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Editorial

Editorial
  

Πριν καν στεγνώσει το μελάνι – όπως
έλεγαν οι παλιοί δημοσιογράφοι –
από το προηγούμενο κείμενό μου



  
€6,90

B' EΞΑΜΗΝΟ 2015

(PBWeekly No 297), η πληροφορία
κατέφθασε από τη Γαλλία:
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Οι “κουτόφραγκοι” ιδρύουν Εθνικό
Συμβούλιο Φωτογραφίας μέχρι τα
τέλη του 2015. Άραγε τι τους έπιασε
ξαφνικά; Τι το θέλουν; Μήπως δεν
έχουν οργανωμένα φωτογραφικά
Μουσεία; Μήπως δεν έχουν ισχυρό
συνδικαλισμό στον κλάδο; Μήπως δεν
έχουν από δεκαετίες θεσμοθετημένη
φωτογραφική εκπαίδευση σε όλες τις
βαθμίδες;

ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΞΙΑ

Photoshop

Nέα εργαλεία & δυνατότητες
ες

Α

ς δούμε λοιπόν το σκεπτικό
ίδρυσης ενός τέτοιου οργάνου

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Εξοπλισμός

Mac ή PC; • Οθόνες & Printer
nter
Aποθήκευση • Καλιμπράρισμα
σμα

όπως το έχουν φανταστεί οι φίλοι μας οι
Γάλλοι. Η πρώτη επίσημη ανακοίνωση

   

για την ίδρυσή του έγινε πριν λίγο
καιρό από την υπουργό Πολιτισμού της
Γαλλίας κ. Fleur Pelerin. Έτσι σύμφωνα
με τα λεχθέντα, το (Γαλλικό) Εθνικό

Έχουν να κάνουν με την προστασία
των πνευματικών δικαιωμάτων των
φωτογράφων από την ανεξέλεγκτη
κλοπή που συντελείται στο διαδίκτυο,
τη διασφάλιση των προϋποθέσεων για
την ομαλή λειτουργία του επαγγέλματος
στο σημερινό διεθνοποιημένο και άκρως
ανταγωνιστικό περιβάλλον, τη διά
βίου επιμόρφωση των επαγγελματιών
φωτογράφων στις νέες τεχνολογίες κ.α.
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Συμβούλιο Φωτογραφίας θα υπάγεται
διοικητικά στο (Γαλλικό) Εθνικό

Eπιτέλους ένα πρόγραμμα για φωτογράφους!

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ Η λογική και οι δυνατότητες του προγράμματος
IMPORT & LIBRARY Η εισαγωγή & η διαχείριση φωτογραφιών
Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ Βήμα-βήμα όλες οι κινήσεις
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Τοπίου, προοπτικής, πορτραίτου κ.α....

9 771105 394004

Σελίδες

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ.
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

64 LIGHTROOM

54

Γνωριμία με το πρόγραμμα
ό
& πολλές
λλέ ασκήσεις εφαρμογής

ISSN 1105-3941

Συμβούλιο Τεχνών που λειτουργεί
εδώ και πολύ καιρό ως ανεξάρτητος
Οργανισμός του (Γαλλικού) Υπουργείου
Πολιτισμού. Θα απαρτίζεται από δύο
ισότιμα “Κολλέγια Επιτρόπων” όπως
τιμητικά ονομάζονται ή για να το πούμε
πιο απλά από δύο ισότιμες επιτροπές:
Την επαγγελματική και την επιστημονική.
Η επαγγελματική επιτροπή θα
συνεδριάζει με μόνιμα θέματα στην
ατζέντα της, την ανεύρεση λύσεων στα
προβλήματα των επαγγελματιών του
φωτογραφικού κλάδου που είναι πολλά.



 

MOΝΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟ Νο 8 - ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
24/9/2015 5:07:49 μμ
Θέμα: Η επεξεργασία φωτογραφίας με έμφαση στο LIGHTROOM. Αναζητήστε το πριν εξαντληθεί!!!

Cover.indd 1

Ιδρύεται Εθνικό Συμβούλιο Φωτογραφίας
Φυσικά όχι στην Ελλάδα αλλά στη Γαλλία...

Η επιστημονική επιτροπή θα ασχολείται με την καλλιτεχνική και δημιουργική φωτογραφία:
Από την διαφύλαξη, συντήρηση και αξιοποίηση της φωτογραφικής κληρονομιάς μέχρι
την προώθηση και τη διάδοση της σύγχρονης φωτογραφικής παραγωγής και εν γένει με
ο,τιδήποτε έχει να κάνει με την καλλιτεχνική φωτογραφική δημιουργία.
Ποιος Έλληνας Υπουργός Πολιτισμού έχει αναλάβει τέτοιες πρωτοβουλίες στη χώρα μας;
Ποιος Έλληνας Υπουργός Πολιτισμού πιστεύει ότι ο πολιτισμός μας και γιατί όχι η οικονομία
μας έχουν πολλά να κερδίσουν από την δυναμική ανάπτυξη του φωτογραφικού κλάδου;
Κανείς... με ίσως τον Θάνο Μικρούτσικο που πραγματικά ασχολήθηκε πριν είκοσι χρόνια,
φωτεινή εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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Ο κάθε φωτογράφος έχει τη δική του ματιά!
Και το δικό του ...στύλ

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.Σ. 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: Γωγώ Παπαϊωάννου

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 A NIKON DSLR. Άφησε τη φαντασία
σου ελεύθερη και δες τι μπορεί να συμβεί. Αυτό είναι
το σκεπτικό της Isabelle και τoυ Alexis όταν φωτογραφίζουν τα πολύχρωμα σύννεφα καπνού με τις Nikon μηχανές τους.
Το αποτέλεσμα είναι καθηλωτικό. Δοκίμασέ το κι εσύ και ανακάλυψε πώς η έμπνευση μπορεί να κάνει τις φωτογραφίες σου να ξεχωρίζουν. Η μεγάλη ποικιλία φακών NIKKOR σού δίνει τη δημιουργική ελευθερία που χρειάζεσαι. Απαθανάτισε το όραμά σου με απόλυτη ακρίβεια χάρη στη θρυλική απόδοση του συστήματος αυτόματης εστίασης της Nikon. Ακόμη και σε υψηλά ISO θα έχεις υπέροχα αποτελέσματα που θα μπορείς να τα μοιραστείς στη στιγμή με
το ενσωματωμένο Wi-Fi. Ποια είναι η λήψη των ονείρων σου; Βγες
έξω και κατάγραψέ την με τη Nikon.

Φωτ.: © Isabelle & Alexis

I AM THE PERFECT SHOT

Επισκεφθείτε το nikon.gr/iamdifferent

Nikon D-SLR_21x28.indd 1
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superzoom f/2,8.
Κάπου άρχισε η γκρίνια. Γιατί
στο upper management αυτών
των εταιριών που διψούν για
γρήγορη, εκθετική ανάπτυξη
και πολλά κέρδη, δεν υπάρχει
η έννοια της κουλτούρας που
χαρακτηρίζει τον κόσμο της
φωτογραφίας. Δεν κατανοούν την
προσήλωση των φωτογράφων
ο καθένας με την μάρκα που
αγαπάει και έχει αναπτύξει μακρά
σχέση μαζί της (πείτε με company
loyalty...) Δεν καταλαβαίνουν
το βάθος χρόνου που απαιτείται
για να αποκτήσει εκτίμηση και
αναγνώριση ένα brandname και
πόσες προσπάθειες συνεπάγεται.

Από το press event στην Photokina 2014, όταν ανακοινώθηκε η NX1

σαν κακό αστείο τις SLT;) μόλις
τώρα ανακάμπτει που έβγαλε

Η περίπτωση Samsung
Aποσύρεται από τα φωτογραφικά;

προϊόντα με προσωπικότητα και
μοναδικότητα δηλ. τη Full frame

Η τεράστια κορεάτικη εταιρία μόνη της παράγει το 25% του εθνικού ακαθάριστου προϊόντος
(GNP) της χώρας της, ενώ έχει 70 θυγατρικές. Στην Koρέα αναφέρεται με σεβασμό ως chaebol,

σειρά Alpha.
H Samsung, βιάζεται και φυσικό
είναι να απογοητεύεται γιατί τα

το συνώνυμο της πολυεθνικής, αλλά με θετικό περιεχόμενο και γενικό θαυμασμό, στο βαθμό
που κάποιοι μιλούν για κράτος εν κράτει. Κι όμως είναι μια οικογενειακή υπόθεση που
διοικείται με σιδηρά πυγμή από το γιό του ιδρυτή Lee Kun Hee, τον Lee Jae Yong.

Ε

νώ η Samsung κερδίζει σε άλλα γήπεδα, κυρίως των ημιαγωγών όπου έχει εξελιχθεί σε
παγκόσμιο ηγέτη, το υψηλό της εταιρικό προφίλ έχει τα τελευταία χρόνια κτιστεί πάνω

στην δημοφιλία των smartphone Galaxy. Προτιμώντας το σίγουρο δρόμο του λειτουργικού
Android και συνακόλουθα την σφαίρα επιρροής της Google, η Samsung διάλεξε τoν δρόμο της
κυριαρχίας στο hardware των smartphone. Δεν είχε δηλ. το όραμα της Apple να επιβάλει και το
δικό της λειτουργικό παρότι τα κεφάλαια δεν της έλειπαν. Έκανε πολλές εξαγγελίες για το Tizen,
εναλλακτική λύση απέναντι στο Android, αλλά τον περασμένο Φεβρουάριο έτυχε δυσμενούς
κριτικής για το πρώτο κινητό με Tizen, το Galaxy Z1. To τελευταίο επικρίθηκε ως αντίγραφο
του Android χωρίς προσωπικότητα και καινοτομία. Την ίδια στιγμή, οι Κινέζοι κατασκευαστές
smartphone, Ηuawei, Xiaomi, ZTE κλπ. παίρνουν τα ηνία στην τεράστια εσωτερική τους αγορά και
την υπόλοιπη ΝΑ Ασία, απειλώντας τη λάμψη του Γαλαξία. Η επίσης κορεάτικη LG, ανταγωνίζεται
σκληρά τη Samsung εποφθαλμιώντας να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη, στα smartphones
τουλάχιστον. Στην ίδια περίπου συγκυρία, η Samsung έχει προβλήματα στον τομέα του Imaging.
Η ακραία ανταγωνιστικότητα διαπνέει το επιχειρηματικό προφίλ της εταιρίας και επιβάλλεται από το
ανώτερο management σε όλο το προσωπικό που ανά τον κόσμο ξημεροβραδιάζεται στα γραφεία
“γιατί έτσι πρέπει τα στελέχη να δουλεύουν”. Μέχρι και γιαπωνέζοι manager αγανακτούν με τα
κορεάτικα εργασιακά ήθη και διαμαρτύρονται όταν τους εξομοιώνεις στην εργασιομανία τους.
Στον κόσμο της φωτογραφίας χαμογελούν με σημασία όταν θυμούνται τις εξαγγελίες της Samsung
για κατάκτηση μεριδίου ενός τετάρτου της αγοράς φωτογραφικών. Πράγματι από τεχνολογικής
πλευράς η Samsung έκανε πολλά. Ξεκίνησε με compact, τις βελτίωσε, συνεργάστηκε αρχικά με την
Pentax στη μοντούρα και μετά εξέλιξε την δική της μοντούρα NX και αντίστοιχες mirrorless. Tέλος
στην Photokina 2014 σε ένα πολυδιαφημισμένο event εξήγγειλε την εντυπωσιακή NX1, την πρώτη
επαγγελματική της φωτογραφική μηχανή με τον μεγαλύτερο σε ανάλυση αισθητήρα στο φορμά
APS-C, 28ολόκληρα Megapixel. Kαι μάλιστα με τη ταχύτητα λήψεων σε burst mode 15fps.
Όμως η NX1 άργησε να βγει στην παραγωγή, και επαγγελματικοί φακοί δεν υπήρξαν εκτός από ένα



Εδώ η Sony μετά τόσα χρόνια
που πάλευε με λάθος γκάμα και
επιλογές (μήπως να ξεχάσουμε
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αποτελέσματα δεν έρχονται με
καταιγιστικούς ρυθμούς επιτυχίας.
Την περασμένη βδομάδα,
οργίασαν οι φήμες ότι θα
εγκαταλείψει το Imaging (στην
Ελλάδα το έχει κάνει ήδη αλλά
μάλλον φταίει η οικονομική
συγκυρία της κρίσης). Έτσι
αναγκάστηκαν να το διαψεύσουν.
“Η απόσυρση από την παραγωγή
φωτογραφικών μηχανών και φακών
δεν είναι αληθής και δεν υπάρχει
επίσημο σχέδιο γι αυτό. Η Samsung
συνεχώς αναλύει τις διάφορες
ανάγκες των καταναλωτών σε κάθε
αγορά και περιοχή πολύ προσεκτικά.
Πάντως δεν απαντάμε επίσημα σε
φήμες ή εικασίες.”
Τώρα αν η διάψευση με όρους
marketing σημαίνει επιβεβαίωση,
όπως μερικές φορές ισχύει,
απομένει να επαληθευθεί στην
πορεία. Πάντως ο παραπάνω
ανταγωνισμός είναι θετικός
και ο κόσμος της εικόνας θα
είναι φτωχότερος χωρίς τους
workaholics κορεάτες.

Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Low Key

World Press Photo
Έρευνα για τη ζωή και την
εργασία των φωτορεπόρτερ
Το World Press Photo σε συνεργασία
με το Πανεπιστήμιο του Stiriling
στην Αγγλία και το Reuters Institute
for the Study of Journalism που
ανήκει στο Πανεπιστήμιο του Oxford,
εξέδωσαν προ ημερών έρευνα 76
σελίδων (την οποία παρήγγειλε το
World Press Photo) για τη ζωή και
την επαγγελματική κατάσταση των
φωτορεπόρτερ, των ανθρώπων
έχουν αφοσιωθεί στη κάλυψη της
επικαιρότητας, στην αναζήτηση
της αλήθειας και της μετάδοσης
της αλήθειας, συχνά με κόστος την
ασφάλειά τους και τη σωματική
τους ακεραιότητα. Τα πορίσματα της
έρευνας παρουσιάζουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον.

Γ

ια αρχή, σας μεταφέρουμε κάποια
από τα σημαντικότερα ευρήματα

της έρευνας στην οποία πήραν μέρος
1556 επαγγελματίες φωτογράφοι
από περισσότερες από 100 χώρες και
απάντησαν 63 ερωτήσεις εφ’ όλης της
ύλης.
1. Στον χώρο του φωτορεπορτάζ
κυριαρχεί το αντρικό φύλο. Το 85%
των ερωτηθέντων ήταν άντρες.
2. Το 60% των φωτογράφων
που απάντησαν είναι αυτοαπασχολούμενοι.
3. Τα τρία τέταρτα εξ αυτών εργάζονται
full time ως φωτογράφοι.
4. Όταν τους ζητήθηκε να
αυτοπροσδιοριστούν, το 40%
απάντησε ότι είναι φωτοειδησεογράφοι
(photojournalists), το 30%
φωτογράφοι ντοκουμέντου
(documentary photographer) και το
14% φωτογράφοι ειδήσεων (news
photographers).
5. H φωτογραφία ειδήσεων
(επικαιρότητας) ήταν η μεγαλύτερη
κατηγορία φωτογραφιών, με δεύτερη
τα προσωπικά projects στο 18% , τρίτο
το πορτρέτο και 10% τα σπορ.
6. Το 80% των φωτογράφων
δουλεύουν μόνοι.
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Low Key
επαναλάβουν κάτι) το 36%
απάντησε ποτέ ενώ το 52%
απάντησε μερικές φορές.
15. Μόνο το 10% δεν
βελτιώνει το RAW αρχείο
αλλάζοντας το contrast, τους
τόνους, τη χροιά και τον
κορεσμό και το 51% δήλωσε
ότι το κάνει συχνά ή πάντα.
16. Αν και ορισμένοι
θεωρούν ότι οι φωτογραφίες
ερασιτεχνών και η
“δημοσιογραφία των
πολιτών” απειλούν τη
δουλειά τους οι περισσότεροι
φωτογράφοι είναι ουδέτεροι
με το θέμα ή το βλέπουν
θετικά.
17. Το 63% των
φωτογράφων θεωρεί ότι η
προσωπική ιστοσελίδα είναι
σημαντική για τη δουλειά
τους. Περισσότεροι από τους
μισούς χρησιμοποιούν συχνά
ή πάντα τα social media για
να δείξουν τη δουλειά τους.
Το 11% δεν τα χρησιμοποιεί
ποτέ.
18. Το 62% χρησιμοποιεί
πρωτίστως το Facebook και
ακολουθεί το Instagram και
7. Το 54% των φωτογράφων που απάντησαν στην έρευνα, επικεντρώνει τη δραστηριότητα του
στη φωτογραφία. Το 93% δήλωσε ότι αν είχε τη δυνατότητα έκανε αποκλειστικά φωτογραφία. Το
ένα τρίτο απάντησε ότι τραβάει και βίντεο είτε από επιλογή είτε από ανάγκη.
8. Περισσότεροι από τα 2/3 των φωτογράφων που συμμετείχαν έχουν σπουδές πανεπιστημιακού
επιπέδου! Μόνο το 1 /4 δεν έχει λάβει καμία φωτογραφική εκπαίδευση.
9. Τα εισοδήματα των φωτογράφων είναι πολύ χαμηλά. Τα 3/4 να έχουν ετήσιες απολαυές
λιγότερες από 40.000 δολάρια τον χρόνο και το 1/3 κερδίζει 10.000 δολάρια το χρόνο ή και
λιγότερα. Παρά όμως το περιορισμένο εισόδημα, οι περισσότεροι δήλωσαν ότι τα βγάζουν πέρα
ή ότι νιώθουν καλά για την οικονομική τους κατάσταση.
10. Η χρήση των εικόνων τους παράνομα και χωρίς αποζημίωση είναι εκτεταμένη. Η μεγάλη
πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε πως εικόνες τους έχουν χρησιμοποιηθεί χωρίς να
πληρωθούν οι ίδιοι.
11. Το 90% δήλωσε ότι νιώθει ευάλωτο. Οι φωτογράφοι συχνά κατά τη διάρκεια των αποστολών
τους και καθηκόντων τους νιώθουν ανασφάλεια για τη σωματική τους ακεραιότητα.
12. Αρκετοί δήλωσαν ότι η ψηφιακή εποχή έχει περιπλέξει τα ζητήματα της επαγγελματικής
δεοντολογίας του φωτορεπορτάζ. Όλοι όσοι συμμετείχαν δήλωσαν η κατανόηση της
δεοντολογίας είναι σημαντική. Παρόλα αυτά αρκετοί φωτογράφοι είπαν ότι κάποιοι από τους
κανόνες δεν συμβαδίζουν με την εποχή σε ορισμένες περιστάσεις.
13. Το 76% θεωρούν ότι η επεξεργασία των εικόνων αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα. Από
τους φωτογράφους κυρίως φωτογράφοι ειδήσεων και φωτοειδησεογράφοι το 75% είπε ότι δεν
τροποποιεί ποτέ μια εικόνα ενώ το 25% είπε ότι ορισμένες φορές αλλάζει το περιεχόμενο μιας
εικόνας (πέρα από το cropping).
14. Όταν ερωτήθηκαν αν στήνουν εικόνες (ζητώντας από τα θέματα να ποζάρουν ξανά ή να
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το Twitter.
19. Τα 3 /4 δήλωσαν ότι
έχουν επωφεληθεί από τα
social media με το 23% όμως
να έχει κερδίσει χρήματα από
αυτά.
20. Τέλος, παρά τους
κινδύνους, τις χαμηλές
απολαυές και την κρίση
που περνάει ο κλάδος
τα 2/3 δήλωσαν ότι είναι
ευτυχισμένοι με την επιλογή
του επαγγέλματος τους.
Οι φωτογράφοι που πήραν
μέρος στα βραβεία του World
Press Photo για το 2015
έδωσαν ένα σαφές στίγμα
τόσο για την επαγγελματική
κατάσταση τους κλάδου όσο
και για τη δεοντολογία των
φωτορεπόρτερ σήμερα.

K. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Νέα Σχεδίαση Νέα Ύλη Νέο ΤΕΥΧΟΣ
ΓΓΚΑΛΕΡΙ
ΑΛ Ρ ΑΝΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΑΝΑΓΝ
Ν
Θ μ ‘‘Διασκέδαση’’,
Θέμα:
‘‘Δ
Δ
Σ ό α & κριτικές
κριτικέέές σε
σ 34 σελίδες
Σχόλια

ΤΗΛΕΦΑΚΟΙ
Τα συνηθισμένα
λάθη και πως να τα
αποφύγετε

HI-KEY
LOW-KEY

Πειραματισμοί
με φωτισμούς
γ εντυπωσιακά
για
εφέ

LIGHTROOM
Γνωριμία με το
πρόγραμμα
& οι πρώτες
ασκήσεις

ΤEST

• Nikon D7200
• Canon G3X
• Fujifilm X-T10
• Panasonic G7

PORTFOLIO
Π. ΚΑΣΙΜΗΣ
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Pentax HD FA 24-70mm f/2,8
Προαγγελία full frame

E

ντείνοντας τη φημολογία για το επερχόμενο σώμα

full frame της Pentax, αναγγέλθηκε ένας ενδιαφέρων
full frame Pentax-D FA 24-70mm f/2,8 ED SDM WR.
Bασικότερο γνώρισμα του νέου φακού είναι προφανώς
η κάλυψη κανονικού καρέ 35mm, τη στιγμή που αυτή
τη στιγμή στη γκάμα της Pentax υπάρχουν σώματα
βασισμένα αποκλειστικά σε αισθητήρες APS-C, στα οποία η
φαινομενική εστιακή απόσταση γίνεται 37-107mm. O φακός
περιλαμβάνει τρία στοιχεία Extra Low Dispersion χαμηλής
διάχυσης και τέσσερα ασφαιρικά ώστε να διορθώνει τις
χρωματικές εκτροπές και τις γεωμετρικές παραμορφώσεις.
Όλα τα οπτικά στοιχεία έχουν υποστεί κατεργασία με ειδική
επίστρωση High Definition που επιτυγχάνει καλύτερα
χαρακτηριστικά μετάδοσης φωτός και λιγότερες ανακλάσεις
καθώς και βελτιωμένο κοντράστ. Η αδιαβροχοποίηση
με ελαστικές τσιμούχες στα επίκαιρα σημεία, μαζί με ένα
αντίστοιχα υδατοστεγανό σώμα εξασφαλίζει απρόσκοπτη
λειτουργία ακόμη και σε συνθήκες υγρασίας, ελαφράς
βροχόπτωσης και άλλων δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Το ενσωματωμένο μοτέρ οδήγησης τύπο SDM (Supersonic
Drive Motor) υπόσχεται άμεση απόκριση και αθόρυβη
λειτουργία της αυτόματης εστίασης. Περιλαμβάνεται
ακόμη και το σύστημα Pentax Quick Shift Focus για άμεση
εναλλαγή autofocus και manual focus.

Solid LUUV:
All-in-one λύση σταθεροποίησης για compact
μηχανές και smartphone

H

γερμανική startup εταιρία παρουσίασε τον
Μάρτιο του 2014 την πρώτη έκδοση ενός

σταθεροποιητή για μηχανές μικρού βάρους μέσω
καμπάνιας Indiegogo. Το επιτυχημένο ξεκίνημα της,
έκανε την LUUV να αναζητά σήμερα χρηματοδότηση
για να ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή μιας νέας
βελτιστοποιημένης έκδοσης του προϊόντος, αυτή
τη φορά μέσω της crowdfunding πλατφόρμας,
Kickstarter. Το solidLUUV προσφέρει σταθεροποίηση
τριών αξόνων και προορίζεται για κάμερες που
ζυγίζουν έως 500γραμ. Η λαβή είναι ευέλικτη
ελαχιστοποιώντας τους κραδασμούς και το gimbal
κρατά την κάμερα σταθερή, κάνοντας απλή χρήση
του φαινομένου της βαρύτητας. Επίσης, διαθέτει ένα
plug&play mount για εύκολη τοποθέτηση της κάμερας
ή του smartphone.

Τ

η πρώτη φορά που ο χρήστης τοποθετεί μια
κάμερα στο solidLUUV καλείται να ρυθμίσει τη
μηχανική σταθεροποίηση ανάλογα με το βάρος της
συσκευής του. Η εταιρία για να διευκολύνει αυτή τη
διαδικασία προσφέρει μια λίστα με τα προτεινόμενα
αντίβαρα για ευρύ φάσμα συσκευών.
Για ακόμα πιο αποτελεσματική σταθεροποίηση ο
κατασκευαστής συνδυάζει το μηχανικό σταθεροποιητή
με έναν ηλεκτρονικό και παρουσιάζει ένα ακόμα
μοντέλο που ονομάζεται ultraLUUV. Η ηλεκτρική
τροφοδοσία γίνεται με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
ιόντων λιθίου που προσφέρουν τέσσερις ώρες
αυτονομίας. Οι σταθεροποιητές είναι κατασκευασμένοι
από πλαστικό ABS και ανοξείδωτο ατσάλι. Μέσω
της σελίδας της εταιρίας στο Kickstarter μπορείτε να
προ παραγγείλετε τα solidLUUV και ultraLUUV, με
εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης τον Μάιο του
2016, αφού έχουν εξασφαλίσει πλέον τη απαιτούμενη
χρηματοδότηση. Στο παρακάτω video μπορείτε να
δείτε μερικά παραδείγματα εφαρμογής τους: https://
www.youtube.com/watch?v=bY84YtkP4y0
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Metabones
Φέρνει phase detection AF
στους ανάπτορες Speed
Booster για Sony και Olympus

H

εταιρία ανακοίνωσε νέες

εκδόσεις για τους Speed
Booster και Smart Adapter, οι οποίες
εξοπλίζουν με phase detection
autofocus (on-sensor) τις Sony
Alpha 7R ll και Olympus OM-D
E-M1. Η έκδοση firmware 1.8 για
το Speed Booster και η v0.43 για
το Smart Adapter προσφέρoυν
ταχύτητα AF ικανή να συγκριθεί με
τους αντάπτορες που παράγονται
από άλλες εταιρίες για τα δικά
τους προϊόντα, σύμφωνα με τον
κατασκευαστή. Οι αντάπτορες
της Metabones επιτρέπουν στα
σώματα των Sony και Olympus
να χρησιμοποιούν φακούς EF και
EF-S της Canon. Οι χρήστες του
συστήματος Micro 4/3 αποκτούν
πλέον ταχύτερο contrast detection
AF, το οποίο εξαρτάται βέβαια από
το έτος κυκλοφορίας του εκάστοτε
φακού που ενσωματώνεται. Οι
φακοί των τελευταία δέκα χρόνων
θα λειτουργήσουν απροβλημάτιστα,
αλλά μοντέλα από εταιρίες όπως οι
Sigma, Tamron και Tokina μάλλον

VSCO Keys

όχι. Ακόμα, η Metabones διευκρινίζει
ότι δεν θα υποστηρίζεται το AF κατά

Γίνεται ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα

τη διάρκεια εγγραφής video για τα
μοντέλα Olympus, ενώ στην Sony
A7R ll θα ανταποκρίνεται πολύ αργά.
Τέλος, το συνεχές AF θα είναι επίσης
αργό για τις μηχανές με phase-detect
AF και ανύπαρκτο για εκείνες που
χρησιμοποιούν συστήματα contrast

Σ

τις αρχές του Σεπτεμβρίου η εταιρία ανακοίνωσε πως εγκαταλείπει το πρόγραμμα
VSCO Keys, το οποίο δημιουργούσε συντομεύσεις πληκρολογίου για το Lightroom
της Adobe. Ωστόσο, τα καλά νέα είναι ότι η VSCO αποφάσισε να το μετατρέψει σε
open-source λογισμικό για MAC και PC. Ο πηγαίος κώδικας, του προγράμματος
που όταν πρωτοεμφανίστηκε το 2012 κόστιζε 79$, είναι διαθέσιμος στην opensource κοινότητα Github. Βέβαια, καθώς ο online layout manager δεν υποστηρίζεται

detection.

πλέον, οι χρήστες θα διαμορφώνουν το πληκτρολόγιο τους με τη βοήθεια text
editor. Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε εδώ: https://vsco.zendesk.com/hc/en-us/
articles/205630364

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Ψηφιακό Μηχάνημα Εκτύπωσης DURST THETA 50.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΛΜΠΟΥΜ
Ταχύτητα 150 μέτρα την ώρα. Ανακατασκευασμένο, σε άριστη κατάσταση με
εγγύηση λειτουργίας και ανταλλακτικών.
Πλήρης παρακαταθήκη ανταλλακτικών για Printer και Processor.
Εγκατάσταση, εκμάθηση, Service, Εγγύηση.
Τηλ. επικοινωνίας : 6932 038 035 E-mail : massouros@hotmail.com
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Instagram
Αγγίζει το ορόσημο των 400
εκατ. χρηστών

Τ

ον Δεκέμβριο του 2014

ανακοίνωσε ότι έφτασε τους
300 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες
και μόλις δέκα μήνες μετά, το
Instagram αναρτά στο επίσημο blog
του πως διαθέτει πλέον 400 εκατ.
instagrammers. Αναλυτικότερα, η
αύξηση από 300 σε 400 εκ. χρήστες
έγινε σε ένα χρονικό διάστημα ίσο
με εκείνο που χρειάστηκε για να
επιτευχθεί η αντίστοιχη αύξηση από
200 σε 300 εκ. χρήστες. Επομένως,
φαίνεται πως αναπτύσσεται με ταχύ και
σταθερό ρυθμό. Συγκριτικά, το Τwitter
έχει 316 εκ. χρήστες , το Pinterest λίγο
περισσότερους από 100 εκ. και το
Flickr αγγίζει τους 112 εκ.
Η δημοφιλής υπηρεσία διαμοιρασμού
οπτικοακουστικού υλικού αναφέρει
πως το 75% των χρηστών της ζει εκτός

PETA

Αμερικής. Επιπλέον, σημειώνει πως
περισσότερο από το 50% των 100εκ.
τελευταίων εγγραφών προέρχεται

Οργάνωση μηνύει φωτογράφο εκ μέρους της μαϊμούς!

Ί

από την Ευρώπη και την Ασία. Ακόμα
παρατηρήθηκε μεγάλη άνοδος

σως θυμάστε μια ιστορία με την μαϊμού που πήρε τη μηχανή του φωτογράφου
David Slater και τράβηξε μερικά selfies που είχαμε παρουσιάσει και από τις

σελίδες του Photobusiness Weekly το 2011. Πέρυσι λοιπόν γράφαμε για τη διαμάχη
που ξέσπασε μεταξύ του Slater και των ανθρώπων της Wikipedia που ανέβασαν

εγγραφών σε Βραζιλία, Ιαπωνία
και Ινδονησία. Τέλος, όσο αφορά

τη φωτογραφία σε κάποιο από τα άρθρα της και αρνήθηκαν να την κατεβάσουν,
όταν ο Slater διαμαρτυρήθηκε ότι παραβιάζουν τα δικαιώματα του, λέγοντας

τη παραγωγή περιεχομένου, κάθε
μέρα ανεβαίνουν στην πλατφόρμα

πως ο φωτογράφος δεν κατείχε τα πνευματικά δικαιώματα της εικόνας αφού η
μαϊμού Naruto ήταν αυτή που έκανε το κλικ. Εφόσον λοιπόν ο Narutο δεν είχε τα

80 εκ. φωτογραφίες, δηλαδή 926
φωτογραφίες το δευτερόλεπτο!

πνευματικά δικαιώματα της εικόνας κατά την Wikipedia, η φωτογραφία ανήκε στο
public domain.
Τώρα η οργάνωση PETA, που ασχολείται με τα δικαιώματα των ζώων, κατέθεσε
αγωγή στο San Fransisco με σκοπό να αποζημιωθεί χρηματικά ο Naruto, λέγοντας
πως η απόφαση του αρμοδίου οργάνου για το copyright στις ΗΠΑ δεν είναι
τελεσίδικη και ο νόμος λέει ότι τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε αυτόν που
τραβάει τη φωτογραφία χωρίς να διευκρινίζει σε ποιο είδος ανήκει!!! Η οργάνωση
δεν αναφέρθηκε στο πρόβλημα διαχείρισης των χρημάτων αν κερδίσει η μαϊμού....

photo.gr
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Selfies
Πιο θανατηφόρα από τους
καρχαρίες

Έ

να ανησυχητικό στατιστικό

στοιχείο εμφανίστηκε στην
Telegraph, που λέει πως πλέον
τα selfies είναι πιο ...θανατηφόρα
από τους καρχαρίες. Κάθε χρόνο
πεθαίνουν από επίθεση καρχαρία
πέντε άτομα ενώ μέχρι αυτή
τη στιγμή έχουν καταγραφεί
δώδεκα θάνατοι ανθρώπων που
προσπαθούσαν να βγάλουν
selfie. H Telegraph αναφέρει ότι
η συχνότερη αιτία σε αυτές τις
περιπτώσεις ήταν η πτώση ενώ η
δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου
από selfie ήταν η πρόσκρουση με
κινούμενο όχημα.

RED Raven
Affordable cinema camera
με video 4K και EF-mount

Π

ριν λίγες μέρες ο πρόεδρος
της RED Jarred Land,
γνωστοποίησε στο forum της
εταιρίας πως η οικογένεια

ΑΓΓΕΛΙΑ
Πωλείται σύστημα Hasselblad
με σώμα C/M 500 (μαύρο),
filmmagazinne A12 (μαύρο),
Viser Standard, ηλεκτρονικό
φωτόμετρο DMA, TTL, φακοί
Zeiss Distagon C 4/50mm,
Zeiss Planar C 2.8/80mm, Zeiss
Macro Planar CF 4/120mm,
Zeiss Sonnar C 5.6/250mm,
Converter Vivitar 2x, σωλήνας
προέκτασης για μάκρο,
Magazine Hasselblad 100
Polaroid, παρασολέιγ, καπάκια
κτλ. σε πολύ καλή κατάσταση.
Τηλ. επικοινωνίας 22940 75245
& 6945535373.

καμερών RED εμπλουτίζεται
με ένα ακόμα μέλος, τη Raven.
Προκειται για κάμερα που ανήκει
στον χώρο των προσιτών cinema
cameras και σε καμία περίπτωση
δεν ήρθε για να ανατικαταστήσει
την Scarlet, διευκρινίζει η
εταιρία. Ενσωματώνει αισθητήρα
Dragon με πλάτος 20.48χλστ. και
συντελεστή κοπής 1.87x. Διαθέτει
mount EF (μη εναλλάξιμο) για
φακούς της Canon και εγγράφει
video 4K στα 120fps (RedCode
συμπιεσμένο RAW). Θα είναι σε
θέση να προσφέρει συμπίεση
τουλάχιστον 5:1 στα 24fps. Έχει
μεταλλικό σώμα τύπου Weapon
και αρθρωτό σύστημα που
ενσωματώνει μικρόφωνο και
Wi-Fi.
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Ασυμπίεστα
RAW αρχεία
Τι σημαίνει η απόφαση
της Sony

T

o μάθαμε πρόσφατα. Η Sony

προτίθεται να ενσωματώσει
την επιλογή ασυμπίεστου RAW
στο firmware των μηχανών της.
Σε γενικές γραμμές τα αρχεία
είναι διπλάσιου μεγέθους από τα
κανονικά RAW αλλά διατηρείται
το 14bit βάθος χρώματος. Βέβαια
αυτό σημαίνει ότι περιορίζεται (σε
αριθμό καρέ) η ενδιάμεση μνήμη
(buffer) αλλά τίποτε σε αυτό τον
κόσμο δεν προσφέρεται δωρεάν.
Οι διαφορές φαίνονται κυρίως
στα περιγράμματα περιοχών
υψηλού κοντράστ όπου αλλιώς
θα επιδρούσε η τοπική συμπίεση
σε μπλοκ των 16pixel.

Samyang


 
  LIGHTROOM

Δύο φωτεινοί prime φακοί για mirrorless

Η

Samyang Optics παρουσιάζοντας τους φακούς 21mm f/1.4 και 50mm f/1.2
ενισχύει τη σειρά που απευθύνεται σε μηχανές mirroless. Ο 50mm f/1.2

αποτελείται από 9 στοιχεία σε 7 ομάδες, και δέχεται φίλτρα 62mm. To εστιακό μήκος
του ισοδυναμεί με 75mm σε κάμερες APS-C και με 100mm στο σύστημα Micro 4/3.
O 21mm f/1.4 περιλαμβάνει 8 στοιχεία σε 7 oμάδες και δέχεται φίλτρα 58mm. Το
εστιακό μήκος ισοδυναμεί με 31.5mm σε APS-C και με 42mm στο Micro 4/3.
Και οι δύο φακοί διαθέτουν διάφραγμα 9 λεπίδων για ελκυστικό bokeh και στρώση
Ultra Multi-Coating για την ελάττωση των φαινομένων flare και ghosting. Ακόμα,
περιέχουν τρία ασφαιρικά στοιχεία και ένα extra-low dispersion στοιχείο για την
βελτίωση της ευκρίνειας και της ακρίβειας χρωμάτων. Η εστίαση είναι manual. Θα
είναι διαθέσιμοι για τα συστήματα: Sony E, Micro 4/3, Canon EF-M και Fujifilm X.
Αναμένεται να κυκλοφορήσουν σε ασημί και μαύρο χρώμα.

Εpson PictureMate
Μini printer με WiFi

Η

επωνυμία της σειράς PictureMate της Epson
είναι οικεία στους παλιούς φίλους της
ψηφιακής φωτογραφίας από χρόνια. Ο μικρός
αυτός πιεζοηλεκτρικός έγχρωμος inkjet εκτυπωτής
τυπώνει σε φωτογραφικής ποιότητας χαρτί και
μεγέθη από 9x13cm ως 13x18cm. Χρησιμοποιεί μια τετραπλή
φύσιγγα μελάνης CMYK για ευκολία. Κάθε φύσιγγα αρκεί
για τουλάχιστον 100 εκτυπώσεις στο 10x15cm, διάσταση
που τυπώνεται σε 35sec. Πολύ καλή είναι και η ανάλυση
5700x1440pixel που υπόσχεται λεπτομέρεια σε κάθε εκτύπωση.
Εκτός από τη σύνδεση USB 2,0 υπάρχει WiFi Direct και
υποστηρίζονται pson Connect™6, Epson Email Print, Epson
iPrint™ Mobile App, AirPrint™, Google Cloud Print™, Android
Printing και Remote Print
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Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ξεκινάει στο Τμήμα
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών του ΤΕΙ Αθήνας
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«Η Ελλάδα μέσα από
το διπλωματικό φακό»
Μια διαφορετική ματιά στην
Ελλάδα

Π

ρέσβεις και διπλωμάτες από

τις Πρεσβείες του Βελγίου, της
Ελβετίας, του Ιράκ, της Κροατίας, του
Λιβάνου, της Ρωσίας, και της Τσεχίας
παρουσιάζουν την Ελλάδα μέσα από το
φωτογραφικό τους φακό. Επιλέγοντας
τις πιο αντιπροσωπευτικές λήψεις της
φωτογραφικής τους πορείας κατά τη
διάρκεια της θητείας τους, αποτυπώνουν
τα τοπία και τη ζωή έτσι όπως οι ίδιοι
την αντιλήφθηκαν. Φόρος τιμής σε μια

Βρεττάκος Αλέκος

χώρα που συνυπάρχουν ο μύθος με
την πραγματικότητα, η παράδοση με τη
σύγχρονη ζωή, η έκθεση έχει ως στόχο να
αποτελέσει γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα
στο ελληνικό κοινό και το διπλωματικό
σώμα. Η έκθεση παρουσιάζεται υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών
και του Υπουργείου Πολιτισμού,
σε συνεργασία με τον Οργανισμό
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
Δήμου Αθηναίων και με την υποστήριξη
του περιοδικού Greek Diplomatic Life.
Εγκαίνια: Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, 19.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 11 Οκτωβρίου
Διεύθυνση: Πολιτιστικό Κέντρο
«Μελίνα», Ηρακλειδών 66 και
Θεσσαλονίκης, Θησείο, Αθήνα
Πληροφορίες: Πολιτιστικό Κέντρο

Σερέτης Κώστας

«Ασπρόμαυρο - Έγχρωμο»

«Μελίνα», Τηλ. 2103452150

Τα δυο πρόσωπα μιας φωτογραφίας σε μια έκθεση

8

COLLECTIVE PHOTOGRAPHIC EXHIBITION

5 φωτογράφοι μέλη του Φωτογραφικού Κύκλου, χρησιμοποιώντας τη
δυνατότητα που τους παρέχει η κυρίαρχη πλέον ψηφιακή τεχνολογία, δίνουν
έργα μέσα από πολλαπλές επιλογές. Λήψεις σε ασπρόμαυρες και έγχρωμες εκδοχές
προκαλούν ερωτήματα και σκέψεις γύρω από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί
και υπάρχει κάθε ένα από τα φωτογραφικά έργα. Το ασπρόμαυρο και το έγχρωμο,
δυο πρόσωπα της φωτογραφίας συναντώνται σε μια προσπάθεια να παρουσιαστούν
διαφορετικές οπτικές του ίδιου αντικειμένου. Η έκθεση διοργανώνεται από την
Ελληνοαμερικανική Ένωση και το Hellenic American College (HAEC) σε συνεργασία

Participants from the Embassies of:
Kingdom of Belgium, Republic of Croatia, Czech Republic,
Republic of Iraq, Republic of Lebanon,
Russian Federation, Swiss Confederation

OPENING

με τον «Φωτογραφικό Κύκλο».

THURSDAY 1 OCTOBER, 2015 AT 7.00PM

Εγκαίνια: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 11 Νοεμβρίου
Διεύθυνση: Γκαλερί Κέννεντυ Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Μασσαλίας 22,
Κολωνάκι, Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 12.00 – 21.00
Σάββατο 10.30 – 14.30
Κυριακή κλειστά
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Πλάτων Ριβέλλης
Πληροφορίες: Διεύθυνση Πολιτιστικών Ελληνοαμερικανικής Ένωσης,
Τηλ. 2103680052, http://www.hau.gr

Melina Cultural Centre
Iraklidon 66 &Thessalonikis , 118 51 Thiseio
the exhibition will run from 2 -11 October 2015
Tuesday-Saturday: 10.00am-8.00pm
Sunday:10.00am-2.00pm
under the auspices of

with the collaboration of



with the support of

sponsored by

 298 •    28   

2015

 25

ON LINE    O IMAGING - E   



 298 •    28   

2015

 26

ON LINE    O IMAGING - E   

Και τα τρία βιβλία!



€25

*

Τρεις πολύτιμοι
τόμοι για την
ιστορία &
αισθητική της
φωτογραφίας!


  
  
* 25  

Pentax
Περιμένοντας την full frame

Ο

ι φήμες μάλλον είναι βάσιμες. Όντως πλέον είναι θέμα χρόνου η άφιξη της full
frame Pentax που περίμεναν εδώ και χρόνια οι θαυμαστές της. Η εταιρεία έβγαλε
το πρώτο teaser στο site της που ανακοινώνει την άφιξη της πολυπόθητης μηχανής την
άνοιξη του 2016. Ενώ η Pentax/Ricoh έχει πλήρη σειρά APS-C μηχανών και την ακόμα
πιο εντυπωσιακή 645z μεσαίου φορμά, οι φίλοι της Pentax ζητούσαν και περίμεναν
εδώ και αρκετό καιρό μια full frame DSLR. Αναμένουμε με ενδιαφέρον...
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Αστροναύτης φωτογραφίζει
αεροπλάνο από τον ISS
Από το αρχείο της ΝΑSA

Κ

άθε μέρα η NASA δημοσιεύει μία
φωτογραφία από τη συλλογή της που μας

δίνει την ευκαιρία να θαυμάσουμε τον πλανήτη
που κατοικούμε από μια εντελώς διαφορετική
οπτική. Πρόσφατα ανέρτησε στο site της μια
εντυπωσιακή εικόνα νησιών στις Μπαχάμες. Όμως
η πιο ενδιαφέρουσα πτυχή της φωτογραφίας δεν
είναι ίδια η τοποθεσία, αλλά μία λεπτομέρεια που
αποκαλύπεται αν την εξετάσουμε προσεκτικότερα
με zoom in.
Πρόκειται για ένα αεροσκάφος με τις δύο ουρές
συμπύκνωσης που αφήνει στο πέρασμα του,
καθώς κινείται στην ατμόσφαιρα. Η λήψη έγινε με
Nikon D4 και φακό εστιακού μήκους 1150mm.
Λόγω της έλλειψης βαρύτητας στο διάστημα, οι
αστροναύτες μπορούν να έχουν σταθεροποιημένες
λήψεις χωρίς την ανάγκη τριπόδου. Η εν λόγω
φωτογραφία τραβήχτηκε από ένα μέλος του
πληρώματος Expedition 44 που ήταν στο Διεθνή
Διαστημικό Σταθμό στις 19 Ιουλίου 2015.
Η NASA σημειώνει ότι η εικόνα έχει δεχτεί
περικοπή και αύξηση της αντίθεσης.
Δείτε τη φωτογραφία σε full screen:
http://www.nasa.gov/sites/default/files/
thumbnails/image/iss044e018893_lrg.jpg
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: 4 αλκαλικές
μπαταρίες ΑΑ Varta

Διατίθεται μόνον σε
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: το βιβλίο "100
Χρόνια Φωτογραφία"..

TEY/B

O
N
8
!GB
!H%

Υπό έκδοση:

‘‘ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ’’
Κυκλοφορεί

1 Οκτωβρίου

Cover.indd 1

17/9/2015 12:52:29 μμ

Kόστος αγοράς μίας, δύο, τριών τεσσάρων, πέντε, έξι ή και των επτά εκδόσεων:

ΤΕΥΧΟΣ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

9,90€

18€

23€

31€

36,5€

42€

47€

Η τιμή τα περιλαμβάνει όλα: Το κόστος αγοράς, το κόστος αποστολής & αντικαταβολής με courier (ACS)

Τηλ: 210 8541400 - info@photo.gr
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Kάρτες μνήμης 2015
Η flash memory τα δίνει όλα!
βασίζονται εξ ολοκλήρου σε

H

κάρτες μνήμης τύπου flash

συνεχών λήψεων (ριπή) καθώς και σε μοντέλα με υψηλήανάλυση που παράγουν μεγάλα αρχεία, ιδιαίτερα σε

για την αποθήκευση αρχείων.

RAW format, ενώ κατά βάση δεν ενοχλεί με μικρότερες αναλύσεις και απλές λήψεις (single shot).

Το ίδιο και πάρα πολλές

Το SD format αποτελεί πλέον το αδιαφιλονείκητο de facto standard στις κάρτες flash memory. Από

πλέον βιντεοκάμερες με την

ηλεκτρικής πλευράς είναι pin to pin συμβατό με τις προγενέστερες κάρτες CompactFlash - οι οποίες επιμένουν

κασέττα να εξαφανίζεται μέρα

να χρησιμοποιούνται σε ορισμένες, μεσαίας ή ανώτερης κατηγορίας DSLR. Διακρίνουμε τρείς βασικές

με τη μέρα. Τα δε φορμά

προδιαγραφές: απλές SD με χωρητικότητα ως 2GB που έχουν εγκαταλειφθεί, SDHC (High Capacity) με

συρρικνώνονται σε μέγεθος:

χωρητικότητα ως 32GB και SDXC (με θεωρητικό όριο χωρητικότητας ως 2ΤΒ και μεγαλύτερες κάρτες στα

εκεί που στο πρόσφατο

512GB μέχρι στιγμής).

παρελθόν κυριαρχούσαν

Αυτά από πλευράς χωρητικότητας γιατί από πλευράς ταχύτητες έχουμε διάφορες μεθόδους διαβαθμίσεων.

οι compactflash στις

Στις CompactFlash ισχύει η διαβάθμιση με πολλαπλάσια του 150ΚΒ που είναι η ταχύτητα ανάγνωσης

DSLR, σήμερα το φορμά

CD. Δηλ. Όταν λέμε ότι μια CF είναι 100x, εννοούμε ότι έχει μέγιστη ταχύτητα πρόσβασης στα δεδομένα

SecureDigital τείνει να

150x100=15000KB ή 15ΜΒ/sec. Στις κάρτες SD βλέπουμε να αναγράφεται η τυποποίηση Class 4, 6, 10 κλπ.

επικρατήσει ενώ σε ορισμένες

Εδώ ο αριθμός αντιστοιχεί στην ελάχιστη ταχύτητα διαμεταγωγής δεδομένων είτε σε ανάγνωση είτε εγγραφή

mirrorless και compact

δηλ. 4MB/sec, 6MB/sec. 10MB/sec. αντιστοίχως. Οι SDΗC/SDXC τελευταίας γενιάς, φέρουν πρόσθετη ένδειξη

έχουν υιοθετηθεί κάρτες

UHS, προερχόμενη από τα αρχικά Ultra High Speed, που παρέχει ένδειξη για τη μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης.

microSD που θεωρούσαμε

Προς το παρόν υπάρχουν δύο κλάσεις UHS: UHS-I με μέγιστη ταχύτητα διαμεταγωγής 104MB/sec. και

ως αποκλειστικό μέσο για τα

UHS-II με μέγιστη ταχύτητα 312ΜΒ/sec. Oι τελευταίες ξεχωρίζουν και εξωτερικά, εφόσον είναι οι μόνες στην

smartphones.

κατηγορία των SecureDigital που φέρουν πρόσθετες ηλεκτρικές επαφές για το speed boost. Nα σημειώσουμε

Οι φωτογραφικές μηχανές

ταχύτητα (ανάγνωσης/εγγραφής δεδομένων) είναι η πιο σημαντική και μόνη μετρήσιμη παράμετρος
στις κάρτες μνήμης. Η ταχύτητα στις φωτογραφικές μηχανές μετράει πολύ στο video και σε λειτουργία

ότι οι μέγιστες τιμές ταχύτητας δεν εξασφαλιζουν και αντίστοιχα σταθερή (sustained) διαμεταγωγή, οπότε πιο
ασφαλείς είναι οι διαβαθμίσεις Class 4,6,10 και οι νεώτερες U1 (10MB/sec. minimum) και U3 (30MB/sec.
Π. ΚΑΛΔΗΣ



minimum). Η προδιαγραφή U δεν ταυτίζεται ούτε πρέπει να συγχέεται με UHS που είναι διαφορετική.
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Mερικές σύγχρονες SD και CF κάρτες

Ε

νδεικτικά για τις επιδόσεις των σημερινών καρτών μνήμης δοκιμάσαμε κάποια
αντιπροσωπευτικά δείγματα. Στα κριτήρια αγοράς καρτών η ταχύτητα είναι σίγουρα το πρώτο

κριτήριο, όμως σημαντικό ρόλο θα πρέπει να παίξει η εγγύηση του κατασκευαστή, η στεγανότητα/
αντοχή και η τιμή αγοράς. Επίσης λίγοι θα δεχθούν να πληρώσουν πολύ ακριβότερη τιμή για
μικρή διαφορά στις επιδόσεις. Tη δοκιμή κάναμε με το μετροπρόγραμμα low level Speedout που
συνεργάζεται με συσκευές USB. Ως card reader USB 3.0 χρησιμοποιήσαμε πρώτον το Sandisk
All in One up to 500ΜΒ/sec. και δεύτερον το Lexar UHS-II ειδικό για κάρτες SDXC, που έχουν
δεύτερη σειρά ηλεκτρικών επαφών όπως η Lexar 2000x.

Lexar Professional
2000x SDHC UHS-II 32GB
με card reader UHS-II στη
συσκευασία
Read: 194,174MB/sec
Write: 123,304MB/sec.

XQD και CFast

Τ

ο XQD διαδέχεται το πρότυπο
CompactFlash με φυσικές

διαφορές και πολύ καλύτερες
ταχύτητες. Τουλάχιστον στα χαρτιά,
αφού προς το παρόν υποστηρίζεται
μόνο από τη Sony και Lexar και
υλοποιείται αποκλειστικά στη Nikon
D4 και σε ορισμένες επαγγελματικές

Lexar CF Professional
1066x UDMA 7 160MB/
sec. 32GB
Read: 118,764MB/sec
Write: 86,655MB/sec.

βιντεοκάμερες της Sony.
Το πρότυπο Cfast δεν προέρχεται
από το φωτογραφικό τομέα (βλ.
Compactflash Association) αλλά
στηρίζεται σε τεχνολογία SATA όπως
οι δίσκοι SSD. Mάλιστα οι κάρτες
CFast 2.0 έχουν την ίδια ταχύτητα με
SATA III δηλ. max. 6Gbs ή 750ΜΒ/

Sandisk Extreme
PRO SDHC UHS-I up to
95MB/sec. 633X 32GB

sec. Oι πρώτες Cfast 2.0 είναι ήδη
σε παραγωγή, προερχόμενες από τη
Lexar και Sandisk.

Read: 71,225MB/sec
Write: 74,414MB/sec.

CompactFlash

Η

ιστορία των ψηφιακών
φωτογραφικών μηχανών

Sandisk CF Extreme
800x up to 120MB/sec.

είναι συνυφασμένη με τις κάρτες
CompactFlash. Όμως η εξέλιξή τους
έχει σταματήσει σαν αποτέλεσμα της

UDMA 7 32GΒ
Read: 106,837MB/sec
Write: 69,637MB/sec.

Toshiba CF Exceria PRO

μικρότερης δημοτικότητάς τους σε
νεώτερα μοντέλα και της εμφάνισης
νέων παρεμφερών φορμά όπως το
XQD Version 1 (max. 500ΜΒ/sec.) και
το Cfast Mάλιστα η CompactFlash

1066xUDMA 7 64GB

Association έχει ανακοινώσει ότι

Read up to 160MB/sec

δεν θα υπάρξουν αναβαθμίσεις στο

Write; 150MB/sec

πρότυπο. Τελευταία του εξέλιξη είναι

Read: 108,577MB/sec

το UDMA 7 με μέγιστο transfer rate

Write: 82,169MB/sec.

167MB/sec. To θετικό στοιχείο είναι
ότι οι τελευταίες κάρτες με UDMA
7 είναι πραγματικά γρήγορες και
προσφέρουν σταθερό transfer κοντά

Tips
• Τις απολύτως ταχύτερες κάρτες θα χρειαστούν όσοι κάνουν video με υψηλά bitrates.
• Aκόμη οι φωτογράφοι που καλύπτουν σπορ και κίνηση με πολύ γρήγορο burst
mode και όσοι κάνουν λήψεις RAW με πολλά megapixel.
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στο θεωρητικό όριο σε read & write,
κάτι που δεν βρίσκουμε ακόμη και
στις κορυφαίες SDHC/SDXC UHS-II.
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Προσοχή! Τελευταίες μέρες!

Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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