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ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Με τον  όρο φωτογραφία εννοούμε γενικότερα 
τη δημιουργία οπτικών εικόνων μέσω της 
καταγραφής και αποτύπωσης του φωτός, με 
χρήση κατάλληλων συσκευών.

(Βικιπαίδεια)
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

• Η πρώτη φωτογραφική μηχανή δημιουργήθηκε τον 4ο

αιώνα π.Χ. Οι πρώτες φωτογραφίες αποτελούσαν απλές 
προβολές εικόνων πάνω σε μια επιφάνεια. 

• Η φωτογραφική μηχανή αυτή ήταν ουσιαστικά ένα σκοτεινό 
δωμάτιο ή ένα κουτί. Από τότε επήλθαν πολλές αλλαγές 
σε αυτή τη μηχανή γνωστή και ως camera obscura μέχρι 
να εμφανιστεί η σύγχρονη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 
που ξέρουμε σήμερα.

• Το 1636 ο Daniel Schwenter εφεύρε ένα είδος 
διαφράγματος που ήταν πρόδρομος του σημερινού ζουμ.    
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Η πρώτη χημική φωτογραφία 
που αποτυπώθηκε από τον 
Nicéphore Niépce, 1826. 
Απαιτήθηκαν συνολικά 8 ώρες 
έκθεσης . Καθώs επίσηs η 
φωτογραφία του 1839 και 
ειναι η πρώτη φορά που 
φωτογραφίζεται ένας 
άνθρωπος. Παρά την τότε 
τεχνολογία τα χαρακτηριστικά 
του ειναι πολύ καθαρά. 
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Η πρώτη χημική φωτογραφία 
που αποτυπώθηκε από τον 
Nicéphore Niépce, 1826,και 
είναι η πρώτη φορά που 
φωτογραφίζεται ένας 
άνθρωπος. 
Παρά την τότε τεχνολογία τα 
χαρακτηριστικά του είναι 
πολύ καθαρά. 
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ΧΗΜΙΚΗ-ΕΓΧΡΩΜΗ-ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΧΗΜΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Τα πρώτα πειράματα πάνω σε φωτοευαίσθητα υλικά 
χρονολογούνται περίπου στις αρχές του 18ου 
αιώνα και ανήκουν στον Γιόχαν Χάινριχ Σούλτσε
(Johann Heinrich Schulze), ο οποίος είχε πετύχει 
την αποτύπωση του φωτός πάνω σε ένα 
φωτοευαισθητοποιημένο από άλατα αργύρου χαρτί 
αλλά στάθηκε αδύνατη η στερέωση της εικόνας.

Αργότερα,ο Γάλλος ερευνητής Νικηφόρος 
Νιέπς (Nicéphore Niépce) επανέλαβε (ανεξάρτητα) 
την αποτύπωση μιας αρνητικής εικόνας με την ίδια 
όμως δυσκολία στερέωσης της στο χαρτί. 
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Το 1826 ωστόσο, κατάφερε να αποτυπώσει 
απευθείας σε "θετικό" την πρώτη φωτογραφία της 
ιστορίας, χάρη στη χρήση ενός παραγώγου 
του πετρελαίου. Για την αποτύπωση της φωτογραφίας 
αυτής απαιτήθηκε έκθεση στο φως για διάστημα οκτώ 
ωρών. Ο ίδιος ο Νιέπς ονόμασε την τεχνική 
του ηλιογραφία και προσπάθησε χωρίς ιδιαίτερη 
επιτυχία να την διαδώσει. ο Λουί Ζακ Μαντ Νταγκέρ
μετά το θάνατο του Νιέπς, το 1833, επιδόθηκε στην 
τελειοποίηση της μεθόδου του και τελικά τα 
κατάφερε, επινοώντας τη μέθοδο 
της νταγκεροτυπίας, την οποία ανακοίνωσε και 
επίσημα το 1839 στην Ακαδημία Επιστημών και στην 
Ακαδημία Καλών Τεχνών. 
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Αυτή βασίστηκε στη δημιουργία μιας θετικής φωτογραφίας 
και ως τεχνική ήταν παραπλήσια αυτής που χρησιμοποιούν 
οι σύγχρονες μηχανές. Νωρίτερα ωστόσο από τον Νταγκέρ, 
ο Άγγλος λόγιος και επιστήμονας Ουίλιαμ Φοξ Τάλμποτ είχε 
ανακαλύψει μια άλλη αντίστοιχη μέθοδο, την οποία είχε 
κρατήσει μυστική. Μετά την γνωστοποίηση της 
νταγκεροτυπίας, έσπευσε να την ανακοινώσει ερχόμενος και 
σε ρήξη με τον Νταγκέρ σχετικά με την πατρότητα της 
φωτογραφίας. Ο Τάλμποτ ονόμασε αρχικά την τεχνική 
του καλοτυπία αλλά αργότερα μετονομάστηκε 
σε ταλμποτυπία. Επρόκειτο ουσιαστικά για την δημιουργία 
μιας ενδιάμεσης αρνητικής εικόνας, που αργότερα μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή της θετικής, 
πραγματικής εικόΗ μέθοδος νας. Από πολλούς ο Talbot
θεωρείται πατέρας της σύγχρονης φωτογραφίας, κυρίως 
διότι συνέλαβε τη σχέση ανάμεσα στην αρνητική και θετική
φωτογραφία.
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Η πρώτη ψηφιακή μηχανή εμφανίστηκε στην 
αγορά το 1990 και σήμερα αποτελούν 
προϊόντα ευρύτερα διαδεδομένα και 
συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Η ψηφιακή 
φωτογραφία είναι η πλέον πιο εξελιγμένη 
τεχνική για τη λήψη φωτογραφίας. Τη θέση 
του χημικού φιλμ λαμβάνουν φωτοευαίσθητοι 
αισθητήρες στους οποίους αναλύεται η 
εικόνα. Μέσω της κάρτας μνήμης η οποία 
χρησιμεύει για την αποθήκευση των εικόνων 
πλέον μπορούμε να μεταφέρουμε τις 
φωτογραφίες αυτές σε διάφορα άλλα μέσα 
όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές.    
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ΕΓΧΡΩΜΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα έγινε η 
εξερεύνηση της φωτογραφίας με χρώμα. Η 
πρώτη έγχρωμη φωτογραφία ήταν γεγονός το 
1861. Η πρώτη μέθοδος που 
χρησιμοποιήθηκε περιλάμβανε την χρήση 
τριών διαφορετικών φωτογραφικών μηχανών 
με διαφορετικό φίλτρο χρώματος στον φακό 
της κάθε μίας. Το πρώτο έγχρωμο φιλμ 
κυκλοφόρησε το 1907 ως προϊόν προσιτό 
στους καταναλωτές.
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Άνσελ Άνταμς (Ansel Adams)
Αμερικανός ( Καλλιφόρνια 1902 – 1984 )

«Η φωτογραφία ως ένα παντοδύναμο μέσο 
έκφρασης κι επικοινωνίας, προσφέρει 
απεριόριστες δυνατότητες αντίληψης, εξήγησης 
και εκτέλεσης»
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Άνσελ Άνταμς (Ansel Adams)

(Monolith, The Face of
Half Dome, Yosemite
Valley, California, 1927)

(Mount McKinley and Wonder 
Lake, Denali National Park, 
Alaska, 1947
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(Mount McKinley and Wonder Lake,
Denali National Park, Alaska, 1947)

(Mount Williamson - the Sierra
Nevada, from Manzanar,
California, 1945)
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Μπίλ Μπράντ (Bill Brandt)

Άγγλος (Αμβούργο 1904 – Λονδίνο 1983)

«Η σύνθεση είναι πολύ σημαντική, αλλά, 
πιστεύω ότι είναι κυρίως θέμα ενστίκτου.»
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Μπίλ Μπράντ (Bill Brandt)

Parlourmaid and Under-parlourmaid
Ready to Serve Dinner, Bill Brandt, 
1938 © Bill Brandt Archive Ltd.

Francis Bacon, Bill Brandt, 1963 © 
Bill Brandt Archive Ltd.
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Τζώρτζ Μπρασσάι (George Brassaï -
ψευδώνυμο του Gyula Halász)

Γάλλος, (1899–1984)
«Πιστεύω ότι η φωτογραφία πρέπει απλά να 
υπονοεί, παρά να επιμένει πάνω στα πράγματα ή 
να προσπαθεί να τα εξηγήσει.»
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Τζώρτζ Μπρασσάι (George Brassaï -
ψευδώνυμο του Gyula Halász)
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Ρόμπερτ Κάπα (Robert Capa)
«Δεν είναι εύκολο να βρίσκεσαι πάντοτε στο περιθώριο 
της μάχης και να μην μπορείς να προσφέρεις τίποτα, 
εκτός από το να καταγράφεις τη δυστυχία που βρίσκεται 
γύρω σου.»

Ούγγρος (Βουδαπέστη 1913 – Ινδοκίνα 1954)
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Ρόμπερτ Κάπα (Robert Capa)
Τραυματισμένος στρατιώτης. Γαλλίδα με παιδί, καρπό του έρωτα 

της με Γερμανό στρατιώτη, τιμωρείται 
με ξύρισμα του κεφαλιού της.
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Χένρι Καρτιέ Μπρεσσόν (Henri Cartier Bresson)

Γάλλος (Παρίσι 1908 – 2004)

«Υπάρχει μια στιγμή όπου το μάτι , το μυαλό και η καρδιά βρίσκονται σε 
μιαν ευθεία. Κι αυτή είναι η στιγμή που θα μας δώσει μια φωτογραφία που 
θα μετρήσει για την υπόλοιπη ζωή μας» 20



«Πρέπει να βλέπεις και 
να επιλέγεις. Η ουσία 
γίνεται γρήγορα, σε μια 
λάμψη του πνεύματος, 
με μία μηχανή, που 
παίρνει τον χαρακτήρα 
και την προσωπικότητα 
αυτού που την κρατάει. 
Το πνεύμα δουλεύει 
πάνω στη μηχανή. 
Καλύτερα, μέσα απ΄
αυτήν.»
– Walker Evans

Γουόκερ Έβανς (Walker Evans)
Αμερικανός (Μισούρι 1903 -
1975 Κονέντικατ)
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Άλλοι  Διάσημοι  Φωτογράφοι:

 Γιουτζίν Σμίθ (W. Eugene Smith)

Αμερικανός ( Κάνσας 1918 – Αριζόνα 1978 )

«Είμαι ιδεαλιστής. Συχνά νιώθω πως θα ήθελα να είμαι ένας καλλιτέχνης σε 
γυάλινο πύργο. Είναι όμως επιτακτική η ανάγκη να μιλάω με τους ανθρώπους και 
έτσι εγκαταλείπω, θέλοντας και μη, το γυάλινο αυτό πύργο. 
Είμαι, λοιπόν, ένας δημοσιογράφος- φωτορεπόρτερ για την ακρίβεια.
Ωστόσο, βλέπω τον εαυτό μου πάντα διχασμένο ανάμεσα στη προσέγγιση του 
δημοσιογράφου, ο οποίος καλείται να καταγράψει τα γεγονότα, και σε αυτή του 
καλλιτέχνη, που συχνά “επιβάλλεται” να είναι κόντρα στα γεγονότα. 
Η βασική μου έγνοια είναι η ειλικρίνεια και πάνω απ” όλα η ειλικρίνεια με τον εαυτό 
μου….» - Eugene
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 Antre Kertesz

Ούγγρος ( Βουδαπέστη 1894 – Ουάσιγκτον 
1985)

«Κάθε τι είναι ένα θέμα. Κάθε θέμα έχει ένα 
ρυθμό. Το να αισθάνεσαι είναι ο λόγος για να 
υπάρχεις. Η φωτογραφία είναι μια αμετάβλητη 
στιγμή ενός τέτοιου λόγου ύπαρξης, που 
συνεχίζει να ζει εντός της.»

 Αλεξάντερ Ροντσένκο (Aleksandr Rodchenko) 

Ρώσσος (Αγία Πετρούπολη 1891 – Μόσχα 1956)

«Πρέπει να κάνει κανείς διαφορετικές λήψεις 
ενός θέματος, με διαφορετικές απόψεις και σε 
διαφορετικές καταστάσεις, σαν να θέλει να 
εξετάσει το αντικείμενο συνολικά και όχι από την 
ίδια κλειδαρότρυπα ξανά και ξανά.»
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Άλφρεντ Στίγκλιτζ (Alfred Stieglitz)
Αμερικανός (Νιού Τζέρσεϋ 1864 – Νέα Υόρκη 1946)

Πώλ Στράντ (Paul Strand)

Αμερικανός ( Νέα Υόρκη 1890 – Γαλλία 1976 )

«Φωτογραφίζω το νόημα, τη σημασία που έχει ο γύρο κόσμος για μένα. Αυτό 
φωτογραφίζω.»- Paul Strand

Έντουαρντ Γουέστον (Edward Weston)
Αμερικανός. ( Ιλλινόις 1886 – Καλιφόρνια 1958 )

«Φωτογραφίζω μια πέτρα και θέλω να φαίνεται ότι είναι πέτρα, αλλά 
ταυτόχρονα να είναι κάτι πέρα από μια πέτρα.» - Edward Weston

Γκάρυ Γουίνογκραντ (Garry Winogrand)
Αμερικανός. ( Ν. Υόρκη 1928 -Λος Άντζελες 1984 )

«Η φωτογραφία είναι η ψευδαίσθηση της ακριβούς περιγραφής του 
χρόνου και του χώρου»
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

Η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή αποτελεί ένα 
προϊόν τεχνολογίας που άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο 
στην ιστορία της τέχνης της φωτογραφίας. Ως νέο 
μέσο καταγραφής της εικόνας παρουσιάζει πολλά 
πλεονεκτήματα, αλλά και μειονεκτήματα, αν 
συγκριθεί με την παραδοσιακή φωτογραφική μηχανή 
με χρήση φιλμ.
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Πλεονεκτήματα

 Δεν χρειάζεται αλλαγή φιλμ ή εξαρτημάτων για να έχουμε 
διαφορετική ευαισθησία στο φως, καθώς μπορούμε να 
επιλέξουμε αυτόματα αλλαγή στάθμης ευαισθησίας (ISO).

 Χρησιμοποιεί κάρτες μνήμης, οι οποίες έχουν μεγάλη 
χωρητικότητα και μπορούν να αποθηκεύσουν τεράστιο αριθμό 
λήψεων, ανάλογα με την ανάλυση της φωτογραφίας, κάτι 
που δεν γίνεται με τις περιορισμένες λήψεις ενός φίλμ.

 Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα διαγραφής και 
επαναχρησιμοποίησης πολλές φορές.

 Δεν υπάρχει η ανάγκη χρήσης ειδικών φιλμ ή οπτικών 
φίλτρων όπως στις συμβατικές μηχανές, προκειμένου να 
επιτευχθεί η επιδιωκόμενη χρωματική απόκριση (white 
balance) ανάλογα με την εκάστοτε πηγή φωτός
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 Η ευκρίνεια της εικόνας που λαμβάνεται με τις ψηφιακές μηχανές 
DSLR, δηλαδή αυτών που έχουν μεγάλο ψηφιακό αισθητήρα, είναι 
αν όχι ανώτερη, τότε εξίσου υψηλή με αυτή των έγχρωμων φιλμ 
35mm. Μάλιστα, σε κάποιες δοκιμές που είχαν γίνει στο παρελθόν 
(2003 - 2004) με ψηφιακές μηχανές προγενέστερης τεχνολογίας 
από τις σημερινές, η ποιότητα της ανάλυσης της ψηφιακής 
φωτογραφίας προσέγγιζε το 100% της ανάλυσης του φιλμ και την 
ξεπερνούσε σε λήψεις με χρήση υψηλής ευαισθησίας ISO 
(μικρότερη παρουσία κόκκου).

 Η εύκολη μεταφορά και οι απεριόριστες δυνατότητες επεξεργασίας 
στον υπολογιστή των ψηφιακών φωτογραφιών παρέχουν μεγάλες 
ευκολίες στους φωτογράφους. Χωρίς τη χρήση σκοτεινού θαλάμου 
και χημικών, μπορούν να επέμβουν σε πολλά σημεία, όπως τη 
ρύθμιση της οξύτητας της εικόνας, της έντασης των χρωμάτων, 
της αντίθεσης λευκού – μαύρου, την αφαίρεση ή τροποποίηση 
λεπτομερειών, την αποκοπή μέρους της εικόνας ή την διόρθωση 
της προοπτικής κ.α. 

 Η ψηφιακή μηχανή διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη, η οποία 
επιτρέπει στον φωτογράφο να βλέπει επιτόπου τη λήψη και είτε να 
προχωρά είτε να προβαίνει σε νέα αλλάζοντας τις ρυθμίσεις, χωρίς 
να περιμένει την εμφάνιση του φιλμ.
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 Αποτρέπονται τα τυχόν ατυχήματα από την είσοδο φωτός στο φιλμ που 
είχε ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση ή καταστροφή της φωτογραφίας.

 Διαθέτει οπτικό και ψηφιακό ζουμ, χωρίς την ανάγκη αλλαγής του φακού 
(παρότι μειώνεται πολύ η ποιότητα της εικόνας).

 Μπορεί να γίνει και λήψη βίντεο.
 Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και τη μείωση του μεγέθους, μπορεί να 

ενσωματωθεί σε ηλεκτρονικές ή άλλες συσκευές, όπως οι φορητοί 
υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα, χωρίς να μειωθεί υπερβολικά η 
ποιότητα της λήψης.

 Η εκτύπωση της φωτογραφίας μπορεί να γίνει εύκολα στο σπίτι με τη 
χρήση ψηφιακού εκτυπωτή και χωρίς την ανάγκη χημικών, ειδικού 
εξοπλισμού και σκοτεινού θαλάμου, κάτι που ως τώρα καθιστούσε δύσκολη 
και χαμηλής ποιότητας την ερασιτεχνική εμφάνιση φωτογραφιών.

 Οι ψηφιακές φωτογραφίες μπορούν να αποθηκευτούν για απεριόριστο 
χρονικό διάστημα με τη μορφή διαφόρων ηλεκτρονικών αρχείων σε ευρεία 
γκάμα αποθηκευτικών μέσων (cd, dvd, εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, 
διαδικτυακές βάσεις κ.α.) και να παραχθούν απεριόριστα αντίγραφά τους. 

Αντίθετα, ένα φιλμ μπορεί να αποθηκευτεί και να συντηρηθεί για αρκετά 
μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά η ανατύπωση των φωτογραφιών του σταδιακά 
ελλατώνει την ποιότητα της εμφάνισης.
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Μειονεκτήματα

 Υπάρχουν όμως και αρκετά μειονεκτήματα που μπορούν να αποδωθούν στην 
ψηφιακή φωτογραφική μηχανή έναντι της κλασικής μηχανής με φιλμ:

 Όταν υπάρχει πολύ δυνατό φως τη στιγμή της λήψης, ο αισθητήρας της 
ψηφιακής μηχανής μπορεί να αδυνατεί να αποτυπώσει σωστά την εικόνα, 
παράγοντας τη λεγόμενη «καμμένη» φωτογραφία. Αυτό βέβαια μπορεί να 
αποφευχθεί με την προσοχή του φωτογράφου μην τυχόν εμφανιστεί το 
πρόβλημα κατά τη λήψη και χρήσιμοποιώντας τις πολλές βοηθητικές 
επιλογές που παρέχονται από την ίδια τη μηχανή.  

 Βασική προϋπόθεση της πλήρους χρήσης των διευκολύνσεων που παρέχονται 
από τις ψηφιακές μηχανές, καθώς και της αποθήκευσης και επεξεργασίας 
τους, είναι η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και κυρίως με τη χρήση 
ηλεκτρονικού υπολογιστή.
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 Οι φωτογραφικές μηχανές με μικρούς αισθητήρες 
(compact) ή αυτές που ενσωματώνονται σε άλλες 
συσκευές, όπως αυτές των κινητών τηλεφώνων και των 
υπολογιστών, συνήθως υπολείπονται σε ποιότητα λήψης 
και δυνατότητες επεξεργασίας.

 Στις μηχανές DSLR που διαθέτουν μεγάλο ψηφιακό 
αισθητήρα και δυνατότητα αλλαγής φακού, ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δίνεται στην σκόνη που μπορεί να 
εισχωρήσει και να μειώσει ορατά την ποιότητα της λήψης 
(αν και πλέον συχνά ενσωματώνεται αυτόματο σύστημα 
καθαρισμού).

 Τέλος, η εκτύπωση στο σπίτι ουσιαστικά κοστίζει 
περισσότερο λόγω της υψηλότερης τιμής των 
φωτογραφικών μελανιών και των ειδικών χαρτιών που 
απαιτούνται. 

 Παράλληλα, οι οικιακά εκτυπωμένες φωτογραφίες έχουν 
μικρότερη αντοχή στο χρόνο, αν δεν χρησιμοποιηθούν 
ειδικοί εκτυπωτές και μελάνια, σε σχέση με αυτές που 
εκτυπώνονται από τα επαγγελματικά μηχανήματα που 
εκτυπώνουν και τα φιλμ.
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Κινηματογράφος

Κινηματογράφος

Η επίσημη χρονολογία γέννησης του 
κινηματογράφου είναι η 28η Δεκεμβρίου 1895 
από τους αδελφούς Ογκίστ και Λούι Λιμιέρ
κατασκευάζοντας μια συσκευή την οποία 
ονόμασαν κινηματογράφο.
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Η πρώτη κινηματογραφική ταινία με 
εισιτήριο από τους αδελφούς 
παρουσιάστηκε στο Salon Indien Grand 
Cafe.

Οι πρώτες επινοήσεις σχετικά με τη 
χρονοφωτογραφία επιτεύχθηκαν το 1859 
από τον Άγγλο Τόμας Χούμαν Ντιμον. 

Η πρώτη χώρα η οποία επιβλήθηκε 
κινηματογραφικά σε παγκόσμιο επίπεδο 
ήταν η Γαλλία.
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Οι κινηματογραφικές εικόνες αποτυπώνονται μέσω της 
μηχανής λήψης πάνω σε ταινία η οποία τις διατηρεί 
και επιτρέπει την αναπαραγωγή τους στην οθόνη με 
μηχανή προβολής. 

Τα βασικά μέρη μιας μηχανής λήψης είναι ο σκοτεινός 
θάλαμος, ο φακός, ο φωτοφράκτης (οπτιρατέρ) και ο 
μηχανισμός τροφοδότησης και κίνησης ταινίας. 
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Η ταχύτητα λήψης προσδιορίστηκε το 1895, με την ανάδειξη 
της θεαματικής κινηματογραφίας σε 16 εικόνες το 
δευτερόλεπτο, η κίνηση εκείνο τον καιρό γινόταν με 
χειροκίνητη μανιβέλα, τόσο στη λήψη όσο και στην προβολή
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Το 1928, η ταχύτητα άλλαξε σε 24 εικόνες το δευτερόλεπτο 
καθώς ο νεοτερισμός του ήχου απαιτούσε μεγαλύτερου μήκους 
ταινία, γενικεύτηκε η χρήση των ηλεκτρικών κινητήρων.

Η τυπική βάση της μηχανής είναι το τρίποδο, το οποίο πρέπει 
να είναι σταθερό, φορητό και να μετακινείται εύκολα. Το 
τρίποδο επιτρέπει λήψης 1-2 μέτρων. Για χαμηλές λήψεις 
υπάρχουν τρίποδα-νάνοι.
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Το φίλμ το βασικό υλικό του κινηματογράφου, 
αποτελείται από ένα υπόστρωμα το οποίο 
κατασκευάζεται από ουσία τύπου της 
τριοξειδικής κυτταρίνης, η οποία καίγεται 
εύκολα.
Το φίλμ που χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο 
είναι 35 mm με διατρήσεις στα πλάγια.
(Το χρώμα) Τα έγχρωμα φιλμ απαιτούν 
διαφορετικές τεχνικές από το ασπρόμαυρο φίλμ.
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Στην αρχή, οι εικόνες απεικόνιζαν καθημερινά 
γεγονότα όπως εργάτες να φεύγουν από το 
εργοστάσιο στο τέλος της βάρδιας τους ή ένα 
τρένο να φτάνει στο σταθμό .Γενικά οι εικόνες 
ήταν ασπρόμαυρες και μικρού μήκους. Πήρε 
πολύ χρόνο στους σκηνοθέτες να ανακαλύψουν 
τις δυνατότητες του φιλμ πριν το μετατρέψουν σε 
ένα είδος τέχνης.
.
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Αυτό το νέο είδος διασκέδασης 
εμφανίστηκε συγκεκριμένα στις εργατικές 
τάξεις της Ευρώπης και στις Ηνωμένες 
πολιτείες και μέχρι το 1915 είχαν 
εμφανιστεί ταινίες μεγάλου μήκους. Σε 
μερικούς κινηματογράφους υπήρχε 
ορχήστρα για να βελτιώσει την ταινία 
όμως αυτό καταργήθηκε στα τέλη του 
1920.Μετά την εμφάνιση του ήχου, 
ελάχιστες βουβές ταινίες 
δημιουργήθηκαν
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Όταν πρωτοεμφανίστηκε ο ήχος ,υπήρξαν προβλήματα 
γιατί οι κάμερες και τα μικρόφωνα δεν μπορούσαν να 
κινηθούν στο χώρο τόσο εύκολα όσο σήμερα. 
Ωστόσο, αυτές οι δυσκολίες ξεπεράστηκαν και μετά 
εμφανίστηκε η έγχρωμη εικόνα. 
Το 1950 στις Ηνωμένες πολιτείες η τηλεόραση 
απειλούσε την κινηματογραφική βιομηχανία, αφού οι 
άνθρωποι μπορούσαν να ψυχαγωγηθούν και στο σπίτι 
τους χωρίς επιπλέον έξοδα.
Για να δελεάσουν το κοινό να επιστρέψει στον 
κινηματογράφο , οι μεγάλες εταιρίες εισήγαγαν μεγάλες 
οθόνες και άρχισαν να φτιάχνουν επικές ταινίες για να 
ταιριάξουν τις ταινίες στις οθόνες.

Στις αρχές του 1950 υπήρξε μια τρέλα για τις 
τρισδιάστατες ταινίες ή αλλιώς 3D, το οποίο βοήθησε 
να φτιαχτούν ταινίες όπως << Το πλάσμα από τη μαύρη 
λίμνη>> το οποίο έγινε πολύ δημοφιλές.
Τελικά η τρέλα αυτή αποδείχθηκε μικρής διάρκειας 
ωστόσο διήρκησε μόνο 2 χρόνια.



Μουσική

Μειονεκτήματα της σχέσης τεχνολογίας-μουσικής

Μολονότι υπήρξαν τεράστια οφέλη στην κοινωνία από την ψηφιακή 
επανάσταση υπάρχουν και ορισμένες ανησυχίες. 

Η διευρυμένη δύναμη της επικοινωνίας  και της ανταλλαγής πληροφοριών, 
οι αυξημένες δυνατότητες που έχουν οι υπάρχουσες τεχνολογίες και πολλές 

πιθανές ευκαιρίες για εκμετάλλευση. 
H ψηφιακή τεχνολογική επανάσταση, έχει φέρει στην μουσική βιομηχανία 
τεράστιες αλλαγές τόσο στα επιχειρηματικά μοντέλα όσο και στον τρόπο 

κατανάλωσης   της μουσικής στο κοινό. 
Ένα από τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η τεχνολογική επανάσταση 
είναι το λεγόμενο «κατέβασμα» μουσικής από το διαδίκτυο, του οποίου το 

ποσοστό τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί κατά 40% παγκοσμίως. 
Αυτό φυσικά έχει ως συνέπεια την δημιουργία περισσότερων επιλογών για 
τους καταναλωτές όσον αναφορά το πώς, το πού και το πότε θα ακούσουν

μουσική. 49



Έτσι το κοινό έχοντας την δυνατότητα επιλογής 
συγκεκριμένων κομματιών, απομακρύνεται από την ιδέα 
του ολοκληρωμένου έργου ενός καλλιτέχνη.
Η πειρατεία είναι η σημαντικότερη «πληγή» της 
μουσικής βιομηχανίας. 
Οι εκτιμήσεις των ειδικών είναι ιδιαίτερα 
αποθαρρυντικές καθώς σε κάθε νόμιμο «κατέβασμα» 
αντιστοιχούν  10 με 20 παράνομα. 
Ωστόσο η ανάπτυξη της αγοράς ψηφιακής μουσικής δεν 
είναι αρκετή για να αντισταθμίσει τη συνεχή πτώση των 
πωλήσεων  CD και τη συνολική συρρίκνωση της αγοράς. 
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Τα προβλήματα αυτά επιδεινώνονται από τη χρήση ψηφιακής 
διαχείρισης δικαιωμάτων, καθώς και άλλων τεχνολογιών πρόληψης 
αντίγραφων, οι οποίες είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε τα δεδομένα 
μπορούν να αναγνωριστούν  μόνο από συγκεκριμένες συσκευές.
Αυτό μπορεί να κάνει αδύνατη οποιαδήποτε μελλοντική ανάκτηση 
τους. 
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Θετικές επιρροές της ψηφιακής τεχνολογίας στην 
μουσική

• Η ψηφιακή τεχνολογία παρέχει την δυνατότητα 
στους μουσικούς να συνθέτουν μουσική μέσα από 
τα προγράμματα σύνθεσης μουσικής εύκολα , 
γρήγορα και με μοναδικό απαραίτητο εξοπλισμό 
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους .

• Τα προγράμματα σύνθεσης μουσικής  (όπως 
για παραδειγμα το FL Studio ) είναι μία πλήρως 
αυτοματοποιημένη ροή μουσικής εργασίας , που 
στηρίζεται σε μοτίβα συνεχόμενης αναπαραγωγής 
ήχου .
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• Επίσης ένας τομέας που έχει βοηθήσει η ψηφιακή 
τεχνολογία και η οι κύκλοι εργασίας του έχουν ανεβεί τα 
τελευταία χρόνια είναι το music publishing (η έκδοση 
μουσικής ) που αφορά όλες τις διαδικασίες ανάπτυξης , 
προστασίας και τιμολόγησης της μουσικής , δηλαδή το 
επιχειρηματικό και διαδικαστικό κομμάτι . ( π.χ. διαχείριση 
δικαιωμάτων καλλιτεχνών , παραχώρηση αδειών χρήσης ) .

• Ο τομέας αυτός έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία 
χρόνια , αποτελώντας το 2006 το 41% του συνολικού 
κύκλου εργασιών της μουσικής .
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• Στις θετικές επιπτώσεις περιλαμβάνονται ακόμα , η μεγαλύτερη 
διασύνδεση , η διευκόλυνση στην επικοινωνία και στην δημόσια και 
ελεύθερη έκθεση πληροφοριών που κατά το παρελθόν θα μπορούσαν να 
καταπιεστούν πιο εύκολα από ολοκληρωτικά καθεστώτα .

• Μια άλλη άποψη που έχει διατυπωθεί είναι ότι  οι καλλιτέχνες δεν 
αντιμετωπίζουν προβλήματα: μακριά από τις δισκογραφικές-μεγαθήρια 
και  η πραγματικά καλή μουσική βρίσκει νέους και πρωτότυπους τρόπους 
έκφρασης. 

• Μικρές ομάδες ατόμων και πιο σφιχτά σχήματα φέρνουν και περισσότερο 
καλλιτεχνικό έλεγχο — αν όχι απόλυτο καλλιτεχνικό έλεγχο. 

• Το hype από ένα YouTube βίντεο μπορεί να προωθήσει από μόνο του 
ένα απολύτως άγνωστο συγκρότημα σε παγκόσμια φήμη, αρκεί βέβαια η 
μουσική και η εικόνα του να έχουν όντως κάτι να πουν. 

• Εκδημοκρατισμός των μέσων στα καλύτερά του, λοιπόν, και ευκαιρίες 
τόσο για καλλιτέχνες όσο και για δισκογραφικές να αναπτυχθούν.
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Στον τεχνικό τομέα τώρα

• Καθιστά δυνατό για τα όργανα να παίζουν τέλεια ακόμα και σε μεγάλες 
μεταβολές της θερμοκρασίας χωρίς να ξεφεύγουν από την μελωδία. 
Επιτρέπει στα όργανα  σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους, 
Καλοκαίρι ή χειμώνα, να αποδίδουν καλά.

• Παρέχει μεγαλύτερη ποικιλία τονικότητας και χροιάς. 

• Επιτρέπει τη δημιουργία μικρότερων και πιο ελαφριών εργαλείων με 
μικρότερες τιμές. Η τεχνολογική καινοτομία  γέννησε φορητά όργανα 
που είναι εύκολα στην μεταφορά  για τις παραστάσεις.

• Επεκτείνεται η ακτίνα του ήχου .’Όλοι οι θεατές σε 5.000 θέσεις , 
μπορούν να ακούσουν ακόμη και τον αναστεναγμό των καλλιτεχνών στη 
σκηνή. Το αργό βουητό της κιθάρας μπορεί να εκτιμηθεί και από 
ανθρώπους θέσεων καθημένων στην άλλη πλευρά του γηπέδου.
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MP3
(MPEG Audio Layer 3)

Το MP3 είναι ένα ψηφιακό αρχείο, το οποίο αποθηκεύουμε στον 
σκληρό δίσκο ή στην μνήμη του υπολογιστή μας. Η ιδιαιτερότητα 
του MP3 είναι ότι αποτελεί ψηφιακό αρχείο ήχου, το οποίο έχει 
συμπιεστεί χωρίς να χάσει σε σημαντικό βαθμό την αρχική ποιότητα 
αναπαραγωγής. Χωρίς αυτή την συμπίεση το αρχείο θα ήταν 
περίπου 10 φορές πιο μεγάλο (για παράδειγμα, πριν την συμπίεση 
ένα αρχείο ήχου έχει μέγεθος 30 MB, ενώ μετά την συμπίεση το 
μέγεθος μειώνεται σε 3 MB χωρίς να ελαττώνεται αισθητά η 
ποιότητα αναπαραγωγής).
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• Πριν την τεχνολογία των MP3s τα αρχεία ήχου ήταν τόσο μεγάλα που 
ήταν πρακτικά αδύνατο να ανταλλαγούν μεταξύ υπολογιστών 
συνδεδεμένων μέσω του διαδικτύου.

• Με την έλευση των MP3s ακόμη και ένας υπολογιστής εφοδιασμένος με 
μόντεμ 56K μπορεί να κατεβάσει ένα MP3 (δηλαδή το συμπιεσμένο 
ψηφιακό αρχείο ήχου) μέσα σε λίγα λεπτά. Βέβαια τα MP3s δεν είναι η 
μόνη μορφή, ωστόσο είναι η πιο διαδεδομένη φόρμα για την ανταλλαγή 
και την ακρόαση ψηφιακών αρχείων ήχου μέσω του διαδικτύου.

• Η ονομασία mp3 είναι συντομογραφία του MPEG Audio Layer 3. MPEG 
είναι τα αρχικά του Moving Pictures Experts Group, μίας οργάνωσης 
που θέτει τα διεθνή πρότυπα για τα ψηφιακά αρχεία ήχου και εικόνας. 

• Η συγκεκριμένη τεχνολογία συμπίεσης είναι προστατευμένη 
δημιουργία/ανακάλυψη του Fraunhofer Institute στη Γερμανία.
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Σχεδιαστικοί περιορισμοί

Υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί οι οποίοι στους 
οποίους υπόκειται το αρχείο MP3 και δεν μπορούν 
να ξεπεραστούν από κανέναν κωδικοποιητή. 
Νεότερα πρότυπα κωδικοποίησης όπως το Vorbis
και το AAC δεν έχουν πια αυτούς τους 
περιορισμούς. Με τεχνικούς όρους, το MP3 
περιορίζεται με τους παρακάτω τρόπους:
• Ο ρυθμός Bit περιορίζεται στο μέγιστο στα 

320Kb/δευτ (παρόλο που κάποιοι κωδικοποιητές 
μπορούν να δημιουργήσουν αρχεία με υψηλότερους 
ρυθμούς υπάρχει πολύ μικρή ή καθόλου 
υποστήριξη για αυτά τα αρχεία.
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• Η ανάλυση του χρόνου μπορεί να είναι πολύ χαμηλή 
για κάποια σήματα με υψηλές συχνότητες για μικρό 
διάστημα, προκαλώντας προβλήματα σε κάποιους 
κρουστικούς ήχους.

• Η ανάλυση των συχνοτήτων υπόκειται σε 
περιορισμούς και αυτό περιορίζει την 
αποτελεσματικότητα της κωδικοποίησης

• - Για συχνότητες πέραν των 15.5/15.8 Α δεν 
υπάρχει συντελεστής κλίμακας.
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• Το joint stereo επεξεργάζεται πλαίσιο προς πλαίσιο

• Η καθυστέρηση της 
κωδικοποίησης/αποκωδικοποίησης δεν ορίζεται, το 
οποίο σημαίνει ότι υπάρχει έλλειψη επίσημης 
πρόβλεψης για αναπαραγωγή κομματιών χωρίς κενά 
ανάμεσά τους.

• Παρόλα αυτά κάποιοι κωδικοποιητές όπως ο LAME 
μπορούν να προσθέσουν επιπλέον με τα δεδομένα που 
επιτρέπουν στα προγράμματα αναπαραγωγής να 
γνωρίζουν για αυτό και να προσφέρουν αναπαραγωγή 
χωρίς κενά.
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• Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, τα MP3 είναι η πιο 
συναρπαστική ανακάλυψη στην ιστορία της 
αναπαραγωγής της μουσικής. Ας δούμε όμως 
μερικούς από τους πιο βασικούς λόγους που 
οδήγησαν στην κυριαρχία τους :

• Τα MP3 είναι ιδανικά για διανομή μέσω του 
διαδικτύου γιατί έχουν     «φανταστική»  ποιότητα 
αναπαραγωγής και "κατεβαίνουν" γρήγορα.

• Μπορείς να δημιουργήσεις τα δικά σου MP3. Με 
έναν υπολογιστή, ένα απλό πρόγραμμα και 
μερικά κλικ στο ποντίκι, καθένας μπορεί να 
δημιουργήσει τα δικά του MP3 από την 
συλλογή των μουσικών CD.
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• Μπορείς να διαχειριστείς τη μουσική σου με έναν 
μοναδικό, πρωτόγνωρο τρόπο. Σου δίδεται η 
δυνατότητα να διαχειριστείς τα μουσικά κομμάτια 
που αγαπάς ως απλά αρχεία του υπολογιστή, να 
τα αποθηκεύσεις, να δημιουργήσεις τις δικές σου 
συλλογές, και να τα απολαύσεις σε έναν φορητό 
MP3 Player όποτε και όπου θέλεις.

• Σε ένα MP3 Player στο μέγεθος ενός αναπτήρα 
μπορείς να αποθηκεύσεις και να ακούσεις 
εκατοντάδες μουσικά κομμάτια και μόνο εκείνα 
που εσύ επιλέγεις, χωρίς να χρειάζεται να 
κουβαλάς κασέτες και μεγάλες συλλογές από CD.
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• Τα φορητά MP3 players είναι τόσο μικρά και 
αναπαραγάγουν την μουσική με εκπληκτική ταχύτητα. Τα 
περισσότερα δεν ξεπερνούν το μέγεθος ενός αναπτήρα και 
αναπαράγουν τον ήχο με ποιότητα που ανταγωνίζεται αυτή 
ενός "μεγάλου" ηχοσυστήματος.

• Αποκτάς την μουσική που θέλεις, όποτε την θέλεις. Για 
τους λάτρεις της μουσικής, το MP3 έχει γίνει το σύμβολο 
της απόλυτης ελευθερίας, έχει ανοίξει νέες οδούς 
διανομής, προωθώντας έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο 
στην απόλαυση της μουσικής, μακριά από το μάρκετινγκ 
των μουσικών πολυεθνικών που θησαυρίζουν με τον 
έλεγχο της παγκόσμιας διανομής της μουσικής.
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Εναλλακτικές τεχνολογίες

Υπάρχουν διάφοροι άλλοι κωδικοποιητές (codecs) είτε 
απωλεστικής είτε μη απωλεστικής συμπίεσης. 
Μεταξύ αυτών τα mp3PRO, AAC, MP2 είναι όλα μέλη 
της ίδιας οικογένειας τεχνολογίας σαν του MP3 και 
πάνω κάτω βασίζονται στα ίδια ψυχοακουστικά μοντέλα. 
Το ίδρυμα Fraunhofer κατέχει πολλές από τις βασικές 
ευρεσιτεχνίες πάνω στις οποίες βασίζονται αυτοί οι 
κωδικοποιητές, ενώ άλλοι είναι ιδιοκτησία των Dolby
Labs, Sony, Thomson Consumer Electronics, και ATT.
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Η Εξέλιξη και το μέλλον του MP3

Ένας νέος τύπος μουσικού αρχείου έχει ανακοινωθεί εδώ και 
καιρό πλην όμως έως τώρα δεν έχει δώσει ακόμη «σημεία ζωής».
Σύμφωνα με τον δημιουργό του αναμένεται να δώσει μία άλλη 
αίσθηση στον τρόπο που ακούμε μουσική και όχι μόνο. Το Music
DNA, μπορεί να περιέχει μουσική, εικόνα, video και άρθρα, το 
οποίο θα ανανεώνετε καθημερινά. 
Δημιουργήθηκε από τον Νορβηγό προγραμματιστή Dagfinn Bach,  ο 
οποίος είχε δουλέψει στο πρώτο Mp3 player το 1993. Προς το 
παρόν καμία από τις μεγάλες εταιρείες δεν έχει υπογράψει κάποιο 
συμβόλαιο για το Music Dna. 
Αυτή η νέα τεχνολογία μπορεί να αποδειχτεί κλειδί στον αγώνα 
κατά της πειρατείας, τόνισε ο Dagfinn.
Οι νόμιμες πληροφορίες που θα αποστέλλονται θα αποτελούν 
βελτιώσεις, περιέχοντας νέες πληροφορίες όπως, νέες εκδόσεις, 
βιογραφικά και πολλά άλλα.

65



Εάν συγκεντρωθούμε στο να φτιάχνουμε ένα νόμιμο αρχείο, 
μπορούμε να βοηθήσουμε όλο τον τομέα της μουσικής.
Η εταιρία έχει ενώσει τις δυνάμεις της με ανεξάρτητα ονόματα του 
μουσικού κλάδου, Arctic Monkeys και Radiohead όπως επίσης και 
με τη Tommy Boy Entertainment και Delta
records στις ΗΠΑ, ακόμα όμως δεν έχουν παρουσιαστεί τα 
μεγάλα ονόματα του κλάδου.
Προς το παρόν το Mp3 παραμένει ο «βασιλιάς» της μουσικής και 
το αν θα αντικατασταθεί από κάποιο άλλο φόρμα ή όχι είναι κάτι 
που αναμένεται να δούμε στο μέλλον, όμως μία πιθανή εξέλιξη 
και αντικατάσταση του δεν σημαίνει βεβαίως και την αποδοχή 
του από τα τα εκατομμύρια των ανθρώπων που το χρησιμοποιούν, 
ειδικά αν το νέο προϊόν φέρνει καινοτομίες πατέντες και 
προστασίες που θα καθιστούν προβληματική τη χρήση του μέσα απ΄
αυτούς τους περιορισμούς.
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Μουσική !
Κινηματογράφος !
φωτογραφία !


