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با این که ابزار و ادوات عکاسی دیجیتال روز به روز در حال 
عوامل  مهم ترین  از  یکی  همچنان  اما  هستند  پیشرفت 
تاثیرگذار در کیفیت و شکل نهایی عکس بدون شک لنز 
دوربین است. درست است که فناوری ساخت لنز ها هم به 
میزان زیادی دست خوش تغییرات شده است اما همچنان 
پایه و اساس آن ثابت مانده است و احتمااًل عکاس های 
دوران  لنز های  از  هم  هنوز  که  دیده اید  را  زیادی  بسیار 
و  می کنند  استفاده  دیجیتال  دوربین های  بر روی  آنالوگ 
به هیچ قیمتی هم حاضر به تعویض آن با لنز های جدید 
نیستند. البته که در بسیاری از مواقع حق با آن هاست و 
کیفیت شیشه های استفاده شده در آن ها بسیار بهتر از مواد 
است.  امروزی  میان رده  لنز های  از  برخی  در  شده  ساخته 
به هر حال هر چقدر هم کیفیت لنز ها خوب باشد باز هم 
ممکن است مشکالتی در عکس نهایی رخ دهد. مشکالتی 
نظیر تار شدن گوشه های عکس و یا منحنی شدن خطوط 
چشم  به  آن قدر ها  مشکالت  این  از  برخی  اگرچه  صاف. 
نمی آیند اما برطرف کردن آن ها همیشه سود مند خواهد 
بود. البته باید توجه داشته باشید که تصحیح خطا های لنز 
درصورتی که به درستی انجام نپذیرد می تواند باعث خراب 

شدن عکس شود.
 vignetting،اما سه تا از شایع ترین خطا های لنز را می توان

distortion و chromatic aberration نام برد.

:Vignetting

وینت یا تاریک شدن گوشه های عکس یکی از مشکالتی 
است که لنز ها به وجود می آورند هر چند که تاریک کردن 
گوشه های عکس امروزه به عنوان یک افکت مورد استفاده 
عکس  گوشه های  در  تاری  وجود  قطعاً  اما  می گیرد  قرار 
همیشه مفید و زیبا نیست. به طور کلی دو نوع وینت داریم:
شدن  ظاهر  با  که  شدن  تاریک  نوع  این  فیزیکی:  وینت 
سیاهی های بدون سایه بر اثر استفاده از فیلتر های بزرگ 

و یا بر روی هم قرار گرفتن تعداد زیادی فیلتر و یا هم به 
این  می آیند.  وجود  به  نامناسب  هود  لنز  از  استفاده  دلیل 
شیء  یک  از  تصویری  در واقع  این که  دلیل  به  تاریکی ها 
فیزیکی بیرونی هستند که بخش اصلی عکس را پوشش 
داده اند قابل تصحیح نبوده و تنها با کراپ کردن می توان 

آن را از بین برد.
وینت داخلی: این نوع وینت که با تاریک شدن پله ای 
به  می توانید  را  است  مشاهده  قابل  عکس  اطراف  در 
آسانی در فتوشاپ و با استفاده از les vignetting از بین 
ببرید. این نوع تاریک شدن معمواًل در اف-استاپ های 
دور اتفاق  اجسام  بر روی  کردن  فوکوس  زمان  در  پایین 
اتفاق  بیشتر  فول فریم  دوربین های  در  وینت  می افتد. 
فول  دوربین های  لنز های  از  که  زمانی  که  چرا  می افتد 
می کنید  استفاده  کراپ دار  دوربین های  بر روی  فریم 
در واقع گوشه های تصویر شما کراپ می شوند و بر روی 
دیده  نهایی  عکس  در  نتیجه  در  و  نشده  ثبت  سنسور 

نمی شود.

:Distortion

دیسورشن زمانی اتفاق افتاده که خطوط عکس شما به 
درك  می تواند  این  و  می شوند  خمیده  خارج  یا  و  داخل 
متفاوتی از عمق را ایجاد کند. دیسورشن انواع مختلفی 

دارد که مهم ترین آن ها عبارتند از:
این  بالشتکی):  (دیسورشن   Pincushion distortion

نوع دیسورشن در زمانی اتفاق می افتد که خطوط صاف به 
داخل خم می شوند. این اتفاق معمواًل در زمان استفاده از 
لنز های تله فوتو و یا در ماکزیمم زوم لنز های زوم می افتد.
زمانی  بشکه ای):  (دیسورشن   Barrel Distortion

اتفاق افتاده که خطوط صاف به بیرون خمیده می شوند. 
بر عکس دیسورشن بالشتکی این اتفاق در زمان استفاده 
از لنز های واید و یا مینیموم زوم یک لنز زوم اتفاق می افتد.

 Perspective Distortion 

)دیسورشن پرسپکتیو(: 
این نوع دیسورشن زمانی اتفاق افتاده که خطوط موازی 
ادامه  را  آن ها  اگر  و  کرده  پیدا  میل  هم  سمت  به  عکس 
دهیم در قسمتی با هم تالقی خواهند داشت. این موضوع 
زمانی شکل می گیرد که دوربین عمود بر صفحه آن ها قرار 
نگرفته باشد. توجه داشته باشید که دیسورشن پرسپکتیو را 
نمی توان در واقع خطای لنز نامید چرا که این اتفاق پدیده ای 
است که در سه بعد برای دید اتفاق می افتد و حتی چشمان 
ما هم در زمان نگاه کردن اجسام را در پرسپکتیو می بیند.

 Chromatic aberrations 

)انحراف رنگی(
گاهی در اطراف لبه های با کنتراست باال رنگ های سبز 
آمدن  وجود  به  اصلی  دلیل  که  می شود  دیده  بنفشی  و 
آن ها کیفیت پایین لنز است. chromatic aberation را 

می توان به سه نوع کلی نقسیم کرد:
lateral: این نوع انحراف رنگی در شعاع یک دایره از وسط 

عکس شروع شده و در کناره ها شدت می یابد و رنگ های 
بنفش به همراه بخش های آبی و زردی در اطراف نقاط با 

کنتراست باال دیده می شوند.
Axial: این نوع انحراف رنگی که قابل تصحیح با نرم افزار 

هم نیست با یک تار شدگی و معمواًل یک رنگ خاص در 
بخشی از عکس ظاهر می شود

sensor blooming:معمـواًل تصحیـح ناپذیر اسـت و 

بـه علـت خطـای سنسـور در بریـدن هایالیت هـا اتفاق 
می افتـد و در دوربین هـا ی کامپکـت شـایع تر اسـت و با 

رنگـی بنفـش در بخش پرنـور ظاهر می شـود.
می توان  باشد  ممکن  که  جایی  تا  را  خطا ها  این  تمامی 
 filters - lens منوی  به  رفتن  و  فتوشاپ  از  استفاده  با 

correction تصحیح کرد.

یادداشتعکاسی

چرا باید دستور راهنمای دوربین را خواند

دفترچـه  خوانـدن  بـه  ایرانی هـا  می شـود  گفتـه  کـه  شـنیده اید  بار هـا  و  بار هـا 
راهنمـای وسـایلی کـه می خرنـد دقت نمی کننـد و وسـیله را بـدون اسـتفاده از راهنما 
راه می اندازنـد. حتـی برخی هـا ایـن را بـه هـوش بـاالی ایرانی هـا نسـبت می دهنـد! 
حقیقـت این اسـت که نخوانـدن دفترچـه راهنما نه خصلتـی مخصوص ایرانی هاسـت 
و نـه نشـان دهنده هـوش بـاال. زمانی کـه شـما وسـیله ای ماننـد دوربیـن را می خرید 
احتمـااًل بـا کارایـی اولیـه آن آشـنایی داریـد و یـا با نـگاه کردن بـه عالیم و نشـانه ها 
و دکمه هـای روی آن می توانیـد بـه کاربـرد آن هـا پـی ببریـد امـا حقیقـت آن اسـت 
کـه الاقـل در مـورد دوربیـن و به خصـوص دوربین هـای DSLR کـه معمـواًل امکانات 
بسـیار زیـادی را در اختیار شـما قـرار می دهنـد این قضیه صـدق نمی کند یعنـی تقریبًا 
غیـر ممکـن اسـت که شـما بـدون خوانـدن دفترچه راهنمـای دوربیـن و بدون سـابقه 
اسـتفاده از آن بتوانیـد بـه تمـام امکانـات آن دسترسـی داشـته باشـید. ممکـن اسـت 
بـا خودتـان بگوییـد کـه آن چـه شـما از دوربینتـان می خواهیـد می دانیـد و نیـازی بـه 
بیشـتر دانسـتن نیسـت! مثـل این اسـت که خودرویـی با امـکان پارك دوبل هوشـمند 
بخریـد و هـر دفعـه بـا همان روش سـنتی اقدام بـه پارك نماییـد و از قضا یـک بار هم 
بـه اشـتباه در جـوی آب بیفتیـد! درسـت اسـت که گاهـی بـدون امکانـات اضافی هم 
می تـوان کار را پیـش بـرد امـا بایـد توجـه داشـته باشـید کـه بهتر اسـت شـما از همه 
امکانـات دوربیـن خـود آگاه باشـید و از آن هـا در مواقـع الزم اسـتفاده کنیـد تـا این که 
تنهـا بـه مبانـی آن بسـنده نماییـد. گاهی ممکـن اسـت یکـی از قابلیت هـای دوربین 
شـما تنهـا یـک بـار بـه درد شـما بخـورد امـا شـاید حاصل همـان یـک بار عکاسـی، 
عکسـی شـود کـه سـال های سـال مانـدگار شـده و حتـی جوایز بسـیاری هم کسـب 
کنـد! زمانـی که شـما بـرای یـک دوربیـن هزینـه می کنیـد در واقـع دارید بـرای تمام 

امکانـات آن هزینـه می کنیـد پس چـرا بایـد از همـه آن هـا اسـتفاده نکنید؟
درسـت اسـت کـه برخـی از امکانـات دوربین هـا آن طـور کـه بایـد و شـاید کاربـرد 
 multi exposure و یـا bracketing عملـی ندارنـد اما برخـی از آن ها ماننـد امـکان
عـادی  تنظیمـات  از  اسـتفاده  بـا  کـه  شـوند  عکس هایـی  خلـق  باعـث  می تواننـد 
نمی تـوان بـه آن ها رسـید. وقتـی می توان تمـام ایـن امکانات را تنهـا با نـگاه انداختن 
بـه دفترچـه راهنمـای دوربین بـدون هیچ هزینـه ای دریافت، چـرا بایـد مدت ها بدون 
علـم نسـبت به وجـود آن ها عکاسـی کرد. اگر تـا به حال دفترچـه راهنمـای دوربینتان 
را نخوانده ایـد همیـن االن بـه سـراغ آن برویـد و به آن نگاهـی بیندازید. حتـی اگر آن 
 pdf را در دسـترس نداریـد بـا یـک جسـت وجوی سـاده در اینترنـت می توانید نسـخه

آن را دانلـود کنید.
 رضا رهنمای مقدم 

تشخیص و تصحیح خطا های لنز


