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Gömlek cebinizde
foto yaz›c›

ZINK yaz›c›s›, ortalama büyüklükteki bir
cep telefonuyla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
o kadar da büyük görünmüyor.

Say›sal foto¤rafç›l›¤›n h›zla
yayg›nlaﬂt›¤› günümüzde, an›lar›n›z› bellek kartlar›nda s›k›ﬂ›p kalmaktan kurtaracak say›sal bask› yöntemleri de
sürekli çeﬂitleniyor. Bu
alandaki son yenilik, foto¤raf kalitesinde bask›y› cebe
s›¤d›rabilen
ZINK teknolojisi.
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Firma, çekti¤i foto¤raflar›
an›nda basabilen 7 megapiksellik foto¤raf maknesini
200 dolar fiyat etiketliyle y›l sonuna kadar piyasaya sürecek.

Son y›llarda say›sal foto¤raf makinelerinin h›zla yayg›nlaﬂmas›, dijital foto¤raf ak›m›n› da beraberinde getirdi.
Oldukça makul fiyatlara sat›lan kolay
taﬂ›n›r foto¤raf makineleri ve çözünürlü¤ü megapiksellerle ifade edilen cep
telefonlar›, her y›l milyarlarca kare say›sal foto¤raf›n arﬂivlere eklenmesine
ön ayak oluyor. Üstelik say›sal kopyalar›n klasik foto¤raf filmindeki gibi
kaybolma, buruﬂma, zamanla y›pranma derdi de yok.
Gel gelelim, çekilen bunca foto¤raf
aras›ndan ka¤›da aktar›lanlar›n oran›
yüzde 20’ye bile yaklaﬂam›yor. Di¤er
bir deyimle çekilen foto¤raflar›n büyük
bir k›sm› bellek kartlar› ve dijital arﬂivlerde s›k›ﬂ›p kal›yor. ‹ﬂte bu dev potansiyel, yaz›c›lar konusunda faaliyet gösteren firmalar›n iﬂtah›n› kabartt›. Bir-
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kaç y›ld›r masan›n bir köﬂesinde kalem
kutusu kadar yer kaplayan kiﬂisel foto¤raf yaz›c›lar›n›n, profesyonel foto¤raf stüdyolar›na meydan okuyan sonuçlara imza atmas›n› hayretle izliyoruz.
Yine de bu cihazlar her ne kadar taﬂ›nabilir olarak nitelendirilseler de, kartuﬂlardaki mürekkebi ka¤›da aktarmaya yarayan sistemlere duyduklar› ihtiyaç yüzünden cebe s›¤acak kadar küçülebilmeleri bu güne dek mümkün olmam›ﬂt›. ZINK Imaging firmas›n›nsa bu
duruma çözüm olarak geliﬂtirdi¤i parlak bir fikri var: Boyay› yaz›c›ya de¤il,
foto¤raf ka¤›d›na yerleﬂtirmek. Böylece yaz›c› tek bir damla mürekkebe ihtiyaç duymadan, özel ka¤›tlara foto¤raf kalitesinde bask› sunabiliyor.
Bu iﬂin s›rr›, yaz›c›dan çok ka¤›d›n kendisinde gizli. Bunun için normal ﬂartlarda ﬂeffaf kristallerden ibaret olan, fakat belli dereceye ›s›t›ld›klar›nda form de¤iﬂtirerek bask› s›ras›nda kullan›lan üç ana renge dönüﬂebilen özel boya kristalleri, birkaç mikronluk katmanlar halinde ka¤›da yediriliyor. Görüntü, yaz›c› üzerindeki
600 adet seramik uç yard›m›yla ka¤›t üzerine belli noktalara ›s› uygulanarak oluﬂturuluyor. Mikrosaniyenin onda
biri kadar k›sa bir sürede
yüzlerce dereceye kadar ç›kabilen seramik uçlar›n ka¤›t
üzerine uygulad›klar› ›s› miktar› ve süresi, oluﬂacak rengi belirliyor. Örne¤in sar› renk kristaller k›sa süreli yüksek ›s›da belirginleﬂirken, camgöbe¤i rengine ulaﬂmak
için daha düﬂük ›s›da daha uzun süre
beklemek gerekiyor. Bu sistem, ayn›
noktaya birkaç kez de¤iﬂik ﬂekillerde
uygulanarak ara geçiﬂ tonlar› oluﬂturulabiliyor.

Foto Yaz›c›l›
Makineler Geliyor
Bu sistemin en büyük avantaj›, yaz›c›lardaki mürekkep kartuﬂu ihtiyac›n›
ve karmaﬂ›k motor sistemlerine olan
gereksinimi ortadan kald›rmas›. Bu sayede ZINK teknolojisiyle üretilen yaz›c›lar çok daha küçük ve ince olabiliyorlar. Hatta bu yaz›c›lar› boyutlar›yla
fazla oynamadan say›sal foto¤raf maki-

nelerine kolayca dahil etmek
de mümkün ki, firman›n halihaz›rda
y›l sonuna kadar
böyle bir ürünü piyasaya sürme plan›
da var. ﬁimdiye dek
klasik yaklaﬂ›mlarla
birkaç kez denenen bu
sistem, makinenin bü-

yüklü¤ünü hat›r› say›l›r ölçülerde art›rd›¤› için fazlaca kabul görmemiﬂti.
ZINK, içinde bulundu¤umuz y›l›n
sonuna kadar bu teknolojiyi kullanan
iki ürünü piyasaya sürmeyi hedefliyor.
Bunlardan birincisi, 100 dolarl›k fiyat
etiketi taﬂ›mas› planlanan Bluetooth
özellikli taﬂ›nabilir yaz›c›. Pantolon cebine kolayca s›¤d›rabilece¤iniz bu cihazla, Bluetooth kablosuz iletiﬂim teknolojisine sahip herhangi bir cihazdan
gönderece¤iniz foto¤raflar› an›nda basabileceksiniz. Bundan daha çok heyecan veren di¤er ürünse, 200 dolar fiyatla sat›ﬂa sunulacak olan foto¤raf
makinesi. Bu makineyle de çekti¤iniz
foto¤raflar› an›nda ka¤›da aktarmak
mümkün olacak.
Tabii insan mürekkepsiz bask›n›n
faturas› ka¤›da ç›kacak diye düﬂünüyor, ama aç›kland›¤› kadar›yla durum o kadar da kötü say›lmaz.
Zira ZINK teknolojisine sahip
cihazlar için özel üretilen ka¤›d›n 10 adedinin sat›ﬂ fiyat›n›n 2 dolar civar›nda olmas› bekleniyor. Mürekkebe ayr›ca para
vermeyece¤inizi düﬂününce asl›nda rakam da fena de¤il
gibi. Sonuçta fikir oldukça heyecan verici
görünüyor,
say›sal foto¤rafç›l›¤›n geliﬂimi göz önüne al›nd›¤›nda
zamanlama da
fena say›lmaz.
ZINK’in modern
ça¤›n Polaroid’i
olup olamayaca¤›n›
önümüzdeki aylarda
hep birlikte görece¤iz.
Sistemin nas›l çal›ﬂt›¤›na dair detayl› bilgi ve videolar›
www.zink.com
adresinde bulabilirsiniz.
Levent Daﬂk›ran
Kaynaklar:
http://www.zink.com
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