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PMA 2007

bez veľkých prekvapení
Veľtrh PMA International Convention and Trade Show, americký
náprotivok kolínskej Photokiny, sa na rozdiel od nej koná každoročne.
Tradičné rande firiem fotografického priemyslu – tentoraz s označením
PMA 2007 – sa uskutočnilo v lasvegaskom Convention Center od 8. do
11. marca. Po dvoch rokoch konania veľtrhu v Orlande na Floride dostal
dvojročnú príležitosť „hráčsky raj“ v púšti, no poklesu návštevnosti to
nezabránilo.
Megapixlová „expanzia“ pri kompaktných digitáloch pokračuje momentálne snímačmi s rozlíšením 12 miliónov
obrazových bodov, zrkadlovky sa predbežne ustálili prevažne okolo hodnoty 10 MPix. Významným momentom
je vstúpenie General Imaging na trh kompaktov – nový
výrobca pritvrdzuje konkurenčný boj hneď 8 modelmi,
jeho vplyv bude v USA isto citeľný.
Veru, tvrdý súboj o priazeň spotrebiteľov stále trvá, hoci
búrlivý vývoj v oblasti digitálnej fotografie sa oproti pomerom spred pár rokov dosť spomalil. Kto čakal, že v
Las Vegas budú predstavené novinky ako napr. Nikon
D3 alebo Canon 40D či 5D II, prípadne 7D, ten bude
musieť ešte nejaký čas vydržať. Nič z toho nebolo prezentované, nič prekvapujúceho sa o veľký rozruch nepostaralo. Návštevníci sa ale mohli oboznámiť so zrkadlovkou Canon EOS 1D Mark III – tá je novou vlajkovou
loďou nielen Canonu, ale celého fotopriemyslu – plus s
inováciou najlacnejšieho Nikonu v tejto kategórii aparátov, modelom D40X. No uvedenia oboch noviniek boli
oficiálne oznámené ešte pred začiatkom PMA, takže
svetové premiéry to na veľtrhu neboli. Detailnejšie sa
však na ne pozrieme až ďalej, najprv si pripomenieme
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trendy, ktoré sa medzi výrobcami presadzujú a ktoré boli badateľné aj
na veľtrhu v Las Vegas.

Technologické trendy

Tým, že veľa firiem
príchod svojich inovovaných (vo väčšine
prípadov) produktov
zvestovalo s väčším
alebo menším predstihom pred začiatkom
PMA 2007, nekonali sa
takmer nijaké dramatické
prekvapenia. Tu a tam sa
dala nájsť príťažlivá myšlienka,
riešenie, nebolo však medzi nimi nič preAF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm/4-5.6G IF-ED
vratného, čo by mohlo byť odpoveďou na otázku,
Výrobcovia majú rozličné, čiastočne veľmi podnetné
ktorú si kládli mnohí z návštevníkov. Čo sa ešte dá
vymyslieť, aby bolo možné dnešné fotoaparáty ešte via- nápady, zatiaľ ale nie sú z kategórie tých prelomových.
Najnovšie sa presadzuje funkcia rozpoznávania tváre
cej zlepšiť?
(Face Recognition/Detection), ktorá sa pre niektoré
značky stala medzičasom štandardom. V tejto súvislosti
je zaujímavá informácia, že juhokórejský Samsung vo
svojich nových digitáloch využíva technológiu od americkej firmy FotoNation. A práve produkt tejto americkej
spoločnosti s označením FacePro bol na tohtoročnom
PMA jedným z 18 výrobkov, ktoré získali ocenenie DIMA
Innovative Digital Product Award 2007. Pri FacePro ide
o rozpoznávanie tváre určené pre mobilné telefóny – dokáže rozlíšiť až deväť tvárí na jednom zábere a podľa
toho primerane prispôsobiť expozíciu. Zákazníkmi FotoNation sú popri Samsungu aj ďalší poprední výrobcovia
digitálnych fotoaparátov ako Canon, HP, Kodak, Olympus, Nikon, Pentax, Samsung, Sanyo a Sony.
Panasonic zatiaľ rozpoznávanie tváre vo svojich digitáloch neponúka, ale aj jeho vývojoví pracovníci sa usilujú
vybaviť aparáty takými funkciami a prvkami, ktoré fotografom uľahčujú „prácu“ a ktoré sú jedinečné, teda nikto
iný ich neponúka. Do tejto kategórie sa radí širokouhlé
ohnisko – vybavenie prístrojov objektívmi s najkratšou
ohniskovou vzdialenosťou 28 namiesto zvyčajných 35
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milimetrov (EQ 35 mm) bolo dlhý čas doménou Panasonicu. Túto ideu si však zobrali za svoju už aj ostatní
poprední výrobcovia a tak môžeme konštatovať, že 28
mm ohnisko je ďalším zo súčasných trendov, ktoré treba
zaznamenať.
Zabudnúť nesmieme ani na koordináty GPS, ukladané
do metadát fotografií. Na dosiahnutie rovnakého výsledku sa používajú rôzne postupy, využívajúce od základu
iné riešenia. Vždy však ide v konečnom dôsledku o to,
aby fotograf pri prezentácií svojich záberov mohol súčasne aj lokalizovať a predviesť presné miesto na mape,
kde fotografia vznikla. Problematike spojenia GPS a
digitálnej fotografie sa budeme už čoskoro venovať v
našom novom seriáli, ale svoj priestor nájde aj v rámci
tohto článku.

Canon EOS 1D Mark III

Digitálne zrkadlovky

Predaj zrkadloviek už dosiahol také množstvo, že tento
segment trhu nemôže obísť ani jeden veľký výrobca.
Ide totiž o prestíž, no aj o finančný prínos z ich predaja.
Najvyššej kategórii zatiaľ dominuje EOS 1D Mark III a
jeho uvedenie na trh zvýšilo momentálny techologický
odstup Canonu od ostatných firiem. EOS 1D už v treťom
„vydaní“ prichádza s nižšou úrovňou šumu pri vysokých
hodnotách ISO, čo umožňuje urobiť snímky aj pri nízkej úrovni osvetlenia a bez využitia blesku. To pomôže
v situáciách, kedy použitie blesku je zakázané, resp.
nežiadúce.
Špičkovým parametrom je tempo, ktorým aparát exponuje série fotografií – urobiť 110 záberov JPEG (30
RAW) rýchlosťou 10 snímok za sekundu pri ich rozlíšení
10 MPix je kvalitný šprintérsky výkon. Prekonáva tak
reakčné schopnosti človeka a fotografovi uľahčí zachytenie rozhodujúcich okamihov v športovej fotografii alebo v iných situáciách, kde rýchlosť reakcie hrá dôležitú
úlohu. EOS 1D Mark III je momentálne najrýchlejšou
digitálnou zrkadlovkou na svete.
Obrázky sú spracúvané so 14-bitovou farebnou hĺbkou
na kanál oproti doterajším 12 bitom. Canon sa inšpiroval
Olympusom a v Mark III tiež použil ultrazvukový spôsob
čistenia 10 MPix snímača (CMOS vo formáte APS-H) od
prachu. Zaujímavých technických prvkov je v tejto novej
zrkadlovke ešte viacej, ich predstavenie si však necháme do recenzie, na ktorú si však budete musieť počkať,
kým tento model dorazí aj na Slovensko.
Model D40X je cenovo atraktívne rozšírenie portfólia
aparátov so značkou Nikon o ďalšiu zrkadlovku pre
začínajúcich amatérov. V porovnaní s D40 má snímač

s takmer dvojnásobným efektívnym rozlíšením – 10
oproti 6 MPix. Ide o logický krok, ktorým sa má vyplniť medzera medzi D40 a D80. Ixková štyridsiatka sa
tak stala priamym konkurentom Canonu 400D, ktorý
takisto používa „desaťmiliónový“ snímací čip. Obe, D40
aj D40X, sú vlastne totožné. Odlišujú sa iba niekoľkými parametrami. Okrem uvedeného snímača s vyšším
rozlíšením X-kový model má menšiu dolnú citlivosť a
rýchlejšie sekvenčné snímanie. Dôležitým vylepšením
je vyššia výdrž akumulátora – D40X dokáže na jedno
nabitie exponovať až 520 záberov, kým Nikon D40 skončí pri počte 470 (podľa štandardu CIPA).
Súčasne bol predstavený aj nový transfokátor s optickou stabilizáciou obrazu AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55200mm/4-5.6G IF-ED ako cenovo výhodnejšia alternatíva drahých teleobjektívov s vysokou svetelnosťou.
Olympus vystavil hneď dve nové zrkadlovky E-410 a E510, ktoré nadväzujú na predchodkyne E-400 a E-500.
Z nich druhá, E-510, používa mechanickú stabilizáciu
na eliminovanie roztrasenia snímok s využitím pohybu
senzora citlivého na svetlo. Mechanickú stabilizáciu ako
prvá použila Minolta pred niekoľkými rokmi v modeli
Dynax 7D. Zrkadlovku E-1 by mala ešte v tomto roku
(aspoň taká je predstava v Olympuse) nahradiť nová
P-1, ktorej maketu chránenú sklom si mohli poobzerať
aj návštevníci PMA 2007. Uvidíme, či sa na trh dostane už na jeseň alebo možno až o rok. Bude mať telo z
magnéziovej zliatiny a odklopný LCD diplej, zatiaľ nie
je potvrdené, či bude aj otočný (tzv. twist). Odklopným
displejom sú vybavené aj E410 a E-510, nie je však
otočný. Nemajú už snímače CCD, ale nové senzory s
rozlíšením 10 MPix a technológiou Live MOS, pri ktorých Olympus uvádza, že zabezpečujú vyššiu obrazovú
kvalitu. Súčasne umožňujú využitie LiveView – živého

na výstave špekulovalo, že bude disponovať „full frame“
snímačom, ak sa táto informácia potvrdí, Sony vstúpi do
fotografickej extraligy.
Fujifilm začal na americký trh dodávať S5Pro, digitálnu
zrkadlovku vyššej strednej triedy, kompatibilnú s objektívmi Nikkor, jej recenziu ste si mohli prečítať v minulom
čísle DiGi REVUE.
Pentax vystavil stredoformátovú zrkadlovku 645D, čo
má byť jeho profesionálny model budúcnosti. Podľa
informácií z prostredia Pentaxu by 645D mala byť vybavená snímačom s 31,6 milióna obrazových bodov. O
tejto zrkadlovke sa ale hovorí zhruba tri roky a podľa
pôvodných zámerov sa už mala vyrábať a predávať s
18 MPix senzorom.
Zrkadlovku Sigma SD14 so špeciálnymi senzormi Foveon poznáme už nejakú dobu. Pre PMA 2007 v Las
Vegas si firma pripravila enormne veľký objektív APO
200-500mm F2.8 EX DG, telezoom s ohniskovou vzdialenosťou 200 až 500 mm a svetelnosťou f2,8 v celom
rozsahu. Objektív z hľadiska optickej konštrukcie obsahuje štyri elementy SLD (Special-Low-Dispersion) a
pre lepšiu kontrolu nastavenia ohniskovej vzdialenosti a
clony naň výrobca umiestnil aj LCD displej. Počas prepravy je uložený v špeciálnom kufri, ktorý je súčasťou
dodávky. Sigma plánuje doplniť tento gigant o telekonvertor, ktorý zdvojnásobí ohniskovú vzdialenosť, čím sa
dosiahne 400 až 1000 mm pri f5,6.
Smerovaniu k objektívom typu superzoom sa nevyhýba
ani Leica, čo dokázala novinkou Leica D Vario-Elmar
14-150 mm/F3.5-5.6 (EQ kinofilmu 28 – 300 mm). Objektív určený pre systémy 4/3 používa osvedčený optický stabilizátor Mega O.I.S. a rýchly, tichý ultrazvukový
pohon, ktorému Leica dala označenie XSM (Extra Silent
Motor).

Foto: Bill Fitzpatrick

náhľadu scény. Model E-510 je ďalším výrobkom z
osemnástky, ktorá si odniesla ocenenie DIMA.
Spoločnosť Sony na tohtoročnom PMA prezentovala
makety dvoch zrkadloviek. Prvý model pre pokročilých
amatérov by sa do predajní mal dostať údajne ešte v
tomto roku. Bude disponovať úplne novým snímačom,
obrazovým procesorom BIONZ a stabilizáciou Super
SteadyShot. Pri druhom, väčšom ide o prístoj pre profesionálnych fotografov a platia preň všetky údaje, uvedené pri prvom modeli. V súvoslosti s druhým modelom sa
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Superzoom od Tamronu s ťažko vysloviteľným označením AF 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD stabilizuje
obraz pomocou technológie Vibration Compensation. Objektív dodávaný s bajonetovým upevnením pre
zrkadlovky Canon a Nikon je vhodný aj pre aparáty s
plnoformátovými snímačmi.

Kompaktné fotoaparáty

Zdalo sa, že nemá veľký zmysel pokračovať vo zvyšovaní rozlíšenia snímačov v kompaktných digitáloch.
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ský trh a budeme ich môcť otestovať. Zatiaľ nás zaujal
ich elegantný vzhľad a farebná rôznorodosť.

GPS – tip pre budúcnosť

Foto: Bill Fitzpatrick

No marketingoví pracovníci presvedčili „sviatočných“
fotografov, že viacej MPix znamená aj vyššiu kvalitu
a v dôsledku toho sa rozlíšenie posunulo ešte ďalej.
Vzhľadom na malé rozmery snímačov, ktoré sú prvým
predpokladom pre malé rozmery kompaktov, sa súčasne zvýšili problémy so šumom. Prvým kompaktom s 12
MPix rozlíšením bol Sony DSC-W200, potom nasledovali ostatní výrobcovia. Napr. Nikon s Coolpixmi.
Pri väčšine na PMA vystavených kompaktoch ide o menšie vylepšenia, ktoré sa viditeľne prejavili vyšším číslom
modelu. Taký HP R837 poteší priateľov zvierat, pretože
tento aparát so 7,2 MPix snímačom prichádza popri klasickom automatickom odstránení javu červených očí aj
s inou podobnou funkciou. Za označením pet-eye fix sa
skrýva automatická korektúra jasnozelených očí zvierat,
ktoré vznikajú pri ich nasnímaní s využitím blesku.
Inou tendenciou je v nadväznosti na rozvoj bezdrôtových sietí dopĺňanie kompaktov o WiFi funkcionalitu,
resp. schopnosť pracovať v bezdrôtových sieťach.
Sony predviedlo prvý digitálny fotoaparát s podporou
WLAN a DLNA (Digital Living Network Alliance) kompatibilných prístrojov ako televízorov, počítačov, no aj
iných fotoaparátov či domácich kín. Sony Cyber-shot
DSC-G1 je veľkorysý nielen pokiaľ ide o veľkosť displeja
(uhlopriečka 3,5 palca), ale tiež pri integrovanej pamäti (2 GB), že by ďalší trend v kompaktoch budúcnosti?
Poriadok v uložených snímkach zabezpečuje systém na
správu obrázkov a vďaka konektoru na pripojenie slúchadiel možno tento aparát využiť takisto ako prehrávač
MP3 súborov.
Olympus mju 780 ponúka klasický dizajn radu mju s vodeodolných telom, 5× optickým zoomom 36 – 180 mm
(EQ 35 mm), stabilizáciou obrazu a efektívnym rozlíšení
7,1 MPix. Zaujal i nový SP-550 UZ s 18× zoomom, ohniskovou vzdialenosťou 28 až 504 mm (EQ 35 mm) a
optickou stabilizáciou. Jeho recenziu uverejňujeme na
dvadsiatej strane. Olympus SP-550 UZ bol asociáciou
DIMA (Digital Imaging Marketing Association), podobne ako model mju 770 SW, takisto ocenený za inovatívnosť. Pri mju 770 SW treba v prvom rade zdôrazniť
odolnosť proti účinkom chladu a vodotesnosť až do
hĺbky 10 metrov.
Canon vsadil pri modeli TX1 s rozlíšením 7 MPix na
schopnosť nakrútiť kvalitný videozáznam. Ide o univer-
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zálne riešenie pre permanentných cestovateľov, ktorí pri
svojich potulkách po svete ocenia takéto spojenie dvoch
možností v jednom prístroji.
Panasonic 11 nových kompaktov z radu Lumix predstavil v Paríži už vo februári a my sme o nich informovali v
DiGi REVUE 3/2007.

Nová značka medzi kompaktmi

Vari najväčším prekvapením PMA bol vstup novej značky
na trh digitálych kompaktov. Výrobca, ktorý rozšíril rady
firiem ponúkajúcich kompaktné digitálne fotoaparáty,
je známy z iného priemyselného odvetvia. Za značkou
General Imaging sa totiž skrýva americká spoločnosť
General Electric (GE) a jej plány do budúcnosti sú
veľmi ambiciózne. V priebehu piatich rokoch sa chce
stať jedným z troch najväčších výrobcov digitálnych
fotoaparátov na svete.
Na začiatok sa firma prezentovala hneď ôsmymi prístrojmi – A730, A830, E850, E1030, E1040, E1240,
G1 a X1, ktoré doplnila o fototlačiareň formátu 10 ×
15 centimetrov. Aparáty General Imaging sú vybavené
snímačmi s veľkosťou od 7 do 12 MPix a majú sa predávať za 150 až 400 dolárov, čo by pri kurze 25 Sk za
1 USD našej permanentne sa posilňujúcej meny bolo
medzi 3750 a 10 000 korunami.
Predovšetkým malý model G1 ako aj X1 s 12-násobnou transfokáciou a stabilizátorom obrazu
sú zaujímavé pre ambicióznych fotografov.
Ukazuje sa, že produktom nového výrobcu pomôžu presadiť sa na trhu nielen
parametre prístrojov, príťažlivý dizajn
a cena, ale v rámci USA aj dobré
meno firmy General Electric.
Zo spotrebiteľského prieskumu vyplynulo, že okolo
80 % Američanov by sa
ku kúpe fotoaparátu od
GE nestavalo odmietavo, pretože dôveruje
značke General Electric.
Hodnotiť kvalitu obrazu zatiaľ
nemôžeme, posúdiť sa bude dať
až v prípade, že sa aparáty General Imaging dostanú aj na sloven-
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Táto funkcia sa digitálnym fotoaparátom relatívne dosť
dlho „vyhýbala“, kým súčasťou vreckových počítačov
(alebo ako doplnková možnosť) sa stala už dávnejšie.
Teraz sa pridali aj výrobcovia digitálov a stojíme na začiatku masívneho rozšírenia GPS aj v segmente trhu s
fotoprístrojmi a takisto príslušenstva pre ne.
Pridávanie zemepisných súradníc do EXIF dát fotografií
sa označuje anglickým výrazom geo-tagging a možností
ako spomínané informácie vkladať do snímok je viacero.
Môžu na to poslúžiť externé prijímače GPS, no aj moduly predávané ako príslušenstvo fotoaparátu. Niektoré,
najmä novšie modely digitálov, majú prijímač pozičných
signálov integrovaný priamo v sebe.
Prvý významný krok v GPS urobila firma Sony vlani v lete
a v jej sortimente je teraz GPS modul novej verzie, ktorý
spolupracuje s takmer všetkými modelmi z jej produkcie. Zaznamenávaniu presnej pozície pri exponovovaní
snímok sa ďalej nevyhýba ani Samsung a takisto Ricoh
má v ponuke GPS jednotku pre aparát Caplio 500 SE.
Firma Jobo pripravila prístroj photoGPS, ktorý vzhľadom
pripomína externý blesk a aj sa upevňuje na miesto vyhradené pre doplnkové zábleskové zariadenie.
Z trocha iného súdka je technológia SwGPS SnapShot
od firmy NPX Software. Využíva čip s rozmermi 5 × 5
mm, ktorý môže byť priamo vo fotoaparáte alebo v malom module, ktorý sa pripevní do sánok pre doplnkový
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Zatiaľ ide o prototyp, pri spustení hromadnej výroby sa cena čipu má pohybovať
medzi 2 až 4 dolármi. Výhodná cena by
spolu s nízkymi nárokmi na zásobovanie energiou mohla presvedčiť známych
výrobcov digitálov. Uvidíme, či sa s technológiou SwGPS SnapShot v blízkej budúcnosti stretneme v nových modeloch
fotoaparátov.

Tlačiarne a ostatné

blesk. Nóvum tohto riešenia spočíva v spôsobe spracovania údajov o pozícii. Čip je väčšinu času neaktívny,
až pri exponovaní záberu sa „zobudí“ a bleskurýchlo
stiahne dáta, ktoré družice GPS vysielajú, uloží ich a
opäť prejde do „latentného spánku“. To prináša veľmi
nízku spotrebu a tak zariadeniu jedna batéria vydrží na
zásobovanie energiou aj celý rok.
Logika tu vychádza z toho, že pri fotografovaní presné určenie polohy nie je v danom momente potrebné.
Nejde o navigáciu ako v automobile alebo orientáciu v
teréne ako pri turistike. Čip sa iba postará o získanie a
uloženie spomínaných dát z družíc a k učeniu zemepisných koordinátov dôjde až pri spracovaní fotografií v
počítači. Softvér SnapShot sa vtedy cez internet pripojí
k serveru, na ktorom sú uložené historické dáta z tzv.
efemerid (parametrov dráh družíc) a z nich počas niekoľkých sekúnd zistí presné zemepisné súradnice a tie
pridá ku snímke.

Veľká trojka v kategórii domácich fototlačiarní – Canon, Epson a Hewlett-Packard – ponúka vysokú kvalitu výtlačkov
s odolnosťou proti účinkom svetla vďaka použitým
pigmentovým atramentom vyše 100 rokov. Kto nepožaduje takú vysokú stabilitu, ale hľadí skôr na finančnú úsporu pri zachovaní živých farieb, dáva prednosť
lacnejším tlačiarňam s vodou rozpustnými atramentmi.
Takou je novinka od Epsonu, Stylus Photo 1400 formátu do A3, ktorá sa takisto pýši ocenením DIMA. A cenu
DIMA za inováciu získali aj veľkoplošné plotre HP De
signjet Z2100 a Z3100.
Na koniec sme si nechali farebné filmy Kodak Farbwelt
100 a 200, ktoré dokazujú, že výrobcovia ešte stále nezabudli na domácich fotografov. Inovované filmy s citlivosťou 100 aj 200 ISO a vylepšeným podaním farieb
Kodak predstavil priamo na PMA 2007.

veľtrhov týmto podujatiam moc neprospieva. Zrejme aj
to v spojení s nedostatkom „ozajstných“ noviniek prispelo k nižšej návštevnosti marcového PMA 2007.
Napriek spomaleniu tempa, ktorým sa digitálna fotografia vyvíja, výrobcovia pripravujú toľko nových modelov digitálnych prístrojov, že jednoducho nechcú a ani
nemôžu čakať s ich prezentáciou na pevne stanovené
termíny výstav. Takisto konkurečný tlak ich vedie k tomu,
aby s informáciami o novinkách prichádzali hneď, ako
sú pripravení vstúpiť s nimi na trh.
No hemženie vo výstavných halách, to ľudské „mravenisko“, má svoju príťažlivosť. Ide nielen o pozretie si a
skonfrontovanie rôznych výrobkov na jednom mieste, v
jednom časovom úseku. Zmysel a význam má aj vzájomný kontakt medzi ľuďmi, priama komunikácia, výmena názorov a informácií. Preto veríme tomu, že spomínané akcie budú existovať aj v budúcnosti.

Záver

Predstavovanie a ohlasovanie uvedenia na trh nových
modelov fotoprístrojov pred termínmi konania výstav a
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