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فوکوس خودکار دوربین چگونه کار می کند

آینده روشن دوربین های بدون آینه

دوربین های DSLR امروزی از لحاظ فناوری فیزیکی ثبت تصویر تقریبا تفاوتی با 
SLR ها ندارند. اشتباه نکنید، فناوری های زیادی مانند فوکوس خودکار و سنسورهای 

پیشرفته دیجیتال و ... به دوربین ها اضافه شده است اما بدنه اصلی هم چنان برپایه 
همان سیستم قدیمی است. آینه ای که جلوی سنسور )در  SLRها فیلم(  قرار دارد و 
نور را به ویزور تابانده تا عکاس بتواند فریم را ببیند و قاب بندی کند که در ضمن 
ظهور  با  اما  می کند.  هدایت  سنسور  سمت  به  را  نور  و  می رود  باال  عکس  گرفتن 
دوربین های بدون آینه، فناوری بیشتر از پیش خودش را نشان داد که اولین تاثیر آن 
کوچک شدن دوربین بدون نیاز به کوچک کردن سنسور بود. دوربین های بدون آینه 
مشکالت خاص خود مانند پدیده  ghosting و ... را داشتند اما با گذر زمان و پیشرفت 
فناوری امروزه این دوربین ها در بسیاری از موارد حتی از DSLR های معمول سبقت 
گرفته اند و احتماال آن ها را هم کنار خواهند زد. همان طور که در مقاله اصلی همین 
صفحه بیان شد دوربین های بدون آینه از سیستم فوکوس بسیار پیشرفته ای استفاده 
می کنند که ترکیبی از سیستم تشخیص فاز و تشخیص کنتراست بر روی سنسور 
است. شاید باور نکنید اما امروزه دوربین های بدون آینه حتی در انجام فوکوس دستی 
از focus peaking شما می توانید در فوکوس  استفاده  با  بهتر عمل می کنند.  هم 
دستی هم از دوربین کمک بگیرید و از فوکوس خود اطمینان حاصل کنید. در این 
در  و  می کند  هایالیت  شما  برای  را  هستند  فوکوس  که  محل هایی  دوربین  روش 
به راحتی می توانید تشخیص دهید کجای تصویر شارپنس خوبی دارد.  نتیجه شما 
این روش زمانی بسیار کاربرد خود را نشان می دهد که شما از لنزهایی با دیافراگم 
باز استفاده می کنید در اینجاست که مزایای استفاده از ویزور الکترونیکی خودنمایی 
می کند )هر چند که هنوز زمان زیادی الزم است که عکاس ها ویزور الکترونیک را به 
ویزور معمولی ترجیح دهند(. نکته دیگر سرعت شاتر بسیار باالی دوربین های بدون 
بدون  دوربین های  به طوری که می بینید  است  آن ها  پیاپی  توانایی عکاسی  و  آینه 
آینه معمولی گاهی توانایی عکاسی پیاپی بیش از دوربین های پیشرفته با آینه دارند! 
نکته دیگر که از اهمیت زیادی هم برخوردار است وزن و حجم دوربین است. یک 
دوربین بدون آینه بسیار سبک تر از مدل آینه دار است البته هم چنان به علت تنوع 
کم لنزهای دوربین های بدون آینه طرفدارهای دوربین های کالسیک بیشتر است اما 
انتظار می رود این مشکل هم با گذر زمان مرتفع گردد. باید دید سازندگان دوربین های 
کالسیک هم چنان به روند خود ادامه خواهند داد یا برای مقابله با این نسل جدید 

دوربین ها تغییرات اساسی ایجاد خواهند کرد.

ترفندعکاسی

امـروزه همه دوربین های DSLR به سیسـتم پیشـرفته 
فوکـوس خـودکار مجهـز هسـتند. مهـم نیسـت کـه 
دوربیـن شـما چـه امکاناتـی دارد امـا قطعـا فوکـوس 
اتوماتیـک بخشـی جدانشـدنی از دوربین هـای امـروزی 
اسـت امـا آیـا تـا بـه حـال بـه ایـن فکـر کرده ایـد کـه 
دوربین چطور بدون داشـتن دانش و توانایی مغز انسـان 
می توانـد بـا دقـت بسـیار بـاال فوکـوس کنـد؟ در واقع 
سیسـتم فوکـوس خـودکار از الگوریتمی بسـیار پیچیده 
اسـتفاده می کنـد کـه دانسـتن در مـورد آن بـد نیسـت. 
نکتـه جالـب ایـن کـه  حتـی انسـان هـم نمی توانـد به 
سـرعت خـود دوربیـن ایـن کار را انجـام دهـد چـرا که 
فوکـوس به صورت دسـتی یک عمل مکانیکی اسـت و 
عـالوه بـر این به دید خـود فرد هم بسـتگی دارد. اما در 
ابتدا بد نیسـت بدانیـد که فوکوس خـودکار دوربین های 
مختلـف از الگوریتم هـای متفاوتی اسـتفاده می کنند که 
ایـن الگوریتم هـا به دو دسـته active و Passive قابل 

تقسـیم بندی هستند.
در سیسـتم active دوربیـن شـما یـک نـور قرمـز بـه 
سـوژه شـما می تابانـد و از زمـان رفـت و برگشـت نـور 
فاصلـه بـا سـوژه را تعییـن می کنـد. بـا دانسـتن فاصله 
دوربیـن می توانـد بـه لنـز فرمان دهـد در چـه موقعیتی 
قـرار بگیـرد . آن چـه در مـورد روش  Active خـوب 
اسـت ایـن اسـت کـه حتـی در موقعیت هایـی بـا نـور 
بسـیار کـم هـم بـه خوبـی کار می کنـد در صورتی کـه 
در سیسـتم معمـول )passive(، در نـور کـم فوکـوس 
اتوماتیـک به سـختی صورت می گیرد و حتـی در برخی 
 Active مـوارد غیـر ممکـن اسـت. امـا بـدی سیسـتم
ایـن اسـت کـه فقـط می تـوان بـرای سـوژه های ثابت 
و در فاصلـه نزدیـک تـا حـدود ٦ متـر از آن اسـتفاده 
کـرد. امـا فوکوس بـه شـیوه Passive کامـال متفاوت 
اسـت. در ایـن روش یـا دوربیـن از سنسـورهای ویژه ای 

اسـتفاده می کنـد که از طریـق آن ها می تواند کنتراسـت 
را از نـور وروی بـه دوربیـن تشـخیص دهـد ) در ایـن 
صـورت گفته می شـود دوربیـن از فوکـوس passive و 
 ، phase detection راهـکار تشـخیص فاز یـا همـان
اسـتفاده می کنـد( و یـا از خود سنسـور برای تشـخیص 
کنتراسـت در عکس اسـتفاده می نماید) کـه این راهکار 
 contrast detection یـا  کنتراسـت  تشـخیص  را 
می گویند(. اما مفهوم تشـخیص کنتراسـت چیسـت؟ به 
زبـان سـاده باید بگوییم کـه دوربین به دنبال شـارپنس 
زیـاد در منطقـه ای خـاص می گـردد. اگـر شـارپنس به 
انـدازه کافی زیاد نباشـد سیسـتم فوکوس خـودکار لنز را 
آنقـدر جابه جـا می کند تا آن میزان شارپنس/کنتراسـتی 
کـه بـرای فوکـوس الزم اسـت بـه دسـت بیـاورد. بـه 
همیـن دلیل اسـت کـه در این سیسـتم بـرای فوکوس 
مناسـب حتما باید کنتراسـت کافی وجود داشـته باشد تا 
فوکـوس به خوبی انجام شـود و زمانی کـه بر روی یک  
دیوار سـفید با این سیسـتم سـعی به فوکـوس می کنیم 
دوربیـن به سـختی فوکوس را انجـام می دهد.  در ضمن 
اگـر دوربیـن شـما چـراغ بـا نـامAf Assist  در جلـوی 
 active دوربیـن دارد، بـه معنـای اسـتفاده از سیسـتم
 passive  نیسـت. بلکـه تنها بـرای کمک بـه سیسـتم
اسـت و ماننـد یک چـراغ قوه عمل می کند و نه بیشـتر.

بسـیاری از دوبین هـای ارزان قیمـت و یـا دوربین هـای 
 passive  فوکـوس سیسـتم  از  موبایل هـا  و  خانگـی 
بـا راهـکار  contrast detection اسـتفاده می کننـد. 
چـون در سیسـتم contrast detection بایـد نـور بـه 
سنسـور برسـد در واقـع در دوربین هـای DSLR زمانی 
کـه آینـه بـاال اسـت)در حالـت Live view( از ایـن 
سیسـتم اسـتفاده می شـود. امـا سیسـتم تشـخیص فاز 
بـرای فوکـوس بـر روی اجسـام متحـرک بسـیار عالی 
عمـل می کنـد، آن چـه جالـب اسـت بدانیـد این اسـت 

کـه سیسـتم تشـخیص کنتراسـت دقیق تـر از سیسـتم 
تشـخیص فـاز عمـل می کند اما نیـاز به زمان بیشـتری 
دارد. دوربین هـای مـدرن بـدون آینه امـروزی از ترکیب 
این دو روش اسـتفاده می کنند و نتایج بسـیار خوبی هم 
 ،sony a6300 ارائـه می دهند به عنـوان مثال دوربیـن
۴۲٥   نقطـه فوکـوس خـودکار از نـوع تشـخیص فاز بر 
روی سنسـور خود تعبیه کرده اسـت، این در حالی اسـت 
کـه nikon3400 تنهـا ۱۱ نقطـه قابل فوکـوس از نوع 
تشـخیص فاز بر روی سنسـورهای جدای خـود دارد. اما 
نقـاط فوکوس هـم در دو نوع مختلف وجـود دارند. نقاط 
فوکـوس عمـودی و نقاط فوکوس ضربـدری، اما تفاوت 
ایـن دو نقطـه فوکـوس چیسـت؟ در واقع سنسـورهای 
عمـودی تنهـا یک بعدی هسـتند یعنی توان تشـخیص 
کنتراسـت بـر روی یک خط عمـودی را دارند در حالیکه 
سنسـورها ضربدری توان تشـخیص کنتراست در دو بعد 
یعنـی هم خطـوط عمـودی و هم خطـوط افقـی دارند. 
ترکیـب دو سنسـور  واقـع سنسـورهای ضربـدری  در 
هسـتند بـه همیـن دلیـل اسـت کـه تولیـد کننـدگان 
دوربیـن در مشـخصات دوربیـن قیـد می کننـد که چند 
تـا از سنسـورهای فوکوس از نوع ضربدری اسـت. تعداد 
بـاالی سنسـور های ضربـدری باعـث می شـود دوربین 
در زمـان کمتـری موفـق بـه انجـام فوکـوس شـود که 
بـه خصـوص در عکاسـی حیـات وحـش و یا عکاسـی 
ورزشـی کـه بـا حرکـت زیـاد همـراه هسـتند، اهمیـت 
ویـژه ای دارد. معمـوال نقطه فوکوس وسـط دوربین هم 
از نـوع ضربدری اسـت. در ضمن کیفیت این سنسـورها 
هـم کامـال بـا هـم متفـاوت هسـتند بـه عنـوان مثـال 
تنها سنسـور ضربـدری دوربیـن canon 6D به مراتب 
قوی تـر و بهتـر از بسـیاری از دوربین های مشـابه عمل 
می کنـد و می توانـد در نـور بسـیار کـم هـم با سـرعت 

رضا رهنمای مقدم مناسـبی فوکـوس کند.


