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Editorial

Στο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ που κυκλοφορεί
πανελλαδικά τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου
δημοσιεύονται τα ευρήματα μίας
σημαντικής –χωρίς καμία υπερβολήέρευνας που πραγματοποιήθηκε σε
μεγάλο δείγμα 807 ατόμων.

Θέμα: “Πορτραίτο με φυσικό φως”, συμμετοχές-ρεκόρ 3.760, σελίδες 36
 239 • NO -

ΓΚΑΛΕΡΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

  2015

€4,90

Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ
ΣΑΣ ΣΤΗΛΗ!

Η

έρευνα είναι όντως σημαντική όχι μόνον
για το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε
με τρόπο έγκυρο και σοβαρό και μάλιστα
σε αυτό το τεράστιο, για τα υλικά μέσα
του περιοδικού, δείγμα αλλά και για έναν
ακόμη λόγο: Διότι στρέφει την προσοχή του
κοινού σε ζητήματα όπως η προστασία της
ιδιωτικής ζωής του Ατόμου την στιγμή που
σήμερα αυτού του είδους οι αξίες όχι απλά
υποχωρούν αλλά συνθλίβονται κάτω από
την πίεση των πάσης φύσεως οικονομικών
προβλημάτων. Τα ερωτήματα που κλήθηκαν
να απαντήσουν οι Αναγνώστες του
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ ήταν δέκα, τα εξής:
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ΙΔΙΩΤΙΚOTHTA

Η νομοθεσία και η
φωτογραφική πραγματικότητα

PORTFOLIO
Κ. ΠΙΤΤΑΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

LIGHTROOM
Photoshop

15 θέματα - 39 σελίδες με τεχνικές & συμβουλές

TIME LAPSE

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ. ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ:
17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1. Ζητάτε τη συγκατάθεση των εικονιζόμενων
σε πλάνα φωτογραφίας δρόμου;
2. Έχετε ποτέ κάνει πορτραίτο αγνώστου
χωρίς τη συναίνεσή του;
3. Θεωρείτε ότι είναι επιτρεπτό να
περιλαμβάνονται παιδιά σε μια σκηνή που
φωτογραφίζετε και στη συνέχεια αναρτάτε
στα social media;
4. Η φωτογράφηση παιδιών είναι ευαίσθητο
ή ακόμη θέμα ταμπού;
5. Θα απαντούσατε θετικά σε κάποιον
άγνωστο που θα ζητούσε να σας
φωτογραφίσει;
6. Στα ταξίδια σας, πιστεύετε ότι έχετε
δικαίωμα να φωτογραφίζετε οτιδήποτε
ακόμη κι αν περιλαμβάνει ανθρώπους;
7. Πιστεύετε ότι τα δημόσια πρόσωπα έχουν
δικαίωμα να φέρνουν αντιρρήσεις στη
δημοσίευση φωτογραφιών τους;
8. Σας έχουν απαγορεύσει ποτέ τη
φωτογράφηση λόγω χώρου;
9. Έχετε ψάξει το θέμα της νομιμότητας όταν
φωτογραφίζετε σε δημόσιους χώρους;
10. Πιστεύετε ότι η νομοθεσία που αφορά
στο δικαίωμα των φωτογράφων να
φωτογραφίζουν σε δημόσιο χώρο είναι
αρκετά ξεκάθαρη και γνωστή σε όλους;
Τα ευρήματα της έρευνας είναι άκρως
αποκαλυπτικά για τον τρόπο σκέψης
και λειτουργίας των φωτογράφων μας

ΟΔΗΓΟΣ
ΑΓΟΡΑΣ
Δέκα
superzoom
compact

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Κnow how: Aπό τη
λήψη ως το video

ΟΙ ΦΑΚΟΙ ΤΟΥ ΚΙΤ Το φθηνότερο συχνά αποδεικνύεται καλύτερο!
MAΝUAL FOCUS Πότε είναι προτιμότερο από το autofocus;
ΠΟΛΩΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ Δραματικοί ουρανοί, επιφάνειες χωρίς ανακλάσεις!
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ Συμβουλές για μεγαλύτερη διάρκειας ζωής ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ...

Το εξώφυλλο του νέου τεύχους του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ Νο 239

Cover_239.indd 1
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Προστατεύεται η εικόνα μας σε δημόσιο χώρο;
Μεγάλη έρευνα του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ σε δείγμα 807 ατόμων
-ερασιτεχνών και επαγγελματιών. Θα σας αποκαλύψω μόνον τούτο: Στην τελευταία
“πονηρή” ερώτηση Νο 10 που ζητάει από τους ερωτώμενους να απαντήσουν αν
γνωρίζουν περί της ισχύουσας νομοθεσίας και τι προβλέπει, οι περισσότεροι και μάλιστα
με συντριπτικό ποσοστό 96,7% ομολογούν ότι «Όχι, δεν το ξέρουν». Αυτό πολύ απλά
σημαίνει ότι βγαίνουμε με τη μηχανή μας στο δρόμο -αλλά και με το smartphoneκαι φωτογραφίζουμε αδιακρίτως τους πάντες και τα πάντα νομίζοντας ότι αυτοί που
φωτογραφίζουμε έχουν πλήρη άγνοια ότι ο νόμος τους προστατεύει. Και φυσικά δεν
αναλογιζόμαστε την βαριά καμπάνα που μας περιμένει αν κάποιος θιγόμενος μας τυλίξει
σε μια κόλλα χαρτί προσφεύγοντας στη δικαιοσύνη...
Αν σας ενδιαφέρει το θέμα περισσότερα θα βρείτε στο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ που κυκλοφορεί
τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου μαζί με τις πολύ χρήσιμες και πρακτικές συμβουλές της
ειδικευμένης σε αυτά τα θέματα δικηγόρου, Έλενας Α.Σπυροπούλου.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗ...

HOTEL CAPSIS

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 18
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Σάββατο 12 & Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015
11:00 έως 20:00 και τις δύο ημέρες

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Σάββατο 12 Δεκεμβρίου
Αίθουσα ΙΩΑΝΝΑ

Αίθουσα ΒΕΡΓΙΝΑ1

Αίθουσα ΒΕΡΓΙΝΑ 2

11:30 - 13:30
Η ψηφιακή μηχανή

11:00 - 15:00
Photoshop (A’ Μέρος)

11:00 - 15:00
Lightroom (A’ Μέρος)

Αίθουσα ΣΙΘΩΝΙΑ1

14:00 - 20:00
Workflow

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Π. ΚΑΛΔΗΣ
Κόστος: 15€

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΑΧΙΑΣ
Κόστος: 40€

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σ. ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ
Κόστος: 40€

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΤΖΩΡΤΖΗΣ
Κόστος: 70€

17:00 - 19:00
Πως και που μπορώ
να προβάλω τη
δουλειά μου;

16:00 - 20:00
Photoshop (Β’ Μέρος)

16:00 - 20:00
Lightroom (B’Μέρος)

16:00 - 20:00
Μοντάζ βίντεο

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΑΧΙΑΣ
Κόστος: 40€

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σ. ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ
Κόστος: 40€

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΜΥΡΤΟΥ
Κόστος: 50€

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
Είσοδος ελεύθερη

Αίθ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

( ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το σεμινάριο «Workflow»
θα επαναληφθεί την
την Κυριακή εάν υπάρξει
ενδιαφέρον )

(Επαναλαμβάνεται
την Κυριακή)

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου
Αίθουσα ΙΩΑΝΝΑ

Αίθουσα ΒΕΡΓΙΝΑ1

Αίθουσα ΒΕΡΓΙΝΑ2

Αίθουσα ΣΙΘΩΝΙΑ1

11:30 - 13:30
Η φωτογράφιση
σε δημόσιους
χώρους

11:00 - 15:00
Photoshop (A’Μέρος)

11:00 - 15:00
Lightroom (A’ Μέρος)

11:00 - 15:00
Μοντάζ βίντεο

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΑΧΙΑΣ
Κόστος: 40€

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σ. ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ
Κόστος: 40€

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΜΥΡΤΟΥ
Κόστος: 50€

16:00 - 20:00
Photoshop (B’Μέρος)

16:00 - 20:00
Lightroom (Β’ Μέρος)

ΜΑΧΙΑΣ
Κόστος: 40€

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σ. ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ
Κόστος: 40€

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
Είσοδος ελεύθερη

Εκθέτουν προϊόντα οι μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου
Σεμινάρια για ερασιτέχνες & επαγγελματίες

Όλοι οι

& καλλιτεχνικά δρώμενα

Ομαδική έκθεση μελών Φωτογραφικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
Ομαδική έκθεση μελών των φωτογραφικών ομάδων: «Φ», «Φωτοπόροι» & «ΚΛΙΚers»

Εγγραφές στα σεμινάρια στο eshop του www.photo.gr ή στο 210 8541400

συντάκτες του περιοδικού θα είναι εκεί!
Χορηγός επικοινωνίας
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

To πρόγραμμα
θα εμπλουτίζεται
καθημερινά.
η
Συνεχής ενημέρωσ
θα υπάρχει στο
www.photo.gr

Ομαδική έκθεση μελών Photo Wedding Stories

Εκθέσεις φωτογραφίας
Πολλές εκδηλώσεις

Αίθ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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Σας περιμένουμε!
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Οι μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου
Πώς ήταν και πώς είναι σήμερα

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: 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.
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Downsizing στην επεξεργασία φωτογραφίας
Aντί για desktop, tablet για Photoshop!
Oλοένα και περισσότεροι χρήστες,
ερασιτέχνες και επαγγελματίες,
χρησιμοποιούν περισσότερο το
φορητό υπολογιστή αφήνοντας
στο περιθώριο τον επιτραπέζιο.
Σήμερα μάλιστα η έννοια
“φορητός” επιδέχεται ελαστική
ερμηνεία εφόσον εδώ μπορούν να
ενταχθούν, εκτός των συμβατικών
laptop και των πιο πρόσφατων
ultrabook, και τα υβριδικά tablet,
αυτά δηλ. που συνοδεύονται από
αποσπώμενο πληκτρολόγιο. Εκεί
λοιπόν που τα φορητά συστήματα
υπολογιστών ήταν αδύναμα και
περιορισμένων δυνατοτήτων,
τώρα ξαφνικά με τη δύναμη του
downsizing γίνονται ισάξια των
μεγαλύτερων που ζουν πάνω
στα γραφεία. Κατ’ αντιστοιχία,
αυξάνεται η σημασία των φορητών
συστημάτων και στη φωτογραφία,
βάζοντας τους χρήστες στην
αντίληψη να δουλεύουν πλέον
με ένα μόνο, και μάλιστα με το
μικρότερο, σύστημα.
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την τάση προς το downsizing στην επεξεργασία εικόνας μέσω Photoshop, έδωσε
ώθηση η Apple με τα Macbook, ιδιαίτερα όταν ισχυροποιήθηκαν και απέκτησαν intel
i5 και i7 επεξεργαστές με αρκετή RAM. Αλλά την πιο μεγάλη δημοτικότητα γνώρισαν τα
πανάλαφρα και υπέρκομψα Macbook Αir. Τα τελευταία επέβαλαν τη slimline σχεδίαση που
σε ισχύ δεν είχαν κάτι να ζηλέψουν από μεγαλύτερους υπολογιστές, χάρη στις γρήγορες
CPU, τη μπόλικη RAM και τους δίσκους SSD. Έτσι, πολύ σύντομα, τα Macbook Air έγιναν
τα αγαπημένα των φωτογράφων που κινούνται συνεχώς, όσων ασχολούνται με ρεπορτάζ,
μόδα, τοπίο κλπ.
Θα φανταζόμασταν όμως ποτέ Photoshop σε tablet; Και μάλιστα στην πλήρη έκδοση
Creative Cloud; Tablet με κανονικό αποθηκευτικό χώρο, υψηλή ανάλυση οθόνης
και γενικά πανίσχυρο hardware; Aς φανταστούμε μαζί ένα υβριδικό tablet που οι
προδιαγραφές του φθάνουν ή ξεπερνούν τις αντίστοιχες των desktop PC; Πόσων από μας
οι οθόνες έχουν ανάλυση 3000x2000pixel. Ποιοί εχουν Intel i7 6ης γενιάς (Skylake) με 8
και 16GB RAM και SSD 1Terrabyte; Όχι πολλοί... Κι όμως! Αυτά ακριβώς είναι τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του πρόσφατου Microsoft Surface Book, του νέου υβριδικού tablet με την
οθόνη 13,5In. To τελευταίο πολύ άνετα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες επεξεργασίας ακόμη
και των επαγγελματιών φωτογράφων, ειδικά στην έκδοση με συνεπεξεργαστή γραφικών
Nvidia. Η επαφική οθόνη υποστηρίζει ακόμη και γραφίδα. Όταν η επιφάνεια των 13,5in.
δεν επαρκεί τότε μπορεί μέσω Displayport να συνδέεται εξωτερικό monitor.
Όλα τα στοιχεία κατατείνουν στο συμπέρασμα ότι ο φωτογράφος του ψηφιακού παρόντος
θα είναι mobile με αυξανόμενη τάση. Θα χρησιμοποιεί μικρότερων διαστάσεων φωτ.
μηχανές (mirrorless?), θα κουβαλάει μικρότερα βάρη, θα έχει να κάνει με γη και ουρανό
(drones), θα αποσυνδεθεί από τα δεσμά των καλωδίων (όλα θα διασυνδέονται με WiFi
και Bluetooth) και θα μπορεί να εργάζεται οπουδήποτε, οργανώνοντας το αρχείο του,
κάνοντας επεξεργασία στο Photoshop ή στέλνοντας το υλικό στους τελικούς αποδέκτες.
Ένας θαυμαστός, φορητός κόσμος...
Π. ΚΑΛΔΗΣ

2015
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Toshiba
Πουλάει το τμήμα
αισθητήρων εικόνας στη
Sony για 165 εκ. δολάρια

Τ

ο τμήμα παραγωγής
αισθητήρων της Sony θα
αποτελέσει από τον Απρίλιο του
2016 ανεξάρτητη εταιρία με την
ονομασία Sony Semiconductor
Solutions.
Πηγές αναφέρουν ότι η ιαπωνική
εταιρία βρίσκεται πολύ κοντά στην
εξαγορά του τμήματος αισθητήρων
εικόνας της Toshiba. Πιο
συγκεκριμένα, η Toshiba σχεδιάζει
να εγκαταλείψει οριστικά το
συγκεκριμένο χώρο προχωρώντας
σε ριζική αναδιάρθρωση.
Να θυμίσουμε πως η Sony κατείχε
το 2014 το 40% των πωλήσεων
αισθητήρων, ενώ η Toshiba μόνο
το 1,9%. Ωστόσο, αυτό δεν μειώνει
την σημαντικότητα της εξαγοράς
αφού θα δώσει στη Sony την
δυνατότητα να ανταποκριθεί στην
υπερ-υψηλή ζήτηση της αγοράς και
ταυτόχρονα να κρατήσει χαμηλά τα
ποσοστά των κύριων ανταγωνιστών
της: Omnivision (15.7%) και
Samsung (15.2%).

Canon
Ο επερχόμενος αισθητήρας 120MP
ίσως έχει multi-layer δομή

Τ

ο περασμένο Σεπτέμβριο, η ιαπωνική εταιρία
προκάλεσε αίσθηση ανακοινώνοντας έναν
αισθητήρα υπερ-υψηλής ανάλυσης 120MP. Οι
τελευταίες φήμες τον θέλουν να μην ακολουθεί
την κατανομή μικροφίλτρων Bayer RGB,, αλλά μια άλλη καινοτόμο τεχνολογία. Θα
διαθέτει multi-layer design παρόμοιο με τον αισθητήρα Foveon της Sigma. Αξίζει να
σημειωθεί πως το 2014, η Canon κατοχύρωσε πατέντα για ένα σύστημα αισθητήρα
με πέντε layer, που ξεπερνά σε δυνατότητες εκείνον της Foveon, καταγράφοντας
επίσης την υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία. Εάν οι φήμες επαληθευθούν ο
επαναστατικός αισθητήρας αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του μέσα στο 2018.

Canon
Πτώση 21% στα λειτουργικά κέρδη του τρίτου τριμήνου

Η

ιαπωνική εταιρία δημοσίευσε την οικονομική αναφορά του τρίτου τριμήνου,
αποκαλύπτοντας ότι τα λειτουργικά κέρδη (~ 665 εκατ. δολάρια) μειώθηκαν κατά
21% σε σχέση με πέρυσι και ότι τα συνολικά έσοδα ελαττώθηκαν κατά 4,5%. Ωστόσο, τα
συνολικά κέρδη του 2015 αυξήθηκαν, κυρίως λόγω της μείωσης της αξίας του γιεν Ιαπωνίας.
Η ξεκάθαρη προτίμηση των καταναλωτών για τα smartphone αντί για compact φωτ. μηχανές,
σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση mirrorless έναντι των DSLR επιδρά αρνητικά στις
πωλήσεις της εταιρίας που δεν παράγει βεβαίως smartphone και δεν έχει ασχοληθεί πολύ
με mirrorless. Ίσως βέβαια αλλάξουν τα πράγματα αν εκπληρωθούν οι φημολογίες περί
επερχόμενης full frame mirrorless με σήμα Canon.


OY 
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New Collection
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Snapseed for
Android
Update φέρνει επεξεργασία
αρχείων RAW

Τ

α δύο τελευταία χρόνια τα αρχεία
RAW αποτελούν αξιοσημείωτο
χαρακτηριστικό της εξέλιξης των
καμερών στα smartphone, με τα
προγράμματα mobile-editing να
αναβαθμίζονται για να υποστηρίξουν
τη νέα δυνατότητα. Η Google επίσης
κυκλοφόρησε την έκδοση 2.1 του
Snapseed, η οποία επιτρέπει πλέον
την επεξεργασία αρχείων DNG.
Πλέον ο χρήστης θα έχει σαφώς
μεγαλύτερη ευελιξία στο στάδιο
επεξεργασίας σε σύγκριση με τα
JPEG, αξιοποιώντας στο έπακρο τον
αισθητήρα εικόνας. Το εργαλείο
Develop θα εκκινεί αυτόματα με την
εισαγωγή ενός αρχείου RAW και θα
προσφέρει τη ρύθμιση exposure,
contrast, white balance, saturation,
shadows και highlights. Το app
είναι ήδη διαθέσιμο για δωρεάν
κατέβασμα από το Google Play.

Βάρβαρες τακτικές
από φωτογράφους
άγριας ζωής
Για τις φωτογραφικές λήψεις

Η

πρακτική που χρησιμοποιεί μια
ομάδα φωτογράφων πτηνών
στη Σιγκαπούρη με σκοπό να αυξήσει τις πιθανότητες πετυχημένων λήψεων έχει
προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε όλο το κόσμο. Οι φωτογράφοι αφού αιχμαλωτίσουν
ζωντανά ψάρια, τα γεμίζουν με αέρα και πολυστυρένιο, χρησιμοποιώντας σύριγγα,
προκειμένου να τα αξιοποιήσουν σαν δόλωμα για τους προστατευόμενους αετούς
της περιοχής. Ως αποτέλεσμα, τα ψάρια δεν μπορούν να κολυμπήσουν αρκετά βαθιά,
μένουν στην επιφάνεια και γίνονται εύκολη λεία για τους αετούς οι οποίοι προσφέρουν
εντυπωσιακά ενσταντανέ από το κυνήγι τους. Την πρακτική αυτή απεκάλυψε στο φως
ο Charlie Gordon που απαθανάτισε εν ώρα δράσης τους φωτογράφους. Το υλικό
αυτό δημοσιεύτηκε αρχικά στο 1000birds.com και στη συνέχεια έκανε το γύρο του
διαδικτύου. Εκφράζονται επίσης φόβοι ότι με τον τρόπο αυτό τίθεται σε κίνδυνο η υγεία
των σπάνιων αετών και ακυρώνεται η έννοια της γνησιότητας στη φωτογραφία άγριας
ζωής. Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο:
https://www.facebook.com/MothershipSG/videos/1047717885267863/

PocketWizard Plus IV
Με TTL pass-through hotshoe

Η

PocketWizard που δραστηριοποιείται στο χώρο της ασύρματης
επικοινωνίας φλας για παραπάνω από δύο δεκαετίες, παρουσίασε
την έκδοση IV του πομποδέκτη της σειράς Plus. Το νέο top-mounted
hotshoe που ενσωματώνει, επιτρέπει τη σύνδεση μιας φορητής μονάδας
φλας ή ενός studio φλας που θα ελέγχεται ασύρματα. Υποστηρίζει
λειτουργία TTL όταν ένα φλας είναι προσαρτημένο στο hotshoe του,
το οποίο με τη σειρά του είναι συνδεδεμένο στο hotshoe της κάμερας.
Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείται σα δέκτης μπορεί να πυροδοτήσει κάθε
μονάδα φλας σε hotshoe, εφόσον βρίσκεται στο manual. Κατά τα άλλα
το Plus IV διαθέτει κοινά χαρακτηριστικά με τον προκάτοχο του. Είναι
συμβατό με όλες τις σύγχρονες μηχανές των Canon, Nikon Panasonic,
ενώ τα μοντέλα των Fujifilm και Olympus βρίσκονται σε στάδιο δοκιμής.
Θα είναι διαθέσιμος από τον Ιανουάριο.
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Voeloon 810-RT
Πομποδέκτης με
ραδιοσυχνότητα

Μ

ε μια έξυπνη συσκευή πομπού
και δέκτη ραδιοσυχνότητας,
δύο σε ένα, απαντά η Voeloon
στο πρόβλημα της ενεργοποίησης
πολλαπλών μονάδων φορητών
φλας σε ασύρματη διάταξη ακόμη
και σε μεγαλύτερες αποστάσεις.
Η θεωρητική εμβέλεια των 100m
καλύπτει καταστάσεις φωτογραφήσεων
σε δύσκολες συνθήκες και μεγάλους
χώρους. Καλύπτονται τα συστήματα
Canon E-TTL και Nikon iTTL με 31
κανάλια στα 2,4GHz εξυπηρετώντας
ως τρεις ομάδες φλας. Λειτουργεί
σε DT, Manual και ΤΤL. Σε ρόλο
commander unit πάνω στο hot shoe
χρησιμοποιείται και ως υπέρυθρο
βοήθημα εστίασης. Η μονάδα είναι
στεγανοποιημένη σε επαγγελματικό
επίπεδο και έχει πλήρη οθόνη
ενδείξεων LCD.

MC Manios
Νέα συνεργασία με τη Veydra

Έ

να κινηματογραφικό σετ φακών (Τ2.2) με μοντούρα Micro 4/3, σύντομα διαθέσιμο
σε C και E mount, για κάμερες όπως οι Panasonic GH4, Black Magic, Sony A7s κ.α.
αναμένεται στην ελληνική αγορά από την MC Manios. Οι φακοί Veydra mini έχουν
ως βασικό χαρακτηριστικό την διατήρηση του μήκους του φακού κατά την εστίαση
μέσω του μηχανισμού εσωτερικής εστίασης (internal focus ή αλλιώς constant volume
focus design) που τους καθιστά συμβατούς με πρόσθετα αξεσουάρ/εξαρτήματα που
προσαρμόζονται πάνω σε ράγες, όπως τα mattebox. Η μπροστινή διάμετρος για όλη
τη σειρά είναι στα 80mm, ούτως ώστε να δέχονται φίλτρο των 77mm όπου αυτό
απαιτείται, ενώ ενσωματώνουν το μέγεθος 0.8 στο γρανάζι του focus και της ίριδας, το
οποίο επιτρέπει τη χρήση τους με τα συνήθη αξεσουάρ της αγοράς όπως lens control
unit, με επιπλέον την ακριβή περιστροφή των 300° στο γρανάζι της εστίασης. Το σετ
περιλαμβάνει τα εξής μεγέθη: 12mm - 16mm - 25mm - 35mm - 50mm - 85mm ενώ
διαθέσιμα είναι και κιτ των 3, 4 ή 5 φακών με βαλίτσα μεταφοράς.
http://www.mcmanios.gr/

Sony
Μειωμένες πωλήσεις αλλά αυξημένα έσοδα

H

Sony ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου
υ
τριμήνου του 2015 με βάση τα οποία παρατηρείται μείωση
κατά 3% στις πωλήσεις του τομέα του imaging σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρονιάς. Παρόλα αυτά η
αυξημένη ζήτηση για τα high end μοντέλα μηχανών, οι ευνοϊκές
ισοτιμίες και η μείωση των εσωτερικών εξόδων αύξησαν τα
λειτουργικά έσοδα του συγκεκριμένου τομέα από 20.1 δις γιεν σεε
25.9 δις. Συνολικά η εταιρεία παρουσίασε λειτουργικά έσοδα 88
δις γιεν. Περαιτέρω η Sony μείωσε τις προσδοκίες της για έσοδα
από το imaging. Πλέον προβλέπει πωλήσεις 720 δις από τα
φωτογραφικά της έναντι των 730 δις που προέβλεπε τον Ιούλιο.
Μάλιστα ενώ η εταιρεία προβλέπει περισσότερες πωλήσεις
φωτογραφικών μηχανών οι ισοτιμίες με άλλα νομίσματα είναι
αυτές που προβλέπεται να μειώσουν τα κέρδη της.
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Και τα τρία βιβλία!

Μόνον

Epson
Τρία χρόνια εγγύηση

Η

Epson ανακοίνωσε την επέκταση της εγγύησης σε τρία έτη για
αγορές συγκεκριμένων μοντέλων εκτυπωτών της σειράς Ink Tank
System. Η προωθητική αυτή ενέργεια της Epson, που ισχύει από την 1
Οκτωβρίου 2015 μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2016, προσφέρει διευρυμένη
προστασία στους μελλοντικούς κατόχους των ιδανικών για μικρές
επιχειρήσεις, εκτυπωτών ITS. Η τριετής εγγύηση συμπεριλαμβάνει
τα μοντέλα, L130, L1300,L220, L310, L365, L455, L565, L655,
για υψηλή ποιότητα με χαμηλό κόστος κατάλληλους για μικρές
επιχειρήσεις και οικιακή χρήση, τους L800, L805, L810, L850, L1800,
για εξάχρωμες φωτογραφικές εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας, αλλά
και τους μονόχρωμους, ιδανικούς για περιβάλλοντα γραφείου, M100,
M105, M200. Στην ιστοσελίδα της Epson, epson.gr/printerwarranty
μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τους εκτυπωτές που πληρούν τις
προϋποθέσεις, καθώς και για τους όρους της τριετούς εγγύησης.

€25

*

Τρεις πολύτιμοι
τόμοι για την
ιστορία &
αισθητική της
φωτογραφίας!

Olympus OM-D E-M10 MkII
Θα συνεχιστούν οι πωλήσεις τον Νοέμβριο

Σ

τις αρχές του Σεπτέμβρη η Olympus ανακοίνωσε προσωρινή
διακοπή των πωλήσεων της Olympus OM-D E-M10 MkII εξαιτίας
ενός προβλήματος στις επαφές της μοντούρας που εμπόδιζαν κάποιους
φακούς να κουμπώσουν σωστά στο σώμα. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι
οι πωλήσεις θα συνεχιστούν κανονικά από τις 7 Νοεμβρίου. Όσοι έχουν
αγοράσει τη μηχανή πριν από αυτή την ημερομηνία θα μπορούν να την
επισκευάζουν δωρεάν αφού πρώτα επικοινωνήσουν με την εταιρεία.

Παράδοση με κούριερ
στο σπίτι σας
* 25 ευρώ μαζί με τα έξοδα αποστολής!!!

Για παραγγελίες: 210 8541400
info@photo.gr
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Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας
Wildlife Photographer
of the Year

Ό

πως κάθε χρόνο έτσι και φέτος
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
στο Λονδίνο διοργανώνει έκθεση
φωτογραφίας με αφορμή το Wildlife
Photographer of the Year. Στη 51η
πρώτη διοργάνωση του διαγωνισμού
ανακαλύπτουμε τις ιστορίες πίσω από
μερικές από τις φωτογραφίες που
διακρίθηκαν. Ο Andrey Gudkov ταξιδεύει
στην Ινδονησία και αποτυπώνει την πάλη
δύο αρσενικών δράκων του Κομόντο
ενώ ο Thomas P. Peschak, βουτώντας
στη θάλασσα της Νότιας Αφρικής,
φωτογραφίζει τη συνύπαρξη surfer και
καρχαρία. Με περισσότερα από 100
φωτογραφικά έργα άγριας ζωής, οι
επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την
ευκαιρία να μάθουν και την ιστορία πίσω
από την κάθε φωτογραφία, μιας και
τα έργα συνοδεύονται από αντίστοιχο
κείμενο των φωτογράφων. Παράλληλα
διαθέσιμος είναι και ο κατάλογος της
έκθεσης με τίτλο “Wildlife Photographer
of the Year Portfolio 25».

Εργοστάσιο &
Μουσείο Σοκολάτας
Έρχεται στην Αθήνα

Έ

να από τα πιο λαχταριστά θεματικά πάρκα,
το Εργοστάσιο και Μουσείο Σοκολάτας,
έρχεται στην Αθήνα. Από τις 7 Νοεμβρίου οι επισκέπτες του εκθεσιακού κέντρου
Helexpo Maroussi θα έχουν την ευκαιρία να περπατήσουν δίπλα σε καταρράκτες και
σιντριβάνια σοκολάτας, γιγαντιαία σοκολατάκια, αλλά και μπισκότα. Ανάμεσα στα
κυριότερα σημεία του πρωτότυπου θεματικού πάρκου είναι το μουσείο του κακάο
και της σοκολάτας, τα εργαστήρια σοκολάτας, μπισκότου, γάλακτος και καραμέλας, ο
Ναός των Αζτέκων και η Ζούγκλα του Αμαζονίου. Στο πάρκο θα υπάρχει και η Choco
Art, ένας διαφορετικός χώρος πολιτισμού και τέχνης αφιερωμένος στη σοκολάτα, με
γλυπτά, πίνακες ζωγραφικής, έργα τέχνης, comics αλλά και έκθεση φωτογραφίας.
Εκτός από τα σοκολατένια φωτογραφικά έργα της Choco Art, οι επισκέπτες θα έχουν
την ευκαιρία να απαθανατίσουν την επίσκεψή τους με επαγγελματικές αναμνηστικές
φωτογραφίες ενώ παράλληλα στη ξύλινη Καλύβα του Αμαζονίου θα ταξιδέψουν,
με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα στους δρόμους του κακάο και της σοκολάτας στην
Ευρώπη.

The shark surfer, Thomas P Peschak, South
AfricaGermany

Διάρκεια: έως 21 Φεβρουαρίου
Διεύθυνση: Helexpo Maroussi – Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο, Λεωφ. Κηφισίας 39,
Μαρούσι
Πληροφορίες: Εργοστάσιο Σοκολάτας, Τηλ. 2106168456-7-8, http://chocofactory.
helexpo.gr/chocofactory, chocofactory@helexpo.gr, https://www.facebook.com/
ErgostasioSokolatas
Komodo judo, Andrey Gudkov, Russia
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Δημιουργία slideshow
Ένα δυναμικό εργαλείο marketing για τον φωτογράφο



Η δημιουργία slideshow είναι μια
υπηρεσία που απασχολεί
το επάγγελμα του φωτογράφου
γάμων εδώ και αρκετά
χρόνια, πολύ πριν από την
εποχή των DSLR. Με απαρχή

Α

τη δεκαετία του ‘90, που
παρουσιάστηκαν οι πρώτοι
ψηφιακοί βιντεοπροβολείς,
όλο και συχνότερα ζητούσε ο
πελάτης από τον φωτογράφο να
δημιουργήσει ένα φωτογραφικό
slideshow με τις καλύτερες
στιγμές του ζευγαριού π.χ. τα
παιδικά χρόνια, τη φοιτητική ζωή,
τις πρώτες διακοπές τους κ.α.

την ανάλογη οθόνη προβολής.
Αναμφίβολα όταν η επιθυμία του πελάτη είναι να προβληθούν εικόνες από την ημέρα του
γάμου, αυτό αποτελεί πρόκληση όχι μόνο για τον φωτογράφο αλλά για ολόκληρη την ομάδα
του. Απαιτείται η απασχόληση ενός βοηθού στη διαδικασία, διαφορετικά κάτι ίσως χαθεί, είτε
αυτό είναι στιγμές (που δεν θα αποτυπωθούν ποτέ) είτε πολύτιμος χρόνος. Ένα slideshow
γάμου προβάλλεται πριν ή μετά την είσοδο του ζευγαριού στον χώρο δεξίωσης ή λίγο
αργότερα, πριν την έναρξη των πρώτων χορών της οικογένειας. Εδώ ο κανόνας λέει: “όσο
νωρίτερα τόσο το καλύτερο”. Η ιδανικότερη στιγμή κατά τους ειδικούς είναι πριν το ζευγάρι
εισέλθει στον χώρο που βρίσκονται οι καλεσμένοι.
Σε αυτό το αφιέρωμα θα εξερευνήσουμε το θέμα των Slideshows Γάμου μεθοδικά με
παρουσιάσεις λογισμικών και βιντεοπροβολέων και φυσικά με συνεντεύξεις επαγγελματιών
που ασχολούνται άμεσα με το αντικείμενο.
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υτό σήμερα πλέον μοιάζει σαν κλισέ! Η εξέλιξη και η ταχύτητα που προσφέρει η ψηφιακή
τεχνολογία μας δίνει πλέον τη δυνατότητα να προβάλουμε δημιουργικά slideshows στην
δεξίωση του γάμου ακόμη και από την ίδια ημέρα! Ένα τέτοιο project σίγουρα μπορεί να
προκαλέσει θετική εντύπωση και ενθουσιασμό σε όλους τους καλεσμένους. Τι χρειάζεται για
γίνει κάτι τέτοιο;
Ένα γρήγορο laptop με το κατάλληλο λογισμικό κι ένα σύγχρονο digital projector μαζί με
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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, επτά ή και των οκτώ εκδόσεων:

ΤΕΥΧΟΣ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

9,90€

18€

23€

31€

36,5€

42€

47€

52€

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

Τηλ: 210 8541400 - info@photo.gr

KTX_8MONOTHEMATIKA_Photographos 239.indd 1
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Λογισμικό για δημιουργία slideshow
Οι προτάσεις μας για τον επαγγελματία φωτογράφο

Adobe Lightroom
Πολλές εταιρείες λογισμικού
ειδικεύονται σε προγράμματα
για slideshow. Στο internet
μπορείτε να βρείτε άφθονες
παρόμοιες προτάσεις
με μορφή shareware:
Υπόσχονται δημιουργικά
slideshow με χαμηλό κόστος
ή ακόμη και δωρεάν.
Ο επαγγελματίας οφείλει
να εστιάσει τις επιλογές
του στα πιο αξιόλογα από
αυτά αφού τα περισσότερα
ταυτοχρόνως απευθύνονται
στη μεγαλύτερη μερίδα της
αγοράς που είναι
οι ερασιτέχνες.

€153

Μια από τις πιο ενδεδειγμένες λύσεις για τον επαγγελματία φωτογράφο είναι το Adobe
Lightroom. Ένα πρόγραμμα ήδη οικείο στους περισσότερους φωτογράφους που καταπιάνονται
με την φωτογραφία γάμου. Το Lightroom έχει εξαιρετικά λειτουργικό workflow που εξασφαλίζει
τη γρήγορη επεξεργασία αρχείων RAW, με εύκολη διαχείριση μεγάλου αριθμού φωτογραφικών
αρχείων. Ειδικά σε περιπτώσεις δημιουργίας φωτογραφικών slideshow μπορεί να δώσει
εξαιρετικά αποτελέσματα. Ειδικότερα, οι νέες εκδόσεις Creative Cloud (CC 2015) και LR6 (stand
alone) έχουν σημαντικές βελτιώσεις στο ενσωματωμένο slideshow module. Πλέον ο χρήστης
εδώ έχει να επιλέξει ανάμεσα σε Manual και Auto λειτουργία που θα του δώσει περισσότερα
εργαλεία για την επιτάχυνση της διαδικασίας αλλά και τη βελτίωση του αποτελέσματος. Ακόμη
και αν φαίνεται κάπως δύσκολο, ο επαγγελματίας μπορεί να προσφέρει καλό αποτέλεσμα
σε περίπτωση παρουσίασης φωτογραφιών της ημέρας του γάμου. Με το slider Pan & Zoom
μπορούμε να δώσουμε εφέ κίνησης στις φωτογραφίες μας, δίνοντας ακόμη περισσότερο
ενδιαφέρον. Επιπλέον, μπορούμε εύκολα να επιλέξουμε ένα ή περισσότερα μουσικά
κομμάτια. Με την επιλογή Fit to Music μπορούμε να ορίσουμε τη διάρκεια της προβολής των
φωτογραφιών, ώστε να είναι ίδια με αυτή του μουσικού κομματιού. Στην ουσία το Lightroom
είναι μια καλή επιλογή όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε δημιουργικά slideshows «same day»
σε ταχύτατους χρόνους.
www.adobe.com
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Apple iPhoto
/ Apple Photos
€Δωρεάν
με το ΟS X yosemite

Ο

ι χρήστες Apple Mac
έχουν πρόσβαση
σε ένα πολύ αξιόπιστο
πρόγραμμα για την
δημιουργία slideshows
με ολοκληρωμένες
δυνατότητες. Μέχρι και
πρόσφατα το iPhoto
εθεωρείτο το βασικό
πρόγραμμα οργάνωσης
και επεξεργασίας
φωτογραφικού αρχείου.
Το πρόγραμμα αποτελούσε
μέρος του πακέτου
δημιουργικών εφαρμογών
iLife (μέχρι την έκδοση 11).
Είναι γνωστό το πόσο απλά
και γρήγορα μπορεί με το
iPhoto να δημιουργήσει
κανείς επαγγελματικού
επιπέδου slideshow με
αυτόματες διαδικασίες,
γλιτώνοντας πολύτιμο
χρόνο.
Η εντολή Slideshow
βρίσκεται στην
εργαλειοθήκη του
iPhoto. Η επιλογή των
φωτογραφιών που θέλουμε
να περιλάβουμε στο
slideshow γίνεται απλά με
drag and drop. Φυσικά η
σειρά των φωτογραφιών
αλλάζει με απλό τρόπο,
σύροντας τις φωτογραφίες
στη σωστή τους σειρά.
Επιπλέον μπορούμε να
συνδυάσουμε το slideshow
με αναπαραγωγή μουσικού
κομματιού επιλέγοντας
μέσα από το iTunes ή το
GarageBand. Η προεπιλογή
χρόνου προβολής ανά slide
είναι τα τρία δευτερόλεπτα
αλλά αυτό μπορεί να
αλλάξει εύκολα. Το ίδιο
ίσχύει και για το transition
εναλλαγής (Dissolve, Page
Flip, Twirl κ.α.). Η λειτουργία
Ken Burns Effect (το όνομα
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Οι δυνατότητες slideshow του Lightroom έχουν γίνει πολύ ελκυστικές ειδικά στις τελευταίες εκδόσεις του
προγράμματος, αναδεικνύοντάς το στην υπ. αρ. 1 πρόταση για όσους επιθυμούν να κάνουν παρουσιάσεις από
την ημέρα του γάμου.

H Apple έχει τις δικές της προτάσεις για παρουσιάσεις φωτογραφικών slideshow. Το iPhoto είναι ένα
λογισμικό που έδωσε μαθήματα απλότητας όλα τα προηγούμενα χρόνια σε αυτόν τον τομέα

προέρχεται από βραβευμένο σκηνοθέτη ντοκιμαντέρ) μπορεί να δημιουργήσει όμορφα εφέ κίνησης
που δίνουν περισσότερη δύναμη στο slideshow, μια διαδικασία που μπορεί να γίνει και χειροκίνητα
εάν θέλουμε να έχουμε περισσότερο έλεγχο στην κίνηση. Η νέα εφαρμογή με την ονομασία Apple
Photos που παρουσιάστηκε στην έκδοση iLife ‘13 έχει έρθει για να αντικαταστήσει σταδιακά το
iPhoto και το Aperture. Εάν θέλει κάποιος με το Photos να δημιουργήσει ένα γρήγορο slideshow,
μπορεί να το δημιουργήσει επιλέγοντας μέσα από ένα camera roll ή ένα album. Επιλέγοντας
το κουμπί δημιουργίας Slideshow ακολουθεί ένα παράθυρο διαλόγου που μας δίνει επιλογές
παραμετροποιήσεων με διάφορα εφέ και transitions καθώς και τη λειτουργία Ken Burns.
www.apple.com
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Πολλές και εξελιγμένες δυνατότητες, το Photodex Proshow Producer απευθύνεται σε
εκείνους που θέλουν ένα εξελιγμένο πρόγραμμα για συχνή επαγγελματική χρήση.

Μπορούμε να επιλέξουμε
λειτουργίες όπως την
ταυτόχρονη παρουσίαση
περισσότερων εικόνων,
βινιέτες, εφέ κίνησης,
υπότιτλοι, χρωματικές
μετατροπές καθώς και
αμέτρητα transitions. Η
προβολή μπορεί να ξεκινήσει
άμεσα χωρίς να γίνει export
σε κάποιο video format
και μάλιστα σε fullscreen
mode. Υπάρχουν πολλές
ακόμη λειτουργίες στο
εν λόγω λογισμικό που
απευθύνονται αποκλειστικά
σε επαγγελματίες. Ανάμεσα
σε αυτές ξεχωρίζουμε και
τη δυνατότητα τοποθέτηση
λογότυπου ή watermark.
www.photodex.com

Ashampoo
Slideshow Studio
€29,99
HD 3

Απλό, εύχρηστο και σε χαμηλή τιμή το Ashampoo Slideshow Studio HD 3 αποτελεί
μια καλή entry level επιλογή για slideshow παρουσιάσεις.

Photodex Proshow Producer

$249

Η Photodex είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται στην κατασκευή λογισμικού για slideshow,
προωθώντας διάφορες εκδόσεις.
Η έκδοση Proshow Producer είναι μια από τις πλέον επαγγελματικές και ολοκληρωμένες
προτάσεις που εξετάσαμε. Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε ότι η εφαρμογή λειτουργεί με χρήση
layers, τοποθετώντας έτσι σε διαφορετικά επίπεδα τις εικόνες από τα υπόλοιπα στοιχεία. Εδώ
ξεχωρίσαμε πολλές ενδιαφέρουσες λειτουργίες, δημιουργικά εργαλεία καθώς και shortcuts που
επιταχύνουν τις διαδικασίες. Όταν εκκινούμε το πρόγραμμα εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου.
Ανάμεσα στις επιλογές που μας δίνει μπορούμε να εκκινήσουμε ένα Wizard που μας βοηθάει να
αυτοματοποιήσουμε τη διαδικασία. Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε από ένα έτοιμο template
για 100 φωτογραφίες προκειμένου να μειώσουμε το χρόνο εργασίας μας. Μας εντυπωσίασε το
πλήθος εργαλείων που προσφέρει προκειμένου να δημιουργήσουμε πολύ ιδιαίτερα slideshow.
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Πρόκειται για μια οικονομική
πρόταση για εκείνους που
αναζητούν μια καλή σχέση
απόδοσης προς τιμή.
To Ashampoo Slideshow
Studio HD 3 προσφέρεται
σε χαμηλό κόστος από την
Ashampoo που ειδικεύεται σε
προσιτό software. Ο χρήστης
αρχικά καλείται να επιλέξει το
φορμά προβολής ανάμεσα σε
Widescreen και 4:3.
Στη συνέχεια επιλέγει τις
φωτογραφίες του τις οποίες
τροποποιεί με τη σειρά που
επιθυμεί εύκολα με drag and
drop διαδικασία.
Οι παραμετροποιήσεις είναι
αρκετές ώστε να καλύψουν
ακόμη και τα γούστα όσων
θέλουν να γεμίσουν με
διαφορετικά transitions και
εφέ το slideshow τους.
Επιπλέον ο χρήστης μπορεί
να τοποθετήσει τίτλους με
titlebars εάν το επιθυμεί,
ηχητικά εφέ και βέβαια
μουσικά κομμάτια της
επιλογής του.
www.ashampoo.com
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Αργοσαρωνικό!
Στα πλαίσια του προγράμματος «Η μεσογειακή φώκια
Monachus monachus επιστρέφει στις ακτές του Αργοσαρωνικού»
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Επιλέγοντας βιντεοπροβολέα
Για εφαρμογές Slide Shows & Video Clip
Στον ίδιο ρυθμό με τα
υπόλοιπα ηλεκτρονικά οι
ψηφιακοί προβολείς ήδη
έχουν γίνει πολύ πιο ισχυροί
και προσιτοί ενώ τα όρια
ανάμεσα στα οικιακά και
επαγγελματικά μηχανήματα
γίνονται πιο δυσδιάκριτα.
Οπότε έφθασε η ώρα! Να
αποκτήσει ο επαγγελματίας
που κάνει προβολές στα
πλαίσια των δραστηριοτήτων
του το δικό του μηχάνημα
και να μην εξαρτάται
από ενοικιάσεις κλπ. που
μειώνουν το περιθώριο
κέρδους του. Παραπέρα,
έχοντας ιδιόκτητο εξοπλισμό
στον τομέα της προβολής,
ο φωτογράφος γίνεται
αυτόνομος και μπορεί να
ελέγξει την λειτουργία και τη
συνεργασία του δικού του
προβολέα με το laptop, τη
φωτ. μηχανή, το ηχοσύστημα
κλπ.
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Τ

έλος ο ίδιος ψηφιακός προβολέας πολλαπλασιάζει την αξία του και σε business παρουσιάσεις
και ως home cinema. Μάλιστα άρχισαν να κυκλοφορούν αρκετά προσιτά μοντέλα με AV
προσανατολισμό (αναφερόμαστε σε αυτά με 16:9 ή αλλιώς HDTV φορμά προβολής) που
ταιριάζουν απόλυτα σε widescreen προβολές συνδεόμενα σε DVD player ή απευθείας με USB stick.

Οι λάμπες των
Ο
σύγχρονων
σύ
σ
projector
έχουν
pr
p
σημαντικά
ση
σ
καλύτερη
κα
κ
διάρκεια
ζωής,
δι
δ
κατά
κα μέσο όρο
κ
γύρω
στις 2Κ-3Κ
γύ
γ
ώρες, διπλάσια
ώ
από
απ το παρελθόν.
α
Όμως στοιχίζουν
Ό
αρκετά,
ίσως και
αρ
α
ττο μισό της αξίας
τη συσκευής!
ττης
Γι αυτό πρέπει
να είμαστε λίαν
ν
προσεκτικοί
στο
πρ
π
άνοιξε-κλείσε.
άν
ά

2015

 26

ON LINE     O IMAGING - E  

€ 12
    :
210 8541400 - info@photo.gr



 303 •    2

 

2015

 27

ON LINE     O IMAGING - E  

+=
Τεχνολογία
Ποιά είναι η καλύτερη και πιο
πλεονεκτική τεχνολογία;
Η LCD (Liquid Crystal Display) ή
η DLP (Digital Light Processor)
που εφευρέθηκε από την Texas
Instruments και έχει βρει το
δρόμο της σε αρκετά μοντέλα
προβολικών; Aς δούμε αρχικά
πως εργάζονται:
Τα LCD projector,
xρησιμοποιούν σύστημα με
τρεις διαφανείς οθόνες LCD και
δέσμη φωτός προερχόμενη
από την φωτεινή που
κάνει περίπλοκη διαδρομή
ανακλώμενο σε διχροϊκά
κάτοπτρα (παρόμοια με αυτά
των έγχρωμων μεγεθυντήρων).
Η σχεδίαση αυτή απαιτεί
απόλυτη ευθυγράμμιση
και εξαιρετική προσοχή
στον ποιοτικό έλεγχο στη
γραμμή παραγωγής. Όμως
απλοποιήθηκε με την
εφαρμογή οθονών polysilicon,
με τρία διαφορετικά panel RGB
σε «σάντουιτς».
Το DLP της ΤΙ χρησιμεύει
εκτός από τα προβολικά σε
αισθητήρες για επαγγελματικά
scanner και στο παρελθόν
σε διατάξεις εκφώτισης
σε ψηφιακά minilab. Σε
«μικροσκοπικό» επίπεδο το
DLP αποτελείται από στοιχεία
DMD (Digital Micro-mirror
Device) δηλ. από εκατομμύρια
μικροπρισματικούς καθρέπτες
που ελέγχονται πιεζοηλεκτρικά
και καθένας αντιστοιχεί σε
ένα pixel. Στα DLP για την
αναπαραγωγή του χρώματος
παρεμβάλλεται τροχίσκος
ο οποίος διαχωρίζει τα τρία
βασικά χρώματα.
Tα DLP θεωρητικά υπερτερούν
στο video λόγω ταχύτατης
απόκρισης και στην
κατασκευαστική απλότητα.
Όμως και τα σύγχρονα LCD
έχουν λύσει τα προβλήματά
τους και μπορούν να δώσουν
πιο ακριβή και κορεσμένα
χρώματα και ευκρίνεια.
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LCD
Καθρέπτης
Oθόνη

Διχροϊκός καθρέπτης
Φακός
Λάμπα
Πρίσμα

Καθρέπτης

Διχροϊκός
καθρέπτης

3LCD

Καθρέπτης

DLP

Λάμπα

Συγκεντρωτικός
φακός

Διαμορφωτικός
φακός

DMD

Τροχίσκος
Φακός

Λάμπα
Το βασικό (και πλέον δαπανηρό) αναλώσιμο σε ένα προβολέα είναι η λάμπα (λυχνία). Στις
παραμέτρους της έρευνας αγοράς πριν αποφασίσουμε οριστικά, ειναι σκόπιμο να συμπεριλάβουμε την
τιμή του ανταλλακτικού αυτού, αφού η διάρκεια ζωής είναι συγκεκριμένη ενώ κινδυνεύει να μειωθεί
από κακό χειρισμό (π.χ. να διακοπεί ξαφνικά το ρεύμα μη αφήνοντας τη λυχνία να ψυχθεί πριν τον
τερματισμό λειτουργίας). Η διάρκεια ζωής αυξάνεται αν το μηχάνημα λειτουργεί σε Eco mode (δηλ.
οικονομική λειτουργία με χαμηλότερο επίπεδο φωτεινότητας) .
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Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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Component
είσοδος: Είναι η καλύτερη ποιοτικά
ε
είσοδος
βίντεο και αποτελείται από 3 RCA βύσματα με
τι ενδείξεις Y, R-Y, B-Y ή Y PbPr. Φυσικά χρειάζεται και η
τις
σ
συσκευή
που θα συνδέσουμε, να έχει αντίστοιχη έξοδο.
Δ διαθέτουν όλα τα προβολικά είσοδο Component
Δεν

Είσοδοι/έξοδοι
VGA είσοδος
δ : Πρόκειται για την
κλασσική αναλογική είσοδο για
σύνδεση υπολογιστή.

S-Video είσοδος :
Και αυτή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για
σύνδεση DVD, κονσόλας
παιχνιδιών κλπ, αν
φυσικά η συσκευή
δ
διαθέτει
αντίστοιχη
έξοδο. Η ποιότητά της
είναι καλύτερη από την
Composite

HDMI. Ψηφιακή
έξοδος από την
οποία μπορεί
να περνάει και
ήχος. Υποστηρίζει
ανάλυση ως Full
HD (1920x1080).

Composite είσοδος: Είναι η κλασσική RCA είσοδος βίντεο για
σύνδεση DVD, κονσόλας παιχνιδιών κλπ. Πρόκειται για την
φτωχότερη σε ποιότητα είσοδο βίντεο σήματος

Kατηγορίες projector
ι ultralight προβολείς αποτελούν επιλογή για τα στελέχη επιχειρήσεων, εκπαιδευτικούς και
όσους πρέπει να μετακινούνται συχνά. Οι τιμές τους έχουν εκλογικευτεί τα τελευταία χρόνια
αν και είναι συγκριτικά ακριβότεροι και έχουν λιγότερες εισόδους – εξόδους. Στην κατηγορία
αυτή ανήκουν και οι μικροσκοπικοί προβολείς – μινιατούρες κλάσης Pico που χρησιμοποιούν
φωτιστική πηγή LED αντί για τυπική λάμπα υψηλής ισχύος και panel τύπoυ LcoS (Liquid Crystal on
Silicon).
Oι καταλωτικοί προβολείς τύπου home - projectors αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία. Η
φωτεινή ισχύς τους είναι σαφώς καλύτερη από το παρελθόν και ξεκινάει τουλάχιστον από τα
2000 ANSI lumen, αρκετή δηλ. για να προβάλλει σε αρκετά μεγάλο και όχι πλήρως συσκοτισμένο
χώρο. ΄Διαθέτουν πλήρεις δυνατότητες σε εισόδους εξόδους και η εγγενής (πραγματική) ανάλυσή
τους είναι το λιγότερο 800x600 ή 1024x768pixel.
Άλλη δημοφιλή κατηγορία αποτελούν οι home cinema projectors που ξεχωρίζουν εφόσον
προβάλλουν «πλατειά» εικόνα 16:9 που ακολουθεί τους ορισμούς του high definition. Εδώ

O

Short vs. Long Throw

Long throw

Short throw

οι συνήθεις αναλύσεις
είναι 854x480 (WVGA) ως
1280x720 (ΗD Ready) ή
WXGA (1280χ800).
Yπάρχουν και οι θηριώδεις
επαγγελματικές συσκευές
(conference projectors).
Eδώ οι σχεδιάσεις φθάνουν
στο απόγειο: τεράστιες
φωτεινότητες που φθάνουν
τα 50.000 lumen για ν’
ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις μεγάλων
αιθουσών, ειδικές λάμπες
και αυτοματοποιημένα
συστήματα ψύξης, διπλά
τροφοδοτικά και βεβαίως,
ανάλογες τιμές.
Short throw-long throw.
Πολύ δημοφιλείς έχουν
γίνει οι συσκευές μικρής
απόστασης προβολής που
μπορούν να τοποθετηθούν
πολύ κοντά στην οθόνη.
εξυπηρετούν πολύ σε
τοποθέτηση όταν θέλουμε
μεγάλο μέγεθος εικόνας
και λύνουν προβλήματα
σύνδεσης με τους
υπολογιστές κλπ.
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