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A fényképezés digitális forradalma –
forradalom a digitális fényképezésben

• A cím indoklása
• Időskála bemutatása (korszakok)
• A digitális váltás is forradalom a fotótechnikában 

(indokok)
• Jelenleg (az utóbbi 3-4 évben) a digitális fényképezés 

magáratalálása, forradalmi változásai figyelhetők meg
• A digitális fotótechnika néhány, forradalminak tekinthető 

újdonságának rövid bemutatása
• Összegzés: mostanában teljesedik ki igazán a digitális 

fotótechnika    (filmes – digitális összehasonlítás )

Nagy Sándor
Debreceni Egyetem

TTK, Kísérleti Fizikai Tanszék
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A cím indoklása

A cím két része két, figyelemre méltó megállapításra utal:

• A digitális technika megjelenése forradalmi változást hozott a fényképezésben;

• A digitális technika még nagyon fiatal, talán épp napjainkban éli a magáratalálás, 
kiteljesedés időszakát (forradalmi változásokat sejttető újdonságok megjelenése utal 
rá).

A következő oldalon levő időskála szemlélteti
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A fényképezés technikai 

fejlődésének időskálája, 

filmes és digitális 

korszakok

A filmes fényképezés érdemi 
története mintegy 175 évre tehető, a 
digitálisé 20 év sincs.

A digitális fényképezés 1991-96 
között alakult ki, de a múlt század 
utolsó éveiben terjedt el (az igényes 
fotósok körében 1999. óta).

Napjainkban (nagyjából 2008-tól) 
olyan jelentőségű digitális 
újdonságok jelennek meg, mint a 
filmes technikában 1925-39 között 
(akkor teljesedett ki a filmes 
fotózás – ma ilyen korszakot él át a 
digitális?).
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A digitális technika megjelenése forradalmi változást 
hozott a fényképezésben

• az azonnal megjelenő kép „varázsa” – azonos idejű élmény;

• soha nem látott széles körben elterjedt, használata rendkívül leegyszerűsödött; 
• a „digitális sötétkamra” a képek utófeldolgozását széles körben hozzáférhetővé tette;
• a hivatásosok és fotóművészek is tömegesen áttérnek a digitális fotózásra (vagy 

kombinált munkafolyamatra) – ennek okai: 
– gyorsaság (a fotóriportereknek különösen fontos) – akár azonnal küldhető a fotó 

a szerkesztőségbe, számítógép-hálózaton vagy „telefonon”, 
– kényelmesebb és sokkal sokrétűbb kreatív utófeldolgozás lehetősége, 
– a végeredmény papír-nyomata bármikor tökéletesen reprodukálható, 
– mára a teljesítőképessége felülmúlja a filmesét (erről az előadás végén) 

felbontóképességben, dinamika-tartományban, leginkább érzékenységben.

Nem kell az előhívásra várni, a felvétel a fényképe-

zőgép monitorán azonnal megjelenik, belenagyítva 

a részletei is megvizsgálhatók. 2009. óta van olyan 

kompakt digitális gép (Nikon COOLPIX S1000pj)  

is, amelyik beépített kivetítőt is tartalmaz, ami az 

elkészült felvétel nagyobb méretben történő 

azonnali bemutatását is lehetővé teszi (a Polaroid 

instant gépei modern utódjának is tekinthetjük). A 

cég 2010-ben és 2011-ben is frissítette ezt a 

modellt, S1100pj ill. S1200pj néven
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Az utóbbi 3-4 évben megjelent, „forradalmi” változásokat 

sejttető újdonságok a digitális fotótechnikában:

• a tükörnélküli, cserélhető objektíves rendszerek (MILC), az elektronikus 
kereső (EVF) és a monitor fejlődése; 

• a lencsehibák szoftveres korrigálása a fényképezőgépben;
• a Fujifilm FinePix X100 hibrid keresője; 
• a hibrid autofókusz ( Fujifilm, Nikon 1); 
• a „fokusz peaking” (Sony, Ricoh); 
• Fény-mező fényképezés (Light Field Photography);
• az MIT gyorsfényképezőgép; 
• az egypixeles fényképezőgép; 
• a mobiltelefon, okostelefon, táblagép használata a fényképezésben, az 

okosfényképezőgép;
• a hosszú távú archiválás lehetséges megoldása (DVD 1000 évre). 

Ezek (és más újdonságok) hatására a fotótechnika akár forradalminak 
tekinthető átalakuláson megy át, „magáratalál” a digitális technika, azaz a 
korábbinál sokkal jobban kihasználja a digitális technikában rejlő 
lehetőségeket (eddig inkább csak „átültette” a korábbi filmes 
megoldásokat a digitálisba).
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Forradalmi újdonságok 1/15

Bevezetés a tükör nélküli rendszergépekhez (MILC) 1/2
• Az igényes fotós már jó ideje rendszergéppel (cserélhető objektíves géppel) 

dolgozik.
• A filmes időszakban ennek két változata terjedt el: 

– a távmérős gép (kicsi, könnyű, a 20. sz. közepén népszerű), és
– az egyfényaknás tükörreflexes (Single Lens Reflex – SLR) gép. 

Az utóbbi vált uralkodóvá a 20. század második felében, egyedülálló                                    
tulajdonságának köszönhetően, hogy a TTL (lencsén át működő)               
tüköraknás optikai keresőben minden objektívvel, előtéttel ponto-
san ugyanazt a képet mutatja, mint ami az érzékelőre kerül.                                  
Ennek ára a felcsapódó tükör nagy helyigénynyel, és számos                                                   
egyéb hátrányos következménnyel.

• A digitális korszak igényes fotósoknak szánt rendszergépéről –
a digitális tükörreflexes gépről (dSLR) – némi egyszerűsítéssel                               
azt mondhatjuk, hogy filmes elődjétől csak az érzékelőjében                       
különbözik (cserélhető film helyett beépített elektronikus                              
érzékelő).

Távmérős Leica

Nikon SLR

SLR – elvi felépítés Canon SLR rendszer objektív-kínálata
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Forradalmi újdonságok 2/15          Bevewzetés a MILCekhez 2/2
• Ennek a hasznos, de számos hátrányos következménnyel járó                 

megoldásnak az alkalmazása a digitilis gépekben anakronisz-
tikusnak tűnhet, hiszen a digitális kompaktok legelterjedtebb                           
keresője a monitor, ami az érzékelőből folyamatosan kiolva-
sott képet mutatja (azaz TTL), tehát rendelkezik a tüköraknás                            
kereső előnyös tulajdonságával (a használatában a pentapriz-
más SLR-ek keresőjére emlékeztető elektronikus kereső                                    
(EVF) szintén – ezek leginkább a bridzs-gépeken vannak                                                    
jelen). Műszaki okok miatt a kompaktokhoz képest jóval nagyobb méretű érzékelős 
dSLR-ek monitorán csak 2006-2007. óta van élő keresőkép.

Panasonic Lumix FZ60 bridzs gép

Az első, hátoldalán 
monitort tartalmazó 

kompakt, Casio  WQV-10
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Forradalmi újdonságok 3/15        MILCek 
• Kézenfekvő újítás a digitális rendszergépből a tükörakna elhagyása. Az első tükör 

nélküli, cserélhető objektíves gépeket (rendszergépek) 2008-ban jelentette be a 
Panasonic és az Olympus Mikro NégyHarmados (μ4/3) rendszerként. Azonnal 
rendkívüli feltűnést keltett, nagy jövőt, sokan akár a dSLR-ek fokozatos kiszorítását 
jósolták neki, hiszen kiválóan használja ki a digitális technológia adottságait.

• Az új, tükör nélküli rendszerek megfeleltek a várakozásoknak, új kategóriát alkotva a  
dSLR-ek alsó szegmensének erős konkurrensei, már a középső/felső szintet is 
ostromolják. Nincs egységes elnevezésük, leginkább a MILC (Mirrorless Interchangeble 
Lens Camera – tükör nélküli, cserélhető lencsés/objektíves fényképezőgép) és a CSC 
(Compact System Camera – kompakt rendszergép) néven emlegetik.

Panasonic 
és 

Olympus 
μ4/3 

Sony NEX gépek 

APS C méretű 

érzékelővel Sony NEX VG-10 CamCorder, 

azonos érzékelővel és 

objektívekkel
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Forradalmi újdonságok 4/15 Bev. a hibrid AF-hez 1/2

A MILC-ek megjelenése táján a kompaktok 
kontraszt érzékelésen alapuló AF-rendszere 
sokkal lassúbb volt a tükrösökben alkalma-
zott fázis detektálásos AF-nál (ennek mű-
ködése a távmérőéhez hasonló), és a kismé-
retű monitorok felbontóképessége sem volt 
versenyképes a manuális élesség-állítás 
terén a tüköraknáséval. Már az első MILC-
ek bizonyították, hogy mindkét vonatkozás-
ban figyelemre méltó eredmények érhetők 
el, mára ez a különbség tovább csökkent. A 
monitorok/EVF-ek felbontóképessége 
szárnyal, és egyéb, a manuális élesség-
állítást támogató megoldás (focus peaking) 
akár még kedvezőbbé is teheti amannál. 
Nem csak a kontrasztérzékeléses AF 
gyorsult, hanem megjelentek olyan hibrid 
AF rendszerek, amelyek a MILC-eknél is 
lehetővé teszik a fázis detektálásos AF-t.
Az alábbi címen elérhető lapon szimulált, dinami-
kus ábrák rendkívül szemléletesen mutatják be a 
kétféle AF módszer működését: 

http://www.nikon.com/about/technology/life/imaging
/hyspeedaf/index.htm
A jelen és a következő oldal ábrák forrása:
http://www.nikon.co.jp/main/eng/portfolio/about/tec
hnology/nikon_technology/caf/ (jelenleg nem elér-
hető!)

A fázis detektálásos AF működése (távmérés) – tükör kell hozzá
http://www.nikon.co.jp/main/
eng/portfolio/about/technolo

gy/nikon_technology/caf/
felhasználásával

http://www.nikon.com/about/technology/life/imaging/hyspeedaf/index.htm
http://www.nikon.com/about/technology/life/imaging/hyspeedaf/index.htm
http://www.nikon.co.jp/main/eng/portfolio/about/technology/nikon_technology/caf/
http://www.nikon.co.jp/main/eng/portfolio/about/technology/nikon_technology/caf/
http://www.nikon.co.jp/main/eng/portfolio/about/technology/nikon_technology/caf/
http://www.nikon.co.jp/main/eng/portfolio/about/technology/nikon_technology/caf/
http://www.nikon.co.jp/main/eng/portfolio/about/technology/nikon_technology/caf/
http://www.nikon.co.jp/main/eng/portfolio/about/technology/nikon_technology/caf/
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Forradalmi újdonságok 5/15                Bev. a hibrid AF-hez 1/2
Összehasonlításul bemutatjuk a kontrasztérzékeléses AF működését is (a „próbálgatás” 
időigényes). Az alsó képeken a felső képek részlete, kinagyítva, a grafikon a világosság 
változását mutatja pixelenként, egy-egy sorban, a görbék legnagyobb meredeksége a kontraszt. 

http://www.nikon.co.jp/main/
eng/portfolio/about/technolo

gy/nikon_technology/caf/
felhasználásával

http://www.nikon.co.jp/main/eng/portfolio/about/technology/nikon_technology/caf/
http://www.nikon.co.jp/main/eng/portfolio/about/technology/nikon_technology/caf/
http://www.nikon.co.jp/main/eng/portfolio/about/technology/nikon_technology/caf/
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Forradalmi újdonságok 6/15             Hibrid AF
A hibrid autofókusz a kétféle AF-módszer kombinálása. Nincs tükröt igénylő külön 
AF-érzékelő.  A képérzékelő egyes pixeleit használja a fázis detektálásos AF-hoz, így 
tükör nélkül is működik (jó fényviszonyok mellett). Gyenge fényviszonyok mellett 
kontraszt érzékeléses AF-t használ. A FujiFilm és a Nikon alkalmazta esőként, ma az 
összes jelentős fényképezőgép-gyártó használja. 

Fent: a hibrid AF-re 

alkalmas érzékelő 

AF-pixeleinek 

elhelyezkedése.

Balra: az AF-pixelek 

részletesebb 

felépítése.
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Forradalmi újdonsok 7/15  
„Focus peaking”, és Lencsehibák szoftveres korrigálása

A „focus peaking” szolgáltatás a manuális élességállítást hatékonyan támogató sw 
segédeszköz: az éppen éles képrészleteket (vagy azok határvonalait, a képen legnagyobb 
kontraszttal rendelkező helyeket) különleges színezéssel megjelöli. 2011. közepén jelent 
meg néhány digitális fényképezőgép szolgáltatásai között, de a digitális videofelvevőkben 
már korábban használták. Mára csaknem az összes jelentős fényképezőgép-gyártó 
alkalmazza egyik-másik gépében (némelyik régebbi gépei fw frissítésében is). 
A Világhálón számos bemutatása fellelhető, szemléltetése és linkek a következő oldalon
Ezzel gyakorlatilag létrejött a „távmérős gépek digitális változata”. Több igényes, távmérős 
és közép-formátumú gépet rendszeresen használó fotós nyilatkozott rendkívül elismerően 
erről a szolgáltatásról.

A különböző lencsehibák – színi hiba (kromatikus aberráció), gömbi hiba (szférikus 
aberráció), peremsötétedés (vignettálás), stb – összetett lencserendszerekkel korrigálhatóak. 
A gyakran igen sok lencséből álló objektívek ára és tömege többnyire tetemes (a felbontás 
növekedésével egyre kisebb hibák is láthatóak, egyre pontosabb korrigálás szükséges). 
A lencsehibák szoftveres korrigálása a fényképezőgépen belül két vonatkozásban is 
hasznos:
• közepes teljesítménynél a részleges optikai korrigálást szoftveres megoldással egészítik ki, 
ezáltal az objektív tömege, mérete és ára csökkenthető (a μ4/3 rendszer vezette be elsőként) ; 
• a legkiválóbb objektívek maradék hibái már optikailag alig javíthatók tovább, 
hatékonyabb a szoftveres kiegészítő megoldás (a nagy gyártók már  a μ4/3 előtt alkalmazták, 
szűk körben, a profi vázakban, a legkiválóbb objektívekre);

Mind a „focus peaking”, mind a szoftveres korrigálás elképzelhetetlen a filmes technikánál.
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Forradalmi újdonságok 8/15 „Focus peaking”

Forrás: http://sonyalphanex.blogspot.hu/2011/06/sony-nex-focus-peaking-closer-look.html video

Forrás: http://www.youtube.com/watch?v=vqHwXvebZ5s video

http://sonyalphanex.blogspot.hu/2011/06/sony-nex-focus-peaking-closer-look.html
http://sonyalphanex.blogspot.hu/2011/06/sony-nex-focus-peaking-closer-look.html
http://sonyalphanex.blogspot.hu/2011/06/sony-nex-focus-peaking-closer-look.html
http://sonyalphanex.blogspot.hu/2011/06/sony-nex-focus-peaking-closer-look.html
http://sonyalphanex.blogspot.hu/2011/06/sony-nex-focus-peaking-closer-look.html
http://sonyalphanex.blogspot.hu/2011/06/sony-nex-focus-peaking-closer-look.html
http://sonyalphanex.blogspot.hu/2011/06/sony-nex-focus-peaking-closer-look.html
http://sonyalphanex.blogspot.hu/2011/06/sony-nex-focus-peaking-closer-look.html
http://sonyalphanex.blogspot.hu/2011/06/sony-nex-focus-peaking-closer-look.html
http://sonyalphanex.blogspot.hu/2011/06/sony-nex-focus-peaking-closer-look.html
http://sonyalphanex.blogspot.hu/2011/06/sony-nex-focus-peaking-closer-look.html
http://www.youtube.com/watch?v=vqHwXvebZ5s
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Forradalmi újdonságok 9/15 Hibrid kereső
Az optikai kereső képét számos igényes fotós előnyben részesíti a monitor elektroniku-
san előállított képével szemben. A távmérős gépek keresője egy apró távcső (más, 
kompakt gépekben is előfordul), a tükörreflexes gépek keresőjében egy mattüvegre le-
képezett képet látunk. Az elektronikus kép (akár monitoron, akár EVF-ben) előnye, 
hogy a keresőképen számos egyéb ikon, szöveges és grafikus információ is megjelenít-
hető. A FujiFilm cég egyedülálló megoldással állt elő, a két megoldást (optikai távcső-
kereső és EVF) kombináló hibrid keresővel (2011-ben a  kompakt FinePix X100
gépben, majd                                                                                                               
2012-ben annak                                                                                                         
MILC-változatá-
ban, a FinePix                                                                                                                      
X-Pro1-ben.                                                                                                                         
Három módban                                                                                                       
használható:
• optikai, köz-
vetlenül mutatja                                                                                                             
a látványt;
• EVF, TTL,                                                                                                                         
pontosan az ér-
zékelő képét                                                                                                                 
mutatja;
• kombinált, opti-
kai kép, informá-
ciókkal.
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Forradalmi újdonságok 10/15            Fény-mező fényképezés 1/2
Olyan megoldások következnek, amelyek jellemzője a masszív számítógépes feldolgo-

zás, ami csak digitális képekkel lehetséges. Nagyobb részük (egyelőre) távol esik a 
hétköznapi fényképezéstől, inkább tudományos és műszaki alkalmazásuk várható . 

• Ha az érzékelőre leképezett képen (az érzékelő síkjában a fény intenzitásának 
eloszlásán) túl a beérkező fénysugarak irány-eloszlását is rögzítjük, a többlet-
információból kiszámíthatjuk a fény intenzitásának eloszlását az érzékelő előtti, 
vagy mögötti síkokban is (amit akkor kapnánk a hagyományos fényképezéssel, ha 
megváltoztatnánk az élesség távolságát – a képen a B Érzékelő) – azaz utólag 
módosíthatjuk a rögzített kép élesség-beállítását (lásd a következő lapon). Ezt az 
eljárást „fény-mező fényképezés”-nek (Light Field  Photography) nevezzük. Ren Ng  
a Stanford Egyetemen, 2006-ban elkészült PhD értekezésében dolgozta ki az 
eljárást, és az általa alapított „spin-off” cégben kifejlesztette a Lytro fényképező-
gépet, 2012-ben kereskedelmi forgalomba került. Jobbra a Lytro gép elől, és

hátulnézetből.
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Forradalmi újdonságok 11/15              Fény-mező fényképezés 2/2
A Lytro által „élő képek”-nek nevezett felvételek nemcsak átfókuszálhatók utólag (lásd 

az alábbi képeken, vagy a világhálón, pl.: https://www.lytro.com/camera# ), hanem akár térhatású 
képek is, vagy pl. a lencsehibák (aberrációk) is korrigálhatók.

A Lytro gép, monitorán 

az elkészült felvétel

A monitoron megérintett 

képrészre átállítja az 

élességet a gép

… megérintve 

az arcot …

… megérintve a 

tál közepét …

https://www.lytro.com/camera
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Forradalmi újdonságok 12/15          MIT gyorsfényképezőgép
• Az MIT (Massachusetts Institute of Technology – Messechusettsi Műegyetem)

gyorsfényképezőgép egy bonyolult, egész asztalt megtöltő laboratóriumi berendezés, 
amivel elképesztően nagy sebességű sorozatfelvétel készíthető: a képváltások akár 2 
ps-onként kövehetik egymást (1 ps = 1 pikoszekundum = 0,000.000.000.001 s = 10-12 s), 
azaz másodpercenként fél billió felvétel készülne, ha ilyen „sokáig” működtetnék (1 
billió (US: trillion) = milliószor millió = 1.000.000.000.000 = 1012). Ezzel a sebességgel a 
fény terjedését is követhetjük néhány deciméteres távolságon (a képeken – vagy a 
Világhálón mogóképen http://web.media.mit.edu/~raskar//trillionfps/ – egy rövid 
fényimpulzus haladását követhetjük végig egy vízzel telt palackban).

A fényimpulzus a 30 cm hosszú 

palackon kb. 1 ns (10-9 s) alatt fut 

végig, közben 500 felvétel készül

http://web.media.mit.edu/~raskar//trillionfps/
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Forradalmi újdonságok 13/15               Egypixeles fényképezőgép
• Egy digitális kép teljes információ-tartalma (pixelenként) rendkívül nagy (legalább a pixel-

számmal egyenlő bájt). A JPEG                                                                                               
fájl ezt különböző mértékben tömö-
rítve tárolja (akár 1/10 sőt 1/50 mé-
retre). Minél erősebb a tömörítés,                                                                                         
annál feltűnőbb torzulások vannak                                                                                            
a visszaállított képben. A tömörítő
érzékelés során már az adatgyűjtés 

fázisában sor kerül az adatmennyiség csökkentésére. 
A képalkotás esetében a Rice egyetem kutatói kidol-
gozták a tömörítő leképezés eljárást, ami egyetlen 
pixelből (fotodiódából) álló érzékelő alkalmazását 
tette lehetővé, megalkották a fenti ábrán látható séma 
szerinti egypixeles fényképezőgépet. A képet ebben is 
pixelekre bontják, de nem az érzékelőben, hanem egy 
mikrotükrökből álló készülékkel. A tükrök közül 
véletlenszerűen kiválasztottak a rájuk leképezett kép

részletét egy lencsére vetítik, ami azok fényét a fotodiódára gyűjti (a többi tükör máshová). Ezt a 
folyamatot sokszor megismételve (más-más, véletlenül kiválasztott tükrökkel), az így is sokkal 
kisebb adathalmazból, számítással visszaállítható az eredeti kép (lásd balra). Jelentősége a nem 
látható tartományba eső sugárzásokkal előállított képek esetén, ha detektora drága, vagy sok 
pixeles megoldhatatlan, továbbá távérzékelésnél, ha az átviteli csatorna szűk. A tömörítő érzéke-
lés általános jelentősége: már 2007-ben több adat keletkezett, mint a világ teljes tároló kapacitása, 
és az adatgyűjtő rendszerek adatmennyisége évente 58%-kal, míg a tárolókapacitás 40%-kal nő. 



Kutatók Éjszakája 

(2012. szept. 28.)

A fényképezés digitális forradalma ... 

© Nagy Sándor

19

Forradalmi újdonságok 14/15                              Mobiltelefon, 
okostelefon, táblagép (a fényképezésben), okosfényképezőgép

• Bármilyen kép jobb az el nem készült képnél, ezért a legjobb 
fényképezőgép az, amelyik épp kéznél van. Eddig a kis kompakt 
gépek voltak állandóan zsebben hordhatóak. De az emberek jobban 
szeretnek egyetlen, többcélú készüléket hurcolni, több különböző-
nél. A mobiltelefon a legelterjedtebb elektronikus kütyü – nosza, 
tegyünk bele fényképezőgépet is! Ha elég jó minőségű fényképet 
készít, előbb-utóbb kiszorítja a kompakt fényképezőgépeket!

• Az okostelefon iOS vagy Android operációs rendszere 
alkalmazások százezreit, köztük fotós alkalmazások százait kínálja. 
Fotósoknak a közösségi hálózatokra közvetlen képfeltöltést is 
biztosítja – ez vált a fotók terjesztésének legnépszerűbb formájává!

• A táblagép nagyobb képernyőjével további tucatnyi alkalmazási 
lehetőséget kínál a profi fotósoknak is, pl. a fényképezőgép élő 
képének nagyobb (távoli) monitorozását (akár videofelvétel 
módban), sőt a gép távoli vezérlését is.

• A kihívásra reagálnak a fényképezőgép-gyártók. Eredmény:
okosfényképezőgép – Android operációs rendszer fut rajta, SIM-
kártyát tartalmaz (a telefonhálózaton keresztül eléri a        
Világhálót, a jövőben akár telefonálhatunk is vele), de teljes      
értékű és teljesítőképességű fényképezőgép, kezelése    (ergo-
nómiája) fényképezéshez  igazodik. Egyelőre inkább WiFi 
hálózaton keresztül érik el a  Világhálót, de már van SIM-
kártyás is. Korlátozott változatai a (fél)profi rendszergépeken          
is kezdenek megjelenni.

Nokia 808 PurView, 

csúcsfényképező mobil

Táblagép

Polaroid SC1630 okosfényképezőgép
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Forradalmi újdonságok 15/15                Hosszú távú archiválás
• A filmes korszakban a képek hosszú távú megőrzése (archiválása) viszonylag egyszerű fel-

adat volt. A papírképek dobozokban, albumokban száraz, vegyszermentes körülmények 
között akár 100 éves távlatban sértetlenül megőrizhetők. Legfeljebb a színes képek színei 
fakulnak némileg az idő múlásával. Ugyanez érvényes a negatívokra is (azokat gondosan, 
karcolásoktól, ujjlenyomatoktól illik óvni). A klimatizált tároló-helyiség, vagy hermetikusan 
záró doboz pedig már szuper védelmet jelent. 

• A digitális képek (fájlok) hosszú távú megőrzésének problémaköre ellentmondásos. A 
forgalomban levő írható CD-k, DVD-k adattartalmának élettartamát 1-3 évtizedre, egyes 
olcsóbb változatokét még rövidebbre becsülik: a rendkívül nagy sűrűséggel felírt információ 
az adott felírási technológia mellett (az adatokat felületi, reflektáló festékréteg őrzi) fokoza-
tosan „elhalványodik”. A merev lemezek is időről időre meghibásodnak, tartalmuk elvész 
(különleges módszerekkel, esetleg, részben, helyreállítható). 

• A másik gond a kompatibilitás: a rendkívül gyors technológi-
ai fejlődés eredményeként az alkalmazott tároló megoldások                                                         
többnyire 1-3 évtized alatt elavulnak, lecserélésre kerülnek                                                   
újabbakra, és a régit működtető meghajtók (mind hardver,                                                           
mind szoftver vonatkozásban) eltünnek a használatból (ki                                           
emlékszik még a floppy-lemezekre, de még inkább, kinek                                                                          
van olyan meghajtója, ami a rájuk írt információt olvasni, értelmezni tudja, különösen a 
régebbi típusú „nagy” floppykat – a 8”-es lemezt 1976-ban, az 5 1/4”-est 1978-ban, a 3 ½”-
est 1986-ban vezették be). 

• Egy Lehi (Utah, USA)-beli start-up cég, a Millenniata, Inc. találta meg a helyes utat. „Kőbe 
kell vésni” az információt, az nem halványul el, akár 10.000 év alatt sem. A kifejlesztett M-
DISC adathordozója kő-szerű szervetlen anyag, amibe nagyteljesítményű lézer-nyaláb vési a 
jeleket. Élettartamát a polikarbonát hátlap korlátozza, független cég vizsgálata szerint 1000 
évre becsülhető. Speciális íróval írható, de hagyományos DVD-meghajtóval olvasható. Ha 
elterjed, talán hosszú távon fennmarad a kompatibilis meghajtó!
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Összegzés, Filmes-digitális összehasonlítás
• A látottak/hallottak után talán mindenki egyetért : a digitális fotótechnika napjaink-

ban izgalmas (forradalmi) fejlődésen megy át, lehetőségeit jobban használja ki.
• Összehasonlítva a hagyományossal (filmessel), teljesítőképessége jelentősen felülmúlja (a 

filmest a nosztalgia élteti szűk körben, meg nagyformátumban az ár):
- A film (24mm x 36mm Leica néret) felbontóképessége ISO 50-100-nál (18-21 DIN) kb 16 

MPixelnyi, ISO 1600-nál (33 DIN) legfeljebb 4 MP (lásd a baloldali ábrán). Ma a digitális gépek 
pixelszáma: 10-16 MP általános, a legjobbak 24 MP, a csúcs (Nikon D800) 36 MP, a 
középformátum 80 MP-ig. Következtetés: tájkép- és egyéb statikus téma esetében kevés, 
akciófotózásnál hatalmas a digitális előnye.

- A film dinamika-tartománya hasonló (kb. 7-8 fényérték), de a kis fénymennyiségű (sötét) 
részeken a film „zaja” jelentősen nagyobb (jobboldali ábra). Az igényes digigépek 12-14 bites 
ADC-je 11-13 fényértéknyi dinamikát rögzít, ami RAW-feldolgozásnál megjelenik. A HDR-
technikával tovább növelhető. Az ábrák forrása: http://www.clarkvision.com/articles/film.vs.digital.summary1/index.html

- A filmek legnagyobb érzékenysége ISO 3200, a kompakt digigépeké legalább ennyi, de az 
igényeseké ma eléri                                                                                                          
a 25.600-at (3 fény-
érték többlet), a                                                                                                            
csúcs 204.800 (6                                                                                                             
FÉ többlet – csak                                                                                                              
csillagok fényénél                                                                                                           
(holdmentes, derült                                                                                                          
égbolt alatt) nagy                                                                                                           
fényerejű, stabilizált                                                                                                       
obival kézből készít-
hető világos, jó kép). 

http://www.clarkvision.com/articles/film.vs.digital.summary1/index.html


Kutatók Éjszakája 

(2012. szept. 28.)

A fényképezés digitális forradalma ... 

© Nagy Sándor

22

Köszönöm megtisztelő érdeklődésüket

A fotózás általános kérdései iránt érdeklődőknek ajánlom 

figyelmébe a Világhálón elérhető portálomat: 

http://www.fotoagora.hu

Az előadás témájáról részletesebben olvashat 6 részes 

cikksorozatomban: 

http://www.fotoagora.hu/index.php?option=com_content&task=vie

w&id=266&Itemid=61

A jelen előadás teljes vetített anyaga letölthető: 

http://www.fotoagora.hu/index.php?option=com_content&task=vie

w&id=302&Itemid=1

http://www.fotoagora.hu/
http://www.fotoagora.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=266&Itemid=61
http://www.fotoagora.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=266&Itemid=61
http://www.fotoagora.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=302&Itemid=1
http://www.fotoagora.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=302&Itemid=1

