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 عکاسی در روگ اوحراف از جلًگیری ي اصالح

 

 یب اسغَاًی،سجض هعوَالً$دیذُ سًگ اص ّبیی ّبلِ هیبى دس سا خَد کِ هبًذُ ٍضعیشی دس ّشعکبسی کٌیذ،اغلت هی ثشسسی دلز ثِ سا ّبیشبى عکس ٍلشی

 دیذُ ٍ ّسشٌذ ضذُ ضٌبخشِ ثیطشش ّب لجِ ٍ ّب حبضیِ دس هعوَالً هشعبسف غیش ّبی ادشیک ًَع ایي.ضَد هی دیذُ هطخع ٍ اغلی خسن اعشاف کِ# لشهض

 خَاّین سا لضیِ ایي اص خلَگیشی آسبى ساُ ًیض ٍ کٌین هی دیذا سا اهش ایي علز هب همبلِ ایي دس.ضًَذ هی ضٌبخشِ سًگ اًحشاف ًبم ثِ ٍ ضًَذ، هی

 .آهَخز

 : آمًزش ایه به اجمالی مريری

 چیسز؟ سًگ اًحشاف –

 آسبى فیضیکی ضکل –

 سًگ اًحشاف ٍ دٍسثیي لٌض –

 کٌین؟ خلَگیشی صهیٌِ سٍی دس آى اص چغَس –

 .کٌین؟ اغالح فشَضبح دس سا آى چغَس –

 چیست؟ روگ اوحراف

 عکس هَسد ایي دس.$ضًَذ هشوشکض ًَسی هخشلف هَخْبی عَل ثیي ًیسشٌذ لبدس ّب دٍسثیي کِ اسز ایي آى دلیل ٍ. ثػشی اسز ای دذیذُ سًگ اًحشاف

 ثبال کٌششاسز ثب عکس ٍلشی ثخػَظ ًکشِ ایي .ًیسز خَة اغالً کِ ثیٌین هی سا ًَس اص ای حلمِ ًمع ٍ عیت ثی عکس یک سَلیذ ساسشبی دس# حسبس

 دس هدسوِ ّبی دسز کِ خبیی.داسد ٍخَد دبییي دس هَخَ عکس دس کِ ٍضعیشی هبًٌذ ضَد هی سَخِ لبثل ثسیبس اسز هحذٍد ًب سٍصًِ ثب عکسجشداسی ٍ

 .گزاسد هی ًوبیص ثِ ثذ هَسد ایي دس سا اسغَاًی ّبی لجِ اسز گشفشِ لشاس آسوبى سٍضٌبیی همبثل

 

 ّبی هَج عَل ثِ دٍسثیي حسبسیز یب لٌض ًبهٌظن ثَسیلِ،ًَس هثالً.آیٌذ ٍخَد ثِ ًیض دیگش عَاهل ٍسیلِ ثِ سَاًٌذ هی سًگی ّبی لجِ کِ اسز رکش لبثل

 دّین هی لشاس همبلِ ایي اغلی دلیل آًشا اسز هعوَل ٍ عوذُ هَسد یک سًگی اًحشاف کِ آًدب اص اهب ًَس هخشلف

 آسان فیسیکی شکل

 ثِ ثیبیذ.گیشد هی لشاس اسشفبدُ هَسد کبس ساحشی ٍ آسبًی هٌظَس ثِ کِ ّسشٌذ دیچیذُ سدْیضار ثب لغعبسی هدوَعِ DSLR لٌضّبی داًیذ هی کِ ّوبًغَس

 کِ ّوبًغَس.دّذ هی سغییش سا ًَس خْز ٍ کٌذ هی دیذا ضکسز کٌذ هی ثشخَسد لٌض ثِ ثِ ًَس ٍلشی .کٌین ًگبُ عیٌک اص هدضا لغعِ یک چطن ثِ آًْب
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 هشٌَع سًگْبی غَسر ثِ کِ اسز هخشلفی ّبی هَج عَل ضبهل اسز سٍیز لبثل کِ ،ًَسی کوبى سًگیي ثِ کشدى ًگبُ داًٌذ،ٌّگبم هی افشاد اص ثسیبسی

 هی ثبعث ایي ٍ ضًَذ هی خن هشفبٍر ّبی عذسی ثَسیلِ هخشلف ّبی هَج عَل کِ اسز ایي افشذ هی اسفبق ٍضعیز ایي دس آًچِ. ضَد هی هطبّذُ

 هخشلف سغَح ثِ ضَد هی هطبّذُ صیش دسًوَداس کِ ّوبًغَس ٍ# ضَد هی ضٌبخشِ ًَس سدضیِ ًبم ثِ کِ عجیعی دذیذُ یک$ضًَذ دٍس ّن اص آًْب کِ ضَد

 .کٌذ هی ثشخَسد

 

 .ثشگضیٌذ ، سًگ اًحشاف اص ضذُ ًشیدِ هطخع ّبی لکِ ٍ ًمبط ثٌبثش سا سفشِ دسز اص ّبی سًگ حسگش، کِ ضَد هی ثبعث ایي

 : کٌیذ سَخِ ًکشِ ایي ثِ

 .ضَد هی سش سخز خیلی ثبضذ عکس گَضِ دس آًچِ ٍ ضَد هی هطبّذُ لبة ٍسظ دس ثیص ٍ کن هعوَالً سًگ اًحشاف

 روگ اوحراف ي ديربیه لىس

 ثػشی کبسثشاى سَسظ هعوَالً کِ حلی ساُ اسصاًششیي.ّسشٌذ ًَسی اهَاج ٍاگشایی کبسشي ثشای ّبیی ساُ دًجبل ثِ ّب، سبص عذسی هطکل ایي خبعش ثِ

 ضٌبخشِ# سًگ ثی ّبی عذسی عشح$ achromatic lens design غَسر ثِ ٍ اسز هعوَلی 55mm-1۱ لٌض خعجِ ثِ ضجیِ چیضی ضَد هی اسشفبدُ

 اًحشاف اغغالح هٌظَس ثِ سا ّوگشا ًَس ّبی دشسَ سب هیکٌٌذ سعی اغلی ّبی لٌض ثِ ًسجز هشفبٍر دشاکٌص ٍ ای ثبًَیِ ّبی اصلٌض اسشفبدُ ثب. ضَد هی

 کن عیَة ّویي ثب ٍ ًیسز ًمع ثی کبهالً فشایٌذ ایي حبل ایي ثب.ضَد ضکسز هشحول گزسد هی اٍلیِ لٌض هیبى اص ٍلشی ًَس ٍ. ثشًذ کبس ثِ سًگی ٍ کشٍی

 .گیشد هی لشاس اسشفبدُ هَسد ٌَّص

 : اسز سًگ ثی لٌضّبی عولکشد چگًَگی اثجبر ثشای ضذُ سبدُ ًوَداس یک صیش سػَیش

 

 ٍ هیطَد، اضبفِ کِ اسز اغلی سَهیي# سًگ ثی ّبی لٌض عشح$ achromatic lens design اسز اسشفبدُ هَسد آخش لٌضّبی ثیطشش دس کِ چیضی

 .اسز ثعذی ّبی اًحشاف اغالح آى،

 : دّذ هی ًوبیص سَم الیِ سًگ ثی لٌضّبی عولکشد چگًَگی اثجبر ثشای ضذُ سبدُ ًوَداس یک صیش سػَیش
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 ّبی ضیطِ# هغلت ایي ثِ دیگش،هشثَط لٌضّب ٍ L لٌضّبی ّوِ ٍ Canon EF 70-200mm F2.8L IS ثِ ضجیِ ّبیی لٌض عشح ایي دس هدوَع دس

 ٍخَد هسئلِ ایي دس کِ کن یب صیبد ثسیبس غَسر ثِ سا هخشلف ّبی هَج عَل سَاًذ هی دیذاسز اسوص اص کِ ّوچٌبى کِ ضَد هی کن-صیبد ًَس سدضیِ

 هطخع ایي ٍ. ضَد هی ثشدُ ثبال کوی آخشی لٌضّبی ضَد،اسصش هی اسشفبدُ فلَسیز هثل کن اًشطبس ثب هَادی هعوَالً چًَکِ. کٌذ دشاکٌذُ ٍ داسد،سدضیِ

 .ّسشٌذ اسصش ثب آًمذس خَد اٍلیِ هکبى دس آًْب چشا کِ کٌذ هی

 کىیم؟ جلًگیری زمیىه ريی در آن از چطًر

 ثبال کٌششاسز اصٍضعیز خلَگیشی – 1

 اص کبسثش اگش هخػَغبً کٌذ، کوک ثػشی ّبی عشح ًمبئع دادى خلَُ اسصش کن ثِ سَاًذ هی ٍالعبً اهب ثیبد ًظش ثِ no-brainer یک ضجیِ سَاًذ هی ایي

 دس ای سَطُ اص عکبسی ٍ ّب دسخز ضبخِ ، حػبسّب کِ سٍد هی گوبى هعوَل عَس ثِ ، کٌذ اسشفبدُ کٌین هی کبس آًْب ثب هب آًچِ سغح دس لٌضّبیی

 .ثشثگیشد دس سا آسوبى سٍضٌبیی

  ثجٌذیذ سٍ دٍسثیي سٍصًِ – 2

 ٍ لجِ داسای سَطُ ثگیشی،اگش صیجب سػَیشj یک سب کٌی اسشفبدُ دٍسثیي ثبص ٍ عشیض سٍصًِ اص کِ اسز کٌٌذُ اغَا ثسیبس ثشایز کِ ثیٌی، هی ای سَطُ ٍلشی

 .کشد خَاّذ کوک اًحشاف کشدى کوشش ثِ خَثی ثِ هَضَع ایي.ضَد ثسشِ کبهالً کِ خبیی سب ثجٌذی کن کن سا سٍصًِ کِ کٌی سعی ثبیذ ثبضذ کٌبسُ

 .کٌیذ خَدداسی لٌضّب ًْبیز ثی کشدى صٍم اص – 3

 ٍ هشکضی دسخِ سٍی ثش هیبًِ عَس ثِ کِ دّذ هی عبلی ًشیدِ ٍلشی لٌضّب کشدى صٍم.ضَد هی سأکیذ سٍی هیبًِ ثش ّن عکبسی دس ثلکِ صًذگی دس سٌْب ًِ

 .هیطَد 200mm اص ثْشش خیلی 135mmدس عکبسی ًشیدِ ضَد، هی اسشفبدُ 200mm-۰0 صٍم اص ٍلشی هثبل عَس ثِ.ضَد صٍم کبًًَی

 کٌیذ خَدداسی لٌضّب صیبد صٍم اص 4

 اًشْبی دس آًْب.کٌیذ خَدداسی هَاسد سوبم دس صیبد صٍم سٍیذ،اص هی سعغیالر ثِ کِ ٍلشی کٌیذ،هثل حول سا سٌگیٌی ٍصًِ ًخَاّیذ ضوب کِ غَسسی دس

 ثْیٌِ غَسر ثِ عوذُ عَس ثِ آًْب ایٌکِ خبعش ثِ کٌیذ سْیِ یک دسخِ لٌضّبی هشٌبٍة غَسر ثِ.داسًذ ٍحطشٌبکی ثسیبس سًگ اًحشاف خَد عشیض

 .ّسشٌذ سٍضٌشش ٍ اسصاًشش ًسجی عَس ثِ ٍ دّذ هی کبّص سا# artifacts$ هػٌَعی اخسبم دیذى ٍ ضًَذ هی سبخشِ

 کٌین؟ اغالح فشَضبح دس سا آى چغَس

 کٌیذ عول سشسیت ایي ثِ کشدیذ ثبص ضبح فشَ دس سا عکس ایٌکِ اص ثعذ

 

 .کٌیذ دیذا سا اسز Chromatic Aberration ًبم ثِ کِ کٌششل سٌظیوبر ثبیذ  غفحِ ساسز سوز دس
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 ثشای.کٌیذ اغالح adjusting the sliders اص اسشفبدُ ثب سَاًیذ هی کِ ساّی ثْششیي ساثب ّب لجِ کِ کٌیذ سعی ثبیذ ضوب ، داسیذ کِ عکسی ثِ سَخِ ثب

 اص دٍسب یب یک فمظ هدجَسیذ ضوب. کٌیذ هی هطبّذُ ثیطشش یب "100 ًوبیی ثضسگ ثب سا عکس کِ ضَیذ هغوئي ثبیذ هوکي ًحَ ثْششیي ثِ کبس ایي اًدبم

sliders  ثذّن حشکز سا ّشدٍ ثبیذ هي ًوًَِ ایي دس.داسد ثسشگی داسیذ کبس ٍ سش آى ثب ضوب کِ عکسی ثِ ایٌْب سوبم.دّیذ حشکز سا. 

 

$  ٍلشی ٍ کشد خَاّذ اغالح سا لشهض حبضیِ چخ سوز ثِ#  سیشُ آثی حبضیِ/ثبثز لشهض$ Fix Red/Cyan Fringe ی لغضًذُ#  slider$  دادى حشکز

slider  #ُّوچٌیي. کشد خَاّذ اغالح سا سیشُ آثی حبضیِ ثشٍد ساسز سوز ثِ لغضاًٌذ  $slider  #ُلغضاًٌذ Fix Blue/Yellow Fringe سٍضی ثب 

 .کٌذ هی کبس ایي ثِ ضجیِ

 !وکىید برداشت زيدی ایه به را محصًل

 کِ ضَیذ هغوئي ثٌبثشایي هیکٌذ هحبسجِ سا آًْب فشَضبح ًوَداسّبی.ضَد هی هشوشکض ّب گَضِ سٍی ثیطشش سًگ اًحشاف ثبضیذ، داضشِ خبعش ثِ ضوب اگش

 سا ّب اًحشاف اٍل.آٍسد خَاّیذ دسز ثِ عکس اص دیگشی هٌبعك دس سا ای العبدُ خبسق ًشیدِ ضوب ٍ. کشدیذ ٍیشایص هعوَل ٍ ًسجی غَسر ثِ سا عکس

 !!ثچیٌیذ سا هحػَل ّویطِ سَاًیذ هی ثعذ کٌیذ اغالح

 : اسز فشَضبح اص اسشفبدُ اص ثعذ ٍ لجل صیش سػَیش

 

 دیجیتال سیستم
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-AWB$ خَدکبس ثػَسر سَاًٌذ هی سٌظیوبر ایي. داسد ٍخَد سفیذ سًگ سعبدل سٌظیوبر کشدى اًشخبة ثشای اهکبًی دیدیشبل ّبی دٍسثیي اغلت دس

Auto White Balance #هحبسجِ ثشای ضذُ سعییي دیص اص اعالعبر ایٌکِ ثِ سَخِ ثب. ضًَذ اًدبم کبهذیَسش یب دٍسثیي سٍی کبسثشاى سَسظ دسشی یب  ٔ 

 ثِ ٍ کٌذ هی هحسبثِ سا لجَلی لبثل غیش ًشبیح سیسشن ایي هَاسد، ثشخی دس اسز، ضذُ سْیِ هشذاٍل ًَسّبی ٍ هعوَل ضشایظ اص سفیذی، سشاص خَدکبس

 .ضَد هی سَغیِ خبکسششی کبسر اص اسشفبدُ ضشایظ، ایي دس سفیذی سشاص سٌظین ثشای. خَسد هی گَل اغغالح،

 آوالًگ سیستم

 خَد ثیس دس هشفَار ّبی سًگذاًِ داسای خَد ثِ هخشع سًگی دهبّبی ثشای کِ# ضت ًَس یب سٍص ًَس$ اسشفبدُ هَسد فیلن ًَع ثِ ثسشِ فیلن ثب عکبسی دس

 سًگی سعبدل فلَسسٌز، یب سیوبثی ّبی الهخ یب خَسضیذ ًَس هبًٌذ هحیظ، ًَسی ضشایظ ثشای هٌبست سًگی ّبی غبفی اص اسشفبدُ ثب سَاى هی ّسشٌذ

 .کشد حفظ سا ّب عکس

 

 

 

 


