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සංස්කෘතික දේපළ ඡායාරූප ගැන මූලික දැනුම 

 
ඡොයොරූප අංශය 

                                                               සංස්කෘතික නේපළ සඳහො වූ  රො ජොතික පර්නේෂණ ආයත ය 

 
1. හැඳින්වීම 

 

සංස්කෘතික නේපළ අධ්යය ය උනෙසො ඡොයොරූප අතයොවශය නෙයක් ව  අතර, අධ්යය නේ නියැලී සිටි  ඕ ෑම 

අනයකු නමම කරුණ වටහො නෙ  ඇත. එනස් වුවෙ, ඡොයොරූප ශිල්පනේ අරමුණ හො යොන්වරණය ෙැ  නිසි 
අවනබෝධ්යකින්ව නතොරව ෙනු ලබ  සංස්කෘතික ඡොයොරූප තුලින්ව ප්රමොණවත් නතොරතුරු න ොලැනබනු ඇත. 

සංස්කෘතික නේපළ ඡොයොරූප ෙත කිරීනම් මූලික මූලධ්ර්මය වනුනේ, විස්ීර්ණ කොල පරොසයක් ඔස්නස් අෙොළ 

සංස්කෘතික නේපළ නවනුවට, විස්තරොත්මක නතොරතුරු ප්රමොණයක් වොර්තො කරණ ද්රවය ෙබඩොවක් ඇති කිරීමට ඉවහල් 
කර ෙැනීමයි. 
 
2. සංස්කෘතික නේපළවල ඡොයොරූපයන්වි භූමිකොව හො වර්ෙ 

සංස්කෘතික නේපළ ඡොයොරූප වලට, කොර්යයන්ව සඳහො භොවිතො කරණ ඡොයොරූප හො 1 ව  රූපනේ නපන්වවො දී තිනබ  
පරිදි පර්නේෂණ හො ප්රතිෂ්ඨොප ය මගින්ව ලබොෙන්ව ො ලෙ වොර්තොමය ඡොයොරූප ෙ ඇතුලත්ය. එදින ෙො බහුලව නයොෙො 

ෙන්ව ො නපොදු ඡොයොරූප ශිල්ප හො, 2 ව  රූපනේ නපන්වවො දී තිනබ  පරිදි, අනධ්ෝරක්ත (IR) හො එක්ස්නර් ඡොයොරූප 
ශිල්පය වැනි “ෙෘෂය සමික්ෂණ” යන්ව  ෙ අයත් ව  අයුරින්ව ඡොයොරූප ශිල්ප වර්ෙ රොශියක් තිනේ.    

 

 
1 ව  රූපය: ඡොයොරූපවල භූමිකොව 
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දේඛන ගත 

කිරීම 

ලියාපදංචිය සඳහා කැටද ාග් 

නකෞතුකොෙොර ද්රවය සඳහො කැටනලොග් ෙත්ත 

ෙබඩො වශනයන්ව නයොෙො ෙන්ව ො ඡොයොරූප 

පර්දේෂණ ද්රව්ය 

අධ්යය  පර්නේෂණ සඳහො ඡොයොරූප 

ප්රතිෂ්ඨාපන ව්ාර්තා 

ප්රතිෂ්ඨොප ය කිරීමට නපර සහ පසු 

ඡොයොරූප 

ද්රව්ය සංරක්ෂණය 

ද්රවයවල තත්වය ඡොයොරූපමය වශනයන්ව 

නල්ඛණෙත කිරීම 

ඡායාරූප 
බැහැර දීම    ප්රකොශ  සඳහො බැහැර නෙ  

හො පර්නේෂණ ඡොයොරූප 

භාවිතය ප්රදර්ශන කැටද ාග් හා පදේ  

උපනේශය සඳහො ඡොයොරූප 
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2 ව  රූපය: ඡොයොරූප වර්ෙ         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. කැමරො වර්ෙ 
පටල මිම්ම (සයිස් එක) අනුව කැමරො වර්ෙ කීපයක් තිනේ. පටල මිම්ම වැඩි ව  තරමටම කැමරොව විශොල ීනම් 

ප්රව තොවයක් තිනේ. වඩො විශොල පටල මිමිවලින්ව වඩො නහොඳ ගුණොත්මක ඡොයොරූප ලබො ෙත හැක. එම නිසො, වඩො 
උසස් පින්වූර ගුණොත්මක භොවයක් සඳහො වඩො විශොල කැමරො නයොෙො ෙත යුතු ය. කැමරොනේ ප්රමොණය පින්වූරනේ 

ගුණොත්මක භොවයට පමණක් බල න ොපොයි. තනි-කොච ප්රතයොවර්තිත (reflex) කැමරොවලින්ව මිමි 24 x 36 

සෘජුනකෝණොස්ර මොදිලිනේ ඡොයොරූප ලබොෙනී; මිමි 60 x 60 හරි හතරැස් මොදිලියක් සිත වූ නව ත් කැමරො වර්ෙ තිනේ. 
සෘජුනකෝණොස්ර හො හරි හතරැස් අතර නව ස සැලකිය යුතු අන්වෙමින්ව ඡොයොරූපවල මුද්රණයට බලපොයි. පින්වූර සටහන්ව 

කිරීම පිණිස CCD නහෝ CMOS නහවත් පින්වූර සංනේෙක (image sensor - ආනලෝකයට සංනේදී මූලද්රවය) යනුනවන්ව 

හැඳින්වනව  පෘෂ්ඨයක් ඩිජිටල් කැමරො සතු ය. පටල මිම්ම නමන්වම, පෘෂ්ඨය ෙ වැඩි ව  තරමටම ඡොයොරූපනේ 
ගුණොත්මක භොවය සොමො යනයන්ව වඩො වැඩි නේ.  
 

(1) මිමි 35 තනි-කොච ප්රතයොවර්තිත (reflex) කැමරොව 

ඉතො බහුලව භොවිතයට ෙන්ව ො නමම කැමරොවට, ස්වයංක්රීය  ොභිෙත (auto focus) කිරීම, මැනුවල්  ොභිෙත 

(manual focus) කිරීම, මැනරෝ (macro) ඡොයොරූප ශිල්පය, කොච මොරු කිරීම ය ොදී විවිධ් ඡොයොරූප ශිල්ීය 
තත්වයන්වට අනුව  මයශීලී ව ෙලපො ෙැනීනම් හැකියොව ඇත. 
  

(2) මධ්යම ප්රමොණනේ කැමරො 

මධ්යම ප්රමොණනේ කැමරො, මිමී 60 x 45, මිමී 60 x 90 ය ොදී මොදිලිනේ “බ්රවුනී ෆිල්ම් (Brownie film)" යනුනවන්ව 

හැඳින්වනව  මිලි මීටර් 60 නස්යොපට භොවිතො කරයි. නබොනහෝ විට, මධ්යම ප්රමොණනේ කැමරොවලට නව ම 

නස්යොපට නහෝල්ඩර් සවි කර ඇත. CCD වැනි පින්වූර සංනේෙකයක් නස්යොපට නහෝල්ඩරය නවනුවට 
ප්රතිස්ථොප ය කිරීම මගින්ව ඇතැම් සම්ප්රෙොයක කැමරො ඩිජිටල් කැමරොවන්ව බවට පරිවර්ත ය කල හැක.  

       

(3) විශොල කැමරො 
විශොල කැමරොවල එක් එක් ඡොයොරූපයක් සඳහො නස්යොපට ෂීට් මොරු නකනර්. නස්යොපට ප්රමොණයන්ව වලට අඟල් 4 

x 5 (තැපැල් පත් ප්රමොණය) හො අඟල් 8 x 10 (A4 ප්රමොණය) ඇතුළත් නේ. එවැනි නස්යොපට වලින්ව උසස් 

ඡායාරූප 

දපාදු 

 

විදශ්ෂ දෘෂ්ි 

විදයාව්  

දපාදු ඡායාරූප  

ද්රවය, ක්රියොවලි ය ොදිනේ පූර්ණ ෙර්ශ යක්. 

ව්ක්රිම ආද ෝක ඡායාරූප 

විස්තර උලුප්පො නපන්වවයි. 

විස්තරාත්මක ඡායාරූප 

ද්රවයවල සියුම් විස්තරවල ෙර්ශ යක් 

සැපයීම 

Provide view of fine details of materials. 

IR / UV 

නම්වොනේ තරංෙ ආයොමවල ඡොයොරූප. 

අේීක්ෂ ඡායාරූප 

විශොල කර  ලෙ නහෝ සවිස්තරොත්මක 

සම්නේෂණ ඡොයොරූප. 

එක්ස්දර් ඡායාරූප 

අභයන්වතර වූහය ය ොදිනේ ෙර්ශ  

සැපනේ. 
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ගුණොත්මක භොවනේ පින්වූර ලබොෙත හැක.  ොභිෙත කිරීම, විවරය හො ෂටර් නේෙය සැකසිම ඇතුළු සියළු ෙැලීම් 

ඡොයොරූප ශිල්පියොට අතින්ව කිරීමට සිදු නේ. කොචය හො නස්යොපට නහෝල්ඩරය මයි හම් වැනි නබනලෝස් (bellows) 

මගින්ව සම්බන්වධ් ී තිනබ  අතර, නමමගින්ව කොචය මගින්ව වස්තුනේ පින්වූරය විකෘති ීම වැළැක්ීම පිණිස ඇති 

ටිල්ට්-ෂිෆ්්ට් (tilt-shift) ඡොයොරූප තොක්ෂණනේ වොසිය ලබො නේ. CCD වැනි පින්වූර සංනේෙකයක් නස්යොපට 
නහෝල්ඩරය නවනුවට ප්රතිස්ථොප ය කිරීම මගින්ව ඩිජිටල් ඡොයොරූප ලබොෙත හැක.  
 

4. ඩිජිටල් තනි-කොච ප්රතයොවර්තිත (reflex) කැමරොව 

 

CCD වැනි පින්වූර සංනේෙකයකයන්ව ඒවොනේ ප්රමොණය, වර්ෙය හො ඵලෙොයී පික්සල සංඛයොව (මින්ව ඉදිරියට පික්සල 

ෙණ  වශනයන්ව සඳහන්ව නකනර්) අනුව නව ස් ව  නබොනහෝ වර්ෙවලින්ව යුත් ඩිජිටල් කැමරො තිනේ. නමිදී, නමොඩල් 

එකක් වශනයන්ව මිමී 35 පින්වූර සංනේෙකයක් සවිකර තිනබ  ඩිජිටල් තනි-කොච ප්රතයොවර්තිත කැමරොවක් භොවිතො 
නකනර්. 
 

*පික්ස  සංඛයාව් 

ඡොයොරූපයක් විශොල කල විට, විචිර රටොවක් (නමොසයික) වැනි හතරැස් නකොටු නප්ලියක් ඔබට නපන නු ඇත. 
නමම එක් එක් නකොටුවක් “පික්සලයක්“ වශනයන්ව හැඳින්වනේ. පික්සල සංඛයොව වනුනේ පික්සල ප්රමොණනේ මුළු 

එකතුවයි. උෙොහරණයක් වශනයන්ව, පින්වූරනයි සිරස ්පික්සල 4000 ක් හො තිරස ්පික්සල 6000 ක් අඩංගු  ම්, 

එි පික්සල 4000 x 6000 ක් නහෝ පික්සල මිලිය  24 ක් අඩංගු ය. නමය ව ොි, ඡොයොරූපමය වොර්තොවක 

ගුණොත්මකභොවය ීරණය කිරීනම් ෙර්ශකයකි. එනස් වුව ෙ, පික්සල සංඛයොව වැඩි ව  තරමට ඡොයොරූපනේ 

ගුණොත්මක භොවය වඩො යහපත් යයි අෙහස් න ොනකනර්. කොච නිරවෙයතොව හො CCD සටහන්ව රමනේෙ වැනි 
කැමරොනේ සමස්ත කොර්ය සොධ් ය මගින්ව ගුණොත්මක භොවය ීරණය කරයි. 
 

* දර්ණිභාව්ය (gradation - ටිදකේ ටික දව්නස ්කිරීම) 

අ ර්ඝ නලස වර්ණවත් ීම නලස විස්තර නකනර  නර්ණිභොවය යනු, ඡොයොරූපයක ගුණොත්මක භොවය ීරණය 
කරණු ලබ  එක් සොධ්කයකි. නර්ණීභොවය අෙොළ වන්වනන්ව පින්වූරනේ නිරූප  කොර්ය සොධ් යට ය 

(representation performance). සුමට වර්ණ ප්රකොශ යට අ ර්ඝ නර්ණීභොවය ඉවහල් නවයි. සුදු හො කළු අතර 

අළු පොට ඡොයොවන්ව තිනේ; සමහර අළු පොට ඡොයොවන්ව සුදු පොටට වඩො සමීප ව  අතර, අන ක් ඒවො කළු පොටට වඩො 

සමීපය. නර්ණීභොවය අ ර්ඝ  ම්, සුදු පොට සිට කළු පොට ෙක්වො සුමට නලස නව ස ්නේ. නර්ණීභොවය දුර්වල  ම්, 
සුමටභොවය  ැති නේ. 
 

* පිේූර සංදේදකය 

පින්වූර සංනේෙක විවිධ් ප්රමොණවලින්ව යුක්ත ය. මෑතදී සිට, නබොනහෝ තනි-කොච ප්රතයොවර්තිත කැමරො "ෆුල් සයිස් 

(full size)"  ම් වූ මිමී 24 x 36 පින්වූර සංනේෙක භොවිතො කරයි. සංයුක්ත කැමරොවල නබොනහෝ විට නයොෙො ෙන්ව ො 

1/1.8 පින්වූර සංනේෙකනේ ප්රමොණය වනුනේ, මිමී 35 කැමරොවක පින්වූර සංනේෙකනයන්ව 1/16 ක් පමණි. නමම 

පින්වූර සංනේෙකවල පික්සල සංඛයොව සමො   ම්, උෙොහරණයක් වශනයන්ව පික්සල මිලිය  10 ක්  ම්, මිමී 35 
ප්රමොණනේ එක් පික්සල ප්රනේශයක වර්ෙ ඵලය වඩො වැඩි නේ. එක් පික්සල ප්රනේශයක ඇති වැඩි විශොල වර්ෙ 

ඵලයට වැඩිනයන්ව ආනලෝක නතොරතුරු ලබොෙත හැකි අතර, එි ප්රතිඵලය වනුනේ අ ර්ඝ නර්ණීභොවයකි. (3 ව  
රූපය බලන්ව ) 
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3 ව  රූපය: පින්වූර සංනේෙකය හො නර්ණීභොවය අතර සහසම්බන්වධ්තොවය 

විශොල ප්රනේශයකට වැඩි ආනලෝකයක් ලැබිය හැක 
 

 

   
  

 

                                       ව්ඩා කුඩා 
ව්ඩා විශා            

.                    

     *ඉහ  සංදේදීතාව්/ දනායිස් (noise) ව්ැළැක්ීම 

     පින්වූර සංනේෙකය විශොල ව  තරමටම පික්සල ප්රනේශයක වර්ෙළුලය වැඩි ව  අතර, එයට ආනලෝක නතොරතුරු 
වැඩිනයන්ව ලබොෙත හැක. ආනලෝකය ඉනලක්නරෝනික නතොරතුරු බවට පරිවර්ත ය කිරීනම් කොර්යක්ෂමතොව 

වැඩි කර, න ොයිස් ඇතිීනම් හැකියොව අඩු කරයි. ඒ සමෙම, අඩු ආනලෝක ීව්රතොවක් යටනත් සටහන්ව කර 

ෙැනීමට කොර්යක්ෂම පරිවර්ත ය ඉවහල් ව  අතර, ඉහල සංනේදිතොවයක් යටනත් වුවෙ, ඡොයොරූපකරණනේ දී 
වඩො නහොඳ කොර්ය සොධ් යක් අනප්ක්ෂො නකනර්. 

 

* විදේදනය (resolution) 

ප්රතිෙො නේ (output) එක් වර්ෙ ඒකකයක ඇති පික්සල සංඛයොනේ ඝ ත්වය විනේෙ නයන්ව අඟවයි. අවශය 

පික්සල සංඛයොව රඳො පවතිනුනේ ප්රතිෙො  රමනේෙය හො ප්රමොණය අනුව ව  අතර, පික්සල සංඛයොව ප්රමොණවත් 

න ොමැති  ම්, (4 ව  රූපය බලන්ව ) විනේෙ ය දුර්වල ී අපැහැදිලි පින්වූරයක් නපන්වවයි. ප්රතිෙො  ප්රමොණයට 
හො විනේෙ යට අවශය උචිත මට්ටමින්ව පික්සල සංඛයොවක් තිබිය යුතුයි. (5 ව  රූපය බලන්ව )  
 

4 ව  රූපය: අපැහැදිලි ප්රතිෙො ය    5 ව  රූපය: පැහැදිලි ප්රතිෙො ය 
දුර්වල විනේෙ ය                                                        ප්රමොණවත් විනේෙ ය 

 

   

 

 

 

 

 

 

උෙො. 50 dpi・අඟල් 2 x 3 ප්රතිෙො ය         උෙො. 96 dpi・අඟල් 2 x 3 ප්රතිෙො ය 
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5. ඩිජිටල් ඡොයොරූප පින්වූර ෙබඩො කිරීනම් (save) නෆ්ෝමැට් එක (ආකෘතිය) 

ඩිජිටල් කැමරොවකින්ව ඡොයොරූප ෙත කල පින්වූර, ප්රථමනයන්වම RAW පින්වූර නෙොනු (file) වශනයන්ව ලබො ෙැනන්ව. 

තනි-කොච ප්රතයොවර්තිත වැනි ඩිජිටල් කැමරොවලින්ව, පින්වූර RAW නෆ්ෝමැට් එනකන්ව නහෝ JPEG නෆ්ෝමැට් එනකන්ව 

නහෝ එක්වර නෙනකන්වම ෙබඩො කිරීම නතෝරො ෙත හැකි ය. සංයුක්ත ඩිජිටල් කැමරොවලින්ව ෙබඩො කල හැක්නක් JPEG 

ආකෘතිනයන්ව පමණක් විය හැක. ඕ ෑම ඩිජිටල් පරිසරයක ඒවො රුපයක් නලස නපන්වීමට JPEG නෆ්ෝමැට් එකකට 

පුළුව . අන ක් අතට, RAW පින්වූර නෙොනු ඡොයොරූප වශනයන්ව සෘජුවම පරිහරණය කල න ොහැකි අතර, රූපය 

බලො ෙැනීම සඳහො පරිෙණකයක ඒවො "විකොස ය (develop)" කල යුතුය. නමම විකොස  ක්රියොවලිය වන්වනන්ව, 

අනලෝක නතොරතුරුවල ඇති ඩිජිටල් ෙත්ත JPEG නහෝ TIFF වැනි නපන්වවිය හැකි පින්වූර ෙත්තවලට පරිවර්ත ය 

කිරීම ය. (6 ව  රූපය බලන්ව ) 

* RAW 

RAW (ෙළ) පින්වූර නෙොනු යනු ඡොයොරූප ෙැනීනමන්වම ලබොෙත් අනලෝක නතොරතුරු ය. එ ම්, සැකසීමට නපර 

ඇති අමු ෙත්ත නේ. රූපයට අෙොළ සියළුම නතොරතුරු RAW ෙත්තවල අඩංගු වුව ෙ, එය සකස  නතක් බැලිය 

හැකි පින්වූර  ම් න ොනේ. JPEG පින්වූර ෙ RAW ෙත්ත උපනයෝගී නකොට නෙ  සෑදී ඇත. RAW ෙත්ත 

කැමරොව විසින්ව ස්වයංක්රීයවම සකසො සම්ීඩ ය (compress) කරයි. RAW ෙත්ත ඔබ සතුව ඇති තොක්, 

කැමරොව සකස  පින්වූර න ොසලකො හැර, ඔබ නවනුනවන්ව පින්වූරනේ ගුණොත්මක භොවය ීරණය කිරීමට 

ඔබට හැකි නේ. සංස්කෘතික නේපළ ඡොයොරූප ෙතකල යුත්නත් RAW නෆ්ොර්මැට් එනකනි. 

* JPEG 

ඩිජිටල් කැමරොවකින්ව ෙත්ත ලබොනෙ  JPEG නෆ්ෝමැට් එනකන්ව ෙබඩො නකනර  පින්වූර  යනු, කැමරොව විසින්ව 

ස්වයංක්රීයව සකසනු ලැබූ RAW ෙත්ත නේ. ස්වයංක්රීයව සකස  ලෙ පින්වූර නෙොනු, පින්වූරවල ගුණොත්මක 

භොවයට බල න ොපො  ප්රමොණයකට සම්ීඩ ය නකනර්. සම්ීඩ  මොරය (ප්රමොණය) සොමො යනයන්ව නතෝරො 

ෙත හැක. විශොල නෙොනුවක් (ෆ්යිල් එකක්) තබො ෙනිමින්ව ගුණොත්මක භොවය ආරක්ෂො කර ෙැනීමට ඔබට 

අවශය  ම්, වඩො කුඩො සම්ීඩ  මොරයක් ඔබ විසින්ව නතෝරො ෙත යුතු අතර, වඩො අඩු ගුණොත්මක බවකින්ව යුතු 

සහ වඩො කුඩො නෙොනුවකට ඔබ කැමති  ම්, ඔබ විසින්ව වඩො ඉහල සම්ීඩ  මොරයක් නතෝරො ෙත යුතු නේ. 

JPEG නෆ්ෝමැට් එනක් ප්රතිලොභයක් වනුනේ සම්ීඩ  මොරය පුළුල් වශනයන්ව නව ස ්කල ෙ, සොනප්ක්ෂව එයට 

උසස් ගුණොත්මක භොවයක් පවත්වො ෙැනීමට හැකි ීමයි. එනස් වුව ෙ, ඩිජිටල් කැමරොවක ෙබඩො නකනර  

JPEG නෆ්ෝමැට් එනක් අවොසිය වනුනේ, සම්ීඩ  මොරය ීරණය කිරීම කැමරොවට පවරො තිබීමයි. ඩිජිටල් 

කැමරොව විසින්ව ස්වයංක්රීයව (JPEG) නෙොනුව සකසනු ලැබීමට නපර තිබුණ මුල් ෙත්තවලට වඩො, සම්ීඩිත 

(JPEG) නෙොනුනේ නතොරතුරු බොල ව  අතර, වරක් ෙත්ත  ැති වුව නහොත්, එය  ැවත ලබොෙැනීමට න ොහැක. 

වර්ණය වැනි අංෙ, ස්වයංක්රීයව විකොස ය කිරීම, කැමරොව විසින්ව ී රණය කරණු ලබ  අතර, පින්වූර සකසනු 

ලැබීම කැමරොනේ ම පරොමිීන්ව තුලට සීමොනේ. එබැවින්ව, විවිධ් ප්රමොණවලින්ව භොවිතො කිරීමට ඉඩ ඇති, නහෝ 

පසුව භොවිතො කිරීම සඳහො පසු සකස ය කිරීමට අවශය සංස්කෘතික නේපළවල ඡොයොරූප සඳහො JPEG තරමක් 

නයෝෙය න ොනේ. 

     

* TIFF 

සම්ීඩ නයන්ව නතොරව නතොරතුරු  ැතිීම්කින්ව නතොරව, විකොස ය කර  ලෙ ඡොයොරූපමය පින්වූර ෙත්ත 

සුරැකීමට TIFF මගින්ව හැකි ය. හුනෙක්ම ෙෘෂයමය ෙත්ත නපලකින්ව සමන්වවිත බිට්මැප් (bitmap) ෙත්ත යනු 

මූලික නෆ්ෝමැට් එකකි. එම නිසො, TIFF පුළුල් පරොසයක කොර්යයන්වට ෙැළනප  අතර, අ ොෙතනේ දී 

ප්රතිනිර්මොණය කිරීමට නියමිත ඉහල විභවයක් සිත ස්ථොවර නෆ්ෝමැට් එකකි. සම්ීඩ ය න ොකල නෙොනු 

තරමක් විශොල විය හැකි මුත්, විවිධ් ප්රමොණවලින්ව භොවිතො කිරීමට ඉඩ ඇති, නහෝ පසුව භොවිතො කිරීම සඳහො පසු 
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සකස ය කිරීමට අවශය සංස්කෘතික නේපළවල ඡොයොරූපමය පින්වූර ෙත්ත සුරැකීම පිණිස ඉතොමත් නයෝෙය 

නෆ්ෝමැට් එක නේ. 

ඩිජිටල් ඡොයොරූපකරණනේ දී, ෙබඩො කිරීනම් නෆ්ෝමැට් එක නහෝ පිළිනවත න ොතකො, අළු පොට කොඩ්පතක් නහෝ 

වර්ණ ඉලක්කයක් කැමරොනවන්ව ඡොයොරූපෙත කර නෙ , එම අවස්ථොනේ නියම නටෝන්ව එක (සංනයෝෙොකොරය) 

හො ආනලෝක තත්වයන්ව සටහන්ව කල යුතු ය. එය පෙ ම්ව සකස  ලෙ උචිත පින්වූර ෙත්ත ෙබඩො කර, පසුව 

එම ෙබඩො කල ෙත්ත භොවිතො කල යුතු ය.  

6 ව  රූපය: JPEG ආකෘතිය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අළු පොට කොඩ්පතක් භොවිතො කරමින්ව ඡොයොරූප ෙැනීනම් දී, වර්ණ බලපෑමකින්ව නතොරව අළු පොට මත පෙ ම් ව, 

පින්වූරය ඡොයොරූප ෙත කළ ආනලෝක ප්රභවනේ තත්වය සහ උෙොසී  වර්ණ නටෝන්ව පරිෙණකනයන්ව ප්රතිනිෂප්ොෙ ය 

කරයි. සියුම් ප්රනල්ඛණයක් අවශය ව  සංස්කෘතික නේපළ ඡොයොරූප ෙත කිරීනම් දී, නමම රමනේෙය පෙ ම්ව 

ප්රතිනිර්මොණය කරණ ලෙ ඩිජිටල් පින්වූර ෙබඩො කිරීම අවශය නේ. ඡොයොරූප කරණය හො ප්රතිනිර්මොණ සැකසීනම් 

රමනේෙ ෙැ  විස්තර “සංස්කෘතික නේපළ ඡොයොරූප ෙත කරන්වනන්ව නකනස් ෙ: ෙළ (RAW) පින්වූර ඡොයොරූප 

කරණනේ සිට පින්වූර සකස ය ෙක්වො පිළිනවත් (How to Photograph Cultural Properties: Procedures from 

Raw Image Photography to Image Processing)” යටනත් සපයො තිනේ.  

 

පින්වූර සකස   

මෘදුකොංෙ නයොෙො නෙ  

පරිශීලක විසින්ව  

සකසයි 

ඡොයොරූප 

ෙැනීම 

RAW  

දත්ත 

සටහේ 

කිරීම 

සියළු දත්ත 

අඩංගු රූප 

දගානුව් 

JPEG 

රූපය 

 

කැමරොව විසින්ව වර්ණ ය ොදිය 

ස්වයංක්රීයව ෙලපයි 

සැකසීම 

විශොල නෙොනුව 

සම්ීඩ ය නකනර් 

කැමරොව තුල ස්වයංක්රීය ව ඉටු නේ  

ඡොයොරූප 

ෙැනීම 

 

RAW 

දත්ත 

සටහේ 

කිරීම  

සියළු දත්ත 

අඩංගු රූප 

දගානුව් JPEG 

රූපය 

වර්ණය ය ොදිය පරිශීලක 

විසින්ව ීරණය කරයි. 

සමීඩ ය කර 

ෙබඩො නකනර් 

එනලසම ෙබඩො 

නකනර් TIFF 

රූපය 
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6. ඡොයොරූපයක් ෙැනීමට අෙොළ යොන්වරණය 

 
නමම නකොටස ෙක්වො, අප විසින්ව මූලික වශනයන්ව සොකච්ඡො කර ඇත්නත් කැමරො ෙැ යි. අනප්ක්ෂිත ප්රතිඵල නිෂප්ොෙ ය 
කිරීම පිණිස ඡොයොරූප ෙන්ව ො යොන්වරණය ෙැ  ෙැන්ව අපි සොකච්ඡො කරමු.  
 

*ඡායාරූපය හා නිරාව්රණය 

ඡොයොරූපයක් ෙැනීනම් අරමුණ වන්වනන්ව යම් වස්තුවක් එය තිනබ  ආකොරයටම සටහන්ව කිරීමයි. නමය කිරීම සඳහො, 

 ොභිෙත කිරීම හො ෂටර් නේෙය ෙලපො ෙැනීනමන්ව, වස්තුව නවතින්ව පරොවර්ත ය ව  සහ කොචය හරහො ඇතුල්ව  
ආනලෝකය නස්යො නහෝ පින්වූර සංනේෙක පෘෂ්ඨනේ නිසි අයුරින්ව සටහන්ව විය යුතුයි. නිසි නලස ආනලෝක ප්රමොණය 

ෙැලීම “නිරොවරණය” යයි කියනු ලැනේ. නිසි ප්රමොණයට ආනලෝකය ෙැළපූ විට, වස්තුව නිවැරදි නිරොවරණනයන්ව 
ඡොයොරූප ෙත නකනර්. ආනලෝකය ඇතුල්ව  සිදුනර් ප්රමොණය ප්රොචීරය විසින්ව ෙලපනු ලබයි. ප්රොචීරය විවෘත කල 
නහොත්, වැඩි ආනලෝකයක් ඇතුල්ව  අතර, එය වැසී ඇත් ම්, ඇතුල්විය හැක්නක් කුඩො ප්රමොණයක් පමණි. 
ආනලෝකය ෙමන්ව කරන්ව ො වූ විවරය විවෘතව තිනබ  කොලය ෂටර් නේෙය මගින්ව පොල ය කරයි.  
 
නස්යො නහෝ පින්වූර සංනේෙකය නිසි නිරොවරණයට වඩො වැඩි ආනලෝකයකට නිරොවරණය ීම දිෙටම සිදු වුව 

නහොත්, ඡොයොරූපය අවසො නේ දී සුදු පොටින්ව දිස් නේ. “අධිනිරොවරණය” සිදුවන්වනන්ව අධික ආනලෝකයක් තිනබ  

විට ය. ප්රතිනලෝම වශනයන්ව, ප්රමොණවත් ආනලෝකයක් න ොමැති විට ඡොයොරූපය අඳුරු නේ. නමය “ඌ නිරොවරණය” 
වශනයන්ව හැඳින්වනේ.  

 

*සිදුදර් කාර්ය භාරය 

සිදුර විවෘතව තැබීනම් ප්රමොණය මගින්ව ආනලෝක ප්රමොණය නව ස ්කර ෙත (ෙලපො ෙත) හැකි බව අපි ඉනෙ  
ෙත්නතමු. නමය ක්රියොත්මක වන්වනන්ව නකනස් ෙැයි ෙැන්ව අපි බලමු. සොමො ය පසුබිමක් යටනත්, කොචය 

සොමො යනයන්ව 2, 2.8, 4 ය ොදී වශනයන්ව ලකුණු කර ඇත. නම්වො “f-අංකය” (f-numbers) වශනයන්ව හැඳින්වනව  

සිදුරු අෙයන්වය. “f-අංකය” වැඩි ව  තරමට සිදුනර් ප්රමොණය කුඩො ව  අතර, එම අංකය අඩු ව  තරමට සිදුර 
විශොල නේ. 

 

*ෂටර් දේගදේ කාර්ය භාරය 

කැමරො ෂටරය එබූ විට ෂටරය විවෘතව, සිදුර හරහො ආනලෝකය ඇතුල්ී ෂටරය වැසී ඒ අනුව නිරොවරණය අවසන්ව 
ව  නතක් ෙත ව  කොලය ෂටර් නේෙය යයි කියනු ලැනේ. ෂටර් නේෙය නව ස ්කර ෙත (ෙලපො ෙත) හැකි 
රමනේෙයක් කැමරොව සතු නේ. 

       

*සිදුර හා ෂටර් දේගදේ සහසම්බේධතාව්ය 

සිදුර හො ෂටර් නේෙය ඡොයොරූපයට බලපොන්වනන්ව නකනස් ෙ? f-අංකය F8 ට හො ෂටර් නේෙය තත්පරයකට 1/125 ට 
නයොෙො නිසි නිරොවරණය යටනත් නමි තිනබ  ඡොයොරූපය නෙ  තිනේ. සිදුර හො ෂටර් නේෙය අප සැලකිල්ලට 
ෙතනහොත්, නිවැරදි නිරොවරණනේ රටොවන්ව කීපයක් සකස් කලහැක. උෙොහරණයක් වශනයන්ව, සිදුනර් නසටින්ව 

(setting - ආකොරයන්ව) F8 සිට F16 ෙක්වො නව ස ්කල නහොත්, සිදුර වඩොත් කුඩො ව  අතර, සිදුර හරහො ෙමන්ව 
කරණ ආනලෝකනේ ප්රමොණය අඩුනේ. එම නිසො, නිවැරදි නිරොවරණය සඳහො අවශය ආනලෝක මට්ටම ලබොෙැනීම 

පිණිස, වඩො මන්වෙෙොමී ෂටර් නේෙයක් භොවිතො කල යුතුයි. අන ක් අතට, F8 සිට F4 ෙක්වො නව ස් කල නහොත්, 
සිදුර හරහො ෙමන්ව කර  ආනලෝකනේ ප්රමොණය වැඩි ව  බැවින්ව, ෂටර් නේෙය වැඩිකල යුතු නේ.  

 

*නිව්ැරද නිරාව්රණය හා නිරාව්රණ හානිපූරණය (compensation) 

කැමරොවට එක්නකොට සොෙො තිනබ  ස්වයංක්රීය නිරොවරණ පොල  අංෙය භොවිතො කල විට, සිදුනර් හො ෂටරනේ නේෙය, 
නිවැරදි නිරොවරණය වශනයන්ව කැමරොව ීරණය කරණ ආනලෝක ප්රමොණය අනුව ස්වයංක්රීය ව ෙලපො නෙයි. එනස් 

වුවෙ, වස්තුව ලො වැඩි ම් නහෝ අඳුරු වැඩි ම්, නහෝ නසොයො ෙන්ව ො ලෙ නකෞතුක වස්තු සුදු පසුබිමක් තුල 
ඡොයොරූෙත කරන්වනන්ව  ම්, වස්තුව සඳහො නිරොවරණය නිවැරදි න ොවිය හැක. කැමරොනේ ෙතිලක්ෂණයක් 
වශනයන්ව, නිරොවරණය ෙණ ය කරනුනේ සමස්ත තිරනේ ඇති අනලෝක වයොප්තිය අනුව ව  අතර, වස්තුව 
කුමක්ෙැයි ීරණය කිරීමට කැමරොවට න ොහැක. දීප්තිමත් පසුබිමක් තුල අඳුරු වස්තුවක් ඡොයොරූපෙත කරන්වනන්ව 

 ම්, සමස්ත තිරනේ ඇති ආනලෝක ප්රමොණය කැමරොව විසින්ව නිශ්චය කර, නිරොවරණය අඳුරු කරයි. නමම 

අවස්ථොනේ දී ඡොයොරූප ශිල්පියො ි තොමතොම නිරොවරණය දීප්තිමත් කිරීනමන්ව, නිවැරදි නිරොවරණයක් ලබොෙත හැක. 
කළු පොට නහෝ අළු පොට වැනි අඳුරු පසුබිමක් තුල දීප්තිමක් වස්තුවක් ඡොයොරූෙත කරණ විට ඡොයොරූප ශිල්පියො 
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ිතොමතොම නිරොවරණය අඳුරු කිරීනමන්ව, නිවැරදි නිරොවරණයක් ලබොෙත හැක. නමයට “නිරොවරණ හොනිපූරණය” 
යයි කියනු ලැනේ. නිවැරදි නිරොවරණය සොක්ෂොත් කරෙැනීම පිණිස දීප්තිමත් වස්තුවකට ධ්  හොනිපූරණයක් ෙ, 
අඳුරු වස්තුවකට සෘණ හොනිපූරණයක් ෙ ලබොනේ. නිරොවරණ හොනිපූරණ රමනේෙය කැමරොව අනුව නව ස්නේ. 

කැමරොනේ උපනෙස් සංග්රහය ප්රනේසමින්ව කියවො පිළිනවත් ෙැ  ආනුභවික (ප්රොනයෝගික) ෙැනුමක් ලබොෙැනීම 
වැෙෙත් ය.  

 
* ොභි පරොසය = ක්නෂ්රනේ ෙැඹුර හො  ොභි ෙැඹුර (7 ව  රූපය) 
සිදුනර් එක් කොර්යයක් වනුනේ ආනලෝකනේ ප්රමොණය ෙැලීම ව  අතර, එයට තවත් වැෙෙත් භූමිකොවක් තිනේ. 

එ ම්,  ොභි පරොසය ෙැලීමය. f-අංකය වැඩි කිරීම මගින්ව  ොභි පරොසය වයොප්ත කරණ අතර, එය අඩු කරණ විට 

පරොසය හැකිනල්.  ොභි පරොසය හඳුන්වවනුනේ “ක්නෂ්රනේ ෙැඹුර” වශනයනි. ක්නෂ්රනේ ෙැඹුර, කොච වර්ෙය අනුව 

පමණක් න ොව, සිදුනර් නසටින්ව අනුව ෙ නව ස් නේ. 
 

 
 7 ව  රූපය: ක්නෂ්රනේ ෙැඹුර හො  ොභිනේ ෙැඹුර 

  
 

 

      

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

         

 

 

සිදුනර් නසටින්ව      F2.8                  F8                                  F22 

 

F2.8 සමෙ ෙත් ඡොයොරූපයට සොනප්ක්ෂව, F22 සමෙ ෙත් ඡොයොරූපනේ දී, වස්ූන්ව තියුණුව/ පැහැදිලිව 

නපන   ප්රනේශය වඩො විශොල නේ (ක්නෂ්රනේ ෙැඹුර). F2.8 සමෙ ෙත් ඡොයොරූපනේ  ොභිෙත වස්තුවට 

පිටුපසින්ව ඇති  ොභිෙත ප්රනේශය වඩො විශොලය. නමයින්ව අපට පැහැදිලි වන්වනන්ව,  ොභිනේ ෙැඹුර  ොභිෙත 

ස්ථො යට වඩො පිටුපසින්ව ෙැඹුරු බවයි.  

 

* ISO සංදේදීතාව්  

ඡොයොරූප ලබොෙන්ව ො යොන්වරණයට තවත් වැෙෙත් සොධ්කයක් අඩංගුනේ. එම සොධ්කය වනුනේ “සංනේදීතොවයි“. ISO 

සංනේදීතොව යනු, ආනලෝකය සමෙ නස්යොනේ ප්රතික්රියොවට සංනේදී ීමයි. නව ත් වච වලින්ව පැවසුවනහොත්, 

නස්යොවලට එකම ආනලෝක ප්රමොණයම ලැනබ  විට නස්යොනේ සංනේදීතොව අනුව ප්රතික්රියොව නව ස් ව  බවයි. 

 

 

 ොභිය පිිට  සථ්ො ය 
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8 ව්න රුපය: ISO සංදේදීතාව් 

වැඩි              අඩු   
    

    1600             800            400            200           100             50             25 

     

    

        
වැඩි සංනේදීතොව                      අඩු  සංනේදීතොව 

 

8 ව  රූපනයන්ව නපන්වවො දී තිනබ  පරිදි, රූපනේ සඳහන්ව සංඛයොව වැඩි ව  තරමට ම සංනේදීතොව වැඩි ව  අතර, 

සංඛයොව අඩු ව  තරමට ම සංනේදීතොව අඩු නවයි. නමයින්ව අෙහස් කරනුනේ, සංනේදීතොව වැඩි ව  තරමට ඡොයොරූප 

ෙැනීම පිණිස අඩු ආනලෝකයක් අවශය බව හො, සංනේදීතොව අඩු ව  තරමට නිවැරදි නිරොවරණය සොක්ෂොත් කර ෙැනීම 

සඳහො වැඩි ආනලෝකයක් අවශය ව  බවයි. නිවැරදි නිරොවරණය සොක්ෂොත් නකනර  සිදුරු හො ෂටර් නේෙ නසටින්ව වල 

සංනයෝජ  කීපයක් තිනේ. ISO සංනේදීතොවට ෙ නමය අෙොළ නේ. ISO100 සිට ISO200 ෙක්වො මොරු කිරීම යනු, එක් 

පියවරකින්ව සිදුර නහෝ ෂටර් නේෙය නව ස් කිරීමට සමො  ය. එනස් වුව ෙ, නස්යො නහෝ ඩිජිටල් මොධ්යය ය  නෙනකන්ව 

කුමක් භොවිත කල ෙ, වඩො ඉහල ISO සංනේදීතොව තුලින්ව ඡොයොරූපනේ නර්ණීභොවනේ හො තියුනු බනේ පිරිහීමක් ඇති 

නේ. ISO සංනේදීතොව ප්රනේසමින්ව පිිට විය යුතු ය (9 ව  රූපය බලන්ව ). සංස්කෘතික නේපළ සොමො යනයන්ව 

ඡොයොරූප ෙත කල යුත්නත් සංනේදීතොව ISO100 – 200 තුල පිිටුවමින්වය.  

 9 ව  රූපය: ISO සංනේදීතොව හො සිදුනර් නසටින්ව ය ොදිය අතර සහසම්බන්වධ්තොවය 

                       පහසු                             සිදුර කුඩා කිරීම                                  අපහසු 

         

       දේගව්ත්               ෂටර් දේගය                                  දසමිේ 

 

දළ           පිේූර ගුණාත්මක භාව්ය                          සියුම් 

     

        

 

1600            800             400           200           100             50              25 

 

 

 

 ඉහ  සංදේදතාව්ය                               පහ  සංදේදතාව්ය 

7. ආනලෝකනේ දිශො තිය = ආනලෝක ය 

සංස්කෘතික නේපළ ඡොයොරූප ෙත කිරීනම් දී, ආනලෝක ය හො සංයුතිය යනු සියල්ල බව අතිශනයෝක්තියක් න ොනේ. 

ආනලෝකනේ දිශො තිය - ආනලෝකය වස්තුවට වදි  නකෝණය - යනු, ඡොයොරූපවල ගුණොත්මක භොවයට ීරණොත්මක 

බලපෑමක් ඇති කරණ අංෙයකි. විනශ්ෂ අවස්ථොවල දී හැර, ආනලෝක නේ මූලධ්ර්ම වනුනේ, බිත්තියකට වැදී 

පරොවර්ත ය ව  නහෝ ලැකුම් කඩෙොසියක් නහෝ සුදු නරේෙක් හරහො විිනෙ  ආනලෝකය වැනි මෘදු “වර ආනලෝකය” 

භොවිතො කිරීමයි. යම් නකෝණයකින්ව එ  සෘජු ආනලෝකය මගින්ව, ෙැඩි නසවණැල්ලක් නහෝ දිස් යක් ඇතිනව  අතර, 

එි ප්රතිඵලය ප්රමොණවත් නතොරතුරු න ොසපය  ඡොයොරූපයක් නේ. ආනලෝක ය සඳහො නිශ්චිත භූමිකො සිත එක් 

ආනලෝකයකට වඩො වැඩි ප්රමොණයක් නයොෙො ෙැනන්ව. ප්රකොශ යට හො වොතොවරණයට බලපො  ආනලෝකය “ප්රමුඛ 

ආනලෝකය” වශනයන්ව හැඳින්වනව  අතර, වස්තුනේ දීප්තිමත් භොවය ෙලප  ආනලෝකය “උප ආනලෝකය” වශනයන්ව 
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හැඳින්වනේ. වස්තුනේ විස්තර ප්රකොශ කිරීමට භොවිත නකනර  “ප්රධ්ො  ආනලෝකය” නහෝ පසුබිනම් දීප්තිමත් භොවය 

ෙලප  “මුදුන්ව ආනලෝකය/ අහස් ආනලෝකය” ඇතැම් විට භොවිතයට ෙැනන්ව.  

සමහර ආනලෝක  උපකරණ සැලකිය යුතු තොප ප්රමොණයක් ජ  ය කරයි. විනශ්ෂනයන්වම කොබනික වස්තු සීග්ර 

වියල නයන්ව හොනියට ලක් විය හැක. එම නිසො, ආනලෝක  කොලය අවම කිරීමට උපොය මොර්ෙයක් නසොයො ෙැනීම 

අවශය නේ.  

* ප්රමුඛ ආද ෝකය එේ  කරන දසාව් හා ඵ ය 

*දපරමුණු ආද ෝකය (ඉදරිදේ සිට  ැදබන ආද ෝකය) 

වස්තුව ඉදිරිනේ සිට ආනලෝකය ලබොෙන්ව ො තත්වය; නමම තත්වනේ දී ඡොයොරූපය තලියක සංකල්ප යක් 

සපයයි. වස්තුනේ පෘෂ්ීය අරමිකතො අනුව නමම වර්ෙනේ ආනලෝකණය අඳුරු තිරස් ඡොයොවක් ඇති කරයි. 

වස්තුනේ අඳුරු නකොටස් ප්රකොශ ය කල න ොහැකි බැවින්ව, නමය සොමො යනයන්ව භොවිතො න ොනකනර්. 

*හරස් ආද ෝකය (හරස් දසාදව්ේ  ැදබන ආද ෝකය) 

නපරමුණු හරස් ආනලෝකය. නකෝණ කල ආනලෝකය, නපරමුණු ආනලෝකයට වඩො ත්රිමො  බව වැඩිනයන්ව 

මවමින්ව අඳුරු නකොටස් මතු නකොට නපන්වවයි. වඩොත් ම සම්මත ආනලෝක  වර්ෙය නමය නේ. 

*පැති ආද ෝකය (ආංශික පැත්දතේ  ැදබන ආද ෝකය) 

වස්තුනේ පැත්නත් සිට සෘජුව ලැනබ  ආනලෝකය. වස්තුනේ පෘෂ්ීය අරමිකතො පැහැදිලිව හඳු ො ෙත හැක. 

*මුදුේ ආද ෝකය (ඉහ  සිට සෘජුව්  ැදබන ආද ෝකය) 

වස්තුවට ඉහල සිට සෘජුව ආනලෝකය ලැනබ  තත්වය. නසවණැල්ලක් ඇති ීනම් ප්රවණතොවක් න ොමැති 

බැවින්ව, නසවණැල්නල් තත්වය ෙැ  කරෙර ීනම් අවශයතොවයක් න ොමැත. 

*පසුපස ආද ෝකය 

හරියටම පසුපස සිට වස්තුවට වදි  ආනලෝකය 

*අර්ධ පසුපස ආද ෝකය 

පසුපස සිට වස්තුවට හරස් අතට වදි  ආනලෝකය 

*සම්දේශක (Transmissive) ආද ෝකය 

වස්තුනේ ආකෘතිය ය ොදිය පැහැදිලිව නපන්වව  ආනලෝකය. නපරමුණු ආනලෝකය හො හරස් ආනලෝකය සමෙ 

ඒකොබේධ්ව නයොෙො ෙැනන්ව. වස්තුව පැහැදිලිව හඳු ො ෙැනීමට හැකි ව  පරිදි නමම ආනලෝක වර්ෙ ඒකොබේධ්ව 

නයොෙො ෙනිමින්ව වස්ූන්ව ඡොයොරූපෙත නකනර්.  

* මැටි භාජන කැබලි හා ශි ා උපකරණ ඉහ  සිට ඡායාරූපගත කිරීම 

ආකෘතිය අපැහැදිලි කර, වස්තුනේ නසවණැල්ල පසුබිනමි ෙර්ශ ය ීම වැලකීම පිණිස, පසුබිනමන්ව ඉහලට ඔසවො 

ඇති පොරෙෘෂය ීදුරු තහඩුවක් මත වස්තුව තැනේ. පසුබිනමි දීප්තිය ප්රමොණවත් න ොනේ  ම්, වස්තුවට බල 

න ොපො  පරිදි පසුබිම සහොය ආනලෝකයක් මගින්ව දීප්තිමත් කිරීනමන්ව ප්රභොව ෙලපනු ලැනේ. වස්තුව හො පසුබිම ය  

නෙකම මූලික වශනයන්ව දීප්තිමත් කරනුනේ ප්රධ්ො  අනලෝකනයනි. ඔේසිඩියන්ව පොෂොණවලින්ව තැනූ ශිලො 
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උපකරණයක් වැනි ීදුරුමය වස්තු සම්බන්වධ්නයන්ව  ම්, පරොවර්තිත ආනලෝකයක් නයොෙො ෙැනීම නහෝ ලැකුම් 

කඩෙොසි නයොෙො වර ආනලෝකයක් නිර්මොණය කරමින්ව, දිස් යක් ඇතිීම වැළැක්ීමට රමයක් නසොයො ෙත යුතු නේ.  

*ඉහත ඒව්ා භාවිතා කර, පුරාණ ග්රේථ ව්ැනි තලිය ව්ස්ු ඡායාරූපගත කිරීම 

පුරොණ ග්රන්වථ වැනි වස්ූන්ව පිටපත් ධ්ොරකයක් (copy stand) මත තබො ඉහල සිට ඡොයොරූපෙත කරනු ලැනේ. මුලින්වම, 

කැමරොව මත මට්ටම් ලෑල්ලක් තබො වස්තුව කැමරොවට සොමොන්වතරව පිිටුවනු ලැනේ. මුළු වස්තුවම ඒකොකොර නලස 

ආනලෝකණය කල යුතුයි. ආනලෝක ප්රභවයන්ව, පිටපත් ධ්ොරකනේ වම් හො ෙකුණු පසින්ව අංශක 45 ක නකෝණයකින්ව 

පිිටිය යුතුයි.  

*කඩදාසි පසුතිරයක් භාවිතා කරමිේ ඡායාරූප ගැනීම 

කඩෙොසි පසුතිරනේ වර්ණය නතෝරොෙනු ලබන්වනන්ව වස්තුනේ වර්ණය අනුවය. වස්තුව මත වර්ණ පරොවර්ත ය 

වැලැක්ීම පිණිස, අළු පොට නහෝ සුදු පොට වැනි මධ්යස්ථ වර්ණයක් සොමො යනයන්ව භොවිතො නකනර්. වස්තුනේ ප්රමොණය 

නහෝ ත්රිමො  වූහය අනුව ආනලෝක ය නව ස ්ව  මුත්, මූලික වශනයන්ව සමන්වවිත වන්වනන්ව මුදුන්ව ආනලෝකනේ හො 

ප්රමුඛ ආනලෝකනේ සංකල යකිනි.  

 

8. සංයුතිය 

ඡොයොරූප ශිල්පය යනු, වස්තුවක් බනලන්ව සීමිත රොමුවකට ෙැළීනම් ක්රියොවයි. ඡොයොරූපනේ නපනුම, එය රොමුවට ෙලපො 

ඇති නසටින්ව අනුව, නව ත් වච වලින්ව කිව නහොත් සංයුතිය අනුව, නව ස ්නේ. 

*ත්රෛයිරාශී නීතිය 

වස්ූන්ව පිළිනයළ කිරීම පිණිස, නමම සංයුක්ත වර්ෙනේ දී, තිරස ්හො සිරස ්ය  නෙයොකොරයටම පින්වූරය තු ට 

නබෙනු ලැනේ. 

*ව්ස්ුව් මැදේ තැදබන සංයුතිය 

වස්තුව චිරනේ මැදින්ව ස්ථො  ෙත නකනර  සංයුතිය. ඡොයොරූපෙත කරණ ලෙ වස්තුව ෙැ  ඔබට සම්නේෂණය 

කිරීමට අවශය නතොරතුරු සෘජුවම ප්රකොශ නකනර්. නකෞතුකොෙොර ද්රවය නබොනහොමයක් ඡොයොරූපෙත කරණුනේ 

නමම සංයුතිනයන්ව ය. එය ප්රකොශ ය කිරීම් ය ොදියට පොවිච්චි කරණ බැවින්ව, වස්තුව වටො නිසි ඉඩක් (margin 

එකක්) තිබිය යුතුයි.  

*කැමරා දකෝණය 

සංයුතිය ෙැ  සලකො බැලීනම් දී, කුමක් නකොතැ  ස්ථො  ෙත කල යුතු ෙ යන්ව  ෙැ  සිීම වැෙෙත් ය. වස්තුව 

ඡොයොරූපෙත කල යුත්නත් නකොතැ  සිට ෙ, නව ත් වච වලින්ව පැවසිය නහොත්, කැමරො නකෝණය ෙැ  සලකො 

බැලීම ෙ වැෙෙත් ය. වස්තුව ඡොයොරූපෙත කල යුත්නත් ඉහල නහෝ පහල නකෝණයකින්ව ෙ,  ැතනහොත් ඉදිරි 

නකෝණයකින්ව ෙ යන්ව  අනුව සංකල්ප ය නව ස්නේ. නකෝ ය වම සිට ෙකුණ ෙක්වො මොරු කිරීනමන්ව ෙ වස්තුනේ 

නපනුම නව ස් නේ. 
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9. කොච 
කොච වර්ගීකරණය නකනරන්වනන්ව මිලි මීටර ඒකක වලිනි. නමය 

“ ොභිෙත දුර” වශනයන්ව හැඳින්වනේ.  ොභිෙත දුර කුඩො  ම්, එයින්ව 
පුළුල් නකෝ යක් ඡොයොරූප ෙත කල හැකි (පුළුල් නකෝ  කොච) 
අතර, එය විශොල  ම්, එය සීමිත පරොසයක් ෙක්වො සීග්රනයන්ව 

ආනරෝහණය විය හැක (නටලිනෆ්ොනටෝ කොච). නම්වොට අමතරව, 
මිනිස් ඇසින්ව නකනර  නිරීක්ෂණයට ඉතො සමීප තත්වනයන්ව 
ඡොයොරූපෙත කල හැකි සම්මත කොචයක් තිනේ. 
 

10. පින්වූර සකස ය 

නස්යො ෙත් කල, වර්ණ නටෝන්ව එක හො විලක්ෂණය (contrast), 
මුද්රණය වැනි කොර්යි දී ෙැලීමට (නව ස ්කිරීමට) ලක් නේ.  
 

ඩිජිටල් නස්යොරූ ෙත් කල, නස්යොරූ ෙැනීනමන්ව පසු නෆ්ොනටෝනෂොප් 
වැනි පින්වූර සකස  මෘදුකොංෙ භොවිතො කරමින්ව පින්වූර සකසනු 

ලැනේ. නමම ක්රියොවලි “ෙැලීම් (adjustment)” හො “සැකසීම් 

(processing)” යනුනවන්ව වර්ෙ කර ඇත. භොවිතො නකනර  පින්වූර 
සකස  මෘදුකොංෙනේ වර්ෙය අනුව රමනේෙය නව ස් නේ. එම 

නිසො, පරිශීලකයො විසින්ව මෘදුකොංෙ උපනෙස ් සංග්රහය මැ වින්ව 

කියවො බලො, රමනේෙය ෙැ  ෙැනුමක් හො පුරුේෙක් ඇති කර ෙත 
යුතුයි. 
  

*ගැ පීම 

ෙැලීම යනුනවන්ව හැඳින්වනවනුනේ, වර්ණ නටෝන්ව එක නහෝ 

විලක්ෂණය (contrast) නියමිත වශනයන්ව ප්රතිනිර්මොණය, හො 

අහු නකොන්ව හැඩයකට කැීම් (trimming) ය ොදියයි. ඩිජිටල් 
පින්වූර විකොස ය කර  විට නමම කොර්යය සැම විටම 

අවශය නේ. ෙබඩො කර තැනබ  ඩිජිටල් පින්වූර, අවශය 
ප්රමොණයට වඩො මූලික වශනයන්ව ෙැලීම් න ොකිරීම ඉතො 

නයෝෙය නේ. එම නිසො, ඡොයොරූප ෙැනීමට නපර 
ඡොයොරූපකරණ තත්වයන්ව ප්රමොණවත් නලස පරීක්ෂො කර 
බැලීම වැෙෙත් ය. 

 

*සකසනය (සංස්කරණය) 

සකස ය (සංස්කරණය) යන්ව ට මූලික වශනයන්ව අඩංගු වන්වනන්ව ඡොයොරූපනේ අ වශය වස්තු මකො ෙැමීම, 

වර්ණ නටෝන්ව පරිවර්ත ය කිරීම නහෝ වස්තුනේ වර්ණය නව ස ් කිරීම ය ොදියයි; ේවිීය වශනයන්ව 

ඡොයොරූපය රස විඳීම පිණිස රූපවලට විනශ්ෂ ගුණොංෙ (effects) එකතු කිරීම ෙ නමයට අෙොළ නේ. වොර්තො 

කිරීනම් දී, ඒවොට වැෙෙත් කොර්ය භොරයක් තිනබ  බැවින්ව, සංස්කෘතික නේපළවල ඡොයොරූප ඒ ආකොරනයන්ව 

සකස නේ දී බරපතළ ෙැට ළු ඇති නේ. අප කිසිම දි  නමනලස සැකසීම සිදු න ොකරයි. 

නටලිනෆ්ොනටෝ කොචය 

සම්මත කොචය 

පුළුල් නකෝණ කොචය 


