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تنظیم  طوری  را  لنز  دوربین  خودکار  فوکوس  سیستم 
می کند که بر روی سوژه فوکوس باشد، به این معنی که 
این  و  می شود  شارپ  کاما  فوکوس)شما  (نقطه  سوژه 
شارپنس تفاوتی است که یک عکس با فوکوس خوب را 
از عکسی با فوکوس بد متمایز می کند. در حالی که شارپ 
بودن نقطه فوکوس هدفی ساده به نظر می رسد رسیدن 
به آن هدف به این آسانی ها نیست و فرآیند نسبتا پیچیده 
مهندسی در پس آن نهفته است که آشنایی با آن می تواند 
به  خیلی  نباید  زمانی  چه  بفهمید  تا  کند  کمک  شما  به 
فوکوس خودکار دوربین خود توجه کنید. به صورت کلی 
سیستم فوکوس دو حالت دارد یا با استفاده از سنسور های 
تشخیص کنتراست کار می کند که به آن سیستم فوکوس 
خودکار passive می گویند و یا با استفاده از انتشار یک 
سیگنال برای روشن کردن و تشخیص فاصله سوژه که 
به آن سیستم فوکوس active یا فعال می گویند (احتماال 
نور قرمزی که برخی دوربین ها بر روی سوژه می اندازند 
و بر روی دوربین هم به عنوان کمک فوکوس خودکار یا 

همان AF assist ذکر شده اند دیده اید .
بیشتری  کاربردی  دامنه   passive فوکوس که  آن جا  از 
خودش  که  می پردازیم  آن  به  بیشتر  بخش  این  در  دارد 
 contrast detection) کنتراست تشخیص  نوع  دو  به 
) و تشخیص فاز (phase detection) تقسیم می گردد 

به  خودکار  فوکوس  برای  متد ها  این  دوی  هر  البته  که 
کنتراست متکی هستند.

سنسور های فوکوس خودکار
سنسور های فوکوس خودکار در هر عکس وظیفه اصلی 
فوکوس خودکار را برعهده دارند.این سنسور ها در واقع با 
اندازه گیری تغییرات کنتراست نقطه فوکوس در حاالت 
مختلف لنز آن را در حالتی که بیشترین آن نقطه بیشترین 

کنتراست را دارد قرار می دهند.

در واقع الگوریتم فوکوس خودکار به شکل زیر است:
در  کوچکی  تغییر   (AFP) خودکار فوکوس  پردازشگر   (1

میزان فاصله فوکوس می دهد
فوکوس  سنسور  برگشتی  مقدار  فوکوس  پردازشگر   (2
خودکار را می خواند تا ببیند آیا فوکوس بهتر شده و اگر 
میزان  به  توجه  (با  میزان؟  چه  به  است  مثبت  جواب 

کنتراست)
3) با توجه به اطاعات گام دوم پردازشگر فوکوس خودکار 

لنز را در یک فاصله فوکوس جدید قرار می دهد.
4) پردازشگر فوکوس خودکار ممکن است مراحل 2 و 3 را 
چندین بار انجام بدهد تا زمانی که به فوکوس قابل قبول برسد.
کل این اتفاقات ممکن است در کسری از ثانیه صورت 
به  برای  دوربین  که  می آید  پیش  شرایطی  اما  پذیرد 
به  مناسب)  فوکوس  (گرفتن  فوکوس کشی  اصطاح 
آمده  پیش  هم  شما  برای  احتماال  و  بر می خورد  مشکل 
است که لنز دوربین شما چندین بار حرکت کند تا بتواند 
کار  این  در  هم  گاهی  و  دهد  ارائه  قبولی  قابل  فوکوس 
 focus) موفق نمی شود و به اصطاخ در شکار فوکوس
که  می شود  باعث  چیز  چه  اما  می کند  ) گیر   hunting

دوربین قادر به فوکوس کردن نباشد؟
کنید  فوکوس  آن  بر روی  می خواهید  که  سوژه ای  قطعا 
شما  دوربین  کردن  فوکوس  نحوه  در  اساسی  نقشی 
می گذارد. سه تا از مهم ترین عامل های تاثیر گذار بر روی 
میزان  روشنایی،  میزان  از:  عبارتند  خودکار  فوکوس 

کنتراست سوژه و میزان حرکت دوربین یا سوژه.
توجه داشته باشید که این فاکتور ها مستقل از هم نیستند 
و به زبانی دیگر، شما ممکن است بتوانید فوکوس کشی 
خوبی از سوژه ای که نور کمی به آن می تابد داشته باشید 
اگر آن سوژه کنتراست باالیی داشته باشد و یا بالعکس. 
این قضیه می تواند در تعیین نقطه فوکوس خودکار توسط 
نقطه  انتخاب  واقع  در  باشد.  داشته  اساسی  نقش  شما 

فوکوسی که لبه های تیز تر و یا بافت بیشتری داشته باشد 
در صورت ثابت ماندن دیگر فاکتور ها می تواند در گرفتن 

یک فوکوس بهتر کمک کند.
شما  دوربین  فوکوس  انعطاف پذیری  و  اطمینان  میزان 
دوربین  اتوماتیک  فوکس  نقاط  نوع  و  مکان  تعداد،  به 
 DSLR باالی  رده  دوربین های  مثا  دارد.  بستگی  شما 
داشته  فوکوس  نقطه  بیشتر  یا  عدد   45 اندازه  می توانند 

باشند و این نقاط فوکوس در دو نوع هستند.
نقاط فوکوس ضربدری که تشخیص کنتراست را در دو 
بعد انجام می دهد و دقت باالتری دارد و نقطه فوکوس 
عمودی که تشخیص کنتراست را در یک بعد انجام داده و 
 DSLR از دقت پایین تری برخوردار است. در دوربین های
تعداد و دقت نقاط فوکوس خودکار نیز می تواند با توجه 

به حداکثر میزان دهانه دیافراگم مورد استفاده تغییر کند.

انواع فوکوس
در اکثر دوربین ها فوکوس در یک نقطه که بهترین نوع 
فوکوس برای سوژه های ثابت است وجود دارد اما این نوع 
فوکوس معموال برای عکاسی از سوژه های متحرک دچار 
مشکل می شود و به همین دلیل یک نوع دیگر فوکوس 
در  مثال  عنوان  به  که  دارد  وجود  متحرک  اجسام  برای 
دوربین های کنون به عنوان AI servo و در دوربین های 
نیکون و پنتکس به عنوان continuous شناخته می شود 
که در این نوع فوکوس دوربین یا پیش بینی نقطه فوکوس 
در فریم های بعدی با توجه به حرکت سوژه از تاخیر شاتر 
و در نتیجه تار شدن عکس به دلیل تغییر نقطه فوکوس 
می کاهد. به هر حال یادتان باشد دوربین شما در شرایطی 
که کنتراست یا نور پایین است مثل عکاسی از سوژه هایی با 
میزان انعکاس باال مانند شیشه ممکن است دچار مشکل شود 
که در این مواقع بهتر است از فوکوس دستی استفاده کنید.

چطور پانورامای بهتری بگیریم

اگـر بـه عکاسـی عاقه داشـته باشـید می دانیـد زمانی کـه لنز دوربین شـما بـه اندازه 
کافـی وایـد نیسـت و می خواهیـد از منظره وسـیعی عکاسـی کنیـد از تکنیکـی به نام 
پانورامـا اسـتفاده می کنیـد. در ایـن تکنیـک شـما چنـد عکـس می گیریـد و بـا کنـار 
دوربین هـا  برخـی  می دهیـد.  تشـکیل  را  نهایـی  عکـس  عکس هـا،  قـراردادن  هـم 
ماننـد دوربین هـای موبایـل امکانـی ماننـد sweep panaroma دارد کـه بـا حرکت 
دادن دوربیـن صـورت می پذیـرد البتـه عکاسـی از ایـن طریـق بـه دلیـل ایـن کـه 
عکـس نهایـی رزولوشـن کمتـری دارد توصیـه نمی شـود و بهتـر اسـت عکس هـا به 
صـورت تـک تـک گرفتـه شـوند و در نرم افزار هـای مربوطـه بـه هـم متصـل گردند. 
بـرای گرفتـن عکـس پانورامـا همیشـه فوکـوس را در حالـت دسـتی قـرار دهیـد چرا 
کـه زمانـی کـه فوکـوس در حالـت خـودکار قـرار دارد ممکـن اسـت فریم هـا عمـق 
میدان هـای متفاوتـی پیـدا کنند و در نتیجـه عکس آن طور کـه باید نشـود و نرم افزار 
هـم در کنـار هـم قـراردادن تکه هـای عکس دچار مشـکل شـود. بـرای این کـه این 
کار بـه خوبـی انجـام شـود همیشـه بـه خاطـر داشـته باشـید که یـک سـوم از عکس 
قبلـی و بعـدی بـا هم مشـترک باشـند چـه عکـس را عمـودی می گیرید و چـه افقی. 
در ضمـن بـا یـک لنـز وایـد و یـا فیـش آی می توانیـد عکـس 360 درجـه بگیریـد و 
یـک تـور ایجـاد کنیـد البته بـا لنز هـای معمولـی هم می تـوان ایـن کار را کـرد اما به 
عنـوان مثـال اگـر بـا یک لنـز فیـش آی احتیـاج بـه گرفتـن عکس هـای 360 درجه 
داشـتید می توانیـد بـا 6 عکـس کار خـود را راه بیندازیـد امـا با یـک لنـز 18 میلیمتری 

شـاید بیـش از 45 عکـس نیاز داشـته باشـید!
نرم افـزاری کـه می خواهیـد از آن بـرای متصـل کـردن عکس هـا بـه هـم اسـتفاده 
کنیـد نیـز بسـیار مهـم اسـت. البته که فتوشـاپ یـک نرم افـزار همه فن حریف اسـت 
امـا امکاناتـی مثـل سـاختن تـور 360 درجـه و این هـا را نـدارد (البتـه بـا اسـتفاده از 
پاگین هـا و... همـه چیـز در فتوشـاپ ممکـن اسـت)اما بهتـر اسـت از نرم افزا رهـای 
مخصـوص ایـن کار مثـل PTGUI اسـتفاده کنیـد. در ضمـن یادتـان باشـد کـه برای 
گرفتـن یـک پانورامـای تمیز سـه پایه هـم می توانـد نقش بسـیار مهمی ایفـا کند. باز 
هـم تکـرار می کنیم کـه شـاید گرفتـن پانوراما بـا اسـتفاده از تکنیک sweep بسـیاز 
آسـان باشـد امـا بـه هیچ وجـه عکس نهایـی کیفیت بـک پانورامـای واقعی کـه تعداد 
پیکسـل های آن بیشـتر از یـک عکس اسـت را نـدارد چرا کـه تعداد پیکسـل های آن 
در واقـع کسـری از پیکسـل های یـک عکـس اسـت پس بهتر اسـت اگـر عکس های 
پانورامـا را دوسـت داریـد و می خواهیـد آن هـا را چـاپ کنیـد از عکس هـای جداگانـه 

کنید. اسـتفاده 

یادداشتعکاسی

 رضا رهنمای مقدم 

فوکوس خودکار دوربین چه طور کار می کند؟


