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اگــر شــما از دوربین هــای (دی) اس ال آر اســتفاده 
ــه  ــس ک ــی روی عک ــا نقطه های ــااًل ب ــد احتم می کنی
بر اثــر کثیفــی سنســور ایجــاد شــده اند مواجــه شــده اید. 
ــد  ــه نکرده ای ــزی را تجرب ــن چی ــوز چنی ــر هن ــه اگ البت
ــرد به خصــوص  ــد ک ــه خواهی ــه زودی تجرب ــااًل ب احتم
زمانــی کــه از چندیــن لنــز اســتفاده می کنیــد و اقــدام به 
تعویــض لنــز می نماییــد. اگــر کثیفــی را فقــط در زمانــی 
ــد و  ــد می بینی ــگاه می کنی ــن ن ــمی دوربی ــه در چش ک
ــا  ــااًل ی ــده نمی شــود احتم ــر روی عکــس لکــه ای دی ب
چشــمی شــما خــاک گرفتــه و یــا آینــه آن کثیــف شــده 
اســت. در اینجــا بــد نیســت بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد 
ــه  ــرد و خــاک داخــل چشــمی هایی ک ــواًل گ ــه معم ک
ــرا  ــی رود چ ــتند م ــرور) هس ــا می ــه ای (پنت ــوع آین از ن
ــبیده  ــم چس ــه ه ــه ب ــج آین ــمی ها از پن ــن چش ــه ای ک
شــده درســت شــده اند و گــرد و خــاک از داخــل 
ــود  ــان می ش ــی بینش ــای خال ــا وارد فض ــکاف آن ه ش
ــمی ها  ــواًل چش ــر معم ــای رده باالت ــا در دوربین ه ام
ــه  ــزم). ب ــتند (پنتاپری ــه هس ــک تک ــور ی ــوع منش از ن
هــر حــال اگــر چشــمی پنتــا میــرور شــما کثیــف شــود 
ــا آن  ــد ب ــرد و بای ــز ک ــی تمی ــه راحت ــوان آن را ب نمی ت
کنــار بیاییــد، البتــه کــه ایــن کثیفــی تأثیــری در عکــس 
شــما نداشــته و تنهــا زمــان کادربنــدی شــما را اذیــت 
می کنــد امــا کثیفــی سنســور در عکــس نهایــی دیــده 
می شــود و معمــواًل تأثیــر آن را در نقــاط روشــن عکــس 
ــای  ــه شــکل لکه ه ــور ب ــای سنس ــد. کثیفی ه می بینی
ــا  ــا ب ــن لکه ه ــه شــکل ای محــو ظاهــر می شــوند. البت
توجــه بــه ماهیــت کثیفی سنســور متفــاوت اســت. توجه 
داشــته باشــید کــه تأثیــر بــر روی عکــس می توانــد از لنز 
هــم ناشــی شــود مثــًا المــان جلویی یا پشــتی لنــز هم 
ممکــن اســت در اثــر کثیفــی باعــث بــه وجــود آمــدن 
ــور  ــه ط ــه ای را ب ــر لک ــود پس اگ ــس ش ــه در عک لک

ــدا  ــد در ابت ــاهده می کنی ــان مش ــت در عکس هایت ثاب
لنــز را تمیــز کــرده و اگــر لکــه در همــان جــا ثابــت مانــد 
ــه فکــر تمیــز کــردن سنســور دوربیــن خــود باشــید.  ب
ــوند  ــاد می ش ــز ایج ــی لن ــر کثیف ــه بر اث ــی ک نقطه های
معمــواًل بزرگ تــر و پخش تــر از لکه هــای ایجــاد 
شــده بر اثــر خــاک گرفتگــی سنســور هســتند و معمــواًل 
ــم  ــا دیافراگ ــد ب ــای وای ــا لنز ه ــه ب ــی ک در عکس های
ــار  ــه غب ــه چشــم می آیند. البت ــه شــده اند ب بســته گرفت
داشــتن سنســور هیــچ وقــت اتفــاق خوبــی نیســت امــا 
ــه آن حساســیت داشــته باشــید  نبایــد خیلــی نســبت ب
چــرا کــه گاهــی ایــن گــرد و غبــار در جایــی نیســت کــه 
ــک  ــه ریس ــد و ارزش این ک ــر بزن ــه تصوی ــه ای ب لطم
کــرده و سنســور دوربیــن خــود را در زمــان تمیــز کــردن 
بــه اشــتباه بخراشــید نــدارد امــا بــرای این کــه ببینیــم 
سنســور چــه مقــدار کثیــف اســت و گــرد و غبار هــا در 

ــم؟ ــه کنی ــد چ ــرار گرفته ان کجــای آن ق
ــه  ــود را ب ــن خ ــه دوربی ــت ک ــن اس ــان ترین راه ای آس
ــز را از  ــپس لن ــد س ــفید بگیری ــوار س ــک دی ــمت ی س
ــچ  ــه هی ــه طوری ک ــد (ب ــارج کنی ــوس خ ــت فوک حال
طــرح و تکســچری مشــخص نباشــد) و بعــد از آن میزان 
ev را بــر روی +۱ یــا +۲ قراردهیــد و بــا بیشــترین عــدد 

ــک  ــز) ی ــم لن ــت دیافراگ ــته ترین حال ــن (بس f ممک

عکــس بگیریــد. عکــس حاصــل شــده بــه راحتــی نقاط 
کثیفــی و گــرد و غبــار روی لنــز رانشــان می دهــد. برای 
دیــد بهتــر ایــن نقــاط کثیــف هــم شــما می توانیــد بــا 
ــل  ــزاری مث ــه auto levels در نرم اف ــتفاده از گزین اس
ــد. حــال کــه  ــاال ببری ــر را ب فتوشــاپ کنتراســت تصوی
ــان  ــه نظرت ــد و ب ــدا کردی ــور را پی ــی سنس ــاط کثیف نق
نیــاز بــه تمیــز کــردن آن بــود چطــور بایــد آن را تمیــز 
کــرد؟ توجــه داشــته باشــید کــه تمیــز کــردن سنســور 
کاری اســت خطرنــاک کــه ممکــن اســت باعث آســیب 

زدن بــه آینــه بــاال رونــده و خــود سنســور شــود پــس آن 
ــدا  ــاً در ابت ــد و حتم ــام دهی ــت انج ــه و دق ــا حوصل را ب
ــن  ــود دوربی ــه در خ ــور ک ــردن سنس ــز ک از گزینه تمی
ــا  ــا ب ــی دوربین ه ــد (برخ ــتفاده کنی ــده اس ــه ش تعبی
ــابه  ــی مش ــا متد های ــور ی ــدن سنس ــتفاده از لرزان اس
ــد و  ــن می ریزن ــرد و خاک هــای روی سنســور را پایی گ
سنســور تمیــز می شــود. اگــر خودتــان خواســتید دســت 
ــتفاده  ــتی اس ــده دس ــک دمن ــدا از ی ــوید ابت ــه کار ش ب
کنیــد. ایــن روش کم خطر تریــن راه اســت چــرا کــه بــه 
طــور مســتقیم بــا سنســور تماســی حاصــل نمی شــود 
ــا  ــه ب ــد ک ــن پاســتیکی دارن ــا یــک بال ــن دمنده ه ای
فشــردن آن هــوا از لولــه متصــل بــه بالــون خــارج شــده 
و بــه ایــن ترتیــب بــا نزدیــک گرفتــن دهانــه ایــن لولــه 
ــود  ــد می ش ــاک از روی آن بلن ــرد و خ ــور گ ــه سنس ب
البتــه اســتفاده از ایــن دمنده هــا گاهــی می توانــد 
تأثیــر معکــوس داشــته باشــد و گــرد و خــاک موجــود در 
محفظــه را بــر روی سنســور بنشــاند در ضمــن همیشــه 
ــه  ــرای تمیــز کــردن دوربیــن ارائ از دمنده هایــی کــه ب
ــا  ــی از آن ه ــه برخ ــرا ک ــد چ ــتفاده کنی ــده اند اس ش
حــاوی روغنــی هســتند کــه در زمــان دمیــدن ممکــن 
اســت بــر روی سنســور شــما بریــزد و اوضــاع را وخیــم 
ــرم  ــیار ن ــای بس ــتفاده از قلم مو ه ــدی اس ــد. راه بع کن
ــرای  ــا قلم هــای مخصــوص ایــن کار اســت کــه ب و ی
اســتفاده از آن هــا بایــد نهایــت دقــت را بــه خــرج دهیــد. 
ــرم  ــت ن ــا حرک ــر ب ــم اگ ــه می کنی ــما توصی ــه ش ب
قلم مو هــا هــم کثیفــی سنســور از بیــن نرفــت اســتفاده 
از قلــم اســتامپ یــا sensor swab رابــا دقــت کامــل و 
ــه  ــا دوربیــن خــود را ب روش صحیــح انجــام دهیــد و ی
ــه دســت متخصصــان  ــردن سنســور ب ــز ک ــرای تمی ب

ایــن کار بســپارید.

یادداشتعکاسی

دو ابزار ویرایش عکس

یکی از مهم ترین مسائل در عکاسی دیجیتال ویرایش عکس می باشد. متأسفانه هنوز 
هم دیده می شود که بسیاری از عکاس ها با گذاشتن کپشنی شبیه «عکس بدون ادیت» 
این  و  دهند  جلوه  بهتر  و  بزرگتر  را  خود  عکاسی  توانایی  و  عکس  که  دارند  بر این  سعی 
عکس  پس پردازش  در  خود  توانایی  عدم  بیشتر  جمله  این  با  در واقع  که  است  حالی  در 
را نشان می دهند چرا که اساسًا هر عکسی که به فرمت jpg/jpeg در می آید در واقع 
ویرایش شده است حال این ویرایش می خواهد توسط دوربین به صورت اتومات انجام 

شده باشدو یا توسط عکاس و باآگاهی نسبت به آنچه می خواهد.
فتوشاپ و الیت روم هر دو از نرم افزار های پر استفاده پردازش عکس هستند و بسیاری 
از عکاسان در مورد این که کدام از دیگری بهتر است اختاف نظر دارند. در همین ابتدا 
نام  در واقع  است!  روم  الیت  فتوشاپ  ادوبی  روم،  الیت  کامل  نام  که  بدانید  نیست  بد 
فتوشاپ را هم یدک می کشد چرا که الیت روم به معنای واقعی تنها بخشی از فتوشاپ 
را شامل می شود در واقع در زمینه ویرایش عکس کاری نیست که بتوان در الیت روم 

انجام داد اما در فتوشاپ نه.
حالی که  در  شده  ارائه  آن ها  عکس های  ویرایش  و  عکاس ها  برای  فقط  الیت روم 
می توانید  الیه ها  وجود  علت  به  فتوشاپ  در  دارد.  زیادی  بسیار  استفاده های  فتوشاپ 
دست به مونتاژ و... بزنید. همچنین با استفاده از پاگین camera raw که بر روی نسخ 
روم  الیت  ویرایش  امکانات  تمامی  تقریبًا  می توانید  شما  است  نصب  فتوشاپ  مختلف 
برای  مناسبی  ابزار  می کنید  استفاده  فتوشاپ  از  که  زمانی  حال  عین  باشید.در  داشته  را 
مدیریت فایل ها ندارید به همین دلیل است که بسیاری در کنار فتوشاپ نرم افزار بریج را 
هم نصب می کنند تا با کمک آن بتوانند به مدیریت فایل ها و عکس های خود بپردازند. 
با این که بریج به خوبی از عهده این کار بر می آید اما باید اذعان داشت که الیت روم در 
مدیریت عکس ها غوغا می کند عاوه بر این الیت روم امکانات ویرایش اولیه و اساسی 
کنار  در  امکان  صورت  در  تا  می کنیم  پیشنهاد  شما  به  می دهد.  قرار  شما  اختیار  در  را 
فتوشاپ الیت روم را نصب کنید و از نصب بریج صرف نظر نمایید. در واقع از الیت روم 
برای ویرایش اولیه عکس ها یا ویرایش عکس هایی که در ابتدا به نظرتان خیلی مهم 
نیست استفاده کنید و مهم تر از آن از امکانات دسته بندی و تگ گذاری الیت روم استفاده 
و  پیچیده  پردازش های  به  نیاز  که  دهید  انجام  ویرایشی  می خواهید  که  زمانی  و  نمایید 
چند الیه دارد می توانید از گزینه edit in photoshop استفاده کنید و بقیه کار را در 
فتوشاپ انجام دهید. در نهایت یادتان باشد که فتوشاپ از نظر سطح و امکانات پردازش 
بسیار باالتر از الیت روم قرار گرفته در حالی که الیت روم امکانات مدیریتی بسیار خوبی 

بر روی تصاویر شما ارائه می دهد.
 رضا رهنمای مقدم 

نکاتی در مورد کثیفی سنسور

لکه های ناخواسته


