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Editorial

'!() ...&!  ! (*$)%!
Μόδα, νοσταλγία ή φυσιολογική αντίδραση;
Δεν υπάρχει φωτογραφείο που να μην έχει μπει
μέσα πελάτης αναζητώντας φιλμ. Είτε έγχρωμο
είτε ασπρόμαυρο. Είτε ληγμένο, είτε όχι. Και
αν το βρει το πληρώνει 5 ακόμη και 10 ευρώ.
Ακόμη, κι αυτό είναι το πιο περίεργο, ιδιαίτερα
τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχουν πελάτες που
ρωτάνε αν το μαγαζί πουλάει και καμιά παλιά

Κ

φωτογραφική μηχανή με φιλμ!

όλα τα φιλμ που είχε ενώ μάταια ζητάει από επιχειρήσεις που -ακόμη-τα
εμπορεύονται να τον προμηθεύσουν - οι οποίες με τη σειρά του απαντούν
ότι δεν έχουν πλέον απόθεμα! Περιττό να τονίσουμε κάπου εδώ ότι αυτή
η πέραν του ‘’κανονικού’’ ζήτηση κατέβασε τους φωτογράφους μετά

αι παλιότερα συνέβαινε αυτό μας εξομολογούνται αρκετοί ιδιοκτήτες
κεντρικών φωτογραφικών καταστημάτων. Αλλά συνέβαινε πολύ αραιά
και ως εκ τούτου περνούσε απαρατήρητο ως φαινόμενο. Όμως τα τελευταία
δύο χρόνια και ιδιαίτερα πέρυσι (2019) η ζήτηση για φιλμ και αναλογικές
μηχανές ήταν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο!
Ιδιοκτήτης γνωστού κεντρικού φωτογραφείου της Αθήνας μας είπε ότι έχει
ξεπουλήσει όσες κόμπακτ μηχανές του είχαν ξεμείνει στην αποθήκη και

από πολλά χρόνια στα... υπόγεια του φωτογραφείου, στα πατάρια και
σε ξεχασμένες κούτες προς αναζήτηση παρατημένων από χρόνια φιλμ
και απούλητων κόμπακτ μηχανών που η βίαια εισβολή της ψηφιακής
τεχνολογίας είχε εκτοπίσει αλλά λόγοι συναισθηματικοί δεν επέτρεπαν
το πέταγμά τους... Πως εξηγείται λοιπόν αυτό το ασυνήθιστο ενδιαφέρον
για την ‘’παραδοσιακή’’ φωτογραφία στην εποχή της παντοδυναμίας
της ψηφιακής εικόνας; Αφορά μόνον μία μικρή μερίδα ‘’γραφικών’’
και ‘’περίεργων’’ ατόμων ή έχουμε μπροστά μας ένα κίνημα υπέρ της
αναλογικής φωτογραφίας;
Αναλύοντας το ‘’προφίλ’’ αυτής της ιδιαίτερης πελατείας διακρίνουμε τα ίδια
γενικά χαρακτηριστικά που γέννησαν αντίστοιχα κινήματα και σε άλλους
τομείς όπου παρατηρήθηκε ραγδαία εγκατάλειψη του παλιού από την
ισοπεδωτική εισβολή του νέου. Δεν υπήρξε δηλ. το απαραίτητο διάστημα
αφομοίωσης του νέου. Η υπερεκμετάλλευση του ζωικού βασιλείου και οι
εικόνες από την καταναγκαστική ενδιαίτηση με αμφισβητούμενης ποιότητας
τροφή των ζώων, γέννησε ένα άγνωστο μέχρι πρότινος διεθνές κίνημα, τους
vegan. Η κατάχρηση και η βουλιμική εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου
συνδυαστικά με την μόλυνση του περιβάλλοντος γέννησε ένα συνεχώς
διογκούμενο κίνημα το οποίο δεν μάχεται μόνον τις εξορύξεις πετρελαίου

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΊΤΕ!
Για αγορές άνω των 25 ευρώ από το eshop του
photo.gr εκτός από τα δωρεάν μεταφορικά θα
λάβετε ένα επιπλέον ΔΩΡΟ: ένα συλλεκτικό T-Shirt
με το λογότυπο του ΦΩΤΟγράφου αξίας 9 ευρώ.
Η προσφορά ισχύει μέχρι 20 Ιουλίου.

αλλά δεν θέλει ούτε τα πάνελ, ούτε τις ανεμογεννήτριες. Ο σύγχρονος
τρόπος ζωής με το συνεχές τρέξιμο και επακόλουθα την εξάπλωση του
fast food γέννησε διεθνώς το κίνημα του slow food...
Θέλω να πω με όλα αυτά ότι κάτι αντίστοιχο πιστεύω ότι έχει γεννήσει και
στον κλάδο μας η υπερπροώθηση της ψηφιακής τεχνολογίας κυρίως από
τα νεόκοπα και αδηφάγα εργοστάσια κινητής τηλεφωνίας. Με άλλα λόγια
έχουμε μπροστά μας ένα κραυγαλέο φαινόμενο βίαιας εκτόπισης του παλιού
όπου προφανώς τα πράγματα δεν έχουν ισορροπήσει ακόμη.
Όμως αυτός δεν είναι ο ορισμός της επανάστασης;
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

«    ! " #  $!, $!’   %&...»
MARK TWAIN
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400 o Terabyte !" #$  % &!!
Η Fujifilm διατυπώνει ξανά την τεχνολογία tape storage

Μ

Σε προηγούμενες αναφορές μας
σημειώναμε ξανά τους λόγους για
τους οποίους η Fujifilm όχι μόνον
επέζησε από την κρίση του ψηφιακού
μετασχηματισμού αλλά μεγαλούργησε,

αθαίνουμε λοιπόν από το τμήμα R&D ότι έχουν στα σκαριά καινούργιες
ανακαλύψεις που επιτρέπουν τιτανοτεράστιες χωρητικότητες της τάξης των
400Terabyte (!) σε μια μόνον -όχι και τόσο απλή- μαγνητική κασέττα. Για να δώσουμε
μια αίσθηση αναλογιών ας παραθέσουμε τις χωρητικότητες των τυπικών δίσκων SSD
στους υπολογιστές μας (256GB-2TB) και των σκληρών δίσκων (ως 12ΤΒ ανά μονάδα)

όταν εξαφανίστηκαν κολοσσοί όπως
η Kodak και η Αgfa. Οι λέξεις κλειδιά
είναι: ανάπτυξη τεχνολογίας in house
και ισχυρό επιχειρηματικό ένστικτο.
Όπως στην περίπτωση των μαγνητικών
αποθηκευτικών μέσων. Εκεί που πολλοί

και των διάφορων καρτών μνήμης flash (η μεγαλύτερη φθάνει το 1TB).
Η ανακάλυψη αναμένεται να δώσει καινούργια ώθηση στην τεχνολογία Linear
Tape Open (LTO). Στην παρούσα μορφή της LTO8 οι αντίστοιχες κασέττες έχουν
χωρητικότητες ως 12TB ενώ και η έκδοση LTO9 μόνον διπλασιάζει την αποθηκευτική
ικανότητα στα 24TB. Σημειώνουμε ότι η Fujifilm παράγει τη σειρά κασεττών Ultrium
LT. Πίσω από την επερχόμενη επαναστατική νέα γενιά LTO βρίσκεται η τεχνολογία

τα θεωρούν ξεπερασμένα σαν μια
τεχνολογία που πεθαίνει, οι ερευνητικές
ομάδες της Fujifilm όχι μόνον δίνουν το
φιλί της ζωής αλλά εκπλήσσουν με τη
επινοητικότητά τους.

με επίστρωση στροντιούχου φερρίτη (SrFe) που έχει εξαιρετικές μαγνητικές ιδιότητες
πολύ καλύτερες από τις επιστρώσεις βαριούχου φερρίτη (BaFe) που χρησιμοποιούνται
σήμερα. H έρευνα πάνω στο υλικό αυτό άρχισε από το 2012 και το 2015 οι
επιστήμονες της ομάδας ήταν σε θέση να δείξουν ένα πρωτότυπο με χωρητικότητα
220ΤΒ ενώ ως σήμερα έχουν πετύχει κατά 40% βελτίωση επιδόσεων.
Σε σχετική δημοσίευση το Bloomberg Businessweek αναφέρται στην σημασία
των μαγνητικών μέσων για τη διατήρηση αντιγράφων εφεδρείας. Αντίθετα
από τη γενική πεποίθηση, οι κασέττες LTΟ όχι μόνον έχουν εξαφανιστεί αλλά
παίζουν σημαντικό ρόλο στα data center. Για παράδειγμα η εξειδικευμένη εταιρία
διαφύλαξης αντιγράφων εφεδρειας Iron Mountain διαθέτει 85εκ. κασέττες του
είδους κατανεμημένες σε διάφορα “ασφαλή” σημεία, ακόμη και παλιά ορυχεία!!
Aν και η τεχνολογία αυτή στη βάση της κοντεύει τον ένα αιώνα ζωής και οι
περισσότεροι εκπλήττονται όταν πληροφορούνται ότι επιζεί, οι μαγνητικές κασέττες
αποτελούν προτιμητέα λύση για backup τεράστιων όγκων δεδομένων. Με όλο τον
εκμοντερνισμό των solid state μέσων, η μαγνητική τεχνολογία διατηρεί την αξία της.
Με δεδομένο μάλιστα ότι οι μόνες εταιρίες παραγωγής παρόμοιων αποθηκευτικών
μέσων είναι η Fujifilm και η Sony, κατανοούμε όλοι πόσο εξαρτάται ο σημερινός
κόσμος που στηρίζεται τόσο πολύ στο cloud storage, από τις δύο αυτές εταιρίες.
Την επόμενη φορά λοιπόν που αποθηκεύετε κάπου στο σύννεφο τις καλύτερες
φωτογραφίες σας σε RAW format και υψηλές αναλύσεις για να μην χαθούν και
να διαιωνιστούν στο άμεσο και απώτερο μέλλον, να ξέρετε ότι τα αντίγραφά τους
καταλαμβάνουν λίγα χιλιοστά σε μαγνητικές κασεττούλες της Fujifilm και Sony κάπου
σε ένα “αόρατο” data center.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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 )$(#: time lapse ) 425 &.
BJ$:B  *(
Η αστρονομία συναντά τη φωτογραφία με ένα ρεκόρ

Τ

ο παρατηρητήριο Solar Dynamics Observatory της NASA μέσα σε μια δεκαετία από τις 2 Ιουνίου
του 2010 ως πρόσφατα, συγκέντρωσε ούτε λίγο ούτε πολύ 425εκ. φωτογραφίες του ήλιου. Ο
αντίστοιχος όγκος πληροφοριών έφτασε τα 20εκ. Gigabyte. Oι λήψεις έγιναν με μεσοδιαστήματα
0,75sec. εφόσον το ειδικό όργανο παρατήρησης Atmospheric Imaging Assembly πραγματοποιούσε
μια εικόνα ανά 12sec αλλά ξεχωριστά σε δέκα διαφορετικά μήκη κύματος. Όλο αυτό το υλικό,
σχημάτισε τον πυρήνα για έν εντυπωσιακό time lapse video https://www.nasa.gov/feature/
goddard/2020/watch-a-10-year-time-lapse-of-sun-from-nasa-s-sdo Να διευκρινήσουμε ότι
αξιοποιήθηκαν μόνον οι λήψεις στο άκρο του υπεριώδους με μήκος κύματος 17,1nm εφόσον μόνον
εκεί μπορούμε να παρατηρήσουμε την ηλιακή στεφάνη. Οι εικόνες δεν είναι απαράλλαχτες αφού
περιέχουν ηλιακές εκρήξεις και ηλιακούς ανέμους, εκλείψες κλπ.

Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.ά.), θα δημοσιευθούν εδώ.

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 ΚαλδήςArt Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
!B*);!: Άννα
((!=!&C
% &Μανουσάκη
::CH: Ιωάννα
C&:
Bασδέκη
Φωτεινή
!B*);!:
Αβραμάκου
Άννα Μανουσάκη

www.photo.gr

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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To βιβλιοπωλείο του ΦΩΤΟγράφου

photo.gr/books
Περιηγηθείτε από την άνεση του σπιτιού σας στην πιο πλούσια συλλογή
φωτογραφικών βιβλίων & λευκωμάτων Ελλήνων συγγραφέων/φωτογράφων.
Η προσφορά
ισχύειοι
μέχρι
20είναι
Ιουλίου
Καθημερινά προστίθενται
νέοι τίτλοι,
τιμές
πολύ συμφέρουσες και
επιπλέον δικαιούστε ...δώρα!

photo.gr/books

 511 • 

6 IOY

 2020





7

ON LINE    

O IMAGING - E 



To βιβλιοπωλείο του ΦΩΤΟγράφου
EΠΙΛΟΓΕΣ

25€

20€

€20

€18

25€

€20
20€

€16

photo.gr/books
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Canon
O πρώτος στον κόσμο φωτογραφικός αισθητήρας τεχνολογίας SPAD

E

ίναι γνωστές οι επιδόσεις της Canon σε ανάπτυξη νέας τεχνολογίας. Η τελευταία
ανακοίνωση ταράζει τα λιμνάζοντα νερά στον μέτωπο των αισθητήρων εφόσον
πρόκειται για τελείως άλλη σχεδιαστική προσέγγιση στα φωτοευαίσθητα μέσα, με την
ονομασία SPAD (Single Photon Avalanche Diode). Οι “συμβατικοί” αισθητήρες CMOS
έχουν φωτοευαίσθητα στοιχεία (cells) που δέχονται φωτόνια και παράγουν ρεύμα με
το φωτοβολταϊκό φαινόμενο αφού ευαισθητοποιούνται στα προσπίπτοντα φορτισμένα
σωματίδια. Μετά το ρεύμα χαμηλής τάσης από κάθε στοιχείο μετατρέπεται σε ψηφιακή
πληροφορία και ιδού η ψηφιακή εικόνα. Ένας SPAD sensor αποτελείται από στοιχεία που
δέχονται ένα μόνον φωτόνιο και τα μετατρέπει σε “χιονοστιβάδα” ηλεκτρονίων, σαν ένα
είδος ηλεκτρικού παλμού. Συγκριτικά με τους αισθητήρες CMOS οι αισθητήρες τύπου
SPAD έχουν να δείξουν πολύ καλύτερη ευαισθησία καθώς και δυνατότητα μετρήσεων
απόστασης από το αντικείμενο για υπολογισμούς Time of Flight.
Το δομικό πρόβλημα των SPAD που δεν έχει επιλυθεί ακόμη είναι η περιορισμένη
ανάλυση καθώς είναι τεχνικά δύσκολο να ενσωματωθούν υψηλές αναλύσεις.
Χαρακτηριστικά, ο πρωτότυπος αισθητήρας της Canon έχει ανάλυση 1Megapixel και ως εκεί προς στιγμήν τουλάχιστον.
Όμως έχει και άλλα πλεονεκτήματα όπως ηλεκτρονικό κλείστρο πολύ υψηλών ταχυτήτων ως 3,8nanosecond, hi speed ως
24.000 καρέ το δευτ. για απίστευτο slow motion κλπ. Mε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι σίγουρο το φωτογραφικό
μέλλον των SPAD όμως λόγω πολύ μικρών υστερήσεων (latency) οι εφαρμογές προβλέπονται λαμπρές σε πεδία όπως η
αυτόνομη οδήγηση.

ΑΓΓΕΛΙΑ
Πωλείται NORITSU 3702 HD. Κορυφαία ποιότητα εκτύπωσης
στα 640dpi. Τυπώνει μέχρι μέγεθος 30x90.
Πληροφορίες: κος Γιάννης Μασούρος. Τηλ. : 6932038035

 511 • 

6 IOY

 2020

ON LINE    

O IMAGING - E 



Αφηγηθείτε
τις ιστορίες σας
με άνεση και
σταθερότητα!
Crane 3S
Νέα ενισχυμένη σχεδίαση με την προσθήκη
αφαιρούμενης χειρολαβής, ακόμα πιο ισχυρό
μοτέρ και με μεγάλο ωφέλιμο φορτίο 6,5 kg.

Smooth X

Smooth 4

Smooth Q2

WEEBILL S
Νέας γενιάς σταθεροποιητής gimbal WEEBILL
και τρίποδο χειρός TransMount για μηχανές
DLSM και DSLR μέχρι και 3kg.

www.albapv.eu
. 
&  .  9, 115 28, ,
.: 2107236847, fax: 2107249848,
e-mail: info@albapv.gr, Alexandrou PhotoandVideo
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Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, ο νεαρός ταλαντούχος Έλληνας καθηγητής του ΜΙΤ

Π

ριν έναν χρόνο, σε ένα
πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο
φωτογραφίας που παρέδιδα
στο δραστήριο και δημιουργικό
προσωπικό της WIND HELLAS,
κάναμε κάποια στιγμή μία ωραία
φωτογραφική άσκηση. Κάθε
συμμετέχων, έπαιρνε στα χέρια
του μία τυπωμένη φωτογραφία,
για την οποία δεν είχε καμία
απολύτως πληροφορία και έπρεπε
να την σχολιάσει. Ένας από τους
συμμετέχοντες, τράβηξε αμέσως
την φωτογραφία με το κινητό
του κι άρχισε, προφανώς, να
αναζητεί κάτι στο διαδίκτυο. Είχε
μόλις αξιοποιήσει την Τεχνητή
Νοημοσύνη της Google.
Πώς; Με την γνωστή μέθοδο της
αναζήτησης εικόνας μέσω του
Google Reverse Image Search, την
οποίαν πιθανότατα να γνωρίζετε
ήδη αρκετά καλά.
Στο Ψηφιακό Κανάλι της Στέγης,
ο Έλληνας καθηγητής του
Πανεπιστημίου ΜΙΤ Κωνσταντίνος
Δασκαλάκης, εξηγεί με, ευχάριστα
αναπάντεχη, απλή γλώσσα τον
τεράστιο ρόλο της Εικόνας στη νέα
εποχή που έρχεται (ή, ορθότερα,
έχει ήδη φτάσει):
“Εκπληκτική, φανταστική.. είναι
η πρόοδος που έχει γίνει στην
αναζήτηση εικόνας… Για τον
υπολογιστή η εικόνα είναι μία σειρά
από pixels και για να καταλάβει ο
υπολογιστής τί περιέχει, θα πρέπει
κάπως, μέσα σε αυτά τα pixels,
να ανακαλύπτει πληροφορία. Την
στιγμή που δεν περιέχει μαθηματικό
τύπο που να λέει αν η φωτογραφία
περιέχει π.χ. έναν παπαγάλο, γάτα,
ή πρόσωπο… Ο υπολογιστής κάνει
μία φοβερή επεξεργασία για να
καταλάβει τί περιέχει η εικόνα… Ένα
από τα πράγματα που θα δούμε,
στην ταχύτατη εξέλιξη της τεχνητής
νοημοσύνης, “σε βάθος πέντε
χρόνων”, είναι τα αυτο-οδηγούμενα
αυτοκίνητα. Οι περισσότεροι

Εκεί που ο άνθρωπος βλέπει… παπαγάλο, ο υπολογιστής, βλέπει… pixel! “Για τον υπολογιστή,
η εικόνα δεν σημαίνει τίποτα, είναι μία ακολουθία από pixel… δεν μπορεί να κάνει όλους τους
συλλογισμούς που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι,” μας εξηγεί ο χαρισματικός καθηγητής καθηγητής
του Πανεπιστημίου ΜΙΤ Κωνσταντίνος Δασκαλάκης.

πιθανότατα να γνωρίζουμε ήδη τα αυτοκίνητα που δεν οδηγούνται από άνθρωπο, εκείνο όμως
που λίγοι θα ξέρουν είναι πως η ικανότητά τους αυτή, βασίζεται στην… επεξεργασία εικόνας!”.
Βασικός στόχος της τεχνητής νοημοσύνης, είναι να κάνει τον υπολογιστή, να βλέπει αυτά
που βλέπει ο άνθρωπος. Και ο Δασκαλάκης συνεχίζει λέγοντας, “θέλουμε να κάνουμε τον
υπολογιστή να καταλαβαίνει, τί βλέπει στην εικόνα..”. Κάτι που μπορεί για τον ανθρώπινο νου,
να φαντάζει τόσο απλό, τελικά αποτελεί το μεγαλύτερο στοίχημα για την τεχνητή νοημοσύνη:
η κατανόηση της Εικόνας. Αλλά το οξύμωρο είναι πως ο μαθητής μου, τελικά δεν κατάφερε
να βρει ούτε με την βοήθεια του… έξυπνου Google, το υπέροχο πορτρέτο της μυστηριώδους
κόμισσας του Castiglione, της ερωμένης του τρίτου Ναπολέοντα!
ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ
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Fujinon GF 30mm
f/3,5 R WR
Ευρυγώνιος για μεσαίο φορμά GFX

M

ε τον αναμενόμενο wideangle prime φακό
εμπλουτίζεται η σειρά Fujinon GF, ενώ η
κυκλοφορία του αναμένεται ως τον Αύγουστο. Ο
φακός έχει ισοδύναμη εστιακή απόσταση 24mm
στο full frame και δίνει πολλές δυνατότητες
λήψεων για τοπία, αρχιτεκτονικά, εσωτερικούς
χώρους, μεγάλες ομάδες ανθρώπων κλπ.
Αποτελείται από δεκατρία οπτικά κρύσταλλα σε
δέκα ομάδε εκ των οποίων δύο ασφαιρικά και
δύο χαμηλής διάχυσης ED με ειδική σχεδίαση
για την αποφυγή γεωμετρικών παραμορφώσεων
ενώ η αναλυτική ικανότητα υπερεπαρκεί ακόμη
και για τον 100MP αισθητήρα της κορυφαίας
digital medium format GFX 100. Eπίσης διαθέτει
σύστημα εσωτερικής εστίασης και το autofocus
έχει υστέρηση μόλις 0,05sec. Oι διαστάσεις
είναι συμπαγείς για τα δεδομένα του μεσαίου
φορμά (99,4x84mm) καθώς και το βάρος σε
πολύ λογικά πλαίσια (510γρ.) χάρη στην χρήση
μαγνησίου για την κατασκευή των μεταλλικών
μηχανισμών και του περιβλήματος. Προσοχή
έχει δοθεί στην αδιαβροχοποίηση (προδιαγραφή
WR) με 9 σφραγιστικές τσιμούχες σε κατάλληλα
σημεία.

Fujifilm GFX
Μείζον firmware update

Η

Fujifilm είναι διάσημη για την επιμονή της να υποστηρίζει συνεχώς τα ψηφιακά φ ωτογραφικά συστήματα με
συνεχείς ενημερώσεις και αναβαθμίσεις. Το νέο upgrade αφορά τις μηχανές Digital Medium Format GFX 50 και GFX
100. Η τελευταία δέχεται τις περισσότερες βελτιώσεις όπως την δυνατότητα να εξάγει RAW video σε φορμά Apple ProRes
RAW για καταγραφή σε Atomos Ninja V, δίνοντας έτσι πολύ περιθώριο επεξεργασίας στο post σε σχέση με το video που
αποθηκεύει εσωτερικά σε κάρτα. Παραπέρα, επεκτείνεται η συνδεσιμότητα USB όταν οι λήψεις γίνονται με ενσύρματη
σύνδεση μηχανής/υπολογιστή καθώς και οι δυνατότητες ασύρματου ελέγχου. Αναφέρονται ακόμη βελτιώσεις στην
αποτελεσματικότητα της αναγνώρισης προσώπων και ματιών (face/eye detection) ιδίως σε χαμηλό περιβαλλοντικό
φωτισμό. Τέλος η GFX 100 αποκτά δύο ακόμη εξομοιώσεις εμουλσιόν Classic Neg και Eterna Bleach Bypass (οι οποίες
προστίθενται και στις μηχανές με το μικρότερο 50megapixel αισθητήρα σειράς GFX 50).
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Ο Π.Ο.Υ. ...επιβάλλει

Εμείς το κάνουμε

 

Τύπωσε το δικό σου σχέδιο ή διάλεξε από τα δικά μας,
μια φωτογραφία ή το εταιρικό σου λογότυπο.

Προφύλαξη με χιούμορ..!!!

Mε την αγορά κάθε μάσκας,
προσφέρουμε 0,20€
στην ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

 32 &  .  43, 121 33 ,
.: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977
e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr
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Patent trolls
Aυτή τη φορά “θύμα” η Nikon

Σ

τη βιομηχανία των καταναλωτικών ηλεκτρονικών πάσης φύσεως,
υπάρχουν μεταξύ άλλων και τα patent trolls. Πρόκειται για μια μορφή
του αρπακτικού καπιταλισμού, μια υποκατηγορία των venture funds. Aυτά τα
κεφάλαια λειτουργούν με συγκεκριμένο και οργανωμένο τρόπο, στα όρια της
νομιμότητας, και εκμεταλλεύονται όλες τις ασάφειες και τις γκρίζες ζώνες της
νομοθεσίας περί ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Να σημειώσουμε
παρενθετικά ότι οι διατυπώσεις των διαφόρων “διπλωμάτων”ευρεσιτεχνιών και
υποδειγμάτων εφαρμογής τύπου, σηκώνουν πολύ νερό ή αλλιώς είναι αρκετά
ασαφείς ώστε να αποτελούν συχνά αντικείμενο νομικών αντιδικιών, ειδικά ότι
αφορούν σε χρήσεις με σημαντικό χρηηματικό περιεχόμενο και αξία.
Στο προκείμενο τώρα, η DigiMedia Tech LLC μια εταιρία NPE (Νοn Practicing
Entity) δηλ. ανενεργή ως προς την παραγωγή, που ανήκει στο IPInvestments
Group, απέκτησε πολλές ευρεσιτεχνίες από μεταβίβαση εκ μέρους της
Intellectual Ventures LLC τον περασμένο Νοέμβριο. Μετά εξαπέλυσε σωρεία
αγωγών κατά διάφορων εταιριών (όπως Οlympus & Fujifilm καθώς και της
JK Imaging που παράγει digital compact με το σήμα Kodak) επικαλούμενη
παραβίαση ευρεσιτεχνιών. Η μία για παράδειγμα προήλθε αρχικά από τη Nokia
Mobile (2001) και αναφέρεται σε ένα zoom φακό-μινιατούρα για ψηφιακές φωτ.
μηχανές. Αλλες δύο αφορούν ένα σύστημα αναγνώρισης προσώπων. Στην
αγωγή κατά της Νikon κατονομάζεται η compact Nikon A1000 ότι παράνομα
χρησιμοποιεί την πατέντα για το zoom.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει μια μελέτη της νομικής επιθεώρησης Hastings Science
and Technoiogy Law Journal με τίτλο “Indirect Exploitation of Intellectual
Property Rights by Corporations and Investors” όπου αναλύεται η στρατηγική
και οι μέθοδοι διάφορων εταιριών τύπου NPE. Έτσι οι σκοποί δεν είναι
μόνον η απόσπαση αποζημιώσεων μετά από δίκες αλλά και η νόθευση του
ανταγωνισμού αφού τέτοιες εταιρίες μπορούν να λειτουργούν
ως παρένθετες
λειτουργ
για να πιέσουν ανταγωνιστικά κάποιους στην ίδια αγορά και
κ κάποιοι να
αποκτήσουν πλαγίως ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Laowa
Moναδικός διορθωμένος ultrawide 9mm f/5,6 FF RL

Η

κινέζικη Venus Optics μας έχει εκπλήξει τα δύο τελευταία χρόνια με
την επιμονή της να παρουσιάζει οριακούς, ασυνήθιστους φακούς, εκεί
που κανείς ανταγωνιστής δεν εμφανίζεται. Μετά τον μοναδικό full frame 1018mm τον πιο ευρυγώνιο zoom της κατηγορίας, αυτή τη φορά αποφάσισε
να παίξει πάλι στο γήπεδο των υπερευρυγώνιων παρουσιάζοντας τον
εντυπωσιακό Laowa 9mm f/5.6 FF RL (full frame rectilinear), το μοναδικό
διορθωμένο σε καθετότητες φακό σε αυτή την εστιακή απόσταση που
καλύπτει οπτικό πεδίο 135ο. Πρόκειται για τον μόνο rectilinear (με σωστές
παραλληλίες, μη fisheye) φακό σε αυτή την κατηγορία με πολύ διευρυμένο
άνοιγμα πεδίου και σίγουρα αποτελεί σχεδιαστικό επίτευγμα.
Ο φακός κατέστη δυνατόν να κατασκευαστεί χάρη στη μικρή απόσταση back
flange (από τη μοντούρα ως τον αισθητήρα) των mirrorless φωτ. μηχανών
ενώ έχει πολύ μαζεμένες διαστάσεις μήκος μόλις 6x6cm και βάρος 350γρ.
Εστιάζει πολύ κοντά ως τα 12cm και έτσι ταιριάζει πολύ σε εφαρμογές
wideangle macro. Αποτελείται από 14 οπτικά στοιχεία σε 10 ομάδες εκ
των οποίων δύο ασφαιρικά και δύο χαμηλής διάχυσης. Αν και δεν ανήκει
στην κατηγορία Ζero-D, αν πιστέψουμε τον κατασκευαστή οι γεωμετρικές
εκτροπές είναι πολύ μικρότερες από ανταγωνιστικούς ultrawide φακούς. Θα
κυκλοφορεί σε μοντούρες Leica M, Sony FE, Nikon Z και L-mount.
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Ένα Τ-shirt με το logo του ΦΩΤΟγράφου &
τα μεταφορικά για αγορές/συνδρομή άνω των 25 ευρώ
από το eshop του photo.gr
Η προσφορά ισχύει μέχρι 20 Ιουλίου

www.photo.gr/eshop

Tshirt
  Eshop.indd
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Πολλές άγνωστες ξένες και ελληνικές ταινίες

Α

μιγώς κινηματογραφικός είναι ο Ιούλιος για το ήδη δραστήριο κανάλι Youtube του Ιδρύματος Ωνάση.
Τις επόμενες ημέρες μπορείτε να δείτε ενδιαφέρουσες ταινίες από αναπάντεχες χώρες του πλανήτη,
όπως το One of These Days του Nadim Tabet, όπου θα ζήσετε ένα εικοσιτετράωρο στη Βηρυτό, μαζί με τους
πρωταγωνιστές της ταινίας.
Το Μεγάλο Σινεμά με βραβευμένες ταινίες και συνεργασίες με σημαντικά φεστιβάλ της Ελλάδας και του
εξωτερικού και δυσεύρετες ταινίες σε πρώτη ψηφιακή προβολή. Ταινίες από τον Λίβανο προβάλλονται
για πρώτη φορά σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Καννών και ακολουθούν ταινίες μικρού μήκους που
δημιούργησαν υπότροφοι του Ιδρύματος Ωνάση. Συνεργασίες με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου
της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας» και το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας φέρνουν στο κανάλι τις
βραβευμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους του 2019.
Οι προβολές εδώ: https://www.youtube.com/channel/UCXM78ckp7n3ubyNBjQA65JA

!=:*$";! ;(!&# #S 2.680.000€

STOP PRESS

Σε ενδιαφέροντα πολιτιστικά πρότζεκτ από το Υπουργείο Πολιτισμού

Π

έντε νέες προσκλήσεις, συνολικού ύψους €2.680.000 μόλις προκήρυξε το ΥΠΠΟΑ σε φυσικά και
νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο θέατρο, τον χορό, τα εικαστικά, το design και το
video game development, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών μέτρων στήριξης του πολιτιστικού και δημιουργικού
κλάδου. «Είναι η πρώτη φορά», δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη «που το
Υπουργείο επιχορηγεί επαγγελματίες του σύγχρονου πολιτισμού, φυσικά και νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και
αυτοαπασχολούμενους, αλλά και η πρώτη φορά που προκηρύσσονται ειδικές προσκλήσεις για το design και το
video game development, τα οποία αναγνωρίζονται από το ΥΠΠΟΑ ως τομείς σύγχρονης δημιουργίας.
Αναλυτικά οι προσκλήσεις, οι προϋποθέσεις και η σχετική διαδικασία βρίσκονται αναρτημένες στην Πύλη
Πολιτιστικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού, στη διεύθυνση http://drasis.culture.gr/
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Φωτ.: Ιωάννα Βασδέκη
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Για όλους όσους φωτογράφισαν στην καραντίνα

Ε

πιτέλους ένα σημαντικό κάλεσμα από έναν έγκυρο πολιτιστικό οργανισμό της χώρας
μας, όπου μπορούμε να συμμετάσχουμε… όλοι! Αν γινόταν μία δημοσκόπηση,
θα αποκαλυπτόταν άραγε έστω ένας άνθρωπος ο οποίος δεν φωτογράφισε κάτι από
την έγκλειστη του καθημερινότητα με το smartphone του; Μόνο και μόνο ο οπτικός
βομβαρδισμός, στα κοινωνικά δίκτυα, από τις πιο βασικές μας καθημερινές συνήθειες τις
εβδομάδες της καραντίνας, αποδεικνύουν μάλλον το αντίθετο. Όμως τώρα, στο κάλεσμα
που απευθύνει το MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης προς όλους ανεξαιρέτως,
θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο πιο προσεκτικά τί θα στείλουμε προς αξιολόγηση και προς την
πιθανή συμμετοχή μας σε έκθεση το Φθινόπωρο.
Κάθε υποψήφιος καλείται να υποβάλει από μια έως τέσσερις φωτογραφίες, που μπορούν
προαιρετικά να συνοδεύονται από μια σύντομη περιγραφή (ως 200 λέξεις) και ένα σύντομο
βιογραφικό (ως 100 λέξεις). Η συμμετοχή μπορεί να περιέχει μεμονωμένες φωτογραφίες ή
τμήμα μιας σειράς που επιχειρεί να περιγράψει εγχώριες πτυχές ενός παγκόσμιου φαινομένου.
Οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν τραβηχτεί το διάστημα Μαρτίου-Ιουνίου 2020 και να
αφορούν άμεσα ή έμμεσα, κυριολεκτικά ή μεταφορικά, την πανδημία και τις επιπτώσεις της
στη δημόσια και την ιδιωτική ζωή.
Η δήλωση συμμετοχής και το φωτογραφικό υλικό θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στη
διεύθυνση resilience@momus.gr, με θέμα ‘OPEN CALL-COVID 19’, μέχρι τις 22 Ιουλίου 2020.
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πανύψηλη Helena Christensen, με τα σαγηνευτικά
της σμαραγδένια μάτια, μεσουρανούσε στις
διεθνείς πασαρέλες τις δεκαετίες του 1990-2000. Το
βίντεο-κλιπ του τραγουδιού “Wicked Game” από τον
Chris Isaak όπου πρωταγωνιστούσε η Δανή καλλονή,
είχε ψηφιστεί ως ένα από τα πιο ‘σέξι βίντεο-κλιπ’ από
το γνωστό μουσικό κανάλι του MTV. Όμως μετά από τα
χιλιάδες κλικ στα οποία απαθανατίστηκε η απαράμιλλη
ομορφιά της, το διάσημο τοπ-μόντελ, αποφάσισε να
γίνει η ίδια φωτογράφος.
Λίγοι γνωρίζουν πως η Christensen έχει αφοσιωθεί
σοβαρά στην τέχνη της φωτογραφίας κι ότι είχε εκδόσει
και περιοδικό (το Nylon) όπου δημοσίευε και δικές της
φωτογραφίες. Και ποιές συμβουλές δίνει στους νέους
φωτογράφους; “Το φως είναι το σημαντικότερο… και
δεν χρειάζεται να έχετε πολύ φως. Βρίσκω την έλλειψη
φωτός, να δημιουργεί τα πιο ενδιαφέρονται πορτρέτα
γιατί δείχνει την ψυχή του φωτογραφιζόμενου”.
Την προηγούμενη εβδομάδα, η πανέμορφη Δανή,
πόζαρε με το μαγιό της σε ηλικία 51 ετών προκαλώντας
τεράστια αίσθηση, με τα διεθνή μίντια της showbiz,
να αναπαράγουν μανιωδώς τις φωτογραφίες της.
Τελικά, ακόμη και σήμερα φαίνεται να συνεπαίρνει
περισσότερο το κοινό, παραμένοντας… μπροστά στον
φακό!
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Ένα σημαντικό ντοκιμαντέρ για τα 30 χρόνια των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας

O

φωτογράφος και κινηματογραφιστής Nίκος Μεγγρέλης αφιέρωσε
πάνω από έναν χρόνο καταγράφοντας το ανθρωπιστικό έργο
των Γιατρών του Κόσμου, σε βασανισμένες περιοχές του πλανήτη. Το
ντοκιμαντέρ του Μεγγρέλη «Όπου υπάρχουν άνθρωποι», καταγράφει,
μεταξύ άλλων, τις συγκλονιστικές μαρτυρίες δεκάδων εθελοντών της
γνωστής φιλανθρωπικής οργάνωσης. Η Ταινιοθήκη της Ελλάδας θα
προβάλλει το ντοκιμαντέρ του Νίκου Μεγγρέλη, “Όπου υπάρχουν
άνθρωποι”, διάρκειας 71’, εντός του μηνός Ιουλίου.
Διεύθυνση: Tαινιοθήκη της Ελλάδος (Θερινός Κινηματογράφος «Λαϊς»)
Προβολές: Δευτέρα 6 Ιουλίου, 9 μ.μ και Δευτέρα 13 Ιουλίου, 9 μ.μ.

photo.gr
Το έγκυρο φωτογραφικό site
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