
 83  •   18   2010  1

ON L INE O IMAGING -  E

Σύμφωνα με μετρήσεις αναλυτών της αγοράς 

imaging που έγιναν γνωστές στη Photokina, 

υπολογίζεται ότι είναι σε χρήση αυτή την στιγμή ανά 

την Υφήλιο 403 εκ. ψηφιακές μηχανές, 

52 εκ. βιντεοκάμερες και 2 δις «έξυπνα» φωτοκινητά 

τηλέφωνα. Οι Γερμανοί έχουν υπολογίσει ακόμη 

ότι στη χώρα τους πραγματοποιούνται 1000 ‘‘κλικ’’ 

κάθε δευτερόλεπτο! Τα νούμερα είναι πραγματικά 

εντυπωσιακά όμως υπάρχει παράλληλα και μια 

άλλη αγορά με την οποία δεν πολυασχολούνται 

τα Μέσα Ενημέρωσης. Πρόκειται για τα αξεσουάρ, 

αναπόσπαστο κομμάτι των πάσης φύσεως προϊόντων 

imaging. Τουτέστιν μπαταρίες, τρίποδα, θήκες, 

τσάντες μεταφοράς φωτογραφικού εξοπλισμού κ.α. 

Για παράδειγμα τα τρίποδα σήμερα γνωρίζουν 

εκπληκτική εξέλιξη. Χρησιμοποιούνται για την 

κατασκευή τους υλικά πολύ ανθεκτικά και ελαφριά 

όπως τα ανθρακονήματα και σε διάφορα ύψη, βάρη 

και με εναλλασσόμενες κεφαλές για κάθε χρήση. 

Από την άλλη οι ταπεινές τσάντες και οι κάθε 

είδους θήκες δεν μοιάζουν με τα τετράγωνα… 

μικρομπαούλα άλλων εποχών. Έχουν αποκτήσει 

προσωπικότητα και στυλ στοχεύοντας στις 

ιδιαίτερες απαιτήσεις κυρίως των νεαρών σε 

ηλικία καταναλωτών. Βγαίνουν στα ράφια των 

καταστημάτων σε απίθανα σχέδια και modular, 

αποσπώμενη κατασκευή με στόχο να μην 

χρησιμοποιούνται μόνο για δουλειά αλλά και στις 

διακοπές. Όμως εκεί που παρατηρείται πραγματικός 

σχεδιαστικός… οργασμός είναι στις θήκες μεταφοράς 

φορητών υπολογιστών. Εδώ βρίσκει κανείς απίστευτη 

ποικιλία σχεδίων και χρωματικών αποχρώσεων. 

Είναι λοιπόν γεγονός ότι παράλληλα με την 

βιομηχανία συσκευών imaging αναπτύσσεται 

παράλληλα και μία καθόλου ευκαταφρόνητη 

αγορά αξεσουάρ για την οποία προσωπικά δεν είδα 

να γίνεται ιδιαίτερος λόγος από τα εξειδικευμένα 

τουλάχιστον ΜΜΕ ούτε να ακούγονται νούμερα 

για τους τζίρους αυτής της αγοράς. Προφανώς ο 

εύκολος εντυπωσιασμός και το δέος που προκαλούν 

τα τεράστια νούμερα από την πρωτογενή αγορά 

imaging δεν αφήνουν τόπο σε παρατηρήσεις για την 

πορεία της δευτερογενούς αγοράς imaging. 

Είναι και αυτό σημάδι των καιρών.
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Τ. ΤΖΙΜΑΣ

Ένας «δικός μας» άνθρωπος, γέννημα και θρέμμα του φωτογραφικού χώρου 

συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο «Πρωτοβουλία για την Θεσσαλονίκη» του Γιάννη 

Μπουτάρη διεκδικώντας την ψήφο των Θεσσαλονικέων για μία θέση στο 

Δημοτικό Συμβούλιο της συμπρωτεύουσας. Ο κ. Σταύρος Μωρεσόπουλος 

είναι Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας και 

εκδότης του περιοδικού “Φωτογραφία” που πρωτοκυκλοφόρησε το 1977 στη 

Θεσσαλονίκη. Εάν οι συμπατριώτες του τον τιμήσουν με την ψήφο τους, μας 

δήλωσε ότι επιθυμεί να ασχοληθεί συστηματικά με τα πολιτιστικά ζητήματα 

της πόλης μιας και διαθέτει υπερεικοσαετή εμπειρία σ’ αυτόν τον τομέα, 

διεθνή αναγνώριση σε πρακτικά θέματα πολιτισμού και ισχυρή θέληση.

Το περιοδικό μας του εύχεται καλή επιτυχία.

www.photo.gr
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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: Μαρία Μαρίνογλου :

ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ : Άννα Μανουσάκη, Βαγγέλης Τζίμας www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ ò 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

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.), να δημοσιευθούν εδώ. 

Την Powerpoint / παρουσίαση μας έστειλε ο αναγνώστης μας Νίκος Μπακογιάννης τον οποίο ευχαριστούμε. 

http://www.photobusiness.gr/xalara/Test.pps
www.photo.gr


 83  •   18   2010  4

ON L INE O IMAGING -  E

http://www.intersys.gr


 83  •   18   2010  5

ON L INE O IMAGING -  E

Η ΑΝAΛΥΣΗ
Μέσα σε περιβάλλον φθίνουσας ζήτησης για 

το photofinishing που προέρχεται από τις 

δομικές αλλαγές τις οποίες επέφερε η ψηφιακή 

επανάσταση στο Imaging, μόνον ο τομέας 

photobook παρέχει υποσχέσεις για το μέλλον 

αν και δεν γνωρίζει την εκρηκτική, απίστευτη 

ανάπτυξη που ευαγγελίζονταν αρκετοί αναλυτές. 

Η πτώση της ζήτησης στις συμβατικές εκτυπώσεις 

αποτελεί μια δυσάρεστη πραγματικότητα, όπως 

και οι αυξητικές τάσεις του photobook. σύμφωνα 

με τα στοιχεία το αντικείμενο παρουσιάζεται 

σχετικά σταθεροποιημένο γύρω στα 13 δις. τμχ. 

χωρίς να προμηνύονται ιδιαίτερες αλλαγές στα 

επόμενα δύο χρόνια. Η δε αξία της ευρωπαϊκής 

αγοράς από 4,5δις ευρώ το 2006 έφθινε ως το 

επίπεδο των 2,8δις  ευρώ το 2009… 

Με τόσες λήψεις (ετήσιο ευρωπαϊκό νούμερο 

τουλάχιστον 90 δις.) να λιμνάζουν σε κάρτες 

μνήμης, σκληρούς δίσκους, οπτικούς δίσκους 

κλπ. είναι φυσικό να αναζητηθεί διέξοδος 

στο hard copy. Όπως δείχνουν τα στοιχεία 

μπορούμε να μιλάμε για αγορά αξίας περίπου 

3,5δις σε photobook, ημερολόγια, αφίσσες, 

αυτοκόλλητα, κούπες και ο,τιδήποτε άλλο 

μπορεί να ταξινομηθεί κάτω από τον τίτλο photo 

merchandise.

Όπως αναλύεται στο σχετικό chart 

διαστρωμάτωσης της αγοράς, το photobook 

αντιπροσωπεύει κάτι λιγότερο από το 1/3 του 

συνόλου εκτυπώσεων photomerchantise. 

Όμως οι εκθετικοί ρυθμοί ανάπτυξης έχουν 

εξαντληθεί και η βελτίωση της αγοράς περνάει 

σε πιο ήρεμα νερά με αύξηση της τάξης του 

20% περίπου ετησίως αλλά και ελαφρά (θετική) 

διαφοροποιηση των ποσοστών συμμετοχής του 

photobook στο σύνολο. 

Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μελέτη 

της αγοράς μεμονωμένων εκτυπώσεων που 

μέσα στη σταθερότητά της ενέχει κάποιες 

αξιοσημείωτες συμπεριφορές. Η τάση είναι 

ελαφρώς πτωτική σε βάθος χρόνου αλλά όχι 

ανησυχητικά καταστρεπτική. Η συμμετοχή 

των οικιακών εκτυπώσεων έφθασε στο 

Photofinishing market 
 GfK

Kατά τη διάρκεια της Photokina είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε 

συνεδρίες της εταιρίας ερευνών GfK όπου αναλύθηκαν τα οικονομικά 

αποτελέσματα σε διάφορες πτυχές της αγοράς του Imaging. 

To σύνολο των λήψεων που αποθηκεύονται σε ολόκληρη την Ευρώπη

Εκτυπώσεις (εκτός των οικιακών) στις 4 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες
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μεγαλύτερο ποσοστό της το 2007 και άρχισε 

να μειώνεται ελαφρά και σταθερά τα επόμενα 

χρόνια (208-2010), αποδεικνύοντας ότι α. για το 

καταναλωτικό κοινό μετράει αρκετά ο παράγων 

κόστος β. οι καταναλωτές εξακολουθούν να 

εμπιστεύονται τους ειδικούς και γ. διαψεύδονται 

τα «παπαγαλάκια» που τέσσερα πέντε χρόνια πριν 

είχαν σπεύσει να ανακοινώσουν την κατά κράτος 

κυριαρχία της οικιακής εκτύπωσης. Λογάριασαν 

βέβαια χωρίς τους παράγοντες κόστους σε χρόνο 

και χρήμα. 

TΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Μέσα στην ρευστότητα της τεχνολογίας και της 

οικονομίας, ο σημερινός επιχειρηματίας καλείται 

να λάβει κρίσιμες αποφάσεις. Να αντιληφθεί την 

πραγματικότητα, να κατανοήσει τις τάσεις και 

να επιβιώσει. Nα κάνει τις σωστές επενδύσεις 

ούτε υπερτοποθετώντας όπως συνέβη με την 

υστερία των minilab στη δεκαετία του ’90 ούτε 

παραμένοντας απαθής, κάτι που θα τον θέσει 

εκτός αγοράς. 

Σύμφωνα με τους ειδικούς της GfK, οι 

επαγγελματίες του photofinishing πρέπει 

αφομοιώσουν τα σημεία των καιρών.

• Ευνοούνται τα συστήματα εκτύπωσης διπλής 

όψης ανεξάρτητα αν στηρίζονται σε αργυρούχα, 

inkjet ή ηλεκτροφφωτογραφική τεχνολογία. 

Αυτά μπορούν να αναλάβουν και photobook, 

ημερολόγια, προσκλητήρια κλπ.

• Το κατάστημα πρέπει να προωθεί προϊόντα 

προστιθέμενης αξίας και με προσωποποιημένο 

χαρακτήρα, εκτός από την απλή εκτύπωση. Δηλ. 

πέρα από το αυτονόητο πλέον, photobook, να 

αναλαμβάνει παραγγελίες για προσκλήσεις, 

κούπες, mousepad κλπ.

• Το κιόσκι της νέας εποχής παίζει πιο σύνθετο 

ρόλο και δεν είναι αποκλειστικά υποδοχή 

εκτυπώσεων από κάρτες μνήμης. 

• Το κιόσκι ενθαρρύνει τον πελάτη να περάσει 

περισσότερο δημιουργικό χρόνο στο μαγαζί.

• Το μαγαζί πρέπει να αναλαμβάνει εκτυπώσεις 

από sites κοινωνικής δικτύωσης (social networks).

• Η ειδική, ελκυστική διαμόρφωση του χώρου 

ώστε να προωθεί παραγγελίες, ειδικά σε 

photobook και άλλα προϊόντα κατηγορίας photo 

merchandise αυξάνει το τζίρο.

• Oλοένα και περισσότερα καταστήματα 

εγκαθιστούν κάποιου είδους υποδομή για 

εκτύπωση online ώστε να εξυπηρετούν τους 

πελάτες που δεν θα έλθουν αναγκαστικά στο 

μαγαζί επιτόπου για την παραγγελία. 

• Το εργονομικό και έξυπνο software 

αναδεικνύεται σε κομβικό παράγοντα επιτυχίας 

για το κιόσκι και τη δικτυακή παρουσία του 

καταστήματος.  
Π. ΚΑΛΔΗΣ

Εκτυπώσεις photobook, καρτών και άλλων προϊόντων προστιθέμενης αξίας

Το σύνολο: εκτυπώσεις 10χ15εκ. οικιακές και εργαστηριακές + photobook

H κατανομή της αγοράς photobook σε Δυτ. και Ανατ. Ευρώπη
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C.G.I.

Πρόκειται για νέα τάση που έχει τις ρίζες της στον κινηματογρά-

φο όπου έχει πλέον τελειοποιηθεί η δημιουργία ρεαλιστικών 

εικόνων και ολόκληρων σεκάνς με τη χρήση του υπολογιστή. 

Η τάση αυτή μεταφέρεται και στην φωτογραφία με σκοπό την 

δημιουργία επιβλητικών (συνήθως διαφημιστικών) εικόνων.

Μάλιστα φέτος το CGI αποτέλεσε έναν από τους βασικούς κορμούς 

της Photokina συνεχίζοντας την προσπάθεια που είχε ξεκινήσει 

το 2008 η ίδια η έκθεση και το περιοδικό Designers Digest ώστε 

να παρουσιαστούν εμπεριστατωμένα οι νέες τεχνικές. Τότε η 

θεματική ονομάστηκε “Virtual Photography - Boundless Freedom 

In Professional Imaging Communiacation”. Η όλη προσπάθεια 

συντονιζόταν από τον καθηγητή Η. Μ. Jostmeier και συνοδευόταν 

από παρουσιάσεις των σπουδαστών του τμήματος Design του 

Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Τεχνών Georg-Simon-Ohm της 

Νυρεμβέργης.  

Η δυνατότητα δημιουργίας εικόνων με αυτή την τεχνική μπορεί 

να ιδωθεί ως επέκταση και ευκαιρία για την δημιουργία νέων 

εικονογραφημένων projects. Αν και είναι αρκετά γνωστό πως πλέον 

η δημιουργία φανταστικών κόσμων είναι εφικτή τεχνολογικά, στο 

CGI ή την εικονική φωτογραφία όπως αποκαλείται από πολλούς, 

σημασία έχει η σωστή προετοιμασία και η αυθεντικότητα. 

Από το καλοκαίρι του 2006 και μετά οι φοιτητές του Πανεπιστη-

μίου εργάζονται πάνω στη θεματική “Vehicles Visualization”, 

μερικά από τα αποτελέσματα φιλοξενούμε στις σελίδες. Επειδή 

πρόκειται για σχολή εφαρμοσμένων τεχνών και όπως βλέπουμε 

από τα αποτελέσματα σκοπός του είναι η εμπορική προώθηση του 
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οχήματος. Η πρόκληση δεν ήταν η φωτογραφία αλλά η πα-

ρουσίαση του αυτοκινήτου μέσω των CAD data (που αφορούν 

την γεωμετρία, τη δομή και λοιπά χαρακτηριστικά) σε αληθινό 

περιβάλλον. Πολλές από τις δημιουργίες παρουσιάστηκαν σε 

διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις.  Η διαδικασία του Computer 

Generated Imaging βασίζεται κυρίως σε τρία στοιχεία: στην 

λήψη ενός πραγματικού background αρχικά (αν και δεν είναι 

πλέον ασυνήθιστη η δημιουργία 2D ή 3D background από το 

μηδέν), τη δημιουργία του βασικού μέρους της εικόνας σε ειδικό 

software και την ενσωμάτωση του κατάλληλου φωτισμού ώστε 

να γίνει η εικόνα φωτορεαλιστική. Τέλος κατά τη διάρκεια του 

rendering το πρόγραμμα θα συνδυάσει όλα αυτά τα στοιχεία και 

θα δημιουργήσει την εικόνα. Απειλεί το CGI την φωτογραφία και 

τους φωτογράφους; Καθόλου. Δημιουργεί νέες δυνατότητες και 

τους ωθεί να γίνουν ακόμα καλύτεροι.    
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Photo Fun Products !

Photo

Products

Let’s Have Fun! 
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http://www.kabanaos.gr/index.php?option=com_virtuemart&lang=GR&vmcchk=1&Itemid=31
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 CoolClimate  Huffington Post

Την 1η θέση σε παγκόσμιο διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα την υπερθέρμανση του πλανήτη κατέλαβε η φωτογραφία του Χρή-

στου Λαμπριανίδη από την Δυτική Μακεδονία. Το καλοκαίρι του 2010 στο δίκτυο DeviantArt δημιουργήθηκε ένα γκρουπ με όνομα 

CoolClimate και σκοπό να οργανώσει ένα παγκόσμιο διαγωνισμό φωτογραφίας. Στη συνέχεια με την βοήθεια της κριτική επιτροπής (με 

αξιόλογα μέλη-εκπροσώπους της τέχνης όπως οι Jackson Browne (μουσικός), Chevy Chase (κωμικός), Jayni Chase (φιλάνθρωπος), Mel 

Chin (καλλιτέχνης), Dianna Cohen (καλλιτέχνης), Philippe Cousteau (οικολόγος), David Ross (Επιμελητής) κ.α) επιλέχτηκαν οι 20 κα-

λύτερες και τέθηκαν στην ψηφοφορία του κοινού μέσω της Huffington Post. Νικητής αναδείχτηκε ο Χρήστος Λαμπριανίδης. Οι νικητές 

τιμήθηκαν στις 7 Οκτωβρίου στην Ουάσιγκτον, στο «Κέντρο για την Αμερικανική Πρόοδο», και τα έργα τους θα εμφανιστούν στο show 

“Green Planet 100”. Μεταξύ των άλλων, τα έργα θα διανεμηθούν παγκοσμίως σε οργανισμούς για το περιβάλλον με τις οποίες θα 

υποστηρίξουν επικοινωνιακά τις ανακοινώσεις τους. 

anasonic
 Camcorder icro 4/3 AG-AF100 

Μετά από αρκετό καιρό από την αναγγελία του στην έκθεση ΝΑΒ αρχίζει από τον προσεχή Δεκέμ-

βριο η κυκλοφορία του AG-AF100 του πρώτου camcorder που δέχεται εναλλακτούς φακούς του 

συστήματος Micro 4/3. Προορίζεται για επαγγελματική χρήση και απευθύνεται σε αυτούς που χρει-

άζονται το μικρό βάθος πεδίου του αισθητήρα Micro 4/3  4/3-inch,16:9 MOS έχοντας συμβατότητα 

με όλα τα οπτικά αυτής της κατηγορίας, τα φίλτρα και τους αντάπτορες. Θα υποστηρίζονται πλήρως 

τα φορμά HD 1080p (24fps) και 720p και πιο αναλυτικά1080 στα 60i, 50i, 30P, 25P 

(Native) και 24P (Native), καθώς και 720 στα 60p, 50p, 30p, 25p και 24p native, 

στην καλύτερη ποιότητα AVCHD δηλ. PH mode (maximum 24Mbps). Για την 

αποθήκευση υποστηρίζονται οι νέες κάρτες SDXC με μέγιστη χωρητικότητα 2 

Τerrabytes. Με την διπλή θύρα SD το μηχάνημα μπορεί να γράψει ως 12 ώρες 

με δύο  64GB SDXC κάρτες σε PH mode.  Στις ΗΠΑ η τιμή θα διαμορφωθεί 

γύρω στα 5000 δολ. ενώ δεν είναι γνωστή η τιμή στην Ευρώπη.

RTECH 210 9692300
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Samsung
Firmware update  NX  iFunction

Tώρα που στη γκάμα διαθέτει τους νέους φακούς iFunction, που παρουσιάστηκαν 

μαζί με την πρόσφατη NX100, η Samsung κυκλοφόρησε καινούργιο firmware με 

σκοπό τη συμβατότητα με το σώμα NX10. Οι φακοί iFunction μπορούν να ρυθμιστούν 

για να ελέγχουν παραπέρα λειτουργίες εκτός από την ταχύτητα διάφραγμα, ταχύτητα 

κλείστρου, ευαισθησία ISO, εξισορρόπηση του λευκού, διόρθωση EV και μία από τις 

δημιουργικές λειτουργίες έκθεσης Program, Aperture, Shtuter Priority και Manual). 

To νέο firmware πέραν των άλλων διαθέτει υποστήριξη για εξωτερικό GPS που θα 

επιτρέπει το Geotagging κατά τη λήψη. Με το νέο firmware λύνονται και ορισμένα 

θέματα απόκρισης του autofocus αφού χρησιμοποιείται νέος αλγόριθμος. 

SAMSUNG HELLAS 213 0163800

Sony
A

Ποιός θα το φανταζόταν ότι η πιο προχω-

ρημένη τεχνολογία αισθητήρων για φω-

τογραφικές μηχανές θα έβρισκε το δρόμο 

προς την κινητή τηλεφωνία. Κι όμως. Η 

Sony ανακοίνωσε ότι προορίζει για παρα-

γωγή τον πρώτο αισθητήρα 16Megapixel 

Exmor-R back illuminated μεγέθους 1/2,8in. 

κατάλληλο για κινητά τηλέφωνα. Μάλιστα 

μιλάμε για δύο παραλλαγές, Ο πρώτος 

αισθητήρας που προαναφέραμε έχει κωδικό 

“IMX081PQ” μέγεθος pixel μόλις 1.12μm και 

θα περιλαμβάνεται στο μικρότερο module 

της κλάσης του. Ο δεύτερος με κωδικό . 

“IMX105PQ” θα έχει μέγεθος 1/3,2in. και 

ανάλυση 8,1megapixel ενώ το pixel θα είναι 

λίγο μεγαλύτερο στα 1,4μm. Αρκετή σημασία 

έχει και το video αφού θα προσφέρουν full 

HD 1080p30 video. Η παραγωγή θα αρχίσει 

μέσα στο 2011.

Canon
Powershot SX30IS  superzoom 35x

Λίγο πριν τη Photokina στις 14 Σεπτεμβρίου, παρουσιάστηκε μαζί με άλλα προϊόντα της 

εταιρίας, η νέα superzoom compact Canon Powershot SX30IS που πρόκειται ν’ αντικατα-

στήσει την SX20IS. H μηχανή έχει αισθητήρα με ανάλυση 14,1Megapixel, αρθρωτή οθόνη 

2,7ιντσών και video 720p. Mεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχεδίαση του superzoom 

φακός του οποίου η γκάμα ξεπερνάει οτιδήποτε άλλο οπτικό zoom κυκλοφορεί αυτή 

τη στιγμή σε compact φωτογραφική μηχανή. στην δομή του αξιοποιείται ένα στοιχείο 

Ultra-low Dispersion (UD) χαμηλής διάχυσης καθώς και ένα ειδικό στοιχείο Hi-UD που 

χρησιμεύει στη διόρθωση των εκτροπών. Υπενθυμίζουμε ότι τα στοιχεία Hi-UD προέρχο-

νται από τον εξειδικευμένο τομέα των broadcast φακών. Για την ταχύτητα του autofocus 

φροντίζει το αθόρυβο μοτέρ Ultrasonic (USM) μαζί με μηχανισμό Voice Coil (VCM). Τέτοια 

γκάμα εστιακών αποστάσεων που καλύπτει το φάσμα 24-840mm (!) συνεπάγεται και 

ορισμένα προβληματα σταθερότητας όταν τραβάμε στο χέρι χωρίς τρίποδο. Τότε απο-

δεικνύεται πολύτιμο το εξελιγμένο Image Stabilizer για το οποίο οι άνθρωποι της Canon 

υπόσχονται εξαιρετική απόδοση με περιθώριο 4,5stop 

Παραπέρα, η λειτουργία Zoom Framing Assist βοηθάει στην παρακολούθηση κινούμενων 

αντικειμένων. Πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο, ο φακός έρχεται σε μία από τις τρεις προ-

επιλεγμένες εστιακές αποστάσεις ενώ ένα παραλληλόγραμμο μαρκάρει την περιοχή του 

προηγούμενου κάδρου. Μόλις ο χρήστης ανακτήσει το θέμα του και το τοποθετήσει στο 

παραλληλόγραμμο, μπορεί να απελευθερωθεί ο φωτοφράκτης και ο φακός να επανέλθει 

στην αρχική θέση zoom. 

RSYS 210 9554000
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Taylor Wessing Photographic Portrait Prize
,

Η φωτογραφία ξέρει καλά το παιχνίδι της πρόκλησης από την γέννηση της αλλά παρόλα αυτά 

μερικές φωτογραφίες σοκάρουν ακόμα. Mε την σειρά τους αιφνιδιάζουν οι σεμνότυφες αντι-

δράσεις τον κόσμο της τέχνης. Σε αυτή την περίπτωση το μήλο της έριδος είναι η φωτογραφία 

ενός Έλληνα, του Παναγιώτη Λάμπρου, που ονομάζεται “Portrait of My British Wife” και είναι 

στις επικρατέστερες του διαγωνισμού Taylor Wessing Ρhotographic Ρortrait Ρrize. Ο Λάμπρου 

φωτογράφισε τη γυναίκα του έξω από το σπίτι τους στην Σχοινούσα σε μία στάση που αποκά-

λυπτε ιδιαίτερα σημεία της ανατομίας της. Η φωτογραφία έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων 

καθώς πρόκειται να εκτεθεί στην National Portrait Gallery σε μια έκθεση με συνολικά 60 πορ-

τραίτα. Φυσικά οι αντιδράσεις προέρχονται από το γεγονός ότι είναι μια εικόνα που προκαλεί 

σοκ στους (παραδοσιακά συντηρητικούς βρετανούς) θεατές ενώ ίσως περνούσε ασχολίαστη 

στη πιο φιλελεύθερη Γαλλία. Και έτσι καταλήγουμε στο αιώνιο ερώτημα του η φωτογραφία 

σταματάει να είναι τέχνη και γίνεται πορνογραφική. 

Hama
,

Νέο μέλος προστέθηκε στην οικογένεια της 

Hama στην Ελλάδα. Πρόκειται για την πλού-

σια γκάμα των προϊόντων AΗΑ που περιλαμ-

βάνουν θήκες για laptops, φωτογραφικές 

μηχανές και κινητά τηλέφωνα. Ξεχωρίζουν 

πέρα για ην ασφάλεια που θα δώσουν στις 

αγαπημένες σας συσκευές για το μοντέρνο 

design και τα έντονα χρώματα. Όσον αφορά 

τις φωτογραφικές τσάντες είναι κατασκευασμέ-

νες από υψηλής ποιότητας υλικό, διαθέτουν 

εσωτερικό χώρο για την αποθήκευση καρτών 

μνήμης καθώς επίσης και κρίκο που κάνει τη 

μεταφορά της ψηφιακής μηχανής πιο άνετη.

Τα δυο διαφορετικά μεγέθη καλύπτουν πλη-

θώρα διαφορετικών ψηφιακών μηχανών που 

κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά. Επίσης 

οι 6 trendy σχεδιασμοί και χρωματισμοί που 

διατίθενται οι νέες θήκες aha της εταιρίας 

Hama θα ικανοποιήσουν όλα τα γούστα και 

τις προτιμήσεις.

HAMA 210 9410206

Sony NEX-5/NEX-3 

H Sony ανακοίνωσε την αναβάθμιση του firmware των NEX-5 και NEX-3 προσφέρο-

ντας πλέον υποστήριξη autofocus για φακούς A-mount. Η δωρεάν αναβάθμιση, η 

οποία είναι πλέον διαθέσιμη για download για Windows και Mac OS, βελτιώνει ση-

μαντικά την απόδοση των φωτογραφικών μηχανών. Η αυτόματη εστίαση στις NEX-5/

NEX-3 υποστηρίζεται πλέον με 14 φακούς από ολόκληρη 

την γκάμα των Α-mount οπτικών (προϊόντων) της Sony 

και της Carl Zeiss που περιλαμβάνουν τηλεφακούς, φα-

κούς σταθερής απόστασης και φακούς για zoom. 

Οι ρυθμίσεις του διαφράγματος μπορούν να διατηρού-

νται και κατά την εγγραφή βίντεο HD, ενώ η λειτουργία 

του menu αλλά και η χρηστικότητα της μηχανής συνο-

λικά έχουν επίσης βελτιωθεί. Η αυτόματη εστίαση (AF) 

υποστηρίζεται πλέον από 14 μοντέλα φακών Α-Mount 

SAM και SSM3  που μπορεί κανείς να αποκτήσει προ-

αιρετικά, αγοράζοντας και τον ειδικό αντάπτορα για τον 

τύπο των φακών A-Mount, LA-EA1. Οι κάτοχοι μηχανών 

NEX-5/NEX-3 μπορούν να «κατεβάσουν» τη δωρεάν ανα-

βάθμιση του firmware από τη διεύθυνση http://support.

sony-europe.com/hub/hub.html

SONY 801 11 92000
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Την Δευτέρα 18/10/2010 ώρα 17.00 στην αίθουσα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 

Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 23 4ος όροφος) θα γίνει η Γενική Συνέλευση της έ-

νωσης  και από τις 20.00 ως τις 22.00 οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητι-

κού Συμβουλίου. Στις 16/10/2010, όπως ορίζει το καταστατικό, λήγει η προθεσμία 

για την υποβολή υποψηφιοτήτων. Παρακαλούνται όπως προσέλθουν όλα τα μέλη 

της Ένωσης.

Grass Valley 
 ADVC 

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης IBC 2010, η 

εταιρεία Grass Valley, ανακοίνωσε τη νέα 

γενιά ADVC μετατροπέων σήματος, G-series. 

Πρόκειται για ένα τέσσερεις νέους μετατρο-

πείς σήματος, οι οποίοι έρχονται να καλύ-

ψουν εξοπλιστικές ανάγκες, σύμφωνα με τις 

νέες τεχνολογίες απεικόνισης. Πρόκειται για 

τον SDI multi-functional μετατροπέα ADVC 

G1που παρέχει την αναβάθμιση/μετατροπή 

οποιασδήποτε πηγής HDMI, DVI, component, 

composite, S-Video, AES/EBU και αναλογικές 

πηγές ήχου, σε 3G/HD/SD-SDI με δυνατότητα 

ενσωμάτωσης ήχου. Ο ADVC G2 παρέχει 

την μετατροπή και δρομολόγηση SDI & 

HDMI σημάτων, σε αναλογικές εξόδους ενώ 

παράλληλα, επιτρέπει το down-scale σημά-

των από SDI πηγές, με υποστήριξη frame 

synchronization και ξεχωριστές εξόδους 

ήχου, για διαχωρισμό του ήχου από την 

εικόνα. Ο ADVC G2 μπορεί επίσης να χρησι-

μοποιηθεί και ως συσκευή monitoring, για 

HDMI και HD/SD-SDI πηγές, αλλά και ως με-

τατροπέας σήματος από HDMI σε HD/SD-SDI 

(3G/1,5G support). O ADVC G3 έχει ειδικά 

σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες σύνθε-

σης και προεπισκόπησης 3D υλικού. Παρέχει 

μετατροπή από twin-SDI εισόδους, σε HDMI 

1.4 έξοδο, υποστηρίζοντας τόσο τη standard 

μετατροπή από HD/SD-SDI σε HDMI, αλλά 

χάρη στη δεύτερη είσοδο SDI, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και για είσοδο δεξιού/αρι-

στερού ματιού (3D mode) συνθέτοντας σε 

πραγματικό χρόνο τα δύο SDI σήματα, σε 3D 

έξοδο μέσω HDMI. Και τέλος ο μετατροπέας 

ADVC G4, αποτελεί ουσιαστικά reference 

γεννήτρια συγχρονισμού, παρέχοντας εννέα 

εξόδους, οι οποίες μπορούν να ελέγχονται 

ανά τρεις. Η κυκλοφορία των ADVC G-

series, αναμένεται από την Grass Valley τον 

Δεκέμβριο του 2010. 

TECHNO-TRADE.GR 2105222309

Technio SA

Η εταιρεία Technio καλωσορίζει τη νέα σεζόν με σημαντικές προσφορές. Οι φωτο-

γράφοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν χρήσιμα εργαλεία για την δουλειά 

τους από την γκάμα της εταιρεία σε χαμηλές τιμές μέχρι τις 26/10/2010. Τα προϊόντα 

περιλαμβάνουν την φορητή γεννήτρια μπαταρίας Ranger Quadra RX ασύμμετρης 

ισχύος 400W για φωτογραφίσεις χωρίς καλώδια. Προσφέρει πάγωμα της εικόνας με 

πολύ γρήγορη διάρκεια λάμψης, γρήγορη επαναφόρτιση και δυνατότητα ασύρματης 

ρύθμισης και σύνδεση με την φωτογραφική μηχανή. Διατίθεται σε 4 διαφορετικά 

kit. Στις νέες προσφορές ξεχωρίσαμε και το νέο Elinchrom Boom Arm για φωτισμό 

από ψηλά χωρίς επιπλέον στηρίξεις. Έχει επίστρωση καουτσούκ στην χειρολαβή και 

επεκτείνει το χέρι μέχρι και 156 εκ. 

TECHNIO 210 9567810
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http://divitec.gr/
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www.kathimerini.gr
www.kathimerini.gr
www.photo.gr
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Βιντεοσκόπηση & μοντάζ
Προετοιμασία, λήψη, μοντάζ, παρουσίαση. Τεχνικά και 
αισθητικά θέματα. Πρακτικές συμβουλές. Μοντάζ στο 
Premiere Pro, βασικά εργαλεία, προσθήκη εφέ. 

Σάββατο 11/12, ώρα 10:00-14:00
Εισηγητής: ΜΥΡΤΩ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ

Photoshop Ι
Η εισαγωγή εικόνας στο πρόγραμμα, είδη αρχείων - διαφορές. 
Τα βασικά εργαλεία - παλέτες. Χρωματική διόρθωση, εισαγωγή 
στα Layers. Ψηφιακές εικόνες: Raster - Vector.

Σάββατο 4/12, ώρα 10:00-14:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Photoshop ΙΙ

Layers, κανάλια (χρωματικά Alpha channels), αυτοματι-
σμοί (Actions), ρετουσάρισμα. Τα πρωτόκολλα RGB-CMYK. 
Διαχείριση layer, layer mask.

Tετάρτη 8/12, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Προχωρημένες τεχνικές με Layers. Επιχρωματισμός Α/Μ φωτο-
γραφίας, σύνθετη επεξεργασία. HDR για μεγάλη δυναμική περι-
οχή και διαχείριση κοντράστ, plugins και φίλτρα (Grain Surgery, 
Image Doctor, Focal Blade, Sharpener Pro, Filter Factory κλπ.)

Δευτέρα 13/12, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Photoshop ΙΙΙ

Νέο πρόγραμμα, νέες ημερομηνίες σεμιναρίων 

Η ψηφιακή φωτογραφική 
μηχανή & τα μυστικά της

Ρυθμίσεις ανάλυσης – συμπίεση αρχείων. Φορμά αρχείου. 
Παράμετροι έκθεσης, λήψη με φλας. Ισορροπία λευκού. Ειδικές 
ρυθμίσεις ψηφιακής μηχανής. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε 
πριν αγοράσετε τη νέα σας ψηφιακή μηχανή. Όλα όσα πρέπει 
να ξέρετε για την ψηφιακή μηχανή που ήδη έχετε αγοράσει.

Δευτέρα 29/11, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

Η σύνθεση του κάδρου, ο φωτισμός, η “αποφασιστική” στιγμή, 
οι παράμετροι, τα διάφορα είδη φωτογραφιών και τα μυστικά 
τους: Το πορτρέτο, το τοπίο, η ταξιδιωτική φωτογραφία, το 
γυμνό...

Τετάρτη 1/12, ώρα 18:00-22:00 
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Η λήψη φωτογραφιών. 
Απλοί κανόνες αισθητικής

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

    

    

 ø ç ö é á ê Þ  å ð ï ÷ Þ  ô ç ò  å é ê ü í á ò

Åðéèõìþ íá ðáñáêïëïõèÞóù ôá ðáñáêÜôù óåìéíÜñéá:

Ðñïò ôï ðåñéïäéêü ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÓ: ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, 104 45 Ê. ÐáôÞóéá, Fax: 210 8541 485

Ïíïìáôåðþíõìï: ....................................................................................................................

Äéåýèõíóç: ............................................................................................................................

Ô. Ê.: ...................................Ðüëç: ........................................................................................

ÅðÜããåëìá: ............................................................................................................................

Ôçë. ïéêßáò: .....................................................Ôçë. åñãáóßáò: ..................................................

Êéíçôü: .................................................. e-mail: .....................................................................

  ÓåìéíÜñéï:  1 2 3 4 5                6                    

  
Çìåñïìçíßá: ................................................

                                                                                          ÕðïãñáöÞ..............................

Ôá óåìéíÜñéá ôïõ ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ áðåõèýíïíôáé óå üóïõò åðéèõìïýí íá ìõçèïýí óôá ìõóôéêÜ 
ôïõ óýã÷ñïíïõ imaging ãñÞãïñá, áðëÜ êáé ìå åëÜ÷éóôï êüóôïò.

ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ ÓÔÁ ÓÅÌÉÍÁÑÉÁ

    ×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ
ÈÝóåéò: 20 áíÜ óåìéíÜñéï
ÄéäÜóêïõí: ÊáèçãçôÝò öùôïãñáößáò & Ýìðåéñïé óõíôÜêôåò ôïõ 

ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ
Åîïðëéóìüò: ÅîÜóêçóç óå laptop, ðñïâïëÞ ìå data projector 

ê.Ü. Äßíïíôáé óçìåéþóåéò óå üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò.
Âåâáéþóåéò óõììåôï÷Þò: ×ïñçãïýíôáé óå üóïõò ôï æçôÞóïõí
Çìåñïìçíßåò & þñåò ðñáãìáôïðïßçóçò ôùí óåìéíáñßùí:

ÁíáãñÜöïíôáé óôï êÜèå óåìéíÜñéï
Ôüðïò: Óôá ãñáöåßá ôïõ ðåñéïäéêïý ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÓ,
 ÁèÞíá, ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, Ê. ÐáôÞóéá. 

(Óôï ýøïò Íï 282 ôçò oäïý Ëéïóßùí, ìåôÜ ôï ÊÔÅË KåíôñéêÞò 
ÅëëÜäáò ðñïò Ôñåéò ÃÝöõñåò) 

Óõãêïéíùíßá: Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù ÐáôÞóéá”, ìåôñü “ÁôôéêÞ”, 
áóôéêÜ ëåùöïñåßá óôÜóç “Âñåôôïý”.

Ταχύρρυθμα τετράωρα μαθήματα για εσάς 
που δεν έχετε πολύ χρόνο ελεύθερο!

ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÃÃÑÁÖÇ ÓÁÓ
1  Óôåßëôå ìáò óõìðëçñùìÝíç ìå fax  (210 8541485) Þ ìå e-mail óôï 
 info@photo.gr Þ ìÝóù ÅËÔÁ ôç ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ. 
 Ìðïñåßôå íá êÜíåôå êáé online åããñáöÞ óôï site www.photo.gr 
 üðïõ èá âñåßôå åðßóçò ôï áíáëõôéêü ðñüãñáììá ôùí óåìéíáñßùí. 

2 Ìüëéò ôç ëÜâïõìå, èá óáò ôçëåöùíÞóïõìå ãéá óõíåííüçóç (åÜí  
 õðÜñ÷ïõí èÝóåéò êëð.)  

3 Áêïëïýèùò, ãéá ôçí ïñéóôéêÞ êñÜôçóç ôçò èÝóçò, èá ðñÝðåé   
 ôï áñãüôåñï åíôüò ôñéþí çìåñþí, íá êáôáèÝóåôå ôï áíôßóôïé÷ï  
 ðïóü óå ôñáðåæéêü ëïãáñéáóìü ðïõ èá óáò õðïäåßîïõìå.   
   Ç áðüäåéîç êáôÜèåóçò ðñÝðåé íá ìáò áðïóôáëåß Üìåóá ðñïò
 åðéâåâáßùóç óôo fax: 210 8541 485 
 Þ ìå e-mail óôï info@photo.gr

KÏÓÔÏËÏÃÉÏ

Ãéá Ýíá óåìéíÜñéï:
48,78 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€60)

Ãéá äýï óåìéíÜñéá:
89,43åõñþ + ÖÐÁ 23% (€110)

Ãéá ôñßá óåìéíÜñéá:
121,95 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€150)

Ãéá ôÝóóåñá óåìéíÜñéá:
170,73 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€210)

Ãéá ðÝíôå óåìéíÜñéá:
211,38 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€260)

Ãéá Ýîé óåìéíÜñéá:
243,90 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€300)

Ôçë.: 210 8541400 info@photo.gr

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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• Πως γίνατε φωτογράφος;
,
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• Μιλήστε μας για αυτήν την ιδιαίτερη τεχνική σας με την πλαστελίνη.
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• Πως γεννήθηκε η ιδέα και πώς ακριβώς δουλεύετε;
’ . .
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• Από πού αντλείτε έμπνευση για αυτά τα ιδιαίτερα έργα;

.

, .

, , ,

.

.

.

 B movie 

 ( )

 ( ).

• Επαγγελματικά τι εφαρμογή βρίσκει η τεχνική σας; Από ποιους 
χώρους προέρχονται οι πελάτες σας; 

.

,

.  stop motion - animation. 

,  “ ”
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.

 “ ”.  project 

.

 stop motion animation. 

,

 “ ”

. ,

.     

• Ασχολείστε με άλλα είδη φωτογραφίας;

.

.     

• Πως κρίνετε το επίπεδο της φωτογραφίας στην Ελλάδα και την αγορά 
της φωτογραφίας;
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,

.
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• Έχετε σκεφτεί να κάνετε κάποιο επαγγελματικό άνοιγμα στο εξωτερικό;

.

.

.

.

.

 “ llustation ow”

 Taschen,  “ ig ook Of Contemporary Illustration” 

.
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