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  هاي هوشمند هاي گوشي هاي دوربين فناوري
دوربين عكاسي فيلمي يا  مان يها زماني كه براي ثبت خاطره

انگيز را با  خريديم گذشته است. حاال آن لحظات خاطره ديجيتال مي
هاي هوشمند چنان تكامل  كنيم.  اكثر گوشي مان ثبت ميهاي گوشي

ين عكاسي و توان گفت كه بهترين دورب اند كه مي پيدا كرده
  است. انت برداري دنيا هماني است كه همواره در دستان فيلم

است،   مگاپيكسلي نيز گذشته 3 مگاپيكسلي و  1 هاي عصر دوربين
 13، يكسليمگاپ12 ي،كسليمگاپ8هاي  و حاال عصر دوربين

مگاپيكسلي است. در اين مقاله به چند فناوري اصلي  41ي، يا كسليمگاپ
ايم. طبق بررسي  هاي پرطرفدار پرداخته فون مارتمورد استفاده در اس

 2011يي كه در سال ها عكس% از 27بيش از   NPDمؤسسه آماري  
ها  فون ها عكاسي شده است. اسمارت فون گرفته شده است با اسمارت

  اند. كساد كرده را   point-and-shootيا   هاي جيبي دوربينبازار 

  
  فناوري پايه

، يك لنزيتال سه قطعه اساسي دارند: يك هاي عكاسي ديج دوربين
هاي  . هنگامي كه با اين دوربين2پردازنده تصوير، و 1تصوير گر حس

 3رمزگذار ويدئوكنيد، يك قطعه ديگر به نام  برداري مي ديجيتال فيلم
  شود. نيز وارد كار مي
  CMOS4هاي  گر حسهاي هوشمند از  هاي گوشي در دوربين
از  گر حسباال، اين -هاي ديجيتال رده وربيندر د شود. بهره گرفته مي

دوي اين  گيرد. هر بهره مي CCD5يك فناوري متفاوت مشهور به 
كنند  هاي الكتريكي تبديل مي ها در اين كه نور را به سيگنال فناوري

  هاي خورشيدي) همسان هستند.  (همچون سلول
CCD   كه بار تر است. يك آرايه خازني دارد يك فناوري قديمي 

دارد. اين  الكتريكي هر پيكسل مربوط به تصوير را در خود نگه مي
ه دنبالبارهاي الكتريكي از طريق مدارات الكترونيكي ديگر به يك 
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5 Charge-Coupled Device 

تواند به عنوان يك تصوير ديجيتال  شود، كه مي تبديل مي يولتاژ
  ذخيره شود.

  CCD ،تري را  نسبت به  تصاوير طبيعي و يك وسيله آنالوگ است
كل تصوير را   CCDكند. همچنان كه گفتيم  ضبط مي  CMOSفناوري 

هر پيكسل مدار   CMOSكند،  اما در   به يك دنباله ولتاژي تبديل مي
  كند. خودش را دارد و دنباله ولتاژي خودش را توليد مي

كه    گيرد، در حالي تصوير را در يك شات مي CCDمجموع،  در 
CMOS كند. در نتيجه،  عكاسي مي ،افقي يا كردن، عمودي  با اسكن
گيرد. ورود بيش از  كل تصوير را در يك لحظه نمي CMOS گر حس

ها در حوصله اين مقاله نيست و فقط دانستن  اين به جزئيات اين فناوري
توان  CMOSاختالفات مهم اين دو فناوري كافي است. فناوري  

ه كند و در نتيجه براي وسايل همرا الكتريكي كمتري را مصرف مي
  ها عالي است.  فون مانند اسمارت

برد،  رنج مي »6تدريجي اثر شاتر«اي مشهور به  از مسئله CMOSاما  
كند. هنگامي كه  گيرد، بلكه اسكن مي باره نمي يك زيرا عكس را به

كند، در تصوير انحراف  از اشياء متحرك عكاسي مي CMOS گر حس
. دو نوع كند ستفاده ميآيد و اين به دليل شاتري است كه ا وجود مي  به

يا  7كليشاتر  وجود دارد:  CMOSو   CCDگرهاي  شاتر براي حس
با اين مسئله  گر حساستفاده كند،  كلي. اگر از شاتر 8تدريجيشاتر 

كنند  استفاده مي كليشاتر از   CCDهاي گر حسفقط شود.  مواجه نمي
 CMOSكنند. شاترهاي  اي برخورد نمي و در نتيجه با چنين مسئله

كنند كه اين مسئله را به وجود  استفاده مي تدريجيشاتر معموالً از 
  آورد. مي

 انرا در خودش تر بزرگ CCD گر حسد يك نتوان نمي ها گوشي
د و داليل به قرار زيرند: هزينه توليد باال، مواد مورد استفاده، نجاي بده

، نتيجه شود،  و مانند آن. در شرايطي كه گوشي در آن استفاده مي
ها  فون براي اسمارت گر حسمعموالً به عنوان بهترين  CMOS  گر حس

 CCD گر حسها از  در بعضي از گوشي ،اين وجود شود. با مطرح مي
  (ادامه مقاله را در نسخه چاپي بخوانيد) است.  بهره گرفته شدهنيز 
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