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Τα πρoϊόντα αυτά προκύπτουν συνήθως
µετά από τις µεγάλες εκθέσεις από τα τέλη
της άνοιξης, λίγο πριν επίσης από την ανα-
µενόµενη  νέα “saison” του φθινοπώρου,
όπου επαναπροσεγγίζονται και πάλι οι
νέες αναβαθµίσεις των υπαρχόντων ή
ακόµα και υποκαθίστανται από τις “προό-
δους” των νέων εκδοχών (National Asso-
ciation of Broadcasters – NAB, Cine
Gear, Show-Biz Expo, Cine-Europe, Inter-
national Broadcasting Convention – IBC,
κλπ): ειδικά η τελευταία συνθήκη όπου
συχνά παρουσιάζεται το φαινόµενο δρα-
στικής αλλαγής του προϋπολογισµού του
“παλαιότερου” (ενός τριµήνου) εξοπλισµού
που κλονίζει την επένδυση που πραγµατο-
ποιήθηκε… Τα πάντα αλλάζουν µε ιλιγ-
γιώδη ρυθµό και πρέπει να προσεγγίζεται
είτε η επένδυση είτε η απλή εφαρµογή στο
επίπεδο ένταξης του εξοπλισµού σε ένα
δηµιουργικό project µε πολύ προσοχή,
κρατώντας παράλληλα µία “ψυχραιµό-
τερη” προσέγγιση, καθώς ήδη η “υπό-
θεση” εικόνα, έχει φτάσει σε ένα επίπεδο
ποιότητας, κύρια στο πεδίο της  αναλυτικής
δύναµης όπως και της δυναµικής ευρύτη-
τας, που είναι αν µη τι άλλο αποδεκτό σε
συνθήκη προβολής σε µεγάλη αίθουσα,
που αποτελεί και το δυσκολότερο ας το
χαρακτηρίσουµε πεδίο, όπου το κριτήριο
της “ποιότητας” τίθεται σε αµφισβήτηση.
Σαφώς βέβαια µετά την έλευση του περί-
φηµου δανέζικου dogme ’95, υπό την αι-
σθητική του miniDV (1997-oρόσηµο), σε
λιγότερο από µια εικοσαετία, η “τωρινή”
HD συνθήκη, όπως αντικατοπτρίζεται και

CANON C 100 Mk-II
Το περασµένο καλοκαίρι στην πόλη, ήταν µια περίοδος (απόπει-
ρας) ανασύνταξης δηµιουργικής εν µέσω µίας ιδιαίτερα αινιγµατι-
κής χρονικής συγκυρίας, όπως και ενηµέρωσης αλλά και
γνωριµίας µε νέα προϊόντα (κινούµενης) εικόνας.
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από την Canon C 100 Mk-II
που θα µας απασχολήσει στην
ανάπτυξη που θα ακολουθήσει,
η απόσταση είναι (ευτυχώς) τε-
ράστια.

Επανερχόµενοι στην ενδιαφέ-
ρουσα κάµερα που προτείνεται
από την Canon, ας σταθούµε
αρχικά στην πρόοδο µεταξύ της
πρωτότυπης C 100 και της τωρι-
νής Mk II, που προέκυψε σε ένα
χρονικό πλαίσιο περίπου δυό-
µισι ετών (η C 100 “ανακοινώ-
θηκε” τον Αύγουστο του 2012)
αφού είχαν προηγηθεί οι
C300, C500, όπως και η πρό-
σφατη αναβάθµιση της C300 (επίσης ως) Mk II,
πάντα στο επίπεδο ψηφιακών κινηµατογραφικών µη-
χανών λήψης µε αισθητήρα super-35mm (24.6mm x
13.8mm), χωρίς να παραλείψουµε πως η C 100 Mk-
II, παραµένει µία HD ανάλυσης µηχανή λήψης, σε
ένα περιβάλλον που έχει σχεδόν ξεπεράσει “ψυχο-
λογικά” την 2Κ-ανάλυση, αναµένοντας την οριστικο-
ποίηση της αντίστοιχης 4Κ. 
Καθώς δεν µας είχε δοθεί η ευκαιρία να χρησιµοποι-
ήσουµε την “πρωτότυπη” C 100, καταφύγαµε στον
αγαπητό συνεργάτη της MC Manios, Ανδρέα Μαυ-
ρογιάννη, ο οποίος συνοψίζει τις “προόδους” στα
εξής πεδία:

• Νέος πιο εξελιγµένος επεξεργαστής Digic DV 4.
Βελτιωµένη ποιότητα εικόνας, ευαισθησίες ISO από
320 ως 102.400 µε χαµηλό θόρυβο. Βελτιωµένο
σήµα εγγραφής στην κάµερα ή σε εξωτερικό εγγρα-
φέα  4:2:2 µέσω HDMI output.
• Νέο viewfinder (όµοιο µε C300). Μεγαλύτερο, µε
rubber eyecup και υψηλότερη ανάλυση. Επιτρέπει
θέαση υπό κλίση. ∆ιαθέτει Viewfinder Magnification
Location Shift: µε την υποβόηθηση του joystick επιλο-
γέα του menu, µετατοπίζεται η µεγέθυνση για έλεγχο
του focus, σε ποικίλα πεδία της σύνθεσης του κά-
δρου. 
• Νέα οθόνη, τοποθετηµένη αριστερά και όχι πίσω
µε περισσότερες επιλογές στην τοποθέτησή της.
Πλέον διαθέτει joystick και 3 πλήκτρα: εφικτός ο
έλεγχος της κάµερας χωρίς handgrip.
• Επιλογή AF και Face AF (1 ή 2 πρόσωπα)

• 59.94P & 50.00P
• Codecs εγγραφής είτε AVCHD είτε MP4 (28 & 35
Mbps αντίστοιχα), όπως και µε επιλογή χωριστή (ανά
slot-κάρτας/δηλαδή και αµφότερα παράλληλα µε
διπλή εκδοχή εγγραφής και στους δύο προσφερόµε-
νους Codecs)
• Εκδοχές Slow & fast motion (MP4)
• WiFi (file sharing & remote control)
• Ενσωµατωµένο µικρόφωνο.
• Canon Log LUT (Look Up Table) που επιτρέπει
ορθή θέαση εικόνας σε µόνιτορ µέσω HDMI, µε επι-
λογή εκδοχής εικόνας που ερµηνεύει το χαµηλού κο-
ντράστ σήµα τύπου Log που εγγράφεται πρωτότυπα.
• Waveform & Vector scope display.
• 2 επί πλέον πλήκτρα-assign buttons (σε σύνολο
17). 
• ∆ιαφανές κάλυµµα καρτών SD στο σώµα της µηχα-
νής (για να φαίνεται αν υπάρχει κάρτα στις προβλε-
πόµενες υποδοχές, χωρίς την ανάγκη ανοίγµατος).
• Πλήκτρο απενεργοποίησης VF (για οικονοµία κατα-
νάλωσης µπαταρίας).
• Εύκολα αναγνωρίσιµο κουµπί REC (κόκκινο).
• Peripheral Illumination Correction: αποτρέπει το
“βινιετάρισµα” (όπως και κάθε οπτική εκτροπή τύπου
fall-off,  από χρήση ποικίλων formats-φακών “διορ-
θώνοντας” αντίστοιχα τα άκρα της περιµέτρου της ει-
κόνας).
• Συµβατότητα µε GPS.
• Αθόρυβα πλήκτρα.
• Σπειρώµατα 1/4" και 3/8” (στη βάση του σώµα-
τος της µηχανής λήψης για σχετική συνδεσµολογία σε
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κεφαλές).

Ακολουθούν οι προδιαγραφές αποκλειστικά του νέου
µοντέλου Mk II:
• Super 35mm CMOS αισθητήρας (24.6 x 13.8
mm), περιλαµβάνει 3840 x 2160 pixels (8.29
megapixels ενεργά) & 4206 x 2340 pixels, (9.84
megapixels σύνολο) / µε 6.4 µm cell pitch (µέγεθος
εικονοστοιχείου) 
• 1080p: 23.98, 25, 29.97, 50, 59.94
• 720p: 23.98, 25, 29.97
• 640 x 360: 23.98, 25, 29.97
• ISO 320 ως 102.400 µε επιλογές ανά 1/3
• Dual Pixel CMOS AutoFocus & Face Detection AF
(µε φακούς σειράς STM)
• Canon Log LUT Support στην έξοδο HDMI
• Εγγραφή σήµατος 4:2:0 σε τύπου SD κάρτα, πρό-
βλεψη 4:2:2-uncompressed, µέσω HDMI
• ∆ιπλές SDHC/SDXC υποδοχές καρτών εγγραφής
• AVCHD: 28, 24, 17, 7 Mb/s
• MP4: 35, 24, 17, 4, 3, Mb/s
• 40% αργή κίνηση ως 250% γρήγορη (MP4-Codec)
• AAC εγγραφή ήχου
• Ενσωµατωµένη υποστήριξη 2.4GHz & 5GHz WiFi
• Ενσωµατωµένο µικρόφωνο συν υποδοχή στο επι-
πλέον επάνω προσαρµοζόµενο χερούλι
• Οθόνη 1.23MP OLED µετατοπίζεται πλάϊ (270º)
της µηχανής λήψης & περιστροφή 360º
• Ηλεκτρονικό σκόπευτρο µεγέθους 0.45" ανάλυσης
1.23 MP

Ας επανέλθουµε όµως σε κάποια βασικά, καθώς η
αληθινά πρώτη µας επαφή µε την κάµερα, πραγµατο-
ποιήθηκε στο πλαίσιο σχετικού master class στη
Σχολή Κινηµατογράφου του ΑΠΘ, όπου διδάσκεται
το αντικείµενο της ∆ιεύθυνσης Φωτογραφίας Κινηµα-

τογράφου και όπου µας δόθηκε η ευκαιρία να απο-
κτήσουµε µία πρώτη εµπειρία µε την Canon C100
Mk II, καταγράφοντας επίσης τις εντυπώσεις των νέων
κινηµατογραφιστών στους οποίους κύρια απευθύνε-
ται, ενώ ας προστεθεί πως το συγκεκριµένο µοντέλο
αποτελεί και ένα υποδειγµατικό  εκπαιδευτικό “εργα-
λείο” επίσης. 
Θα σταθούµε σε αυτό που πραγµατικά µας εντυπω-
σίασε: απουσία rolling-shutter γνωστού και ως jello-ef-
fect. Σε συνδυασµό µε το “σωστό” βάρος της
µηχανής λήψης, επιτρέπει επιτέλους λήψεις “στο-
χέρι”, χωρίς την ενοχλητική παραµόρφωση µε τη
γνωστή κλίση που παίρνουν οι κάθετες συνθήκες της
σύνθεσης του κάδρου. Κατά την άποψή µας, καθώς
πρόκειται για HD-camera αποκλειστικά και σε συν-
δυασµό επίσης µε την έξοχη ευαισθησία του αισθη-
τήρα, προτείνεται ένα σύστηµα στιβαρό και γιατί όχι
υποδειγµατικό για συγκεκριµένα περιβάλλοντα δηµι-
ουργίας οπτικοακουστικού υλικού στο υψηλότερο δυ-
νατό επίπεδο. Αυτά θα µπορούσαν να αποτελούν
κάθε τύπο δηµιουργικού προϊόντος τεκµηρίωσης,
video-clip, video-art, βιοµηχανικό “ντοκιµαντέρ”, κα-
ταγραφή µυστηρίων (γάµοι-βαφτίσια), ταινία µικρού
και µεγάλου µήκους µυθοπλασίας, πάντα υπό την
προϋπόθεση ότι ο πιθανός χρήστης γνωρίζει το
βάθος χρώµατος και τα όρια επεξεργασίας που προ-
βλέπονται από τον προτεινόµενο Codec-εγγραφής. 
Είναι επί τη βάση αυτής της γνώσης που πρέπει να
συνυπολογιστεί η αξία που προτείνεται από τη χρήση
της Canon C 100 Mk II: δυστυχώς είναι λάθος,
ακόµα περισσότερο σήµερα που προτείνονται κυριο-
λεκτικά άπειρα συστήµατα εκδοχών καταγραφής οπτι-
κοακουστικού υλικού, από κάθε µεγέθους –
ευαισθησίας –τύπου - ανάλυσης  αισθητήρων στις
υπάρχουσες, αλλά και σε αυτές που θα “έρθουν” µη-
χανές λήψης, να υπάρχει προσδοκία για αυτό που θα
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µπορούσε να ήταν µία κάµερα… Είναι απλά ορθό-
τερο, να εντάσσεται δηµιουργικά ένα σύστηµα εικό-
νας στις ανάγκες που δηµιουργούνται ή ακόµα και να
προσαρµόζεται το σύστηµα στο περιβάλλον εφαρµο-
γής του, καθώς τα προτεινόµενα standards είναι αν
µη τι άλλο ικανοποιητικά. 
Εµβαθύνοντας στον ανωτέρω προβληµατισµό, η
Canon C 100 Mk II  στη βασική της ευαισθησία
(850 ISO) και άνω (σύµφωνα µε τον κατασκευαστή),
“διαθέτει” υψηλή δυναµική ευρύτητα συνόλου 12-
Stop, σε συνθήκη Canon Log Gamma (5.3 στη φω-
τεινή περιοχή & 6.7 αντίστοιχα/shadow-areas), µε
απαιτούµενη επίσης αντίστοιχη χρωµατική επεξεργα-
σία στο περιβάλλον του post-production, επί τη βάση
επίσης ενός Codec που δεν επιτρέπει ακραίες παρεµ-
βάσεις. Οι δύο προτεινόµενοι Codecs (AVCHD &
MP4) είναι αµφότεροι “επιπέδου” H.264,  δηλαδή
αρκετά συµπιεσµένου σήµατος αρχείου (ας το χαρα-
κτηρίσουµε τύπου ανάλυσης Blu-ray), ενώ στα δοκι-
µαστικά-test που µελετήσαµε, οµολογουµένως το bit
rate (35Mbps) που προβλέπεται από την επιλογή
MP4, πράγµατι (κατά την άποψή µας) οδηγεί σε “οµα-
λότερη” ποιότητα εικόνας, αν και οι απόψεις διίστα-
νται, ιδιαίτερα στα σχόλια που αναφερόµαστε στο
πεδίο των χρήσιµων links που ολοκληρώνει την πα-
ρουσίασή µας (ακόµα περισσότερο σε αυτά που
αφορούν τη σύγκριση της Canon C 100 Mk II, µε
την προηγούµενη εκδοχή της). 
Στο επίπεδο ευαισθησίας, πράγµατι η πρόοδος είναι
εντυπωσιακή, καθώς (στις συγκεκριµένες δυνατότητες
και προδιαγραφές των Codecs πάντα) ως τα 6400
ISO (τριπλάσια σχέση από την αρχική), απουσιάζει ο
θόρυβος, που εµφανίζεται σε αποδεκτό επίπεδο ως
τα 20000 ISO, ενώ και στην “απιθανότητα” των

102400 ISO, που “πιθανά” να έχει µία ακραία
εφαρµογή, δεν µπορεί να ειπωθεί πως δεν υπάρχει
µία εικαστικότητα αφηγηµατικής εκδοχής που δεν
είναι χρήσιµη. 
Επανερχόµενοι στη µηχανή λήψης αυτή καθαυτή,
καθώς δε δεν ανήκουµε στους Canon-users σε επί-
πεδο HDSLR, ούτε διαθέτουµε αντίστοιχη εµπειρία
από την πληθώρα µοντέλων που έχουν προταθεί όλα
αυτά τα χρόνια, παρά µόνον στο επίπεδο των υψη-
λού επιπέδου “επαγγελµατικών” κινηµατογραφικών1

ή και παλαιότερα video-φακών, ενώ σαφώς παρακο-
λουθούµε την εξελικτική πορεία της εταιρίας, µοιραία
οι αναφορές µας ανήκουν στο επίπεδο εκτεταµένης
χρήσης προηγούµενων HD-µοντέλων όπως η θαυµά-
σια XF-300/3052: το µενού της Canon C 100 Mk II
είναι ακριβώς της ίδιας προσέγγισης και δοµής επί-
σης, κάτι που πράγµατι διευκολύνει. Τα πολλαπλά as-
sign-buttons, είναι σαφώς “θέµα-συνήθειας”, όπως
και προβλέπουν όλες τις πιθανότητες διευκολύνσεων:
ξεχωρίζουµε τις εργονοµικά προβλεπόµενες επιλογές
focus-peaking, waveform-monitor, µεγέθυνση για
έλεγχο εστίασης, color-bars, που αποτελούν την προ-
τεραιότητα στις γρήγορες επιλογές ελέγχου εικόνας
στη διαδικασία του γυρίσµατος, όπως φυσικά και τα
αντίστοιχα buttons που αφορούν ευαισθησία, ταχύ-
τητα ή επιλογή ανοίγµατος  φωτοφράκτη, τέλος δε τα
απαραίτητα status που µας υπενθυµίζουν τις επιλογές
µας, όπως και αυτά που αφορούν τα στοιχεία επιλο-
γών που αναγράφονται στο display του κάδρου και
που άµεσα το “καθαρίζουν” µε το αντίστοιχο assign-
button που επιλέγεται, για ανεµπόδιστη από την πλη-
θώρα πληροφοριών σύνθεση του. Ιδιαίτερα
σηµαντική-απαραίτητη, η “ροδέλα” επιλογής ουδέτε-
ρης πυκνότητας φίλτρων ND αντιστοιχίας 2-4-6 stop,
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ορθά τοποθετηµένη για το συγκεκριµένο σχεδιασµό
σώµατος, χαµηλά αριστερά από την πλευρά του χει-
ριστή. Με “ροδέλα” επίσης ρυθµίζεται και η χειροκί-
νητη επιλογή της έκθεσης, σε άλλο σηµείο του
σώµατος της µηχανής: είναι ορθά τοποθετηµένη στο
πάνω µέρος του hand-grip, µε αντίστοιχη δε επιλογή
από το menu, οι επιλεγόµενες διαβαθµίσεις ορίζονται
ανά 1/3 του stop που αναλογούν σε κάθε “σκληρό”
σταµάτηµα της κίνησης της ροδέλας. Ας υπογραµµι-
στεί εδώ πως πράγµατι η ακρίβεια του ελέγχου της
έκθεσης είναι υποδειγµατική, καθώς ο συνδυασµός
waveform
και display-
“γραµµής”
υπό/υπέρ-έκ-
θεσης (+/-)
στην οθόνη
(όπου κάθε
διαβάθµιση
αντιστοιχεί
σε µισό
stop), έχει
αποτέλεσµα
πλήρη “επα-
λήθευση” της
έκθεσης,
όπως και επι-
βεβαίωση
για πιθανή
αµηχανία,
τέλος δε
είναι σχεδόν αδύνατον να επιλεγεί λανθασµένη εκτί-
µηση, καθώς και το assign-button #12 που αφορά
push auto iris, είναι και ακριβέστατο καθώς συνάδει
απόλυτα µε κάθε επιλογή, ενώ και από µόνο του
είναι χρησιµότατο σε ταχύτατης αντίδρασης επιλογή
έκθεσης. Γενικά αυτή η τριπλή συνθήκη συνδυασµού
ελέγχου της έκθεσης είναι ευφυέστατα σχεδιασµένη,
ενώ όπως αναφέραµε η ύπαρξη της βασικής “ροδέ-
λας” διαφράγµατος σε χωριστό σηµείο (δεξιά) του
σώµατος (hand-grip), µακριά δηλαδή από την πλη-
θώρα επιλογών που συγκεντρώνονται στο αριστερό
του χειριστή µέρος του σώµατος της µηχανής, είναι
ορθότατα τοποθετηµένη αποκλείοντας σύγχυση στις
εκδοχές των επιλογών. Η κάµερα συνοδεύεται (στο
kit που µας δόθηκε για δοκιµή) από τον πολύ καλό
(φωτογραφικό) φακό µεταβλητής εστιακής απόστασης
18-135mm (f/3.5-5.6)3, που ναι µεν δεν προσφέρει

δυνατότητα Zoom in & out, λόγω έλλειψης σχετικών
moteurs, λειτουργεί όµως ως parfocal διατηρώντας
την επιλογή της εστίασης από τον maximum τηλεφακό
στον ευρυγώνιο, συνθήκη αληθινά σηµαντική, ιδιαί-
τερα σε συνδυασµό µε το υποδειγµατικό focus-peak-
ing (ποικίλες οι επιλογές και διαβαθµίσεις του
επίσης). Ο φακός τύπου STM συνεργάζεται ορθότερα
µε τη µηχανή λήψης στην επιλογή auto-focus, θεωρεί-
ται δε ως χαρακτηριστικά ηπιότερη η αλλαγή εστία-
σης σε σχέση µε τα ανώτερης αναλυτικής δύναµης
τύπου L-series µοντέλα φακών από διάφορους χρή-

στες µε τους
οποίους σχο-
λιάσαµε σχε-
τικά, ενώ
πράγµατι και
στα δικά µας
test, ήταν θε-
τικά τα συµπε-
ράσµατα στον
τηλεφακό
(όταν το
“θέµα” είναι
στο κέντρο της
σύνθεσης του
κάδρου): όµως
κατά την εκτί-
µηση µας
υπάρχει ένα
µικρό delay σε
“συµβατική”

οµολογουµένως χρήση, που σε µία πιο ακραία-κινη-
µατογραφικά-συνθήκη, κάλυψης δράσης µε τηλεφακό
θεµατογραφίας µε σύνθετες επιλογές εστίασης η συν-
θήκη αυτόµατης εστίασης (όπως πιθανά και της οπτι-
κής σταθεροποίησης-OIS) είναι πράγµατι χρήσιµη. Ας
θίξουµε όµως, σαφώς όχι µε υπεροπτική διάθεση,
πως οι προδιαγραφές αυτές, ιδιαίτερα σε κινηµατο-
γραφιστές µε εµπειρία από το αµιγώς manual παρελ-
θόν, είναι χρήσιµες µεν όχι απαραίτητες όµως, παρά
µόνον σε πραγµατικά όπως αναφέρθηκε ακραίες
συνθήκες γυρίσµατος. Η εικόνα που προκύπτει από
τις δύο εκδοχές Codec, έναι πράγµατι θαυµάσια, τη-
ρουµένων πάντα των HD-προδιαγραφών: είναι αλη-
θές πως το “up-rez”, από το HD πρωτότυπο αρχείο,
που απαιτείται για την ανάλυση στη δηµιουργία DCP-
για προβολή είναι αµελητέο, έχοντας δε λάβει υπ’
όψην πως δεν παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής

93

01_Layout 1  11/2/15  12:26 PM  Page 5



94

RAW-αρχείου, το αποτέλεσµα σε σωστή επιλογή έκ-
θεσης είναι έξοχο. Αναφορικά και σε σχέση µε την
έκθεση, µε την υποβοήθηση που προσφέρουν το
Waveform αλλά και η συνθήκη Zebra, σε συνδυα-
σµό µε το ακριβέστατο για την έκθεση assign-button,
o έλεγχος της δια µέσω και του υψηλού επιπέδου
monitor είναι υποδειγµατικός, µην αφήνοντας κανένα
ερωτηµατικό. Η Canon έχει εξελίξει το σχεδιασµό
πλήρως εργονοµικά, µε αποτέλεσµα να αισθάνεται ο
πιθανός χρήστης άνετα-άµεσα, ενώ πράγµατι το
σώµα της µηχανής µε την ευφυέστατα τοποθετηµένη
προέκταση της
βάσης της σε
συνδυασµό µε
το στιβαρό “χε-
ρούλι” (µε επι-
λογή γωνίας
για σωστό κρά-
τηµα), όπως και
µε τον πραγµα-
τικά µικρό όγκο
µίας ας µην το
ξεχνάµε “αληθι-
νής” super-
35mm
ψηφιακής κινη-
µατογραφικής
µηχανής λήψης,
προδιαθέτει θε-
τικά στη διαδι-
κασία του
γυρίσµατος. Η δε προαναφερθείσα κορύφωση της
απουσίας rolling-shutter, φέρνει στο νου (στους παλαι-
ότερους οµολογουµένως κινηµατογραφιστές), την ερ-
γονοµική και λειτουργική αµεσότητα µίας Arri-IIC,
µίας µηχανής λήψης δηλαδή, που µπορεί κανείς ανά
πάσαν στιγµή να πάρει “στο χέρι”, για να κάνει µία
δηµιουργική λήψη. Η Canon C100 Mk II, µπορεί
από το λόγο κόστους-ποιότητας, να αποτελέσει µία
θαυµάσια επιλογή προσωπικού εξοπλισµού, αξιοποι-
ώντας επί πλέον την πιθανή πληθώρα φακών που
µπορεί ήδη να διαθέτει κανείς, όπως επίσης και ενός
συστήµατος ενοικίασης, καθώς ναι µεν αποτελείται
από “πλαστικά” µέρη, µε ενισχυµένα κράµατα φινιρί-
σµατος που προσδίδουν στιβαρότητα, µε µόνον το
περιστρεφόµενο ηλεκτρονικό σκόπευτρο να διαθέτει
(φαινοµενικά) πιο “ντελικάτη” υπόσταση από την εν-
δεχόµενη “τιµωρία” των συνθηκών του γυρίσµατος.

Συµπερασµατικά, πρόκειται για ένα υποδειγµατικά
σχεδιασµένο σύστηµα, µε όλες τις προβλεπόµενες
προδιαγραφές ελέγχου της εικόνας, που αν και
“µόνον” HD-ανάλυσης, έχει τεράστια πεδία εφαρµο-
γών στο περιβάλλον δηµιουργίας κινούµενης εικόνας,
στο υψηλώτερο δυνατόν επίπεδο. Το γεγονός δε πως
αποτελεί µία από τις εκδοχές περισσότερων όπως και
υψηλώτερων προδιαγραφών συστηµάτων εγγραφής
µοντέλο από την ίδια εταιρία, αποδεικνύει πως πράγ-
µατι ισχύει το γεγονός ότι υπάρχει πεδίο εφαρµογής
ξεχωριστό για κάθε εκδοχή απαιτήσεων δηµιουργίας

οπτικοακου-
στικού προϊ-
όντος, όπως
επίσης και
ένας σεβα-
σµός στο
χρήστη που
µπορεί
πλέον να
επιλέξει ένα
σύστηµα
που να προ-
σαρµόζεται
στις ανάγκες
του, χωρίς
ακραία οικο-
νοµική επι-
βάρυνση,
όπως και
χωρίς έκ-

πτωση στα βασικά ποιοτικά του στοιχεία. Τέλος ας
µην παραλείψουµε να υπογραµµίζουµε και την ουσια-
στική εκδοχή στη χρήση της Canon C100 Mk II µε
“εσωτερική-αναβάθµιση”, µε χρήση … εξωτερικού
εγγραφέα µέσω HDMI: καθώς η βασική της λειτουρ-
γικότητα όπως αναφέραµε αφορά δύο σχετικά περιο-
ρισµένου βεληνεκούς Codecs, η συνθήκη που
προκύπτει από τη χρήση εξωτερικού εγγραφέα σε
color-space 8-bit, 4:2:2 (διπλάσια πληροφορία χρώ-
µατος, έναντι του “εσωτερικού” 4:2:0), δηµιουργεί
ένα σύστηµα που αποκτά άλλη έννοια πλέον, µε χα-
ρακτηριστικά καλύτερη ποιότητα σήµατος, λαµβάνο-
ντας το maximum από τον αισθητήρα, ας θυµηθούµε
δε πως η Canon διαθέτει στο palmarès της και έναν
Χρυσό Φοίνικα από το φεστιβάλ των Κανών-2013,
δια µέσου του περίφηµου πλέον µοντέλου C300
(HD, 8-bit, 4:2:2/50Mbps, σε συνδυασµό µε χρήση
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φακών Angénieux Optimo 28-76mm) µε την οποία
γυρίστηκε η ταινία La Vie d'Adèle – Chapitres 1 & 2
(Η ζωή της Αντέλ/Βlue is the warmest color), 2013,
σκηνοθεσία Abdellatif Kechiche, (έξοχη) ∆ιεύθυνση
φωτογραφίας του Sofian El Fani4.

Χρήσιµα links
Κατά την άποψή µας, κανείς δεν πρέπει πλέον να
“αµελεί” τη µελέτη στο διαδίκτυο, για κάθε καινούρ-
γιο προϊόν εικόνας. Είναι πάντα επιµορφωτικά ακόµα
και τα περίφηµα comments των διαφόρων αναγνω-
στών αδαών ή και experts, καθώς εκεί είναι που ανα-
πτύσσονται οι προβληµατισµοί ή και απαντώνται
κρίσιµα ερωτήµατα, όπως επίσης και µπορεί κανείς
να αποκτήσει εικόνα για το που κινείται ένας συγκε-
κριµένος εξοπλισµός, τόσο σε επίπεδο εφαρµογής ή
ακόµα και προσδοκιών. Ακολουθεί µία εκλεκτική ποι-
κιλία εκδοχών πληροφόρησης, τεχνικής και αισθητι-
κής προσέγγισης, manuals, tests συγκριτικά
περισσότερο ή λιγότερο “επαγγελµατικά”, που πράγ-
µατι αξίζει να µελετηθούν, καθώς συµπληρώνουν αρ-
µονικά το puzzle που προτείνεται και από τη δική µας
υποκειµενική, όπως και οµολογουµένως περιορισµέ-
νου βεληνεκούς  αναλυτική διάθεση, που προκύπτει
και από το µικρό χρονικό πλαίσιο που συνήθως µας
δίνεται για να δοκιµάσουµε ένα εξοπλιστικό σύ-
στηµα, καθώς κατά την εκτίµησή µας το µόνο “αλη-
θινό”  συµπέρασµα προκύπτει από την
πραγµατικότητα του γυρίσµατος…
• www.bhphotovideo.com/c/product/1086125-

REG/canon_eos_c100_cinema_eos.html
• www.usa.canon.com/cusa/professional/prod-
ucts/professional_cameras/cinema_eos_cameras/e
os_c100_mark_ii#BrochuresAndManuals
• cinemaeos.usa.canon.com/products/eos-c100-
mark-ii/
•www.learn.usa.canon.com/resources/articles/Sim
ulators/c100_m2.shtml
• www.learn.usa.canon.com/resources/arti-
cles/2014/eos_c100mkii_tenThings.shtml 
• blog.abelcine.com/2015/01/29/at-the-bench-
canon-c100-mark-ii/
• wolfcrow.com/blog/canon-c100-mark-i-vs-c100-
mark-ii-a-quick-comparison/ 
• www.dvxuser.com/V6/showthread.php?332664-
Canon-C100-MkI-vs-C100-MkII-Colour-ISO-Compari-
son-and-AVCHD-vs-MP4 
• www.danmccomb.com/tips/canon-c100-mkii-con-
figuration-guide/ 
• www.cinema5d.com/canon-c100-mark-ii-review-
exclusive-footage/ 
• thelocationcrew.com/blog/canon-c100-mk-ii-
whats-not-to-like-2/ 
• cloakroommedia.com/2015/03/06/canon-
c100-mkii-hands-on-first-look/ 
• www.dvinfo.net/article/acquisition/cinema-
eos/review-canon-cinema-eos-c100-mark-ii.html 
•http://noamkroll.com/why-im-not-upgrading-my-
c100-to-a-mk-ii-thoughts-on-canons-current-path/ 
MC Manios

1. www.theodoropoulos.info/attachments/071_canon%20cine%20primes.pdf. Παρουσίαση των Canon
Cine Primes στο τεύχος #48 του Camera Pro.
2. www.theodoropoulos.info/attachments/071_xf305.pdf. Σχετική παρουσίαση της Canon XF 300/305
από το καλοκαίρι του 2010, όπως δηµοσιεύτηκε στο Camera Pro.
3. www.kenrockwell.com/canon/lenses/18-135mm-stm.htm. Πρόκειται για ιδιοσυγκρασιακή σαφώς,
αλλά και υποδειγµατική παρουσίαση ταυτόχρονα, από τον guru Ken Rockwell, που παρατηρεί πως ο
φακός δεν διατηρεί την εστίαση στη µεταβολή της εστιακής απόστασης προφανώς στη φωτογραφική
χρήση, κάτι που δεν παρατηρήσαµε στις δικές µας δοκιµές, καθώς η Canon C 100 Mk II “διορθώνει”
(όπως άλλωστε αναφέρεται και στο manual) αυτή τη συνθήκη, προτείνοντας αµιγώς parfocal χρήση
όπως θίξαµε.
4. donatelloromanazzi.blogspot.gr/2013/10/film-review-analysis-of-cinematography_27.html. Συνο-
πτική αλλά ουσιαστική προσέγγιση της εικόνας που προκύπτει από τη ∆ιεύθυνση φωτογραφίας της ται-
νίας.
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