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Πάρτε απόσταση από την τετριμμένη 

πραγματικότητα και χαλαρά -λόγω 

καλοκαιρινής ραστώνης- δείτε τι 

συμβαίνει στον υπολογιστή σας, 

το tablet σας, το smartphone σας. 

Ξαναλέω: χαλαρά και με σκωπτική 

διάθεση! Δεν είμαστε οι περισσότεροι 

ούτε τεχνοφοβικοί αλλά ούτε techno 

freaks. Την δουλειά μας θέλουμε να 

κάνουμε... 

Ο υπολογιστής μας μοιάζει με 

μύλο: Μπαίνουμε και βγαίνουμε 

σ’ αυτόν από παράθυρα, πόρτες, 

windows. Ο καθένας που μπαίνει 

μέσα νιώθει πολύ άνετα, σαν στο 

σπίτι του. Τουρίστες, έμποροι κάθε 

λογής, ψεύτες, κήρυκες της απόλυτης 

αλήθειας, γυρολόγοι, καλλονές, όλοι 

είναι εκεί. Ακόμη αράζουν με την άνεσή 

τους και δύσκολα φεύγουν πολλοί 

παράνομοι πολλές φορές επισκέπτες. 

Cookies, spyware και άλλοι (ασφαλίτες 

τους λέγαμε παλιότερα) οι οποίοι 

παρακολουθούν και καταγράφουν 

κάθε μας κίνηση. Ακόμη στον χώρο 

έρχονται και φέρνουν τα πάνω κάτω 

και διάφοροι τύποι με μολυσματικές 

ασθένειες. Καταστρέφουν αρχεία, 

μπλοκάρουν το σύστημα, προκαλούν 

βλάβες. Θυμίζω την περίφημη 

μαζική εισβολή στα κεντρικά server 

υπολογιστών ανά την υφήλιο που 

πραγματοποίησαν τον Μάιο χάκερς με 

το λογισμικό WannaCry ζητώντας... 

λύτρα για να επαναφέρουν σε 

λειτουργία τους υπολογιστές.  

Χωρίς κανέναν ενδοιασμό, χωρίς καμία 

διάκριση. Μεγάλα νοσοκομεία της 

Μ. Βρετανίας παρέλυσαν, εργοστάσια 

αυτοκινήτων στη Γαλλία σταμάτησαν 

την παραγωγή δίνοντας υποχρεωτική 

άδεια στους εργαζόμενους.

Ο υπολογιστής μας μοιάζει με δωμάτιο 

με ανοιχτά παράθυρα... Ανοιχτό σε 

κάθε είδους ανέμους που φέρνουν 

μικρόβια και αναστάτωση πολύ συχνά. 

Τα κλείνουμε, τα ασφαλίζουμε σ’ έναν 

συνεχή αγώνα, καθημερινό.  

Ότι κι αν κάνουμε τα ίχνη μας 

καταγράφονται. Κάπου μένουν. Ο Μεγάλος Αδελφός γνωρίζει. Δεν υπάρχουν πλέον 

σύνορα και ιδιωτική ζωή στον υπολογιστή. Όσο κι αν φυλαχτείς, όσο προσεκτικός 

κι αν είσαι. Ναι, ο κόσμος των υπολογιστών είναι καθ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του 

πραγματικού κόσμου. “Όμορφος κόσμος ηθικός, αγγελικά πλασμένος” όπως έλεγε  

ο ποιητής. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η άλλη όψη των πραγμάτων. Η θετική 

πλευρά της τεχνολογίας: πανεύκολη πρόσβαση στην ενημέρωση, άμεση και δωρεάν 

επικοινωνία και χίλια δύο άλλα θετικά και χρήσιμα πράγματα που απολαμβάνουμε 

καθημερινά σχεδόν σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη Γη. Όλα αυτά αν τα 

αθροίσουμε είναι πολύ περισσότερα από τα αρνητικά. “Ουδέν καλόν, αμιγές κακού’’ -  

ή το αντίστροφο αν προτιμάτε. Kαι αυτό το είχαν διαγνώσει οι αρχαίοι μας πρόγονοι 

χιλιάδες χρόνια πριν.  
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 ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

Όμορφος (ψηφιακός) κόσμος, ηθικός
...αγγελικά πλασμένος!

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ Νο 249
Ένα από τα καλύτερα 
τεύχη του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ! 
Με καταπληκτικά 
πορτραίτα φιλοτεχνημένα 
από Αναγνώστες 
του περιοδικού, με 
πρακτικές συμβουλές 
και χρήσιμες οδηγίες 
για τις καλοκαιρινές σας 
φωτογραφικές εξορμήσεις. 
Μην το χάσετε!

http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%BF-249/
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Για παραγγελίες: 210 8541400 - info@photo.gr

Και οι δύο εκδόσεις μόνον...

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
πριν φύγετε για τις καλοκαιρινές σας διακοπές!
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http://www.photo.gr/shop/books/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC/
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Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό! 
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.ά.), 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

�2345678�Τάκης Τζίμας, 9:;<;=5>7��?=5-@678�Παναγιώτης Καλδής  (&�A%(BC&'(8�Μιχάλης Κυρζίδης, 

�/D9E;=5025978�Κωνσταντίνα Γκιτάκου 9-F6GHE:978�Άννα Μανουσάκη 

�;=5025:78�Φωτεινή Αβραμάκου, Ηλίας ΛόηςIIIJKL'&'JM(
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Φωτογραφία άγριας φύσης
Η αστεία όψη των πραγμάτων...

http://www.photobusiness.gr/xalara/2017%20Comedy%20Wildlife%20Photography%20Awards.html
www.photo.gr
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http://www.nikon.gr/el_GR/?
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Η Amazon και το έξυπνο σπίτι
Η ψηφιακή οικιακή βοηθός Αlexa θα ελέγχει τα πάντα 

Συνήθως όταν αναφερόμαστε 

στην αναζήτηση, διασύνδεση και 

τον έλεγχο μέσω διαδικτύου, το 

μυαλό μας πάει αυτόματα στη 

Google. Αντίθετα έχουμε συσχετίσει 

την Amazon με πωλήσεις, σαν το 

μεγαλύτερο virtual hypermarket. 

Κι όμως τα πράγματα είναι κάπως 

διαφορετικά. H Αmazon έχει βάλει 

πλώρη να κυριαρχήσει στην 

ανερχόμενη αγορά του έξυπνου 

σπιτιού και του internet of things με 

την ψηφιακή βοηθό Alexa, η οποία 

ήδη έχει ξεπεράσει το δοκιμαστικό 

στάδιο και εκπροσωπείται από 

διάφορες συσκευές. 

Για να δούμε αναλυτικά: η Alexa 

ζει στο “σύννεφο”. Είναι μια 

virtual ψηφιακή οικιακή βοηθός που 

υπακούει σε φωνητικές εντολές, τις 

οποίες μεταφέρει μέσω internet στους 

γιγάντιους server της εταιρίας, και 

στη συνέχεια ενεργοποιεί διάφορες 

υπηρεσίες ή συσκευές. Το front end 

δηλ. η συσκευή αρχικής διασύνδεσης 

μπορεί να είναι μια συσκευή όπως 

το Echo Dot, το οποίο ανανεώθηκε 

πρόσφατα.  

Το κυκλικό αυτό εξάρτημα σε σχήμα 

μικρής κονσέρβας έχει μικρόφωνο, 

μεγάφωνο και την αναγκαία ασύρματη 

δικτύωση σε WiFi και Bluetooth. 

Υπαγορεύοντας την κατάλληλη εντολή (μόνον στα αγγλικά σε πρώτη φάση) στην Alexa, o 

χρήστης μπορεί να ακούσει μουσική από το Spotify ή το αντίστοιχο Amazon Prime Music 

αλλά και να κάνει πιο πολύπλοκα πράγματα αν συνεργαστεί με συμβατές συσκευές π.χ. 

να ανοιγοκλείσει ηλεκτρικές συσκευές και φώτα, να ενεργοποιήσει τον κλιματισμό και τη 

θέρμανση του σπιτιού, να ανοιγοκλείσει γκαραζόπορτες με ηλεκτρικό μηχανισμό κλπ.  

Ακόμη με αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης η Alexa μαθαίνει ιδιωματισμούς και 

διαφορετικές προφορές που δεν την εμποδίζουν στην αποστολή της. Το βασικό είναι ότι 

όλα γίνονται σε επίπεδο κεντρικού server και έτσι δεν υπάρχουν επιπτώσεις λόγω έλλειψης 

υπολογιστικής ισχύος ή καθυστερημένων αναβαθμίσεων. 

Οι ικανότητες του Εcho Dot στον ήχο εντυπωσιάζουν αφού μπορεί να συνδεθεί με το υπάρχον 

ηχητικό οικιακό σύστημα, ενσύρματα ή ασύρματα και μάλιστα Plug n Play χωρίς διαδικασίες 

εγκατάστασης. Τα ίδια περίπου μπορεί να κάνει και το “μπαταριοκίνητο” Amazon Tap. 

H στρατηγική της Amazon είναι να βάλει το περιβάλλον Alexa σε κάθε σύγχρονο σπίτι. 

Πράγματι έχει πολλές θετικές προοπτικές αφού η τεχνολογία της προηγείται του Google 

Home κατά τουλάχιστον δύο χρόνια. Επίσης η αλληλεπιδραστικότητα θα ανεβεί μέσω 

push notification με τα οποία η Alexa θα υπενθυμίζει συνεχώς θέματα όπως ραντεβού, 

κυκλοφοριακές συνθήκες, μαθήματα παιδιών κλπ Η πολύ χαμηλή, μάλλον επιδοτημένη τιμή 

των 50δολ. ΗΠΑ για το Echo Dot αποδεικνύει ότι η Amazon θα θυσιάσει ένα μέρος από το 

πλεόνασμά της για να μπει σε όλα τα σπίτια!

controller

ΥΓ. Η λίστα των Αlexa συμβατών συσκευών είναι μικρή αλλά διευρύνεται συνεχώς:

Π. ΚΑΛΔΗΣ



�������	
��� ����������� ������������ ������S

���� ��������������� ������ �� !��!�" ��#������ ��

http://www.albumake.com/
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Οι βραβευμένες φωτογραφίες

Ανάμεσα από χιλιάδες συμμετοχές ερασιτεχνών και επαγγελματιών 

φωτογράφων από πολλές χώρες του κόσμου, προέκυψαν οι καλύτερες 

φωτογραφίες του διαγωνισμού International Drone Photography Contest 

για το 2017. Για τέταρτη συνεχή χρονιά, ο θεσμός επικεντρώνεται στις λήψεις 

που έγιναν μέσω drone και προσφέρουν μια ασυνήθιστη -για τον άνθρωπο- 

οπτική. Στις κατηγορία Φύση την πρώτη θέση κατέκτησε ο Jcourtial με το έργο 

Provence Summer Trim, στην κατηγορία Άνθρωποι νικητής ανακηρύχθηκε ο 

Martin Sanchez, με την φωτογραφία End of the Line, στην κατηγορία Urban 

πρώτος βγήκε ο Βachirm με το Concrete Jungle και τέλος στην κατηγορία 

Δημιουργικότητα το Two Moo, του LukeMaximoBell, εντυπωσίασε τους 

κριτές. Κριτική επιτροπή του διαγωνισμού ήταν οι Patrick Witty, αναπληρωτής 

διευθυντής του National Geographic, Jeff Heimsath, Photo editor και η 

Emmanuela Ascoli, Photo editor του National Geographic France και του 

Dronestagram. Χορηγοί του διαγωνισμού είναι οι National Geographic, Europ 

Assistance, Kodak PixPro, StudioSPORT, LowePro, Zeinberg και Homido. 

Μπορείτε να δείτε όλες τις συμμετοχές και τις φωτογραφίες που κατατάχθηκαν 

στην 2η και 3η θέση εδώ:

Δημιουργικότητα.
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http://www.stamos.com.gr/
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Ο Vincent Munier στο Θιβέτ

H Nikon προσέφερε τον απαραίτητο 

εξοπλισμό στον φωτογράφο άγρια 

ζωής Vincent Munier, ο οποίος ανέλαβε ένα 

δύσκολο εγχείρημα. Ταξίδεψε ως το Θιβέτ 

για να φωτογραφίσει τα απειλούμενα είδη 

άγριων ζώων που ζουν σε δυσπρόσιτες 

και ανεξερεύνητες περιοχές. Στις αντίξοες 

συνθήκες εργασίας σε μεγάλα υψόμετρα 

και θερμοκρασίες έως -35°C ο φωτογράφος 

αξιοποίησε τις μηχανές D5, D500 και τους 

φακούς AF-S Nikkor 800mm f/5.6E FL ED 

VR, 24-120mm f/4G ED VR και 70-200mm 

f/2.8E FL ED VR. Με τη βοήθεια ενός ντόπιου 

οδηγού, ο Vincent επισκέφτηκε μερικές 

από τις πιο απομακρυσμένες και παρθένες 

εκτάσεις της περιοχής, σε υψόμετρο 5.000μ. 

Φωτογραφίζοντας μια σειρά από σπάνια ζώα, 

όπως το άγριο γιακ, τη θιβετιανή γαζέλα και 

αντιλόπη, τη θιβετιανή αλεπού της άμμου 

και τη γάτα του Παλλάς, ο κύριος στόχος 

του ήταν να καταγράψει την καθημερινότητα 

της εξαιρετικά μοναχικής λεοπάρδαλης του 

χιονιού,  ζώου που κινδυνεύει με εξαφάνιση 

εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Δείτε 

περισσότερες φωτογραφίες του Vincent 

Munier εδώ:

http://vincentmunier.com 



�������	
��� ����������� ������������ ��������

���� ��������������� ������ �� !��!�" ��#������ ��

�������	
����������������������	������������	�������������
�

It’s all in the

Το απόλυτο εργαλείο 
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για το σύγχρονο επαγγελματία φωτογράφο
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Η πρώτη κινηματογραφική οθόνη  
LED πλάτους 10,3μ.

Καθώς οι απαιτήσεις στις κινηματογραφικές αίθουσες 

αυξάνονται, η Cinema LED οθόνη της Samsung χάρη 

σε μια σειρά από προηγμένες δυνατότητες, ανταγωνίζεται 

τους επαγγελματικούς βιντεοπροβολείς. Πρόκειται για μια 

τεράστια οθόνη LED πλάτους 10,3m, με τεχνολογία High 

Dynamic Range (HDR)  η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί 

σε συναυλιακούς χώρους και εορταστικές εκδηλώσεις. 

Προσφέρει ανάλυση 4K,  με φωτεινότητα 146fL δηλαδή 

σχεδόν 10 φορές υψηλότερη από εκείνη που προσφέρουν 

οι συμβατές τεχνολογίες projector. Ιδιαίτερη έμφαση έχει 

δοθεί στην ποιότητα του ήχου με τη συνεργασία των 

HARMAN Professional Solutions και Samsung Audio Lab. 

Τον Μάιο του 2017, αναδείχθηκε το πρώτο προϊόν, που 

συμμορφώθηκε πλήρως με τα αναγνωρισμένα πρότυπα 

τεχνολογίας της Digital Cinema Initiatives (DCI), πριν από την 

εμπορική κυκλοφορία του. Η πιστοποίηση επιβεβαιώνει την 

ικανότητα της οθόνης να καλύπτει μεγάλη χρωματική γκάμα. 

Το λανσάρισμα έγινε  στο Lotte Cinema World Tower στην 

Κορέα, το οποίο φημίζεται για τις υψηλές απαιτήσεις στην 

ποιότητα εικόνας και ήχου.

�����http://www.yiorgosdepollas.com
�2-.:/H��=-U=VE5W=�5R;�Q:/9R392R?�X���U/0FR7

ΠΡΟΣΟΧΗ Τελευταίες μέρες! 
Συμμετοχές μέχρι 18 Ιουλίου

http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston/
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http://www.photoorder.gr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=photoorder.droid
https://itunes.apple.com/gr/app/photo-order/id1129182133?mt=8
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Με video 4K και ριπή 20fps 

H αντικαταστάτρια της TL εμφανίστηκε με επασχεδιασμένο σώμα από αλουμίνιο, νέο αισθητήρα 

APS-C 24MP και ισχυρότερο επεξεργαστή που ανεβάζει τη ριπή στα 20fps. Με μια πρώτη 

ματιά, στην εξωτερική εμφάνιση της TL2, τις εντυπώσεις κερδίζει η μεγάλη -για το μέγεθος της 

μηχανής- οθόνη αφής 3.7in., αλλά και ο minimal σχεδιασμός με τα χειριστήρια στο πάνω μέρος. O 

χρόνος εκκίνησης έχει ελαχιστοποιηθεί, ενώ έχει αυξηθεί η ταχύτητα απόκρισης του autofocus (49 

σημείων). Mε το ηλεκτρονικό κλείστρο η μέγιστη ταχύτητα είναι 1/40.000sec. Δέχεται το εξωτερικό 

EVF Visoflex Typ 020, που ενσωματώνεται στο hotshoe και έχει ανάλυση 2.36M-dot. Επιπλέον, 

εγγράφει video 4K στα 30p ή Full HD στα 60p. Όσο αφορά τη συνδεσιμότητα είναι εφοδιασμένη με 

θύρες Type-C USB 3.0, HDMI και ο έλεγχος της επιτυγχάνεται ασύρματα από το smartphone μέσω  

Wi-Fi. Στα αρνητικά, η αυτονομία της ΤL2 ισοδυναμεί με 250 λήψεις και είναι αισθητά χαμηλότερη 

από της TL (400 λήψεις). Ζυγίζει 400g και είναι διαθέσιμη σε μαύρο ή ασημί χρώμα. 
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2017

Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΡΑ ΣΤΟ

www.publicmoments.gr
ΑΝΕΒΑΣΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ!

ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΣΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗ.

50.000
συμμετοχές

65.000
φωτογραφίες & video

O μεγαλύτερος θεσμός Φωτογραφίας στην Ελλάδα από τα Public.
 Συνεχίζοντας την περσινή επιτυχία των Public Moments Awards,
του μεγαλύτερου ανοιχτού διαγωνισμού φωτογραφίας στην Ελλάδα,
τα Public ανακοινώνουν την έναρξη του φετινού διαγωνισμού.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, κάνε κλικ στις καλύτερες στιγμές σου…

http://www.publicmoments.gr/
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Για επαγγελματικές εκτυπώσεις με πλούσια μαύρα

Η επανασχεδιασμένη έκδοση του Kodak Premier Digital 

Paper απευθύνεται σε επαγγελματίες που αξιοποιούν 

minilab για τις εκτυπώσεις. Χάρη στη νέα φόρμουλα, το 

χαρτί διακρίνεται για την πλούσια αναπαραγωγή των 

σκοτεινών τμημάτων της εικόνας (shadows), τον κορεσμό 

των χρωμάτων και για τη διατήρηση της χρωματικής 

πιστότητας με το πέρας του χρόνου. Επίσης είναι 

κατάλληλο για πλαστικοποίηση ή επικόλληση σε 

άλλα υλικά, όπως τα εξώφυλλα άλμπουμ, κουτιά 

κ.λπ. Διατίθεται σε γυαλιστερή (glossy) silk ή 

matte επιφάνεια, σε διαστάσεις που ξεκινούν 

από 10.2x172m και φτάνουν 50.8x86m. 

Kεντρική διάθεση  

ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε.

http://www.batterypackservice.gr/
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Πρ. Γιαννιτσών 155, 54628 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 541262

email: thessalbum@gmail.com  www.thessalbum.gr

http://thessalbum.gr/
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Σημαντική αναβάθμιση firmware

Μπορεί η X1D-50c να έχει μόνο λίγους μήνες παρουσίας, αλλά η Hasselblad 

κυκλοφόρησε τη πρώτη μεγάλη αναβάθμιση firmware, η οποία προσθέτει 

μια σειρά νέων δυνατοτήτων. Πρώτα από όλα, επιτρέπει την επαναφόρτιση των 

μπαταριών με USB. Επίσης, προσφέρει οπτική προειδοποίηση σε περιπτώσεις 

υπερέκθεσης, ενώ στο liveview έχουμε πλέγμα grid κατά τη διάρκεια εγγραφής video 

και ένα εικονίδιο για ευκολότερη ρύθμιση του white balance.  

Όσο αφορά το tethering, που αξιοποιείται συχνά από τους χρήστες αυτής της 

κατηγορίας μηχανών, έχει δεχτεί βελτιώσεις που το καθιστούν ευκολότερο στη 

διαχείριση του στο studio ή on loaction. Τα bug που αφορούσαν το front focus 

και τη λανθασμένη ειδοποίηση για απουσία κάρτας μνήμης έχουν εξαλειφθεί. Η 

διαδικασία εγκατάστασης της έκδοσης 1.17.0 απαιτεί πλήρως φορτισμένη μπαταρία 

και ολοκληρώνεται σε 12 περίπου λεπτά. Κατεβάστε την από εδώ:

Feedback για τη βελτίωση της 
απόκρισης του Lighroom 

Τους τελευταίους μήνες, τα σχόλια 

περί αργού Lightroom CC μεταξύ 

των φωτογράφων έχουν πληθύνει. 

Αυτό δεν άφησε αδιάφορη την 

Adobe, αφού σε σχετική δημοσίευση 

στο blog της παραδέχεται επίσημα 

το πρόβλημα. Συγκεκριμένα, ο Τοm 

Hogarty, Photo Product Manager 

της εταιρίας, σημειώνει πως πλέον 

προτεραιότητα της είναι η αισθητή 

βελτίωση της ταχύτητας απόκρισης 

του προγράμματος. Μάλιστα 

ζητά το feedback των χρηστών 

για να ανακαλύψει το κέντρο του 

προβλήματος που θα οδηγήσει 

σε επιτυχημένη αναβάθμιση του 

λογισμικού. Αν αντιμετωπίζετε 

παρόμοια θέματα που καθυστερούν 

το workflowμε Lightroom, μπορείτε 

να συμπληρώσετε την φόρμα που 

βρίσκεται εδώ :
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e1: tipoma@otenet.gr, e2: info@tipoma.gr,
www.tipoma.gr, www.facebook.com/tipoma
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Αθόρυβο autofocus και ηλεκτρονικός έλεγχος διαφράγματος

Ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR για APS-C, η Nikon κυκλοφόρησε την 

αντίστοιχη έκδοση του φακού για full-frame μηχανές. Πρόκειται για τον πρώτο φακό FX Nikkor με ενσωματωμένο βηματικό 

μοτέρ (pulse stepping) που παρέχει σχεδόν αθόρυβο autofocus και συνεπώς μπορεί να αντεπεξέλθει σε παραγωγές video. Το 

stabilizer υπόσχεται ακούνητες φωτογραφίες με ταχύτητα έως και 4,5 stop κατώτερη της ασφαλούς (μνημονικός κανόνας). Το νέο 

μοντέλο προσφέρει επίσης μικρότερη απόσταση εστίασης, 1,2m αντί για 1,5m του προκατόχου. Σχεδιαστικά αποτελείται από 18 

στοιχεία σε 14 group. Το βάρος δεν ξεπερνά τα 680γρ. Ο μηχανισμός της ίριδας αποτελείται από 9 λεπίδες, για θετική επίδραση 

στο bokeh, ενώ ανάμεσα στα στοιχεία του φακού συναντάμε και ένα ED που ελαχιστοποιεί τις χρωματικές εκτροπές. Τέλος, ο 

ηλεκτρονικός έλεγχος του διαφράγματος συμβάλλει στην ομαλή μεταβολή της έκθεσης κατά τη διάρκεια εγγραφής video. 

Dye sublimation και screen printing στο 
εργαστήριο του Richard Quinn

Ο σχεδιαστής μόδας και υφασμάτων, Richard Quinn, 

εγκαινίασε το ομώνυμο εργαστήριο εκτυπώσεων, το 

οποίο προσφέρει υπηρεσίες και σεμινάρια για την τεχνολογία 

dye sublimation και την εκτύπωση screen printing της Epson. 

Ύστερα από την αποφοίτησή του από το Central St Martins, 

στο Λονδίνο, ο Richard απέσπασε πέρσι το διεθνές βραβείο 

H&M Design 2017 με την πολύχρωμη συλλογή του με μοτίβα 

λουλουδιών. Παράλληλα μπήκε στην λίστα «Dazed100» για το 

2017, του περιοδικού Dazed και απέσπασε τον τίτλο «One to 

Watch» από το British Fashion Council. Το νέο του εργαστήριο 

είναι εξοπλισμένο με τον εκτυπωτή dye-sublimation ΕPSON 

SureColor SC-F9200, ο οποίος προστίθεται στις δύο σειρές 

εκτυπωτών με τεχνολογία screen printing. Ο χώρος παρέχει 

σε φοιτητές μόδας και σχεδιαστές μια προσιτή λύση για να 

προμηθεύονται και επεξεργάζονται τα εκτυπωμένα υφάσματά 

τους. Ακόμα, επωφελούνται από τις συμβουλές των ειδικών, 

σχετικά με διαφορετικές τεχνικές εκτύπωσης, βαφές, υφάσματα 

και εναλλακτικά υλικά. Επιπλέον, ο Richard σχεδιάζει, εκτυπώνει 

και ράβει τα δικά του κομμάτια υψηλής ραπτικής και παρέχει τη 

δυνατότητα και σε άλλους σχεδιαστές ή εκπαιδευόμενους να 

εκτυπώσουν τα δικά τους έργα επί τόπου. 
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

6,9€ 17€ 22€ 27 € 30€ 35€12€ 40€

3 7 6 

45€ 50€ 55€

9 

Νο 10:
«Φωτισμοί»

Υπό έκδοση

Κυκλοφορεί

 9 Ιουνίου 

Kόστος αγοράς μίας, δύο, τριών, τεσσάρων, πέντε, έξι, επτά, οκτώ, εννιά, δέκα, έντεκα ή & των δώδεκα εκδόσεων:

Η τιμή δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής. Αφορά παραλαβή των τευχών από τα γραφεία μας

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.

 To βιβλίο 
«Επέκινα»

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.

 το βιβλίο 
«1 φωτό 1000 λέξεις»

60€

http://www.photo.gr/monothematika/
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Νερό
2η ετήσια έκθεση της 
Φωτογραφικής Ομάδας Σάμου 
ΦΩΤ.Ο.Σ.

Το νερό, στοιχείο που συνδέει και 

μεταφέρει ζωή τοποθετείται στο 

επίκεντρο της 2ης ετήσιας έκθεσης των 

μελών της Φωτογραφικής Ομάδας 

Σάμου. Με αφορμή τη συγκεκριμένη 

θεματική τονίζεται η αξία του στην 

καθημερινότητα και στην διατήρηση της 

ζωής ενώ παράλληλα χαρτογραφείται 

η πολύ προσωπική και ιδιαίτερη σχέση 

που έχει ο καθένας μας μαζί του, μέσα 

από την διαφορετικότητα της ματιάς 

και την ρευστότητα της προσωπικής 

έκφρασης. 

 

Διάρκεια έκθεσης: 28 Ιουλίου – 2 

Αυγούστου 

Διεύθυνση: προαύλιος χώρος 

Βιβλιοθήκης Σάμου 

Πληροφορίες: Φωτογραφική Ομάδα 

Σάμου ΦΩΤ.Ο.Σ., samosfgroup@gmail.

samosphotogroup 

η ομαδική έκθεση 
Λέσχη Φωτογραφίας Κινηματογράφου Σύρου

Υπό τον τίτλο «Φωτο-γραφήματα» η Λέσχη Φωτογραφίας Κινηματογράφου 

Σύρου» παρουσιάζει την 16η ομαδική έκθεση των μελών της. Παράλληλα με την 

έκθεση θα πραγματοποιηθεί και μια σειρά εκδηλώσεων, από προβολές ταινιών και 

Live performance-show μέχρι σεμινάρια και ομιλίες. 

 

Διάρκεια έκθεσης: έως 22 Ιουλίου 

Διεύθυνση: Εξωτερικός χώρος Παλαιού Εργοστασίου Κορνηλάκη, Γυάλινο κτίριο, 

απέναντι από Αθλητικό Κέντρο. Ερμούπολη, Σύρος 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
 

Ανοιχτός αυτοσχεδιασμός με 

ζωντανή μουσική

Κέντρο Χορού σύγχρονης 

έκφρασης & δημιουργίας 

«ακροποδητί» 

Εκδήλωση: Πέμπτη 13 

Ιουλίου, 21.30 

 

SIFF – Syros International Film 

Festival 

Εκδήλωση: Δευτέρα 17 

Ιουλίου, 00.00 

 

Σεμινάριο-Ομιλία  

Creative Commons, οι 

κατάλληλες άδειες χρήσης 

για το ψηφιακό καλλιτεχνικό 

περιεχόμενο 

Εκδήλωση: Τετάρτη 19 

Ιουλίου, 21.00 

 

Προβολή Ταινίας

«Wings of Desire» του Wim 

Wenders

Εκδήλωση: Παρασκευή 21 

Ιουλίου, 21.30 

 

Προβολή Ντοκιμαντέρ – Συζήτηση με το σκηνοθέτη

«Σιωπηλός Μάρτυρας» του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου

Εκδήλωση: Σάββατο 22 Ιουλίου, 21.00

photo.gr

www.photo.gr
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Και τα τρία βιβλία!

&������� 	� '������ ��� ����� ��� 
* 25 ��( 	��� 	� �� ����� �������
�!!!

Για παραγγελίες: 210 8541400 - info@photo.gr

Τρεις πολύτιμοι 
τόμοι για την ιστορία 
& αισθητική της 
φωτογραφίας!

€25*
+,���

http://www.photo.gr/shop/prosfores/i-prosfora-tou-mina-2/
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Γράφει ο Μάνος Λυκάκης

Υπάρχουν κάποια προβλήματα 
(γεωμετρικές παραμορφώσεις και 
οπτικές εκτροπές) που συνοδεύουν 
κάθε φακό και ανάλογα με την ποιότητα 
και το είδος του, μπορεί να είναι 
μικρά ή μεγάλα. Στους ευρυγώνιους 
και τους zoom, θα τα συναντήσουμε 
πιο συχνά. Αυτά που ενοχλούν -γιατί 
φαίνονται αρκετά- είναι η βαρελοειδής 
παραμόρφωση, το βινιετάρισμα και οι 
χρωματικές εκτροπές.

Πριν όμως ασχοληθούμε με αυτές τις ρυθμίσεις, θα πρέπει 
να έχουμε διαθέσιμη μια φωτογραφία που “υποφέρει” από 
αυτά τα προβλήματα που αναφέραμε στην αρχή του άρθρου. 
Για τη λήψη αυτής της φωτογραφίας χρησιμοποίησα έναν 
υπερευρυγώνιο zoom, ένα είδος φακού δηλαδή που 
παρουσιάζει πιο συχνά αυτά τα προβλήματα. Η λήψη έγινε 
σε εστιακή απόσταση 17mm (σε full frame DSLR) και 
χρησιμοποιήθηκε το πιο ανοιχτό διάφραγμα, κάτι που χειροτέρεψε ακόμα περισσότερο 
τα πράγματα.
Ας αναλύσουμε λοιπόν αυτά τα προβλήματα παρατηρώντας τη φωτογραφία.
Σημείωση: Για είναι διακριτά και παραστατικά τα προβλήματα αυτά στις τυπωμένες 
σελίδες του περιοδικού, χειροτέρεψα λίγο τα πράγματα μέσω επεξεργασίας στο 
Photoshop. Το διευκρινίζω γιατί πρόκειται για έναν πολύ καλό φακό με πολύ μικρότερο 
ποσοστό προβλημάτων από αυτά που φαίνονται εδώ. Απλώς τόνισα τα προβλήματα για 
τις ανάγκες του άρθρου και δεν θα ήθελα να τον αδικήσω. Τον χρησιμοποιώ άλλωστε 
συχνά εδώ και πολλά χρόνια.

Σφάλματα φακών 
Διορθώστε τα εύκολα στο Lightroom

Το Lightroom μπορεί να διορθώσει 
όλα αυτά τα προβλήματα και 

μάλιστα με εντελώς αυτόματο τρόπο, 
προσφέροντας ταυτόχρονα τη 
δυνατότητα να επέμβουμε, αν θέλουμε, 
εντελώς χειροκίνητα.  
Στο module «Develop» θα συναντήσουμε 
το τμήμα “Lens Corrections”. Μοιάζει 
πολύ απλό αλλά κρύβει μέσα του 
σημαντικές δυνατότητες διόρθωσης.

Aναδημοσίευση από το Ειδικό Μονοθεματικό τεύχος Νο 14 “Φακοί” 
Αναζητήστε το στα περίπτερα και βρείτε περισσότερα για το θέμα!

http://www.photo.gr/shop/themedmags/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-no13-%CF%86%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF
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http://www.photo.gr/shop/themedmags/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-no13-%CF%86%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF


�������	
��� ����������� ������������ �������S

���� ��������������� ������ �� !��!�" ��#������ ��

��������� 	
� � ������ �� ������� ���� ����� �S�S

Πρώτο πρόβλημα: το κτίριο εμφανίζει έντονη βαρελοειδή παραμόρφωση, ενώ 
κανονικά θα έπρεπε να έχει το σχήμα παραλληλόγραμμου.
Δεύτερον: οι γωνίες της εικόνας είναι πιο σκοτεινές από το κέντρο και αυτό είναι 
που ονομάζουμε βινιετάρισμα (light fall off, δηλ. πτώση φωτεινότητας στα άκρα). 
Τρίτον: χρωματικές εκτροπές (color fringe). Παρατηρήστε τις άκρες του κτιρίου και 
την κεραία. Αυτά τα χρώματα δεν θα έπρεπε να ήταν εκεί!

Μας πήρε γύρω στη μια σελίδα για να 
περιγράψουμε το πρόβλημα, αλλά θα το λύσουμε 
αμέσως με δύο κλικ! Το μόνο που πρέπει να 
κάνουμε είναι να επιλέξουμε την υποκαρτέλα 
“Profile” στο τμήμα Lens Corrections, και να 
τσεκάρουμε τα δυο κουτάκια που βλέπουμε 
στο πάνω μέρος, αυτό που γράφει “Remove 
Chromatic Aberration” και αυτό που γράφει 
“Enable Profile Corrections”.

Μόλις το κάνουμε, το Lightroom θα αναγνωρίσει αυτομάτως το φακό που έχουμε 
χρησιμοποιήσει και θα εφαρμόσει ένα Profile (ένα πακέτο διορθώσεων δηλαδή) 
που σχεδίασαν οι άνθρωποι της Adobe, ειδικά για αυτόν τον φακό!
Παρατηρήστε πως στο πεδίο “Make” αναγνωρίστηκε η εταιρεία, και στο πεδίο 
“Model” ο τύπος του συγκεκριμένου φακού. Αυτομάτως, εξαφανίστηκε το 
βινιετάρισμα, αλλά και η βαρελοειδής παραμόρφωση.

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Αλλά 
ακόμα και σε αυτές τις αυτόματες ρυθμίσεις, 
μπορούμε να επέμβουμε, αποφασίζοντας κατά 
πιο ποσοστό θα τις αποδεχθούμε, ή ακόμα 
και θα τις ενισχύσουμε. Αυτό, μπορούμε να το 
πετύχουμε μετακινώντας τους δυο συρόμενους 
διακόπτες που βρίσκονται στο κάτω μέρος του 
Lens Corrections, στη ρύθμιση “Amount”. 

Tip
Η συμβουλή μας είναι να μειώνετε τη διόρθωση 

στο διακόπτη Vignetting και να αφήνετε όπως 

είναι (στο 100) ή και να αυξάνετε ελαφρώς 

το διακόπτη Distortion. Οι λόγοι που σας 

προτείνουμε κάτι τέτοιο είναι δύο: 

Πρώτον: η βαρελοειδής παραμόρφωση είναι πολύ 

ενοχλητική και πρέπει να εξαλειφθεί τελείως, αλλά 

αντιθέτως, το βινιετάρισμα είναι κάτ συνηθισμένο 

και μερικές φορές, όταν απουσιάζει, δημιουργεί μια 

περίεργη αίσθηση. 

Δεύτερον: στην προσπάθεια που κάνει το Profile 

του Lightroom να φωτίσει τη φωτογραφία στις 

γωνίες, προκαλεί θόρυβο. Είναι λογικό. Με αυτό 

που κάνει, είναι σαν να είχαμε φωτογραφίσει τις 

γωνίες χρησιμοποιώντας διπλάσια ή και τριπλάσια 

ευαισθησία ISO, και φυσικά θα προέκυπτε 

θόρυβος. Για πρακτικούς και αισθητικούς λόγους 

σας προτείνουμε να μειώνετε τον ρυθμιστικό 

διακόπτη του Vignetting περίπου στο 50.

Tip 
Κάθε επέμβαση τέτοιου 

είδους και κάθε 

γεωμετρική διόρθωση, 

αναγκάζει το Lightroom να 

χάσει ένα μικρό τμήμα από 

τα άκρα της φωτογραφίας, 

να κροπάρει ελαφρώς. 

Έχοντας αυτό στο μυαλό 

σας την ώρα της λήψης, 

φωτογραφίζετε δίνοντας 

ένα μικρό περιθώριο, δηλ. 

καδράροντας λίγο πιο 

“ευρύχωρα”. 
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

�����http://www.yiorgosdepollas.com�2-.:/H��=-U=VE5W=�5R;�Q:/9R392R?�X���U/0FR7

http://www.photo.gr/myphoto-gr/gallery-anagnoston-m2/
https://www.facebook.com/PHOTOgrapher.mag
https://plus.google.com/+%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82/posts
https://twitter.com/photographosmag
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
https://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel
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