει μια
και μόνο φιλοδοξία. Να φέρει κοντά τους κατοίκους της
Αθήνας και της ευρύτερης περιοχής με το αναγεννημένο
περιβάλλον του Αργοσαρωνικού και να ζητήσει σχόλια,
μαρτυρίες και συνθέσεις με φωτογραφική μορφή που να
δείχνουν τη θάλασσα που ξαναζωντανεύει, τη σχέση του
ανθρώπου και το θαλάσσιο περιβάλλον, την ομορφιά του
θαλάσσιοιυ τοπίου, την βιοποικιλότητα και γενικότερα την
οικολογική διάσταση. Εκφραστείτε ελεύθερα, δημιουργείστε
και που ξέρετε, ίσως να κερδίσετε και βραβείο!

  

 

 





Αργοσαρωνικό!
 

      

 :

www.photo.gr/myphoto/mom

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΜΕΓΑΣ ΔΩΡΗΤΗΣ

ΔΩΡΗΤΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες:
www.photo.gr/myphoto/mom



 291 •    6 



2015

 9

ON LINE     O IMAGING - E  



 291 •    6 



2015

 10

ON LINE     O IMAGING - E  

Project$&8;
Spotlight

Abandoned Places
Η Nikon και ο φωτογράφος David de Rueda

Σε μια έρημη περιοχή των νότιων

Η

ακτών της Ισλανδίας βρίσκονται

σπανίως ή ποτέ. Από τα συντρίμμια ενός αεροσκάφους Douglas DC-3 έως τα προ πολλού
ξεχασμένα σοβιετικά διαστημόπλοια, οι εικόνες αυτές αποτελούν κομμάτι του Project
Spotlight: Abandoned Places (Επιχείρηση προβολής: Εγκαταλελειμμένα μέρη) της Nikon.
Το ταξίδι του David de Rueda διήρκεσε έξι εβδομάδες και κάλυψε εννέα χώρες, αναζητώντας
τα απομεινάρια του πρόσφατου παρελθόντος της Ευρώπης, εστιάζοντας ιδιαιτέρως στην
εποχή του Ψυχρού Πολέμου και στην εξερεύνηση της ενδοχώρας της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης. Συνολικά, ο David ταξίδεψε 44 ημέρες, φιλοδοξώντας να φωτογραφίσει αυτές τις
τοποθεσίες με έναν εντελώς νέο τρόπο. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η φωτογράφιση

συντρίμμια ενός αεροσκάφους

των ακόλουθων δύο πρωτότυπων σοβιετικών διαστημοπλοίων Buran που σπάνια έχουν
φωτογραφηθεί μαζί, σε μια εγκαταλελειμμένη αποθήκη, εκατοντάδες χιλιόμετρα μέσα
στην έρημο του Καζακστάν. Το Project Spotlight είναι μια πρωτοβουλία της Nikon που έχει
σχεδιαστεί για να στρέψει τους προβολείς σε φωτογράφους που υπερβαίνουν τα όρια της
φωτογραφίας με κάποιον τρόπο. Εστιάζει σε άτομα που δίνουν μια ξεχωριστή διάσταση στα
έργα τους έχοντας ως στόχο να απαθανατίσουν εικόνες που δεν έχουν παρουσιαστεί στο
παρελθόν και συνεργάζεται μαζί τους για να κάνει πραγματικότητα το φωτογραφικό έργο
των ονείρων τους. Κατά τη διάρκεια του έργου, ο David χρησιμοποίησε την Nikon D810 και
τους φακούς AF-S Nikkor 14-24mm f/2.8G ED, AF-S Nikkor 50mm f/1.8G και AF-S Nikkor
70-200mm f/2.8G ED VR II.

και λίγο light painting εντός του

Nikon συνεργάστηκε με τον φωτογράφο αστικoύ τοπίου David de Rueda για να
απαθανατίσουν εγκαταλελειμμένα μέρη στην Ευρώπη που έχουν φωτογραφηθεί



ΨΥΧΕΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ (Night Souls)
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αυτά τα προ καιρού ξεχασμένα
Douglas DC-3. Έφτασα εκεί στις 4 το
απόγευμα και, καθώς περιμέναμε,
το βόρειο σέλας έκανε σταδιακά
την εμφάνισή του στον ορίζοντα.
Θαύμασα αυτό το μαγικό θέαμα
μέχρι την αυγή και χρησιμοποίησα
έκθεση 90 δευτερολέπτων, καθώς
αεροπλάνου, για να τραβήξω
αυτήν τη φωτογραφία.

Παρακολουθήστε το ταξίδι του
David στον σύνδεσμο: http://nikonlife.
eu/events/project-spotlight/
abandoned-places/
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Η ΧΑΜΕΝΗ ΕΠΟΧΗ
(The Lost Era)
Αυτό είναι το μνημείο
Μπουζλούντα στη Βουλγαρία.
Αποφάσισα να το εξερευνήσω
βράδυ, αψηφώντας την πυκνή
ομίχλη που τύλιγε το βουνό,
για να βιώσω μια στενή επαφή
τρίτου τύπου!

ΥΨΗΛΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
(High Frequency)
Αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε
σε ένα πειραματικό εργοστάσιο
παραγωγής ρεύματος κοντά στη
Μόσχα που δεν χρησιμοποιείται
πλέον, το οποίο φυλασσόταν
από μισή ντουζίνα σκύλους.
Χρησιμοποιώντας όλη μας την
πειθώ, ο φύλακας μας επέτρεψε να
μπούμε. Καθώς ο ήλιος έδυε, είχα
λίγα λεπτά στη διάθεσή μου για να
βρω την τέλεια οπτική γωνία.
Ένα πουλί που έτυχε να πετάει
ψηλά, προσέδωσε ακόμα
περισσότερη ποιητικότητα στη
σκηνή.

ΠΑΓΩΜΕΝΑ ΑΣΤΡΑ
(Frozen Stars)
Πρόκειται για έναν
εγκαταλελειμμένο ραδιοσταθμό
στα βουνά της Ιταλίας. Μετά
από πεζοπορία περίπου τριών
ωρών μέσα σε χιόνι ύψους
50 cm, φτάσαμε σε αυτές τις
τεράστιες, παγωμένες κεραίες.
Πανσέληνος, ξάστερος ουρανός
και χιόνι παντού: η ατμόσφαιρα
ήταν εξωπραγματική. Θέλησα
να δημιουργήσω μια αίσθηση
αποκάλυψης, κάτι χαμένο στη
μέση του πουθενά.
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Η ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ
(The One)
Αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε
από το εσωτερικό του
εγκαταλελειμμένου εργοστασίου
παραγωγής ενέργειας κοντά στη
Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.
Είναι ένα εντυπωσιακό μέρος,
με μια απίστευτη αίσθηση
ισορροπίας, εγκαταλελειμμένο
εξοπλισμό παντού και μια έντονη
ατμόσφαιρα που σε στοιχειώνει.
Ένιωθα ότι βρισκόμουν σε ταινία
επιστημονικής φαντασίας και ήθελα
να δημιουργήσω τον δικό μου
κόσμο με αυτήν τη φωτογραφία.

ΜΗΝ ΠΕΣΕΙΣ
(Don’t Fall)
Πρόκειται για μια παράξενη
κατασκευή που βρήκα κοντά στη
Σόφια της Βουλγαρίας. Το κτίριο
έμοιαζε να με τραβάει προς τα μέσα.
Με αυτήν τη φωτογραφία, θέλησα
να εκφράσω κάτι αδύνατο, όπως τα
έργα του Έσερ.

Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ
(The Creator)
Δίπλα από το καφέ Πριπιάτ
βρίσκεται ο παλιός σταθμός των
λεωφορείων. Στην ταράτσα του,
υπάρχει αυτό το συναρπαστικό
δωμάτιο από γυαλί. Θέλησα να
δημιουργήσω κάτι με γραφικά
στοιχεία, χρησιμοποιώντας
έκθεση μακράς διαρκείας και light
painting Πρόκειται, επίσης, για ένα
αυτοπορτραίτο.
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Hasselblad
Η Lusso θα είναι η τελευταία
rebranded κάμερα

H

Hasselblad είναι μια θρυλική

εταιρία στο χώρο της
φωτογραφίας και έχει συνδέσει το
όνομα της με ιστορικά γεγονότα.
Ωστόσο, η επιλογή της να
επανασχεδιάζει φωτογραφικές
μηχανές της Sony, χρησιμοποιώντας
πολυτελή υλικά, επιφέρει
συχνά αρνητικές κριτικές από
πολλούς. Να σημειωθεί πως το
ανακατασκευασμένο σώμα της
εκάστοτε μηχανής πωλείται 4-5 φορές
πάνω από τη τιμή του πρωτοτύπου
μοντέλου της ιαπωνικής εταιρίας.
Ωστόσο αυτά ανήκουν στο παρελθόν,
καθώς ο CEO της Hasselblad,
Perry Oosting γνωστοποίησε σε
συνέντευξη του πως το μοντέλο
Lusso θα αποτελέσει και το τελευταίο
rebranded μοντέλο επειδή η εταιρία
επιθυμεί πλέον να επικεντρωθεί στις
βασικές της αξίες. Συγκεκριμένα, η
Lusso, που βασίζεται στην Sony a7R
παρουσιάστηκε πριν δύο βδομάδες,
θα κυκλοφορήσει σε μόλις 100
κομμάτια και θα είναι διαθέσιμη μόνο
στο Χονγκ Κονγκ.

Οι πρώτες οθόνες UHD με τεχνολογία AMD FreeSync

Εν κατακλείδι, θα έχει ενδιαφέρον να
δούμε αν η σουηδική εταιρία ύστερα

H

από αυτή την κίνηση, έχει σκοπό να
γράψει μια νέα σελίδα στην ιστορία

ψυχαγωγίας, όσο και των επαγγελματιών, που δίνουν έμφαση στη λεπτομέρεια.
Η σειρά UE590 είναι διαθέσιμη σε 23,5in. ή 28in. διαθέτοντας περισσότερα

της, κατασκευάζοντας ένα μοντέλο
ψηφιακής μηχανής που θα φέρει τα
γνωστά πρότυπα ποιότητας και θα
απευθύνεται στους πολλούς, δίχως
να έχει το υψηλό κόστος που μας

από 8 εκατομμύρια pixels και τέσσερις φορές την ευκρίνεια full HD. Πρόκειται
για τα πρώτα μοντέλα της εταιρίας που υποστηρίζουν την τεχνολογία AMD
FreeSync, η οποία συγχρονίζει το refresh rate της οθόνης με το frame rate της
κάρτας γραφικών AMD του χρήστη, δημιουργώντας ισχυρά γραφικά. Ο χρόνος
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Samsung επεκτείνει τη γκάμα των UHD οθονών της στοχεύοντας στην
κάλυψη αναγκών τόσο των καταναλωτών που αναζητούν ένα μέσο

απόκρισης μόλις ενός millisecond στο μοντέλο των 28 ιντσών και το refresh
rate των 60 Hz περιορίζει τα προβλήματα στην εικόνα και δημιουργεί μια
βελτιωμένη και ομαλότερη εμπειρία θέασης. Όσο αφορά τη συνδεσιμότητα και
οι δύο διαθέτουν ενσωματωμένες θύρες DisplayPort (DP 2.1), δύο θύρες HDMI,
HDMI 2.0 και HDMI 1.4a (4K στα 30Hz). Οι HDMI 2.0 και DP 2.1 υποστηρίζουν
ανάλυση 4Κ στα 60Hz, η οποία είναι δύο φορές μεγαλύτερη από τη μέγιστη
ανάλυση που μπορεί να προσφέρει το HDMI 1.4a (4Κ στα 30Hz). Με στόχο την
αύξηση της παραγωγικότητας, η νέα σειρά επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίζουν
το περιεχόμενο που παρακολουθούν ανάλογα με τις δικές τους προσωπικές
ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργία Picture-by-Picture (PBP) εξασφαλίζει
ότι το περιεχόμενο μπορεί να προβάλλεται από δύο διαφορετικές πηγές
διατηρώντας την ποιότητα της εικόνας. Αντίστοιχα, ένα ποσοστό που φτάνει
μέχρι και το 25% της οθόνης μπορεί να ανατοποθετείται και να αυξομειώνεται
σε μέγεθος, σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία
Picture-in-Picture 2.0 (PiP). Σχετικά με τη κατανάλωση ενέργειας, η λειτουργία
Eco-Saving Plus βοηθά στον περιορισμό της φωτεινότητας με στόχο την ενίσχυση
της ενεργειακής απόδοσης. Τα δύο μοντέλα της σειράς UE590 κυκλοφορήσουν
ήδη στην ελληνική αγορά μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών της.

έχει συνηθίσει στις μηχανές μεσαίου
φορμά.



Samsung

2015
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H μεγάλη γιορτή της σύγχρονης φωτογραφίας

32 εκθέσεις
76 φωτογράφοι
37 χώρες
600 φωτογραφίες
12 video projects
370 photobooks

Niina Vatanen

Andreas Mühe

Έως 26 Ιουλίου · Μουσείο Μπενάκη (Κτήριο Πειραιώς)

ATHENS PHOTO FESTIVAL 2015

WWW.PHOTOFESTIVAL.GR



 291 •    6 



2015

 16

ON LINE     O IMAGING - E  

Tamron και Sigma
Λύνουν το πρόβλημα
συμβατότητας με τη
Canon 5DS/5DS R

H

δύο εταιρίες ανακοίνωσαν την

αναβάθμιση firmware των
φακών τους με σκοπό να λύσουν τα
προβλήματα που είχαν αναφερθεί
τους προηγούμενους μήνες σχετικά
με τη λειτουργία live view των EOS
5DS/5DS R. Παρόμοιο θέμα είχε
παρουσιαστεί και στις EOS 760D και
750D. Αυτό σημαίνει ότι τα τελευταία
μοντέλα της ιαπωνικής εταιρίας
έχουν αλλάξει τον τρόπο χειρισμού
των φακών, σύμφωνα με τους δύο
κατασκευαστές. Πιο συγκεκριμένα
κατά τη χρήση του live view η Tamron
δηλώνει πως για έξι από τα μοντέλα
της, η αυτόματη εστίαση δεν ήταν
δυνατή, ενώ οι φακοί της Sigma δεν
λειτουργούσαν καθόλου. Αμφότερες
οι εταιρίες καλούν τους χρήστες
των φακών που αντιμετωπίζουν
τα παραπάνω προβλήματα να
απευθύνουν στα τοπικά service για
την οριστική επίλυση τους. Ωστόσο,

Apple

σημειώνουν πως οι φακοί που
αποστάλθηκαν μετά τις 11 Μαΐου δεν
επηρεάζονται από αυτό το ζήτημα.

Τεχνολογία διπλής κάμερας στο επόμενο iPhone;

Ό

λο και ενισχύονται οι φήμες για την ολοκλήρωση του συστήματος dual-camera
από την Apple καθώς το τελευταίο διάστημα αποκαλύπτονται συνεχώς σχετικές

πατέντες. Η πιο πρόσφατη εξέλιξη του θέματος περιλαμβάνει την εξαγορά της LinX
από τον τεχνολογικό κολοσσό με στόχο να εξαλείψει τα μέχρι τώρα προβλήματα
που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη τεχνολογία. Τα πιο σημαντικά εμπόδια για την
υλοποίηση της είναι το θέμα του blurring αλλά και οι ανεπαρκείς προμήθειες. Η Apple
ασχολείται με τη τεχνολογία dual lens τα τελευταία τρία χρόνια και οι καινοτομίες της
LinX πιθανώς δώσουν οριστική λύση. Εν το μεταξύ η Apple φαίνεται να έχει βρει τον
προμηθευτή που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παραγωγής. Τον προηγούμενο
μήνα είχε γίνει λόγος για την ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας στο iPhone 6s,
ωστόσο με δεδομένη την επικείμενη άφιξη του μοντέλου, φαίνεται πιο πιθανό να
δούμε το χαρακτηριστικό στην 7η έκδοση.

Polaroid Cube+
Με προσθήκη Wi-Fi

Η

Polaroid πρόσθεσε ένα νέο μέλος στην σειρά καμερών
Cube, to Cube+. Η η πρώτη εμφάνιση έγινε στην έκθεση
τεχνολογίας CE Week της Νέας Υόρκης. Ουσιαστικά, η μόνη
διαφορά με τον προκάτοχο μοντέλο είναι το ενσωματωμένο Wi-Fi
το οποίο επιτρέπει τον ασύρματο χειρισμό και το διαμοιρασμό
του υλικού μέσω του Polaroid Cube+ app (iOS ή Android). Κατά
τα άλλα το Cube+ μπορεί να εγγράψει video 1080p και διαθέτει
ενσωματωμένο μαγνήτη για την τοποθέτηση του σε μεταλλικά
αντικείμενα, κάτι που συμβάλει στην ευελιξία του. Έχει σχήμα
κύβου, εξωτερικό σχεδιασμό από καουτσούκ, ενώ το μοναδικό
hard-key στην κορυφή του παραμένει Θα είναι διαθέσιμο σε τρία
χρώματα: γαλάζιο, ροζ και μαύρο.
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Αργοσαρωνικό!
Στα πλαίσια του προγράμματος
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MACRO για iPhone
Για κατόχους smartphone με
χόμπι τη μακροφωτογραφία

Ε

ίναι γνωστά και διαδεδομένα τα

αξεσουάρ τύπου lens converter
για smartphones, ιδιαίτερα δε για
iPhone. Kυρίως πρόκειται για tele ή
wide converter δηλ. μετατρέπουν
το φακό σε τηλεφακό ή ευρυγώνιο.
Στην περίπτωση της εταιρίας Moment
παρατηρούμε ότι πρωτοτύπησε
αφού έφερε στην αγορά ένα macro
converter για iPhone που κατά
τους κατασκευαστές της προσφέρει
μεγέθυνση 10x (!) σε εστιακή
απόσταση 25mm. H σχεδίαση
είναι σοβαρή με πολλαπλά οπτικά
στοιχεία, πολλαπλή αντιανακλαστική

Olympus
l
Air 01

επίστρωση κλπ.

Ήδη διαθέσιμο στις ΗΠΑ

Θ

υμάστε την πρόταση Olympus για μία lens camera,αντίστοιχη της σειράς Sony QX,
δηλ. το project Air 01 που ειχε κάνει την εμφάνισή του στις αρχές του χρόνου;

Tην είχαμε αναλύσει μάλιστα σε πρόσφατο Περισκόπιο στο Weekly. Το Οlympus Air
01 δέχεται φακούς Micro 4/3 και βασίζεται σε αισθητήρα 4/3 Live MOS 16Megapixel.
Στην πράξη είναι μια κανονική κάμερα χωρίς οθόνη και ελάχιστα χειριστήρια αλλά
με διασύνδεση USB, Bluetooth και WiFi και αποθήκευση σε κάρτες MicroSD. To
ενδιαφέρον είναι ότι ζυγίζει μόλις 150γρ. ενώ μαζί με μικρούς σε διαστάσεις φακούς
τύπου pancake οι εξωτερικές διαστάσεις είναι πράγματι μικροσκοπικές. Ένα ακόμη
πλεονέκτημα είναι η ανοικτή αρχιτεκτονική αφού η Olympus διαθέτει Software
Development Kit στους ενδιαφερόμενους.

Leica
Έρευνα για τον αισθητήρα επόμενης γενιάς

Μ

ετά τα δημοσιοποιημένα προβλήματα διάβρωσης σε αισθητήρες CCD στα μοντέλα Μ9,
Μ9-π, Μοnochrom και Μ-Ε που φορούσαν τον αισθητήρα Kodak KAF-18500 και το
προστατευτικό φίλτρο Schott S8612, η Leica έχει υποσχεθεί την αποκατάσταση της ζημίας σε
όσους κατόχους μηχανών παρατηρηθεί. Τώρα το εργοστάσιο είναι στα τελικά στάδια για μια
οριστική λύση στο πρόβλημα. Οι αισθητήρες που θα χρησιμοιούνται για αντικατάσταση των
προβληματικών παρτίδων στο μέλλον θα περνούν ειδικά τεστ αξιοπιστίας για να τεκμηριώνεται
ότι δεν θα έχουν προβλήματα αξιοπιστίας σε βάθος χρόνου.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Εκτυπωτής Epson Stylus Pro
7900 σε άριστη κατάσταση.
Τιμή 1300€. Αμπελόκηποι.
Πληροφορίες:
kostas@pixelonpaper.gr.
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Kυκλοφορεί στα περίπτερα
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Ι.Ι.Ε.Κ. E.S.P.
Διαγωνισμός φωτογραφίας

Τ

ο Ι.Ι.Ε.Κ. E.S.P. διοργανώνει

διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα
το καλοκαίρι στην πόλη. Το πρώτο
βραβείο του διαγωνισμού είναι η
δωρεάν παρακολούθηση του Α΄ έτους
του Ι.Ι.ΕΚ. E.S.P. (αξίας 3000 €) και το
δεύτερο βραβείο η έκπτωση 50% των
διδάκτρων του Α΄ έτους. Στους δύο
επόμενους νικητές θα δοθούν ένα
Apple iPhone 6 Plus 128GB (αξίας 900
€) και η έκπτωση 50% των διδάκτρων
του προγράμματος e-Learning
(αξίας1000 €).
Ο αριθμός των φωτογραφιών δεν
πρέπει να ξεπερνά τις 3 φωτογραφίες,
Α/Μ ή έγχρωμες, διαστάσεων 10x15
εκ. έως 24x30 εκ. Η παράδοση
μπορεί να γίνει με ένα από τους τρεις
τρόπους : α) συμβατική μορφή ή
β) ψηφιακή μορφή CD (ανάλυση
300dpi, φορμά JPEG) ή γ) με e-mail
στη διεύθυνση phoesp@gmail.
com. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε
ερασιτέχνες φωτογράφους με διάθεση
να εμβαθύνουν το ενδιαφέρον τους
στο φωτογραφικό μέσο. Στείλτε τις
φωτογραφίες και ένα βιογραφικό σας
από 17/08/15 έως 11/09/15 (σφραγίδα
ταχυδρομείου) στην παρακάτω
διεύθυνση:
Ι.Ι.Ε.Κ E.S.P.
Ναυμαχίας Έλλης 3-5, Λαδάδικα ,Τ.Κ
54625, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 541148, Fax: 2310 541709,
url: www.esp.gr

Canon
Προειδοποιεί για απομιμήσεις του Speedlite 600EX-RT

Π

ρόσφατα εντοπίστηκαν στην αγορά αρκετά φλας που έχουν σχεδόν ίδια
εμφάνιση με το μοντέλο Speedlite 600EX-RT και φέρουν το λογότυπο
Canon, αλλά όπως προειδοποιεί η ιαπωνική εταιρία αποτελούν απομιμήσεις και οι
καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Βεβαίως, τα παράνομα αυτά
προϊόντα δεν έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας-ποιότητας
που έχουν θεσπισθεί από την Canon με αποτέλεσμα να μην ταυτίζονται με τα επίσημα
χαρακτηριστικά των αυθεντικών μοντέλων και δυνητικά ίσως είναι επικίνδυνα
για την ασφάλεια των χρηστών.
Πιο συγκεκριμένα οι διαφορές εστιάζονται: στον μοχλό κλειδώματος στο hotshoe,
στο τρόπο λειτουργίας του και στα γραφικά της οθόνης όταν η συσκευή βρίσκεται
σε custom λειτουργία. Για εκείνους που έχουν ήδη προχωρήσει στην αγορά του
συγκεκριμένου μοντέλου, η εταιρία παρέχει έναν πίνακα γραφημάτων για να
βοηθήσει τους χρήστες να διακρίνουν αν το προϊόν της κατοχής τους είναι αυθεντικό
ή όχι. Ακόμα σημειώνει πως ο σίγουρος τρόπος για την εξασφάλιση ενός αυθεντικού
προϊόντος είναι οι αγορά από αξιόπιστα και γνωστά καταστήματα.
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Sony
Προετοιμάζει σταθερό
διάφραγμα f/4 για τον
28-70mm FE OSS;

Μ

ία πρόσφατη πατέντα της

Sony παρουσιάζει τον
τρόπο λειτουργίας ενός νέου
φακού 28–70mm OSS FE με
διάφραγμα f/4.0 σε όλο του το
εύρος. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
κατατέθηκε τον Οκτώβριο του
2013 και παρουσιάζει τον φακό
τα αποτελείται από 13 στοιχεία σε
9 ομάδες, συμπεριλαμβανομένου
ένα ED (Extra-low Dispersion).
Επίσης, γίνεται αναφορά για τον
σταθεροποιητή OSS (Optical
Steady Shot) αλλά και για
μηχανισμό εσωτερικής εστίασης
(4th group in illustration).
Προς στιγμή, δεν υπάρχουν
περισσότερες πληροφορίες για το
αν θα υλοποιηθεί η ιδέα. Αν γίνει
πραγματικότητα, λογικά ο νέος
φακός θα αντικαταστήσει τον
28–70mm F3.5–5.6 FE OSS.

Disneyland
Απαγόρευση των selfie stick στα θεματικά πάρκα της

Τ

ην ώρα που η μόδα των selfie stick καλά κρατεί οι απαγορεύσεις τους ολοένα
αυξάνονται λόγω διάφορων περιστατικών που έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια των
ανθρώπων. Οι απαγορεύσεις ξεκίνησαν από τα γήπεδα, ύστερα ακολούθησαν μερικά
από τα σημαντικότερα μουσεία παγκοσμίως και τώρα ο επόμενος σταθμός είναι τα
θεματικά πάρκα. Τα Disney World και Disneyland προχώρησαν σε πλήρη απαγόρευση
του συγκεκριμένου προϊόντος, που σημαίνει πως οι επισκέπτες δεν θα είναι σε θέση να
κάνουν λήψη φωτογραφιών χρησιμοποιώντας selfie stick στα θεματικά πάρκα της Disney
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στις ΗΠΑ. Ανάλογα μέτρα θα υιοθετήσουν
τα αντίστοιχα πάρκα της Disney σε Παρίσι και
Χονγκ Κόνγκ. Πριν από την απαγόρευση, τα
selfie sticks επιτρέπονταν κατά τη βόλτα στο
πάρκο, αλλά όχι τη διάρκεια συμμετοχής σε
κάποιο παιχνίδι. Το μέτρο ισχύει από τις 30
Ιουνίου.
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Nέοι
έοι φακοί Νikon
Ανεβασμένο zoom γενικής χρήσης και δύο prime telephoto

Σ

ε όσους ζητούν κάτι περισσότερο από το στάνταρ, περιορισμένης φωτεινότητας φακό του κιτ, η Nikon προτείνει
το νέο zoom DX format 16-80mm f/2,8-4.0 ειδικά για μηχανές με αισθητήρα APS-C. O φακός καλύπτει

φάσμα εστιακών αποστάσεων ισοδύναμο με 24-120mm και επιπλέον φέρει πολλαπλή επίστρωση Nano Crystal
και ηλεκτρομαγνητικό διαφράγματος ίριδας. Ενισχύοντας την απήχησή του ο φακός ενσωματώνει σύστημα
οπτικής σταθεροποίησης VR με πλεονέκτημα 4stop στις λήψεις στο χέρι. Αποτελείται από 17 οπτικά στοιχεία σε 13
γκρουπ εκ των οποίων τρία ασφαιρικά και τέσσερα χαμηλής διάχυσης Low Dispersion. O φακός είναι ό πρώτος
της σειράς DX που φοράει το χρυσό Ν, ενδεικτικό της ποιοτικής πολλαπλής επίστρωσης σε συνδυασμό με ειδική
επίστρωση fluorine στις επιφάνειες του εμπρός και πίσω στοιχείου που προστατεύουν από αποτυπώματα, βρωμιά
και κατάλοιπα. Στην γκάμα των οπτικών Nikkor προστίθενται δύο εξωτικοί super telephoto, o ΑF-S Nikkor 500mm
f/4E FL ED VR και ο αντίστοιχος AF-S Nikkor 600mm f/4E FL ED VR με τα ίδια χαρακτηριστικά και φωτεινότητα. Ο
καινούργιος 500άρης είναι κατά 800γρ. Ελαφρύτερος από το προηγούμενο μοντέλο ενώ ενσωματώνει τρία στοιχεία
Extra Low Dispersion. O δεύτερος είναι 1450γρ. Ελαφρύτερος από το προηγούμενο μοντέλο, έχει και αυτός
πολλαπλή επίστρωση Nano Crystal, δύο στοιχεία Fluorite και σταθεροποίηση VR.

Sony
Eπένδυση 4 δισ δολ. για αύξηση παραγωγής αισθητήρων

H

μεγάλη ζήτηση των πετυχημένων αισθητήρων της ωθεί τη Sony να διευρύνει την παραγωγική της βάση. Μέχρι τώρα έχει
κατακτήσει μερίδιο 40% περίπου στην αγορά imaging sensor και τώρα με την επένδυση 4 δισ.δολ. Αναμένεται να πολλαπλασιάσει
το παραγωγικό δυναμικό. Για το σκοπό αυτό θα εκδώσει νέες μετοχές και το ποσό που θα προκύψει από την αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου θα επενδυθεί εξ ολοκλήρου σε stacked CMOS αισθητήρες. Μεγάλη είναι η ζήτηση από κινέζους κατασκευαστές smartphone
και tablet την οποια η Sony προς το παρόν αδυνατεί να ικανοποιήσει.
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