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Editorial
Editorial
ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

Σήμερα μπορείς να
μάθεις φωτογραφία!
Πολλές οι προτάσεις
ευρύτατη η θεματολογία,
δύσκολη η επιλογή
Λίγο η τεχνολογία που άλλαξε ριζικά
τα τελευταία χρόνια, λίγο η κρίση
που έστρεψε πολλούς και καλούς
φωτογράφους σε πιο “ταπεινές”
πηγές εσόδων, το γεγονός είναι ένα:
Οι ευκαιρίες για να μάθει κανείς
φωτογραφία σήμερα είναι αφάνταστα
πολλές.

Θ

υμάμαι εκεί στις αρχές τις
δεκαετίας του `70, όταν ήμουν

ακόμη μαθητής Γυμνασίου στα Γιάννενα
έψαχνα κάπου να μάθω τα μυστικά του
σκοτεινού θαλάμου, την εμφάνιση α/μ
φιλμ, την εκτύπωση α/μ φωτογραφιών.
Αδύνατον. Μετά από εβδομάδες
προσπαθειών κατάφερα να μπω για

ΗΠΑ 1961
Ο Πλανητάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής με τη σύζυγό του Αμαλία ποζάρει με τον σοσιαλιστή ηγέτη
Τζων Κένεντυ και τη σύζυγό του Τζάκυ

λίγο στον σκοτεινό θάλαμο του -τότεφωτογράφου Δημ. Μάρου και αυτό
μόνο για να δω την διαδικασία. Δεν
υπήρχαν ούτε λέσχες, ούτε σεμινάρια,
ούτε σχολή Φωτογραφίας στην πόλη,
ούτε φωτογραφικά περιοδικά, ούτε
φωτογραφικά βιβλία. Έτσι κάποια μέρα
ανακοίνωσα στους γονείς μου ότι ήθελα
να πάω να σπουδάσω φωτογραφία
στο... Παρίσι και έγινε χαμός στο σπίτι.
Φυσικά δεν θα σας πω σήμερα την
ιστορία της ζωής μου.
Αν γλίστρησα στο παρελθόν αυτό
συνέβη γιατί ειλικρινά χαίρομαι που
βλέπω ότι κάπου 40 χρόνια μετά
(πως περνάει ο καιρός...) η κατάσταση
έχει αλλάξει ριζικά. Το φαινόμενο
αυτό συμβαίνει σε αυτή την έκταση
τα τελευταία χρόνια. Το συμπέρασμα
προκύπτει αβίαστα από το γεγονός
ότι στο περιοδικό βομβαρδιζόμαστε
στην κυριολεξία από δελτία τύπου
κι ανακοινώσεις για κάθε είδους
μαθήματα & σεμινάρια φωτογραφίας.
( Συνέχεια στη σελ. 2)
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ΗΠΑ 2015.
Ο Πλανητάρχης Μπάρακ Ομπάμα με τη σύζυγό του Μισέλ ποζάρει με τον σοσιαλιστή ηγέτη Αλέξη
Τσίπρα και τη σύζυγό του Μπέτυ
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( Συνέχεια από τη σελ. 1)

Σ

εμινάρια που διαρκούν λίγες

ώρες, μία ημέρα, διήμερα,
μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία,
ετήσια και βάλε. Με γνωστικό
αντικείμενο κάθε είδους και
περιεχομένου: Από την τέχνη και
τεχνική, την αισθητική και ιστορία της
φωτογραφίας μέχρι την επεξεργασία
και την μύηση σε κάθε είδους
προγράμματα. Με κόστος προσιτό
για κάθε βαλάντιο. Με εισηγητές
γνωστούς και πεπειραμένους
καθηγητές αλλά και πολλούς
άγνωστους και νεοεισερχόμενους
στο χώρο. Με τόπους διδασκαλίας
έγκυρες και αναγνωρισμένες σχολές,
γνωστά ατελιέ φωτογράφων,
μουσεία αλλά ακόμη νησιά και...
εξοχές. Με δύο λόγια: Αν κάποιος
νιώθει ότι έχει κάποιο κενό στις
φωτογραφικές του γνώσεις
μπορεί να το καλύψει άμεσα και
οικονομικά, ενδεχομένως κοντά στο
σπίτι του και μάλιστα επιλέγοντας
εισηγητή της αρεσκείας του από
πλειάδα προτάσεων. Μόνον στην
Αθήνα αυτήν την περίοδο έχουν
ανακοινωθεί... 37 σεμινάρια!
Ναι, καλά διαβάσατε: Μέτρησα
τριάντα επτά και ίσως να μου
διαφεύγουν κάποια.
Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται
είναι απλό: Είναι άραγε όλα
αξιόπιστα; Είναι όλοι οι εισηγητές
των σεμιναρίων πολύ καλοί γνώστες
του αντικειμένου που θα διδάξουν;

iPhone και selfie stick
Κλέβουν τη θέση της βιντεοκάμερας σε Ελβετικό τηλεοπτικό σταθμό!

Τ

ην εποχή που το mobile photography ανθίζει και τα smartphone γίνονται
χρήσιμα εργαλεία στα χέρια των κινηματογραφιστών, ο τοπικός τηλεοπτικός
σταθμός ειδήσεων της Ελβετίας, Léman Bleu, πήρε την απόφαση να αντικαταστήσει
πλήρως τις επαγγελματικές βιντεοκάμερες με τα δημοφιλή iPhone.

Έχουν την ικανότητα να μεταδίδουν
τις γνώσεις τους απλά και κατανοητά;
Η ψαλίδα ποιότητας-κόστους είναι
κλειστή ή τεράστια; Παρέχουν
βοηθήματα και σημειώσεις;
Έχουν κύρος οι βεβαιώσεις
παρακολούθησης που χορηγούν;
Δυστυχώς σ` αυτά τα ερωτήματα
οι απαντήσεις δεν είναι εύκολες.
Σας προτείνω να εμπιστευθείτε τους
φορείς που τα διοργανώνουν εάν
έχουν δηλ. πολύγχρονη και συνεπή
παρουσία στο χώρο και φυσικά τους
εισηγητές που θεωρείτε ικανούς.
Και μεν ξεχνάτε ότι και το χειρότερο
σεμινάριο είναι καλύτερο από την
αδράνεια και την ακινησία.

Συγκεκριμένα, εξόπλισε κάθε δημοσιογράφο με κιτ που αποτελείται από ένα iPhone
6, ένα selfie stick και ένα ζευγάρι ακουστικά για τα γυρίσματα προ-ηχογραφημένων
ρεπορτάζ και live αναμεταδόσεων. Ομολογουμένως οι πιο πρόσφατες εκδόσεις
της συσκευής της Apple μπορούν να προσφέρουν ικανοποιητική ποιότητα video
για τηλεοπτικές μεταδόσεις ειδήσεων. Ο διευθυντής ειδήσεων του σταθμού,
Laurent Keller αναφέρει πως η εν λόγω αλλαγή αποτελεί καλή λύση για την
ελάττωση βάρους του εξοπλισμού και ταυτόχρονα προσφέρει αυξημένη εργονομία,
φορητότητα και μείωση του κόστους παραγωγής. Με δεδομένο ότι ο σταθμός είναι
στον αέρα μόνο για λίγες ώρες κάθε μέρα, οι έξυπνες συσκευές θα επιτρέψουν
στους δημοσιογράφους να εγγράφουν και να ετοιμάζουν περισσότερο υλικό για τα
διαδικτυακά κανάλια. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που τηλεοπτικός σταθμός
δοκιμάζει εναλλακτικές λύσεις βιντεοσκόπησης. Να θυμίσουμε πως παρόμοιο
πείραμα είχε πραγματοποιήσει το αμερικάνικο κανάλι Fox46, το 2014, αλλά η ιδέα
εγκαταλείφθηκε γρήγορα εξαιτίας της χαμηλής ποιότητας εικόνας-ήχου, η οποία
προκάλεσε αρνητικές κριτικές και χαμηλή τηλεθέαση.

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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Kυκλοφορεί στα περίπτερα
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Tα drones είναι βλοσυρά και θέλουν το κακό μας!
Η αυτοκρατορία των ζώων αντιστέκεται στην επέλαση των drones

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 Ν.Τ. 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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Eπιτέλους ένα πρόγραμμα για φωτογράφους!
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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....

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ.
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
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ή εμπορική χρήση. Από τη στιγμή
μάλιστα που ο φωτογράφος είναι
πιο “υποψιασμένος” ποιά θέματα
πουλάνε, τότε την επόμενη φορά
που είναι στην “παραγωγή” υλικού,
θα φροντίζει να κάνει περισσότερες
λήψεις οι οποίες έχουν τη δυναμική
και την προοπτική να πουλήσουν.
Οι πεπειραμένοι στο είδος
ακολουθούν τις εξής πρακτικές:
Υποβάλλουν τις φωτογραφίες
τους σε περισσότερα από
ένα stock πρακτορεία. Έτσι
διευρύνεται η βάση των δυνητικά
ενδαιφερόμενων. H πείρα έχει
δείξει ότι σημαντικές πωλήσεις
μπορούν να απωλεσθούν όταν δεν
προβάλλεται σε πολλά microstock
site η ίδια φωτό γιατί απλά όλοι οι
πελάτες δεν συνεργάζονται με όλα
τα microstock. Eπίσης υλικό που
απορρίπτει ένα πρακτορείο γίνεται
δεκτό από το δεύτερο.
Οι λόγοι που δεν γίνεται δεκτό
συγκεκριμένο υλικό από ένα
πρακτορείο μπορεί να είναι τελείως
διαφορετικοί. Π.χ. ένα microstock

Φωτογραφία στοκ πλησιάζει το 1εκ. δολ. σε έσοδα
Ποιό είναι το μυστικό του Ralph Clevenger;
Η αρχετυπική φωτογραφία του R.A. Clevenger με το παγόβουνο που εξέχει από την
επιφάνεια αλλά είναι ορατός και ο υπόλοιπος, βυθισμένος στο θαλάσσιο νερό, όγκος
του, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1998 και αποτελεί φαινόμενο επιτυχίας. Μέχρι
στιγμής έχει αποφέρει στο δημιουργό της έσοδα 900.000 δολ. Και συνεχίζει ακάθεκτη...
κι όμως δεν πρόκειται για τίποτε παραπάνω από μια επεξεργασμένη σε μια παλιά έκδοση
του Photoshop, σύνθετη εικόνα.

Τ

ο μεν τμήμα πάνω από την επιφάνεια του νερού απεικονίζει ένα παγόβουνο στην
Ανταρκτική και το “υποθαλάσσιο” βυθισμένο τμήμα προέρχεται από την Αλάσκα, ενώ
τα χρώματα του ουρανού και του νερού προέρχονται από την Καλιφόρνια και δεν έχουν
πειραχθεί ως προς την χρωματική πιστότητα. Ο φωτογράφος συνδύασε μέρη από τέσσερις
διαφορετικές αρχικές λήψεις (σκαναρισμένα slides) και μάλιστα φρόντισε να κατασκευάσει
οριζόντια και κάθετη εκδοχή του ίδιου θέματος. Όπως λέει ο Clevenger, κάθε φωτογράφος
πρέπει να προσέχει πολύ το marketing του υλικού του π.χ. όταν φωτογραφίζει ένα
ενδιαφέρον τοπίο να δημιουργεί παραλλαγές του θέματος.
Ο εμπορικός θρίαμβος του Clevenger επαναφέρει το ερώτημα. Μπορεί ένας επαγγελματίας
φωτογράφος να αποκομίσει αξιόλογα έσοδα πουλώντας stock photography; Μάλιστα
σήμερα που θριαμβεύει το μοντέλο του microstock πρακτορείου τύπου shutterstock.com
ή istockphoto.com. Μιλώντας για microstock αναφερόμαστε σε μια πραγματικότητα όπου
ο φωτογράφος πληρώνεται ελάχιστα ποσά από μερικά σέντ ως μερικά δολάρια για κάθε
εικόνα αλλά προσδοκά την επαναληψιμότητα δηλαδή να πουλιέται η εικόνα σε πολλούς
πελάτες. Οπότε αξίζει να σκεφθούμε αν αξίζει ο κόπος. Όταν κάθε φωτογράφος έχει στο
αρχείο του χιλιάδες εικόνες που δεν του αποφέρουν κέρδη μήπως πρέπει να σκεφθεί την
εμπορική αξιοποίηση; ειδικά σε θέματα με διεθνές ενδιαφέρον όπως ταξιδιωτική, φύση,
αστροφωτογραφία, macro, αρχιτεκτονική κλπ. πάντα υπάρχουν ενδιαφερόμενοι για εκδοτική
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site να έχει υπερπληθώρα
φωτογραφιών από τους τροπικούς
ενώ να χρειάζεται υλικό από τους
παγετώνες της Ανταρκτικής.
Κάθε πρακτορείο έχει διαφορετικό
προσανατολισμό, φιλοσοφία,
αισθητική και εμπορική πολιτική.
Σίγουρα οι υπεύθυνοι δεν μπαίνουν
στον κόπο να κατατοπίσουν καθένα
που στέλνει τα καρέ του για την
πολιτική τους και απλά δέχονται
ή απορρίπτουν, ενώ σπάνια
μπαίνουν στον κόπο να
αιτιολογήσουν την απόφασή τους.
Οπότε ο φωτογράφος πρέπει
να μάθει με το σχήμα επιτυχίας/
αποτυχίας. Γενικά οι φωτογραφίες
πρέπει να είναι τεχνικά άρτιες, με
υψηλή ανάλυση, προσεγμένες
στις λεπτομέρειες, απαλλαγμένες
από το θόρυβο, διορθωμένες
χρωματικά κλπ. Δεν είναι
απαραίτητη η μοναδικότητα ούτε
η αποκλειστικότητα. Κάτι τέτοιο
θα ενδιέφερε μόνο τα πιο ακριβά
upmarket πρακτορεία τύπου Getty
Images.

Π. ΚΑΛΔΗΣ
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World Press Photo
Οι γυναίκες του
φωτορεπορτάζ
Την προηγούμενη εβδομάδα, από
την στήλη αυτή παρουσιάσαμε
τα βασικά ευρήματα της έρευνας
που πραγματοποίησε το World
Press Photo, με τη συνεργασία
του University of Stirling και
του Ινστιτούτου Reuters του
Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.
Θυμίζουμε ότι στην έρευνα
συμμετείχαν 1.556 επαγγελματίες
φωτογράφοι που πήραν μέρος
στα βραβεία του World Press
Photo, από περισσότερες από
100 χώρες, και απάντησαν σε
63 ερωτήσεις. Είναι από τις
ελάχιστες φορές που έχουμε στα
χέρια μας μια τέτοια έρευνα για
τον κλάδο του φωτορεπορτάζ.
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα
μέρη που μπορούμε να
εστιάσουμε αναφορικά με τα
αποτελέσματα είναι η θέση
των γυναικών σε έναν χώρο
που όλοι τον γνωρίζουμε ως
ανδροκρατούμενο. Ανάμεσα στο
δείγμα των ερωτηθέντων ήταν
236 γυναίκες.



τους άντρες (76% έναντι 61%). Άρα είναι πιο πιθανό να αποκτήσουν διευρυμένο κοινό ενώ
είναι πιο ευέλικτες στον τεχνολογικό τομέα, αφού ασχολούνται περισσότερο με το video

Ε

ν έτει λοιπόν 2015, ο χώρος
του φωτορεπορτάζ παραμένει
ανδροκρατούμενος: Το 85% των
συμμετεχόντων ήταν άνδρες.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν
ότι οι γυναίκες είναι λιγότερο

και τα multimedia. Σε επίπεδο απολαυών, το μεγαλύτερο μέρος των γυναικών, σε ποσοστό
75%, κερδίζουν λιγότερα από 29.999 δολάρια τον χρόνο, και για το 42% των γυναικών
το ποσό αυτό είναι χαμηλότερο από 9.999 δολάρια τον χρόνο. Το 60% των ερωτηθέντων
είναι αυτοαπασχολούμενοι και για τις γυναίκες το ποσοστό αυτό φτάνει το 86%. Εντύπωση
προκαλεί το γεγονός ότι οι γυναίκες, που οι περισσότερες δεν απασχολούνται στην κάλυψη
της επικαιρότητας αλλά αυτοχαρακτηρίζονται ως φωτογράφοι ντοκουμέντου ή multimedia

πιθανόν να προσληφθούν από
μεγάλους ειδησεογραφικούς
οργανισμούς (7%) σε σχέση
με τους άντρες φωτογράφους
(22%) παρόλο που στην
πλειοψηφία τους αυτές διαθέτουν
πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
Από τους συμμετέχοντες, το
82% των γυναικών έχουν λάβει
πανεπιστημιακή εκπαίδευση
ενώ από τους άντρες αντίστοιχη
εκπαίδευση διαθέτει το 69%. Δεν
είναι όμως μόνο η εκπαίδευση
ο τομέας όπου οι γυναίκες
φαινομενικά υπερτερούν. Οι
γυναίκες είναι περισσότερο ενεργές
στα social media σε σχέση με

δημοσιογράφοι, νιώθουν ότι διατηρούν τον έλεγχο της δουλειάς τους σε ποσοστό 51% ενώ
οι άντρες που νιώθουν ότι έχουν τον τελευταίο λόγο στην παρουσίαση της εικόνας τους
φθάνουν το ποσοστό του 39%.
Δεν είναι όμως μόνο ο χώρος του φωτορεπορτάζ, που συχνά προβαίνει σε διακρίσεις εις
βάρος των γυναικών. Η φωτογράφος Nicole S. Young (https://nicolesyblog.com) δημοσίευσε
πρόσφατα μια μικρή έρευνα που έκανε στο blog της σχετικά με τις γυναίκες φωτογράφους
και τη θέση τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα ή στα προγράμματα χορηγιών μεγάλων
εταιρειών imaging. Ιδού τα αποτελέσματα:
Nikon Ambassadors: 24% γυναίκες (6 γυναίκες, 19 άντρες)
Canon Explorers of Light: 14% γυναίκες (5 γυναίκες, 29 άντρες)
Sony Artisans (ΗΠΑ): 20% γυναίκες (6 γυναίκες, 24 άντρες)
Fujifilm X Photographers (Διεθνώς): 7% (27 γυναίκες, 375 άντρες)
Olympus Visionaries: 25% γυναίκες (3 γυναίκες, 9 άντρες)
Lowepro Ambassadors: 25% γυναίκες (2 γυναίκες, 6 άντρες)
Photoshop World εκπαιδευτές: 13% γυναίκες (6 γυναίκες, 41 άντρες)
WPPI 2016 ομιλητές: 38% γυναίκες (66 γυναίκες, 109 άντρες)
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Ο κ.Ν.Δήμου με τον κ. Άγγελο Δεληβοριά στη τελετή εγκαινίων

Νίκος Δήμου
Έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη μέχρι 8 Νοεμβρίου 2015

Ο

Νίκος Δήμου δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι γνωστός για την
εξαιρετική του πορεία στον χώρο της διαφήμισης αλλά πολύ περισσότερο
για το συγγραφικό του έργο που απαριθμεί δεκάδες βιβλία και αμέτρητα άρθρα
σε περιοδικά, εφημερίδες και στο διαδίκτυο. Εκτός όλων αυτών στη πολύχρονη
παρουσία του στις τέχνες και τα γράμματα έχει ασχοληθεί με πάθος και με την
φωτογραφία. Έχει στο ενεργητικό πολλά φωτογραφικά λευκώματα αλλά και
μακρόχρονη, τακτική παρουσία στις σελίδες του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ όπου διατηρούσε την
δική του στήλη με τίτλο ‘‘Στιγμιότυπα’’. Το Μουσείο Μπενάκη στο οποίο έχει δωρίσει
όλο του το αρχείο, τιμής ένεκεν διοργάνωσε έκθεσημε τον τίτλο: ‘‘Νίκος Δήμου,
ο μοναχικός πολυπράγμων’’. Σας συστήνουμε ανεπιφύλακτα να την επισκεφθείτε.
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Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια. Ο κ.Σταύρος Θεοδωράκης τίμησε με την παρουσία του τον φίλο και συνεργάτη του Νίκο Δήμου

Αριστερά μικρό μέρος των εκθεμάτων και δεξιά με τον γνωστό συγγραφέα και παλιό συνεργάτη του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ, Δημήτρη Καλοκύρη

Σε ιδιαίτερη
προθήκη και σε
εμφανές σημείο
στον εκθεσικαό
χώρο υπήρχαν
όλα τα τεύχη του
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
στα οποία είχαν
φιλοξενηθεί κείμενα
και φωτογραφίες
του Νίκου Δήμου.
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
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TinyMOS
Η αστροφωτογράφηση προσιτή για όλους
Είναι γνωστό πως η αστροφωτογράφηση απαιτεί
ακριβό εξοπλισμό και εξειδικευμένες γνώσεις. Η Tiny1
είναι μια μικροσκοπική κάμερα σε σώμα αλουμινίου
που αναπτύχθηκε στη Σιγκαπούρη από τη startup
εταιρία TinyMOS και έχει ως στόχο να κάνει την
αστροφωτογράφηση προσιτή σε όλους, δηλαδή κάτι
παρόμοιο που έκανε η GoPro για τα video δράσης.

Μ

πορεί να εγγράψει timelapse video με ανάλυση 2.5Κ,
αλλά μέχρι στιγμής δεν παρέχονται περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος και την ανάλυση
του αισθητήρα. Διαθέτει λειτουργίες αυτοματισμού για
διάφορες σκηνές όπως τη φωτογράφηση του Γαλαξία ή του
Βόρειου Σέλαος. Ακόμα, η λειτουργία Point-To-The-Stars
παρέχει ενημερωμένα διαγράμματα άστρων με σκοπό να
βοηθήσει τον χρήστη να εντοπίσει τα ουράνια σώματα
που επιθυμεί να φωτογραφήσει. Βέβαια, η Tiny1 μπορεί
να αξιοποιηθεί στη καθημερινότητα ως κανονική μηχανή
mirrorless που διαθέτει σύστημα εναλλάξιμων φακών.
Αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα τον Νοέμβριο με
την έναρξη εκστρατείας συλλογής κεφαλαίων Indiegogo.
Μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει πάνω από 300.000
$ από τους επενδυτές και τις κρατικές επιχορηγήσεις.
Αν η καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων πετύχει τον
απαιτούμενο στόχο εντός του τρέχοντος έτους, σύντομα η
κάμερα θα τεθεί σε κυκλοφορία.
Η ομάδα της TinyΜOS επισκέφθηκε το περασμένο
Σαββατοκύριακο την Καλιφόρνια, φωτογράφησε την
έκλειψη της σελήνης με ένα πρωτότυπο και στη συνέχεια
δημοσίευσε τα αποτελέσματα που βλέπετε δίπλα.
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Ματιές κάτω από τα κύματα
Ιστορικά ναυάγια μέσα από το φακό
της Ελένης Τσοπουροπούλου

Μ

ε 15 χρόνια στη μελέτη, καταγραφή και τεκμηρίωση
ναυαγίων, η φωτογράφος Ελένη Τσοπουροπούλου
σε συνεργασία με την ομάδα wreckDiving.gr, παρουσιάζει
υποθαλάσσιες φωτογραφίες συνθέτοντας ένα ιστορικό μνήμης.
Ναυάγια από επιβατηγά και πολεμικά πλοία που κατά τη
διάρκεια του Α’ Και Β’ Παγκοσμίου πολέμου ενεπλάκησαν σε
μάχες και βυθίστηκαν στις ελληνικές θάλασσες, καλύπτουν τα
τελευταία 100 χρόνια της ιστορίας δίνοντας στον επισκέπτη μια
άλλη διάσταση των γεγονότων. Ανάμεσα στο φωτογραφικό
υλικό βρίσκεται και το ναυάγιο του ιστορικού πλοίου HMT
Marquette, του HMHS Brittanic αλλά και των μετέπειτα
Théophile Gautier, Αντιτορπιλικού Ύδρα και Artemis Pitta.
Εγκαίνια: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 19.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 11 Οκτωβρίου
Διεύθυνση: Metapolis, Αιόλου 48-50 & Κολοκοτρώνη, Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 12.00 – 19.00
Συνδιοργάνωση: Time Heritage, METAPolis
Πληροφορίες: Metapolis, info@metapolis.gr, www.
metapolis.gr , Time Heritage, info@timeheritage.gr, www.
timeheritage.gr , wreck Diving, info@wreckdiving.gr, http://
www.wreckdiving.gr/



 299 •    5 OKT

 

2015

 15

ON LINE 

  O IMAGING - E  

Eπισκεφτείτε το
ανανεωμένο site μας

www.kabanaos.gr

Album - Kορνίζες

 . . .  32 &  .  43, 121 33 ,
.: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977, e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr
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FJ Westcott
Icelight 2

Ξ

εκίνησε και στην Ελλάδα η διάθεση

του LED φωτιστικού Icelight 2 της FJ
Westcott. Το Icelight 2 διαθέτει υψηλής
ποιότητας ισορροπημένα στοιχεία LED
με βαθμολογία CRI 96+, προσφέρει
50% περισσότερη ισχύ σε σχέση με
το αρχικό Icelight, έχει αποσπώμενη
μπαταρία και ψηφιακό display με
ένδειξη της έντασης. Επιπλέον, το
Icelight 2 έχει ενσωματωμένο σύστημα
Bluetooth για μελλοντικά συμβατά

Facebook

συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου.

Προσεχώς video 360° στην αρχική μας σελίδα

Λόγω της κυκλοφορίας του νέου
μοντέλου, η παλιότερη έκδοση του

Τ

ον περασμένο Μάρτιο, το YouTube ξεκίνησε να υποστηρίζει upload και

αναπαραγωγή video 360°. Τώρα ήρθε η σειρά του Facebook να ενσωματώσει το
εν λόγω φορμά, το οποίο είναι δημοφιλές τους τελευταίους μήνες. Οι χρήστες του

Icelight θα συνεχίσει να διανέμεται σε
νέα, χαμηλότερη
ότερη τιμή.

Facebook θα μπορούν να αλλάζουν την οπτική γωνία σε αυτά τα video κάνοντας κλικ
και σύροντας τον δρομέα σε έναν
υπολογιστή ή με το πέρασμα
του δακτύλου στην οθόνη
αφής ενός smartphone. Όσον
αφορά στις φορητές συσκευές,
α
η αλλαγή θα επιτυγχάνεται
και με τη μετακίνηση της
κα
συσκευής (όταν υποστηρίζεται).
συσ
Το FFacebook συνεργάζεται
με μεγάλο εύρος εταιριών
ήδη μ
συμπεριλαμβανομένων των Star
συμπε
Discovery, GoPro, LeBron
Wars, D
James & Uninterrupted, NBC’s Saturday Night Live, και VICE για να εμπλουτίσει άμεσα
πλατφόρμα με video 360°. Πολύ σύντομα η λειτουργία θα γίνει διαθέσιμη μέσω
τη πλατφ
browser και της Android εφαρμογής. Στο iOS θα έλθει τους επόμενους μήνες.
web brow
Παρακολουθήστε εδώ το demo video:
Π
https://www.facebook.com/video.php?v=1681464425405359

Δ. & Ι. Δαμκαλίδης ΑΕ
Δ
Ηλεκτρονικό κατάστημα Β2Β
Το νέο ηλεκτρονικό κατάστημα Businessto-business απευθύνεται σε καταστήματα
λιανικής πώλησης προϊόντων που
αντιπροσωπεύει η εταιρεία στην Ελλάδα.
Βασικό μέλημα του είναι προβολή της
διαθεσιμότητας των προϊόντων στους
καταλόγους, των προσφορών που ισχύουν,
καθώς και των τελικών τιμών χρέωσης
κάθε πελάτη για κάθε προϊόν. Βεβαίως οι
χρήστες θα μπορούν να δημιουργήσουν
τον προσωπικό τους λογαριασμό και να
πραγματοποιούν τις παραγγελίες τους online,
24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.
Ακόμα, εφόσον επιθυμούν, μπορούν να
λαμβάνουν ενημερώσεις για τα νέα προϊόντα
που παρελήφθησαν καθώς και για τις ειδικές
προσφορές που ισχύουν.
www.damkalidis.gr/b2b.
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Επεξεργασία Εικόνας
Η δημιουργικη εκδοχή χχχχχχχχ
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Ricoh
Ειδική έκδοση της Ricoh GR II

H

Ricoh γιορτάζει τα 10 χρόνια της

σειράς των ψηφιακών μηχανών
GR και κυκλοφορεί ένα Premium
kit της Ricoh GR II σε περιορισμένο
αριθμό. Το κιτ έρχεται σε θήκη
αλουμινίου μαζί με το εξωτερικό
viewfinder GV-1 και το ευρυγώνιο
converter GW-3 που χρησιμοποιεί
μεγέθυνση 0,75x για να μετατρέψει
τον 28mm φακό της μηχανής σε
υπερευρυγώνιο 21mm. Μαζί στου
κουτί περιέχεται και ένα δερμάτινο

Fujifilm Instax Mini 70

jacket για τη μηχανή σε πορτοκαλί
χρώμα μαζί με πρόσθετο λουρί ίδιου

Instant Camera με βελτιστοποιημένη έκθεση για selfies

Η

χρώματος.

Fujifilm πρόσθεσε στη σειρά instax μία

μηχανή που προορίζεται για selfies.
Διαθέτει φλας με εύρος κάλυψης 0,3- 2,7
μέτρα. Η αυτόματη ρύθμιση της έκθεσης
είναι αποδοτικότερη στις χαμηλές φωτιστικές
συνθήκες, συγκριτικά με προηγούμενα μοντέλα,
καθώς υπολογίζει το διαθέσιμο φως στο θέμα
και στο background προσαρμόζοντας αναλόγως
τη ταχύτητα κλείστρου με την πυροδότηση
του φλας. Λίγο δίπλα από το φακό υπάρχει
ένας μικρός καθρέπτης ο οποίος βοηθάει στο
καδράρισμα κατά τη λήψη selfies. Η λειτουργία
“smart selfie” υπόσχεται το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα στη λήψη αυτοπορτρέτων σε κάθε
περιβάλλον, σύμφωνα με τον κατασκευαστή.
Στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται
το αναβαθμισμένο σκόπευτρο, high-key
mode, macro mode (με ελάχιστη απόσταση
εστίασης 30εκ.), χρονοδιακόπτης και υποδοχή
για τρίποδο. Η τροφοδοσία γίνεται από δύο
μπαταρίες λιθίου CR2/DL CR2 με αυτονομία 400
λήψεις. Η Mini 70 χρησιμοποιεί φιλμ I 2/3in. στα
800 ISO. Θα είναι διαθέσιμη τον Νοέμβριο σε
τρία χρώματα: κίτρινο, άσπρο και μπλε.

photo.gr
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Nikon
European Film Festival

Α

πό τις 13 Οκτωβρίου 2015 έως τις

15 Ιανουαρίου 2016 θα γίνονται
δεκτές οι συμμετοχές για το European
Film Festival της Nikon. To φεστιβάλ
απευθύνεται σε επαγγελματίες,
ερασιτέχνες και φοιτητές-μαθητές που
ασχολούνται με την κινηματογράφηση
και φιλοδοξούν να επικοινωνήσουν
το ταλέντο και την τέχνη τους σε
ένα μεγαλύτερο κοινό αλλά και να
κερδίσουν ακόμα και μια Nikon D810.
Η πρόκληση που θέτει το φεστιβάλ
στους υποψήφιους είναι να
μετατρέψουν τις καθημερινές τους
στιγμές σε ένα αξιόλογο δείγμα
αφήγησης και τεχνικής αρτιότητας. Οι
ταινίες θα πρέπει να έχουν διάρκεια
από 30 έως 140 δευτερόλεπτα σε HD
φορμάτ και να μην έχουν πάρει μέρος

@Χώρος Τέχνης Ασωμάτων

σε άλλο διαγωνισμό. Η υποβολή

Σεμινάρια φωτογραφίας με τον Παναγιώτη Γούλιαρη

γίνεται μέσω του YouTube και του
www.nikonfilmfestival.com. Δίνονται
βραβεία σε πέντε κατηγορίες ενώ

Υ

πό την καθοδήγηση του διακεκριμένου στο χώρο φωτογράφου Παναγιώτη
Γούλιαρη, οι συμμετέχοντες των σεμιναρίων φωτογραφίας θα έχουν την ευκαιρία

ένα από τα βραβεία ψηφίζεται από το
κοινό. Οι κανόνες του διαγωνισμού

να έρθουν σε επαφή τόσο με το καλλιτεχνικό όσο και με το τεχνικό κομμάτι της
φωτογραφίας. Βασικός άξονας του καλλιτεχνικού τμήματος αποτελούν η ιστορία,

είναι αναρτημένοι στο http://bit.ly/
NikonFFRules. Στο www.facebook.com/

η θεωρία, η τεχνική, η σύνθεση και η κριτική, μέσα από την αλληλεπίδραση με το
έργο σπουδαίων καλλιτεχνών του παρελθόντος καθώς και σύγχρονων δημιουργών.

NikonLifeEU και www.twitter.com/
NikonLifeEU μπορείτε να δείτε όλα τα

Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τη φωτογραφική πρακτική τόσο μέσα από μια
εβδομαδιαία κριτική portfolio και επιμέλεια του εν εξελίξει φωτογραφικού τους έργου

νέα σχετικά με τον διαγωνισμό.

όσο και μέσω των φωτογραφικών εξορμήσεων που θα πραγματοποιηθούν. Με στόχο
την αυτάρκεια των φωτογράφων ως προς τις τεχνικές παραμέτρους του φωτογραφικού
μέσου, το τεχνικό τμήμα των σεμιναρίων θα καλύψει τις διαδικασίες της λήψης και της
επεξεργασίας των φωτογραφικών έργων.
Διάρκεια: 14 Οκτωβρίου - 25 Μαΐου (Κάθε Τετάρτη 18:00 – 22:00)
Διεύθυνση: @Χώρος Τέχνης Ασωμάτων, Αγίων Ασωμάτων 6, Θησείο, Αθήνα
Κόστος: Καλλιτεχνικό 350€ (Δυνατότητα προεξόφλησης με 250€), Τεχνικό 150€
(Δυνατότητα προεξόφλησης με 100€)
Πληροφορίες - εγγραφές: Παναγιώτης Γούλιαρης, Τηλ. 6937455406,
p.gouliaris@camera-work.org

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.
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Facebook

Zeiss

Θέλει να ξέρει με τι τράβηξες τη φωτογραφία σου

Νέα ενημερωτική πλατφόρμα

Τ

ο Facebook κατέθεσε αίτηση για την κατοχύρωση της πατέντας μιας αρκετά

Η

Zeiss ενεργοποίησε μια

προηγμένης τεχνολογίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των φωτογραφιών,
που όπως πάντα μοιάζει να κατασκοπεύει τα προσωπικά μας δεδομένα λίγο

νέα online εκπαιδευτική
πλατφόρμα όπου οι φωτογράφοι

παραπάνω από όσο πρέπει. Το λογισμικό που περιγράφεται στην αίτηση θα μπορεί να

μπορούν να ενημερώνονται τόσο

αναγνωρίζει ποιες φωτογραφίες έχουν τραβηχτεί με τη μηχανή του χρήστη. Πέρα από

για τα προϊόντα της Zeiss όσο και

την ανάγνωση των EXIF και των metadata, το πρόγραμμα θα αναλύει και τα πρόσθετα
χαρακτηριστικά των εικόνων όπως για παράδειγμα τα hot pixel μιας μηχανής ή κάποια

για φωτογραφικά θέματα γενικής
φύσεως. Το περιεχόμενο του Lenspire

ιδιομορφία της στην αποθήκευση των αρχείων. Η αιτιολογία πίσω από την ανάπτυξη

χωρίζεται σε έξι βασικές κατηγορίες:

αυτού του προγράμματος δεν είναι αρκετά σαφής αλλά ένα παράδειγμα που δόθηκε

Photographic Genres, Spotlight,

είναι η διευκόλυνση της σύνδεση δύο χρηστών. Αν για παράδειγμα μια εικόνα ενός
χρήστη είναι τραβηγμένη με τη μηχανή ενός άλλου αλλά οι δύο χρήστες δεν είναι

Ambassadors, Gear, Know-How και
Live. Όπως δήλωσε ο Dr. Simone

“φίλοι” ακόμα το Facebook θα τους προτείνει να συνδεθούν.

Zaha, ο Senior Director, Marketing
& Communications στο τμήμα
καταναλωτικών οπτικών, η Zeiss
επιθυμεί με το Lenspire να ανοίξει
διάλογο με τους πελάτες της από όλο
τον κόσμο.
http://lenspire.zeiss.com/en/

GoPro
Σημαντική μείωση τιμής για τη
HERO4 Session

Μ

αζί με την παρουσίαση της νέας
GoPro Hero+, η αμερικανική
εταιρεία ανακοίνωσε αξιόλογη μείωση
στην τιμή της πιο μικρής actioncam της
σειράς 4, HERO4 Session. Η τιμή της
διαμορφώνεται πλέον στα 330 ευρώ
από τα 430 ευρώ. Όσο αφορά τα τεχνικά
χαρακτηριστικά εν συντομία, εγγράφει
video 1440p30, 1080p60 ή 720p100
και κάνει λήψεις φωτογραφιών 8MP
με ριπή 10fps. Είναι αδιάβροχη ως τα
10 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του
νερού χωρίς την ανάγκη πρόσθετου
housing. Ενσωματώνει τεχνολογίες Wi-Fi
και Bluetooth για ασύρματο χειρισμό
και διαθέτει λειτουργίες QuikCapture,
HiLight Tag, Protune, Τimelapse. Με βάρος
μόλις 74 γρ, η HERO4 Session είναι 35%
μικρότερη και 40% ελαφρύτερη από τις
υπόλοιπες HERO4 actioncam.
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Και τα τρία βιβλία!



€25

*

Τρεις πολύτιμοι
τόμοι για την
ιστορία &
αισθητική της
φωτογραφίας!
Τάσος Ανέστης

Γκόγκος Γιώργος

International Photography Awards 2015
Ανακοινώθηκαν οι νικητές του διαγωνισμού

Ο

λοκληρώθηκε ο κύκλος του διαγωνισμού των διεθνούς φήμης βραβείων IPA για
το 2015. Ανάμεσα στους φωτογράφους που ξεχώρισαν είναι ο Τάσος Ανέστης,
ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση στην ερασιτεχνική αρχιτεκτονική φωτογραφία.
Η φωτογραφία του απεικονίζει το Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο, σχεδιασμένο από
τον Σαντιάγκο Καλατράβα. Επιπλέον στο διαγωνισμό διακρίθηκε ο Γιώργος Γκόγκος,
κατακτώντας τη τρίτη θέση στην κατηγορία της ερασιτεχνικής φωτογραφίας φύσης/
εποχών. Μέσα από τέσσερα φωτογραφικά έργα, ο φωτογράφος αποτυπώνει τα
ανοιξιάτικα χρώματα των δασών της βορειοανατολικής Ελλάδας.
Ο διαγωνισμός αποτελούνταν από τις δύο βασικές κατηγορίες «ερασιτέχνες»
και «επαγγελματίες», με την καθεμία να απαρτίζεται από αντίστοιχες θεματικές
υποκατηγορίες. Οι νικητές των επαγγελματικών κατηγοριών θα διεκδικήσουν το βραβείο
Lucie και $10.000 από το AtEdge ενώ όσοι φωτογράφοι διακρίθηκαν στις ερασιτεχνικές
κατηγορίες φωτογραφίας θα παρευρεθούν επίσης στα βραβεία Lucie για τον τίτλο
Discovery of the Year και το χρηματικό έπαθλο των $5.000.
Για όσους θα ήθελαν να δηλώσουν συμμετοχή για τα επόμενα βραβεία IPA, η υποβολή
ξεκίνησε.
Πληροφορίες: International Photography Awards, http://www.photoawards.com
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Αργοσαρωνικό!
Στα πλαίσια του προγράμματος «Η μεσογειακή φώκια
Monachus monachus επιστρέφει στις ακτές του Αργοσαρωνικού»
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Ι.Ι.Ε.Κ E.S.P
Έκθεση Φωτογραφίας &
Γραφιστικής

Τ

ο Ι.Ι.Ε.Κ E.S.P παρουσιάζει την έκθεση

φωτογραφίας και γραφιστικής των
σπουδαστών του, που θα πραγματοποιηθεί
στην gallery e.s.p. Τα εγκαίνια της έκθεσης
έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή
9 Οκτωβρίου 2015 στις 20:30μμ.
I.I.E.K E.S.P
Ναυμαχίας Έλλης 3-5, Λαδάδικα
546 25, Θεσσαλονίκη
T 2310541148
F 2310541709
E info@esp.gr , www.esp.gr
Ωράριο λειτουργίας: Δε-Πα, 11:00-19:00

Apple
Έφτασε το λειτουργικό El Capitan για Mac

Σ

Nikon

υνεχίζοντας την παράδοση της ιδιαίτερης ονοματολογίας η Apple έδωσε στην
επόμενη έκδοση του λειτουργικού της συστήματος, OS X 10.11, το όνομα El

Capitan, το οποίο αντιπροσωπεύει έναν εντυπωσιακό βραχώδη σχηματισμό ύψους
350μέτρων στο Yosemite National Park.

Νέα κιάλια 7x50CF WP

Η

Nikon παρουσίασε τη νέα γενιά
επαγγελματικών οπτικών συστημάτων για
χρήση στη θάλασσα, τα άκρως ανταγωνιστικά
κιάλια 7x50CF WP GLOBAL COMPASS.

H γενική εμφάνιση του νέου λειτουργικού είναι παρόμοια με εκείνη του
προκατόχου του, Yosemite, με τη διαφορά ότι λανσάρει τη πρωτοεμφανιζόμενη
γραμματοσειρά San Francisco. Η διαχείριση παραθύρων Mission Control έχει
δεχτεί ανανέωση, εισάγοντας το χαρακτηριστικό Split View, που το συναντήσαμε

Συνδυάζουν την πυξίδα με την τεχνολογία
ακριβείας των κιαλιών καθώς τα 7x50CF WP
GLOBAL πυξίδα με παγκόσμια εξισορρόπηση
που σας επιτρέπει να εξακριβώνετε τις
κατευθύνσεις με ακρίβεια, ανεξάρτητα από
το πού βρίσκεστε, τόσο στο βόρειο όσο
και στο νότιο ημισφαίριο. Είναι αδιάβροχα,
ανθεκτικά και έχουν φωτεινή εικόνα χάρη
στους φακούς πολυστρωματικής επίστρωσης,
την αντικειμενική διάμετρο 50 mm και το ευρύ
οπτικό πεδίο.

για πρώτη φορά στην αναβάθμιση iOS 9 του iPad και επιτρέπει σε δύο εφαρμογές
πλήρους οθόνης να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα δίπλα-δίπλα. Η αναζήτηση
Spotlight έγινε αποδοτικότερη, απέκτησε περισσότερες πηγές και δέχεται πλέον
φωνητικές εντολές (δεν υποστηρίζονται τα ελληνικά). Το Safari έχει Pinned Sites
δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να τοποθετεί τους αγαπημένους του ιστότοπους
στο tab bar (με αυτόματη ενημέρωση). Επιπλέον, διαθέτει ένα κουμπί σίγασης ανά
καρτέλα. Ο mail client υποστηρίζει gestures για ευκολότερη διαχείριση των mail και
τη λειτουργία Smart Suggestions που αναλύει ονόματα και γεγονότα ταξινομώντας
τα άμεσα στις επαφές και το ημερολόγιο. Επίσης, γίνεται αυτόματη ελαχιστοποίηση
του παραθύρου συγγραφής, μόλις επιλέξουμε κάποιο άλλο mail, χωρίς απώλεια
του υλικού μας. Ακόμα, επιτρέπονται πολλαπλά tabs για μεγαλύτερη εργονομία.
Η εφαρμογή διαχείρισης και επεξεργασίας φωτογραφιών, Photos υποστηρίζει
third-party extension από το App Store. Βελτιώσεις έχουν δεχτεί και οι χάρτες, όσο
αφορά τα δρομολόγια, ενώ στην ασφάλεια των λογαριασμών υπάρχει “Two-Factor
Authentication”.
Όσο για την ταχύτητα για την οποία πολλοί διαμαρτυρήθηκαν στο Yosemite, η
Apple υπόσχεται 1,4x βελτίωση στις επιδόσεις και διπλάσια ταχτύτητα στο άνοιγμα
εφαρμογών. Τέλος ενσωματώνεται και στο desktop λειτουργικό ένα στοιχείο που
πρωτοείχαμε δει στο iOS 8 δηλ. το Μetal μια τεχνολογία γραφικών που δίνει άμεση
πρόσβαση στη CPU στους developers και έχει κυρίως θετική επιδραση στα games.
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Νέα Σχεδίαση Νέα Ύλη Νέο ΤΕΥΧΟΣ
ΓΓΚΑΛΕΡΙ
ΑΛ Ρ ΑΝΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΑΝΑΓΝ
Ν
Θ μ ‘‘Διασκέδαση’’,
Θέμα:
‘‘Δ
Δ
Σχόλια
σε 34 σελίδες
Σ ό α & κριτικές
κριτικέέές σ

ΤΗΛΕΦΑΚΟΙ
Τα συνηθισμένα
λάθη και πως να τα
αποφύγετε

HI-KEY
LOW-KEY

Πειραματισμοί
με φωτισμούς
γγια εντυπωσιακά
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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Nexus 5x και 6P
Nέα Google smartphones

M

ετά την επιτυχία των

προηγούμενων αναθέσεων
στην LG για την ανάθεση κατασκευής
του Nexus 5, δύο χρονια πριν, η
ιστορία επαναλαμβάνεται με τα δύο
επόμενα smartphone αιχμής της
Google, με κωδικούς 5x και 6p. Και
τα δύο περιλαμβάνουν βελτιωμένα
φωτογραφικά υποσυστήματα. Το
Nexus 5x έχει κάμερα με ανάλυση
12,3Megapixel και φακό με πολύ
καλή φωτεινότητα f/2 και βήμα pixel
1,55micron (συγκριτικά μια DSLR full
frame με ίδια ανάλυση έχει 8,45micron)
ενώ και η κάμερα των selfies είναι
εξελιγμένη δίνοντας 5Megapixel.
Οπτικό σύστημα σταθεροποίησης
δεν προβλέπεται αλλά η Google
ισχυρίζεται ότι έχει εφαρμόσει μια
τεχνική αντίστοιχη με το ΗTC Ultrapixel
προκειμένου να επαυξηθεί η απόδοση
σε χαμηλό περιβαλλοντικό φωτισμό.
Το autofocus στηρίζεται σε τεχνολογία
laser. Πολύ ενδιαφέρουσα μοιάζει η
οθόνη ful HD με πυκνότητα 424ppi
καθώς και η απόκριση από το
hardware: εξαπύρηνος επεξεργαστής
Qualcomm Snapdragon 808, με
συνεπεξεργαστή γραφικών Adreno
418 και 2GB RAM. To πιο ακριβό
μοντέλο είναι το Google Nexus 6p
με κορυφαία μεταλλική κατασκευή,
σύνδεση USB-C για φόρτιση στο
μισό χρόνο, αισθητήρα Touch ID και
αποθηκευτικές χωρητικότητες 32, 64 και
128GB. H ανάλυση 2560x1440dpi στην
οθόνη μεγέθους 5,7in. Αντιστοιχεί σε
πυκνότητα 515ppi. Επίσης ανεβασμένος
είναι και ο επεξεργαστής Qualcomm
Snapdragon 810 v.2.1 που πλαισιώνεται
από συνεπεξεργαστή γραφικών Adreno
430 και 3GB μνήμη LPDDR4.

GoPro HERO+
Entry-level κάμερα δράσης με Wi-Fi

Η

νεοανακοινωθείσα HERO+ διατηρεί το video 1080p60 και τη συνδεσιμότητα
Wi-Fi της HERO+ LCD, αλλά απαλλάσσεται από την οθόνη, όπως υποδηλώνει
και το όνομα της. Κάνει λήψη φωτογραφιών ανάλυσης 8MP με ριπή 5fps και γίνεται
υδατοστεγανή ως τα 40 μέτρα με στο ειδικό housing που τη συνοδεύει. Υποστηρίζει
τεχνολογία Bluetooth και τις λειτουργίες QuikCapture για ενεργοποίηση και εκκίνηση
εγγραφής video με ένα κουμπί, HiLight Tag για μαρκάρισμα των σημαντικών στιγμών
την ώρα της εγγραφής video και timelapse. Μπορεί να εγγράψει video και σε 720/60p,
ενώ παρέχει ενσωματωμένο μικρόφωνο. O έλεγχος της actioncam επιτυγχάνεται μέσω
έξυπνων συσκευών που έχουν εγκατεστημένο το GoPro App ή με το Smart Remote (δεν
περιλαμβάνεται στη συσκευασία). Ακόμα, ενσωματώνει το νέο λογισμικό της εταιρίας για
σύντομο μοντάζ και άμεσο διαμοιρασμό. Είναι συμβατή με όλα τα mount και αξεσουάρ
της σειράς HERO.
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Φωτ. Κ. Θεσσαλονίκης
Συνεχίζονται οι κύκλοι
μαθημάτων

Τ

η Δευτέρα 5 Οκτωβρίου θα

πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση
για τα μέλη του Φωτογραφικού Κέντρου
Θεσσαλονίκης όπου θα γίνει αναλυτική
ενημέρωση για το περιεχόμενο και τη
διάρθρωση των θεματικών ενοτήτων
των μαθημάτων της περιόδου 2015-

Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

2016. Στην πρώτη φετινή συνάντηση

«FACES. Το πορτρέτο στην ευρωπαϊκή φωτογραφία μετά το 1990».

εκτός από τα μέλη του ΦΚΘ μπορούν

Τ

ο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης εγκαινιάζει το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου

να παραβρεθούν για ενημέρωση όλοι
όσοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν

2015, στις 20.00 στο Μουσείο (Αποθήκη Α’,1ος όροφος, Λιμάνι) και στο παράρτημα
ΜΦΘ, κτίριο πρώην Αποθηκών Στρατού (Α’ Προβλήτα, Λιμάνι) την έκθεση «FACES.

με τη φωτογραφία, χωρίς υποχρέωση
εγγραφής. Στην συνέχεια της συνάντησης
θα γίνει προβολή φωτογραφιών του

Το πορτρέτο στην ευρωπαϊκή φωτογραφία μετά το 1990». Η έκθεση αυτή, η οποία

φωτογράφου της Magnum, Gueorgui

εικαστικών από 20 χώρες που ασχολήθηκαν με το φωτογραφικό
πορτρέτο στην Ευρώπη τα τελευταία 25 χρόνια, εκ των οποίων πολλά ανήκουν πλέον

χωρίζεται σε οκτώ ενότητες, συγκεντρώνει περίπου 200 έργα 32 φωτογράφων και

Pinkhassov και θα ακολουθήσει
συζήτηση. Ο Gueorgui Pinkhassov
γεννήθηκε στη Μόσχα το 1952. Από τα
σχολικά χρόνια ενδιαφέρθηκε για τη

στην ιστορία της φωτογραφίας. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Tina Barney, Sergey

φωτογραφία και από το 1969 έως το 1971

Mikhailov, Hellen van Meene, Jorge Molder, Lucia Nimcova, Adam Pa czuk, Dita
Pepe, Anders Petersen, Paola De Pietri, Jorma Puranen, Thomas Ruff, Clare Strand,

Bratkov, Koos Breukel, Clegg & Guttmann, Anton Corbijn, Christian Courrèges, Denis
Darzacq,Luc Delahaye, Rineke Dijkstra, Jitka Hanzlov , Alberto Garc a-Alix, Boris

σπουδάζει κινηματογράφο στο Ινστιτούτο
Κινηματογράφου της Μόσχας VGIK. Από
το 1988 είναι μέλος του Magnum Photos

Beat Streuli, Thomas Struth, Juergen Teller, Ari Versluis & Ellie Uyttenbroek, Stephan
Vanfleteren, Manfred Willmann, Κωνσταντίνος Ιγνατιάδης, Στράτος Καλαφάτης,
Νίκος Μάρκου, Christophe De Jaeger, Gautier Platteau, Olga Sviblova, Aλεξάνδρα

και εργάζεται εντατικά για τα περιοδικά
απαθανατίζοντας τα πιο σημαντικά

Αθανασιάδου, Βαγγέλης Ιωακειμίδης.

γεγονότα της εποχής: το σεισμό στην
Αρμενία, τα γεγονότα στην Λιθουανία,

Διάρκεια έκθεσης 11/09/15 — 28/02/16

το πραξικόπημα στη Μόσχα και την
επικαιρότητα σε Μογγολία, Ινδονησία,

T. 2310 566716 F. 2310 566717

Ώρες λειτουργίας Τρ, Τετ, Πεμ, Σαβ, Κυ.: 11.00-19.00, Παρ.: 12.00-22:00, Δευ.: κλειστά

Αφρική κλπ. Τα μαθήματα θα γίνονται
κάθε Δευτέρα από τις 8,30 μμ έως τις

«Η ιστορία της Φωτογραφικής Αισθητικής»

11 μμ στο CAFE BAZAAR, Παπαμάρκου
34, Πλατεία Άθωνος, (Α’ όροφος) και θα
συμπληρώνονται από τα Σαββατιάτικα
εργαστήρια, τις επισκέψεις/ ξεναγήσεις
σε εκθέσεις και τις φωτογραφικές

Κύκλος 4 διαλέξεων με τον Άλκη Ξανθάκη

Τ

έσσερις διαλέξεις με τον ιστορικό φωτογραφίας, φωτογράφο και δάσκαλο, Άλκη Ξ.
Ξανθάκη, παρουσιάζει το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, υπό τον γενικό τίτλο «Η ιστορία
της Φωτογραφικής Αισθητικής». Σκοπός των διαλέξεων είναι η παρουσίαση των εξελίξεων
και των επιρροών που δέχθηκε αλλά και έδωσε η φωτογραφική αισθητική σε συνδυασμό με
τις άλλες τέχνες, ιδιαίτερα όμως με την ζωγραφική. Η πρώτη διάλεξη είναι αφιερωμένη στην
περίοδο του 19ου αιώνα (1839-1890) και πιο συγκεκριμένα στους πρώτους εφευρέτες και στη
σχέση της φωτογραφίας και της ζωγραφικής. Στις επόμενες διαλέξεις θα μελετηθεί η περίοδος
του 20ου αιώνα. Ο Άλκης Ξ. Ξανθάκης θεωρείται ειδήμων στην ιστορία της ελληνικής

εξορμήσεις.
Εισηγητές του πρώτου αυτού κύκλου
θα είναι οι Βασίλης Καρκατσέλης και
Θανάσης Ράπτης.
http://fkth.gr/category/synantiseismelon/

φωτογραφίας, ενώ το βιβλίο του «Ιστορία της Ελληνικής φωτογραφίας για τα έτη 1839-1970»
(Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών) παραμένει το μοναδικό εργαλείο αναφοράς για όλους τους
μελετητές. Είναι ιδρυτικό μέλος της European Society for the History of Photography και
σύμβουλος φωτογραφίας σε μουσεία. Παράλληλα, αρθρογραφεί σε ελληνικά και ξένα έντυπα
και είναι μόνιμος συνεργάτης του περιοδικού Φωτογράφος. Το 1995 η Διεθνής Φωτογραφική
Ομοσπονδία του απένειμε την τιμητική διάκριση EsFIAP και δίπλωμα για την προσφορά
του στην έρευνα για τη φωτογραφική ιστορία, για το σχετικό συγγραφικό έργο του και την
εκπαίδευση. Έχει εκδώσει 20 βιβλία και φωτογραφικά λευκώματα. Από το 1968 διευθύνει τη
Σχολή Φωτογραφίας στο Κολλέγιο ΑΚΤΟ.

https://www.facebook.com/
events/511511438880385/

Από 15 Οκτωβρίου έως 5 Νοεμβρίου, κάθε Πέμπτη, 18.00-20.00
Κόστος συμμετοχής: Κύκλος 4 διαλέξεων: 32€ και μεμονωμένη διάλεξη: 10€
Απαραίτητη για τη συμμετοχή η κράτηση της θέσης ηλεκτρονικά
ή τηλεφωνικά στο 210-7228321-3 (εσωτ. 150)
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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".

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

KTX_7MONOTHEMATIKA_No8 Epexergasia.indd 1
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Κατηγορίες tablet
Τα tablet είναι πλέον ώριμα
προϊόντα. Ανεξάρτητα από
πλατφόρμα οι αποδόσεις είναι
πολύ καλές και τα χαρακτηριστικά
επαρκή. Επειδή η απεικόνιση αλλά
και όλοι οι χειρισμοί γίνονται μέσω
της επαφικής οθόνης, τείνουμε να
τα κατατάσσουμε κατά μέγεθος.
10in. H μεγάλη κατηγορία που
καθιερώθηκε με το αρχετυπικό
iPad. Είναι τα πιο βολικά για να
δείξουμε φωτογραφίες λόγω της
μεγαλύτερης επιφάνειας. Σήμερα
έχει ξεπεραστεί η βασική ανάλυση
1024x768 και τα 10άρια αρχίζουν
από 1280x800pixel. Η κορυφαία
ανάλυση εκπροσωπείται από
το Samsung Note 2560x1600
(WQXGA)
8in. Και εδώ η πρωτοπορία ανήκει
στην Αpple που έφερε την μεσαία
κατηγορία στο προσκήνιο με
το iPad mini (2012). Η τεράστια
επιτυχία έδωσε το έναυσμα
να παρουσιαστούν ένα σωρό
προτάσεις στις 8in. από τον
ανταγωνισμό (Samsung, Lenovo,
Asus, Dell, Lenovo).
7in. Μια κατηγορία που ανήκει στο

Τablet & φωτογραφία
Έρχονται πιο κοντά
Δυο τρία χρόνια πριν, ο υπολογιστής τύπου laptop (PC ή Mac) ήταν μονόδρομος
στο ρόλο του ψηφιακού βοηθού του φωτογράφου που βρίσκεται σε κίνηση, σε
διακοπές, σε ταξίδι κλπ. Η πολύτιμη φορητή συσκευή αναλάμβανε την επιθεώρηση και
αποθήκευση των ψηφιακών αρχείων, έχοντας στείλει προ πολλού στο χρονοντούλαπο
τα άβολα digital wallet (τα θυμάται άραγε κανείς;). Επίσης δουλειά των laptop ήταν και
εξακολουθεί να είναι η βασική επεξεργασία κάποιων εικόνων.

Android. Πολλοί παίκτες έχουν
εμπλακεί αλλά το πιο πετυχημένο
δείγμα του είδους προήλθε από τη
Google με το Nexus 7, που ανέβασε
στα ύψη τις προδιαγραφές και τις
επιδόσεις (οθόνη 1280x800 και
τετραπύρηνη CPU). Στο τέλος του
2013 το ξανάκανε (οθόνη full HD
1920x1200pixel και πιο ισχυρή
CPU).

Ω

ς εδώ καλά. Μέχρι που τα tablet άρχισαν να “διαταράσσουν”
την ισορροπία. Εμφανίστηκαν πρώτα με τη μορφή του iPad
το 2010 (αχ αυτή η Apple, πάντα της άρεσε να αλλάζει τον κόσμο
της φωτογραφίας όπως με τον Macintosh, τον πρώτο υπολογιστή
που έτρεχε Photoshop 1.0). Τα ιPad ακόμη και από την πρώτη γενιά
δέχονταν φωτογραφίες μέσω του επίσημου Camera Αdaptor και
είχαν καταπληκτικά showcase apps για να δείχνει ο φωτογράφος το
υλικό του. Και να μην το ξεχνάμε, εξαιρετική οθόνη IPS με πλούσια
χρώματα και κάτι αλγόριθμους που κάνουν τις φωτογραφίες να
φαίνονται καλύτερες! Πανικός… Χάρη στην απίστευτη δημοτικότητα
της πλατφόρμας, βγήκαν ένα σωρό μικροεφαρμογές (apps). Ανάμεσά
τους πολλές φωτογραφικά apps: για αρχειοθέτηση, ταξινόμηση,
παρουσίαση ή επεξεργασία φωτογραφιών. Σίγουρα χωρίς τις
δυνατότητες του …Photoshop αλλά αρκετές για δουλειές on the go.
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Αποθηκευτική ικανότητα
Πολλοί φωτογράφοι θα ήθελαν να δουν κάτι διαφορετικό από το laptop στη
θέση του αποθηκευτικού μέσου - και για επαγγελματική και για ερασιτεχνική
χρήση. Και οι μεν κάνουν δουλειές εκτός γραφείου και οι δε επιθυμούν την
εξυπηρέτησή τους στις διακοπές, το ταξίδι κλπ.

Ό

ταν γεμίζουν οι κάρτες SD, CompactFlash, Μemorystick των φωτογραφικών
μηχανών, κάτι πρέπει να γίνει. Να κατέβουν δηλ. τα αρχεία δηλ. σε άλλο μέσο.
Και βέβαια να γίνει μια πρώτη εκτίμηση αν οι λήψεις πέτυχαν. Στα tablet έχουμε τις
παρακάτω δυνατότητες:

iOS
• H κλειστή αρχιτεκτονική του iOs επιτρέπει να κατέβουν στο iPad αρχεία εικόνων
που έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά σε ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές από
κάρτες SD, SDHC, SDXC, MiniSD και MicroSD.
• Δεν παρέχεται file manager κατευθείαν από το λειτουργικό.
• Το Camera Connection κιτ έχει πρόσθετο κόστος.
• H διαχείριση αρχείων εικόνας θα πρέπει να γίνει (με μικρό κόστος), κατεβάζοντας
κάποιo app τρίτου κατασκευαστή από το ΑppStore.
• Για παρόμοιες δουλειές θα πρέπει να έχετε iPad με τουλάχιστον 64GB
αποθηκευτικού χώρου.
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Android
• Η ανοικτή αρχιτεκτονική του Android
κάνει τα πάντα εύκολα στη διαχείριση
αρχείων.
• Tα app τύπου file manager συνήθως
παρέχονται δωρεάν από το PlayStore.
• Με ένα (πάμφθηνο) καλώδιο USB ΟΤG
συνδέουμε card reader ή USB flash drive.
• Το κακό είναι ότι ο ενσωματωμένος
αποθηκευτικός χώρος συνήθως δεν
υπερβαίνει τα 16GB.
• Aπό την άλλη, σχεδόν πάντα, στα
Android tablet, η μνήμη επεκτείνεται με
κάρτα SDHC/SDXC ως 64GB.
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LCD layers

Τεχνολογία οθόνης
Δε νοείται σοβαρό tablet σήμερα χωρίς ποιοτική οθόνη τύπου IPS ή PLS ή κάτι
σχετικό, με μεγάλη γωνία ανάγνωσης, ζωντανά χρώματα κλπ. Οι οθόνες τύπου
TN (Twisted Nematic) ανήκουν σε κινέζικα (off brand) tablet, που ναι μεν είναι
πάμφθηνα αλλά υποφέρουν σε χρώμα και ευκρίνεια.

Τ

α tablet μεσαίας κατηγορίας δε θα μπορούσαν να εξαιρεθούν από την εξέλιξη
με τεχνολογίες όπως polysilicon χαμηλής θερμοκρασίας, Igzo, OLED κλπ.

Λοιπόν βλέπουμε σοβαρή πρόοδο με οθόνες που λάμπουν και σε ευκρίνεια λόγω
μεγάλων αναλύσεων και σε τεχνολογικό background, όπως στο iPad Mini Retina

Οθόνη τύπου resistive

(2048x1536pixel). Στην παρουσίαση του iPad Mini Retina πολύς θόρυβος έγινε για την
τεχνολογία IGZO που επέτρεψε στο μικρό tablet (αλλά και στο μεγαλύτερο iPad Air) να
αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη ανάλυση αλλά ταυτόχρονα να διατηρήσει τις διαστάσεις
παρά το μεγαλύτερο βάρος της μπαταρίας που χρειάζεται για να τροφοδοτήσει τις
αυξημένες απαιτήσεις της νέας οθόνης. Το ΙGZO είναι αρκτικόλεξο, προερχόμενο από τις
λέξεις Indium Gallium Zinc Oxide, και πρόκειται για ένα νέο είδος ημιαγωγού (transistor).
Το IGZO τυχαίνει να είναι κατάλληλο για βιομηχανική κατασκευή διαφανών transistor
που χρειάζονται στις οθόνες LCD και OLED για να ελέγχουν την ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση των εικονοστοιχείων (pixel). Για κάθε pixel λοιπόν αντιστοιχίζεται και
ένα transistor (συνολικά 3,145εκ. pixel και ανάλογα transistor στο παράδειγμα του iPad
mini). Το Indium Gallium Zinc Oxide παρουσιάζει ως υλικό ένα τεράστιο πλεονέκτημα:
έχει ως 50 φορές μεγαλύτερη κινητικότητα ηλεκτρονίων και αντίστοιχα αυξημένη
αγωγιμότητα σε σχέση με το άμορφο πυρίτιο (a-Si) από το οποίο κατασκευάζονται στην
πλειοψηφία τους τα transistor στις oθόνες υψηλής ανάλυσης είτε ανήκουν σε tablet ή σε
άλλες συσκευές π.χ. smartphones, φωτ. μηχανές κλπ.
Το IGZO συνοδεύεται λοιπόν από φοβερά πλεονεκτήματα:
Ι. Πολύ μικρότερο μέγεθος που επιτρέπει μεγαλύτερη πυκνότητα pixel και άρα καλύτερη
ανάλυση για δεδομένες διαστάσεις οθόνης
ΙΙ. Πολύ χαμηλότερη ηλεκτρική κατανάλωση
ΙΙΙ. Μικρότερες ανάγκες φωτισμού (backlight) με δεδομένη τη διαφάνεια του υλικού
Εκτός από τη νεώτερη γενιά iPad η τεχνολογία IGZO έχει εφαρμοστεί και σε πολλά
υπερυψηλής ανάλυσης (4Κ) monitor για υπολογιστές.
Εναλλακτική τεχνολογία αποτελεί το LTPS Low-Temperature Polykrystalline Silicon δηλ.
πολυκρυσταλλικό πυρίτιο χαμηλής θερμοκρασίας ακριβό υλικό και δύσκολο στην
κατεργασία του, το οποίο όμως παρουσιάζει 100 φορές (!) μεγαλύτερη αγωγιμότητα σε

Οθόνη τύπου capacitive

σχέση με τo άμορφο πυρίτιο. Η οθόνη του Kindle Fire HDX έχει υλοποιηθεί με παρόμοιο
υλικό.
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