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සංස්කෘතික දේපළ ඡායාරූපකරණය සඳහා කැමරා දසටින් (settings): පරිගණකයක් 

භාවිතා ද ාකර  

 

වෙනත් පාඨ ග්රන්ථයක් ෙන “සංස්කෘතික වේපළ ඡායාරූපගත කරන්වන් වකවස් ද?” යන්වනහි විස්තර කර ඇති පරිදි, 

ඩිජිටල් පින්ූර ව ෝමැට් ෙර්ග වදකකින් සටහන් කරගනු ලැවේ: (1) RAW ව ෝමැට් එක (කැමරාෙ විසින් ග්රහණය 

කරගත් ආවලෝකවේ වතාරතුරු සටහන් කිරීම සහ පින්ූර දත්ත වලස ප්රතිදානය (output) කිරීමට අෙශ්ය වතාරතුරු 

සකස් කිරීම අෙශ්ය වේ) සහ (2) JPEG/TIFF ව ෝමැට් එක (කැමරාෙ විසින් ලබා ගන්නා ආවලෝකවේ වතාරතුරු මගින් 

පින්ූර සෑදීම සඳහා, පරිශීලකයා විසින් අෙශ්ය වතාරතුරු කැමරාෙට සපයනු ලැවේ, නැතවහාත් කැමරාෙ විසින් 

ස්ෙයංක්රීයෙ සකස ්කර ගනු ලැවේ). මූලික වෙනස්කම් පහත ෙගුවේ දැක්වේ. 

ව ෝමැට් 
එක සකසනය 

ඡායාරූපය ගැනීවමන් පසු ගැලවපන වලස සකස් 
කිරීමට ඇති වයෝගයත්ෙය  

RAW ගැලපීම් හා ප්රතිදානය පිණිස RAW සකසන මෘදුකාංගය ඔේ 

JPEG සකසනය හා වපන්ීම සඳහා සම්මත මෘදුකාංගය නැත  

TIFF 
සකසනය හා ප්රතිදානය පිණිස සම්මත පින්ූර සකසන 
මෘදුකාංගය  

ඔේ 

JPEG වහෝ TIFF ෙල පින්ූර දත්ත සැකසීම සඳහා ඇති සැකසුම් මෘදුකාංග සමඟ ගැළවපන, RAW ව ෝමැට් එවක් 

ඡායාරූප දත්ත භාවිතා කරන ක්රමයක් ඇත. නිෙැරදි ෙර්ණ වටෝන් සහ පින්ූර අෙශ්ය සංස්කෘතික වේපළ ඡායාරූප 

සඳහා වමම ක්රමය ෙඩාත් සුදුසු වේ. වකවස ්වෙතත්, RAW ව ෝමැට් එවක් ප්රතිදානය එවලසම භාවිතා කළ වනාහැකි 

බැවින්, වම් සඳහා පරිගණක සහ සැකසුම් මෘදුකාංගයක් භාවිතා කිරීමට අෙශ්ය වේ.  

අවනක් අතට, JPEG පින්ූර ව ෝමැට් එක බහුලෙ භාවිතා ෙන අතර, එම වගානුෙල ප්රමාණය කුඩා බැවින් හැසිරීම 

පහසු කරයි. ඡායාරූපය ගන්නා වේලාවේ දී උචිත කැමරා වසටින් භාවිතා කිරීම මගින්, සංස්කෘතික වේපළ ඡායාරූප 

සඳහා, කැමරාෙ තුල සකසන ලද JPEG දත්ත භාවිතා කිරීමට හැකි වේ.    

 

○ ඡායාරූප ගැනීමට අදාළ දසටින් 

ඡායාරූප ගැනීවම් වමෝඩ් (mode)/ වසටින්  

ඉහත ෙගුවේ සටහන් කර ඇති පරිදි, පින්ූර සකසන මෘදුකාංග මගින් පසුෙ වෙනස්කම් කල විට, පින්ූරවේ 

ගුණාත්මක භාෙය නරක් ෙන හා අඩු ෙන බැවින්, ඡායාරූප ගැනීවමන් පසුෙ වකවරන පසු සකසනයක් සඳහා JPEG 

පින්ූර වයෝගය වනාවේ. එම නිසා, ඡායාරූප ගත කරන අෙස්ථාවේ දී, වහාඳම පින්ූර සාදා ගත යුතු අතර, එය 

සංරක්ෂණය කිරීම හා අනාගත භාවිතය සඳහා ගබඩා කිරීම කල යුතු ය. 

 

එම නිසා, පහත දෑ සඳහා උචිත වසටින් වයාදා ගැනීම අෙශ්ය වේ. 

1. නාභිගත කිරීම 

නිසි කැමරා වසටින් භාවිතා කර ෙර්ණ නිෙැරදිෙ ප්රතිනිෂ්පාදනය (reproduce) කල ද, ප්රමාණෙත් වලස නාභිගත 

වනාකිරීවමන්, නිෙැරදි කිරීමට අපහසු වනාපැහැදිලි රූපයක් ලබා වදයි. වබාවහෝ ඩිජිටල් තනි කාච පරාෙර්තක 

කැමරාෙලට ස්ෙයංක්රීය නාභිගත කිරීවම් ක්රමවේදය (AF) ලබා දී තිවබන මුත්, නාභිගත කලයුතු ස්ථානය 
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ඡායාරූපගත ෙන ස්ථානය අනුෙ වෙනස් ෙන අතර, අෙශ්ය කරන ප්රශ්ස්ත 

නාභිගතීම ස්ෙයංක්රීය නාභිගත ක්රමවේදය මගින් වනාලැබීමට ඉඩ ඇත. 

මෑත කාලීන ඩිජිටල් කැමරා වබාවහාමයක්, පසුපස දර්ශ්න තලයකින් 

සමන්විත ෙන අතර, එය රූගත කිරීමට වපර සජීී වපරදසුනක් ලබා දීමට 

සමත් වේ.  

සජීී වපරදසුවනහි ඇති විශ්ාල කළ රූප මගින්, නිෙැරදි වලස නාභිගත 

කිරීමට ඉඩ සලසා වදන මුත්, දර්ශ්න සූචකය / විේ  යින්ඩර් (viewfinder) 

මගින් වමය කල වනාහැක.  

2. නිරාෙරණය 

ඡායාරූපකරණවේ දී, ආවලෝකය භාවිතා කරමින් පින්ූර සටහන් කර 

ගන්නා බැවින්, පින්ූර සංවේදකය උචිත ආවලෝක ප්රමාණයකට නිරාෙරණය කිරීම අතයාෙශ්ය වේ. පසුෙ ගැලපීමට 

දුෂක්ර ෙන, විවශ්්ෂවයන්ම JPEG පින්ූර ඡායාරූපකරණවේ දී, ඡායාරූපය ගන්නා අෙස්ථාවේ දීම නිසි නිරාෙරණය 

වයාදා ගැනීමට උත්සාහ කල යුතු ය. ස්ෙයංක්රීය නිරාෙරණ ක්රමය (AUTO) පිළිගත හැකි වුෙ ද, ෙස්තුෙට අදාළෙ යම් 

නිරාෙරණ හානිපූරණයක් කිරීම ට අෙශ්ය විය හැක. මග වපන්ීමක් ෙශ්වයන් කිෙ වහාත්, ඡායාරූප ගන්නා ඒ ඒ 

අෙස්ථාෙල දීම කැමරාවේ සංඛ්යාත ප්රස්තාරය පිරික්සිය යුතු ය. ඉන් පසු, ඌනනිරාෙරණයක් වපන්ෙයි නම්, ධන 

හානිපූරණයක් එකතු කරන්න. අධිනිරාෙරණයක් සඳහා සෘණ හානිපූරණයක් වයදිය යුතුයි. “සංස්කෘතික වේපළ 

ඡායාරූපගත කරන්වන් වකවස් ද?” යන්වනහි විස්තර කර ඇති පරිදි, සංස්කෘතික වේපළ ෙල ඡායාරූප ෙස්ූන් 

වබාවහාමයක් නිසල ෙස්ූන් නිසා, මූලික ඡායාරූපකරණ වමෝඩ් එක විය යුත්වත් Av (= “සිදුරු අගය, Aperture 

value” වමහි අදහස සිදුරු ප්රමුඛ්ත්ෙයයි).  

 

3. කැමරාෙ ස්ථාෙර කිරීම 

පින්ූරයක නිෙැරදිතාෙ අඩු ීමට බලපාන ප්රධාන වහ්තුෙ ෙනුවේ කැමරාවේ වසලීමයි. ඡායාරූප ගන්නා විට 

ශ්ක්තිමත් ත්රිපාද කනප්පුෙක් (tripod) වයාදා ගැනීම, හා දික් වූ ෙයර් එකක් මගින් වහෝ කැමරාවේ ස්ෙයං ටයිමර් එක 

(මුහුර්තකය) මගින් කැමරාෙ වනාඅල්ලා ෂටර් ස්විචය ක්රියා කරීම ෙැදගත් ය. 

  

o කැමරාදේ දමනු එදක් දසටින් (සැකසුම්) 

වමහි දී සතය ඡායාරූප වයාදා ගනිමින්, වසටින් ගැන පිළිවෙලින් වත්රුම් කර දීම සඳහා, උදාහරණයක් ෙශ්වයන් 

කැනන් කැමරාෙක වමනු දර්ශ්කයන් ඉදිරිපත් වකවර්. 

 

සටහන් කිරීමට අදාළ වසටින්  

JPEG ෙැනි පින්ූර ප්රතිදාන සෑදීමට කැමරාෙ වයාදා ගන්නා විට, ප්රථමවයන් ම වරවකෝඩින් වමෝඩ් එක වසට් 
කරන්න. කැනන් (Canon) කැමරාෙක නම්, “පින්ූර ෙල ගුණාත්මකභාෙය” වතෝරා ගන්න. 
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කැනන් වමනූ දර්ශ්කය 

“පින්ූර ෙල ගුණාත්මකභාෙය” යන වසටින් එක 

තුලින්, ඡායාරූප ගන්නා වමෝඩ් එක වතෝරා ගැවන්. 

වමම දර්ශ්කවේ දී RAW වතෝරා ගැවන්. 

 

 JPEG ඡායාරූප ගැනීමට මාරුකිරීම සඳහා, 

RAW තීරුවේ “—” (අදහස “නැත” 

යන්නයි) වතෝරන්න. JPEG තීරුවේ JPEG 

පින්ූර ෙල ප්රමාණයන් දර්ශ්නය ෙන්වන් L, 

M, S1, හා S2 ෙශ්වයනි. ඒ ඒ ප්රමාණවේ ෙම් 

පස තිවබන අයිකනය මගින්, පින්ූරවේ 

ගුණාත්මකභාෙය වපන්ෙන අතර, සුමට 

නැම්මක් ඇති ඒො ගුණාත්මකභාෙය අතින් 

උසස්ෙන අතර, පඩි සහිත නැම්මක් ඇති ඒො 

ගුණාත්මකභාෙය අතින් පහත්ය.   

 

අදාළ පින්ූරෙල ප්රමාණයන් පහත දැක්වේ. 

  ප්රමාණය (ෙම) සහ වකාටසක විශ්ාලනයක් (දකුණ) සඳහා පින්ූර 
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 M ප්රමාණය (ෙම) සහ වකාටසක විශ්ාලනයක් (දකුණ) සඳහා පින්ූර 

 

 S1 ප්රමාණය (ෙම) සහ වකාටසක විශ්ාලනයක් (දකුණ) සඳහා පින්ූර 

S2 ප්රමාණය (ෙම) සහ වකාටසක විශ්ාලනයක් (දකුණ) සඳහා පින්ූර 

පින්ූරවේ ප්රමාණය ගත් කල, පින්ූර වගානුෙ විශ්ාල ෙන තරමටම, ෙස්තුෙ සඳහා සමස්ත විශ්ාල ප්රවේශ්යම භාවිත 

කිරීමට පරිශීලකයින්ට ුළුෙන. පින්ූරය නිරීක්ෂණයට වහෝ ප්රකාශ්නයට පත් කිරීම පිණිස විශ්ාලනය කිරීමට ද හැකි ය. 

JPEG වගානු සම්පීඩිත ව ෝමැට් එකකින් ගබඩා ෙන නිසා, හා ඒ අනුෙ වගානු ෙල ප්රමාණය (සයිස් එක) සාවප්පක්ෂෙ 
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කුඩා ෙන බැවින්, ඕනෑම ෙර්ගයක කැමරාෙක් සඳහා, වලාකුම ප්රමාණය (L) හා උසස්ම ගුණාත්මකභාෙය භාවිතා කල 

යුතු ය. 

පින්ූරවයන් JPEG ප්රතිදානවේ වසටින් 

වපන්ෙයි. එය, පින්ූරවේ ප්රමාණය L වලස, සහ 

උසස් ගුණාත්මක වමෝඩ් එක වලස වපන්ෙයි.  
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ෙයිට් බැලන්ස් (සුදු පාට තුලන) වසටින් 

සංස්කෘතික වේපළ ඡායාරූපෙල දී ඉතාම ෙැදගත් අෙශ්යතාෙය ෙනුවන් නිෙැරදි ෙර්ණය ප්රතිනිර්මාණය කිරීමයි. කෘතීම 

එලිය ද, නැතවහාත් හිරු එලිය ද යන ආවලෝකන තත්ෙයන් කැමරාෙ තුල වසට් කිරීවමන් ෙැඩ ආරම්භ කල යුතු වේ. 

වබාවහෝ අෙස්ථාෙල දී, ස්ෙයංක්රීය ෙයිට් බැලන්ස් එක වතෝරා ගැනීම නිසා, බලන්නාට ස්ෙභාවික ෙශ්වයන් වපවනන 

ප්රතිනිර්මාණයක් ලැවේ. එවස් වුෙද, ටංස්ටන් ලයිට් එකක් යට වහෝ ෙලාකුළු සහිත කාලගුණයක දී ඡායාරූප ගන්නා 

විට, වමය සැම විටම විශ්්ොස කල වනාහැක.    

 

ස්ෙයංක්රීය ෙයිට් බැලන්ස් වමෝඩ් එක (AWB) වතෝරා 

ගැනීම 

වබාවහෝ අෙස්ථාෙල දී, මූලික වමෝඩ් එක (default 

mode) ෙශ්වයන් වමම වමෝඩ් එක සෙයංක්රීයෙ වතෝරා 

ගැවන්. 

 

 

 

 

 

 

ස්ෙයංක්රීය ෙයිට් බැලන්ස් වමෝඩ් එක: 

ටංස්ටන් ලයිට් එකක් යට ඡායාරූප ගැනීම  

 

ස්ෙයංක්රීය ෙයිට් බැලන්ස් මගින්, සමස්තය 

මඳක් රතු පැහැ ගැන්වුනු තත්ෙයක් යටවත් 

නිෙැරදි ෙර්ණ ප්රතිනිර්මාණය කල වනාහැක.  

 

 

 

ටංස්ටන් ලයිට් වමෝඩ් එක: ටංස්ටන් ලයිට් 

එකක් යට ඡායාරූප ගැනීම 

ආකෘතික ටංස්ටන් ලයිට් එකක් මගින් 

නිපැවයන ෙර්ණයන් කැමරාෙ විසින් තුලනය 

කර ගලපන නමුත්, එම ලයිට් අතර ඇති 

වෙනසක්ම් හා කාලය සමග ඒොවේ ඇති 

පිරිහීම අනුෙ, නිෙැරදි වශ්ෝධනය දුෂ්කර වේ. 
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ඉහත ප්රකාර වදවකන් කිනම් එකක වුෙද, කැමරාෙ ස්ෙයංක්රීයෙ වහෝ සාමානය තත්ෙයන් පදනම් වකාට වගන එජස් 

(පරාමිතීන් වෙනස)් වේ. එබැවින්, ෙස්තුවේ ෙර්ණය වහෝ ආවලෝක ප්රභෙය නිෙැරදි වලස නැෙත ප්රතිනිර්මාණය කිරීම 

දුෂක්ර වේ.  

තෙත් ක්රමයක් ෙනුවේ, දීප්පතිමත්, මධයස්ථ ෙර්ණ සහිත (සුදු වහෝ ලා අළු පාට) ෙස්තුෙක ඡායාරූපයක් වගන, එම 

පින්ූරය පදනම් කර ගත් එම ෙර්ණ තුලනය (කලර් බැලන්ස්) මැනුෙල් වමෝඩ් (පරිශීලක විසින් හසුරෙන වමෝඩ් / 

කස්ටම් වමෝඩ්) එකට වසට් කිරීමයි; ආවලෝක තත්ෙයන් වෙනස් ෙන විට, පරිශීලක විසින් වමම මැනුෙල් වසටින් 

නැෙත සකස ්කල යුතු ය. 

 

කැනන් කැමරාෙක කස්ටම් (පරිශීලකවේ 

රුචිය අනුෙ වෙනස් වකවරන) වසටින් 

 

 

කැමරාවේ ෙර්ගය අනුෙ, වසටින් ක්රම වෙනස ් වේ. උදාහරණයක් ෙශ්වයන්, සුදු පාට කාඩ්පතක් වහෝ කඩදාසි 

කැබැල්ලක කලින් ලබාගත් පින්තුරයක් වයාමුෙක් වලස වතෝරා ගත හැක. නැතවහාත්, වසටින් වමෝඩ් එවක් සිට 

වකලින්ම කාඩ්පත වහෝ කඩදාසිය ඡායාරූපගත කිරීවමන් කල හැක.  

 

 

මැනුෙල් ෙයිට් බැලන්ස් වමෝඩ් 

එක: ටංස්ටන් ලයිට් එකක් යට 

ඡායාරූප ගැනීම 

අළු පසුබිම අළුපාට ෙශ්වයන් 

නිෙැරදි වලස ප්රතිනිර්මාණය කර 

තිවබන අතර, වමෙලම් ෙල ෙර්ණ 

ස්ෙභාවික වලස වපවන්. 
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පින්ූර පාලන වසටින් 

පින්ූර පාලනය (කැනන්ෙල වමයට පින්ූර ස්ටයිල්/ශශ්ලිය වලස කියනු ලැවේ) යනු, කැමරාවේ පින්ූර දත්ත 

සකසන විට, ෙස්තුවේ ගති ලක්ෂණ අනුෙ පින්ූරවේ නිමාෙ ගැලපීවම් කාර්යයයි.      

 උදාහරණයක් ෙශ්වයන්, “සම්මත” වමෝඩ් (මූලික වසටින්) එවක් දී, 

විලක්ෂණය හා තියුණු බෙ ෙැඩි කිරීවමන් එය වබාවහෝ අයට ගතික 

(ඒකාකාර වනාෙන) වලස වපවනනු ඇත. “මූර්ති” ෙල පිටත ෙර්ණ මඳ රතු 

පාටක් වගන වදන අතර, “භූදර්ශ්න” කැපී වපවනන දීප්පතිමත් ෙර්ණ 

වපන්ෙයි. කැමරා ෙර්ගය අනුෙ, වෙනත් විවිධ වමෝඩ් වතෝරා ගත හැක.  

 

අධි තියුණුභාෙය හා අධි ෙර්ණ අෙධාරණය (emphasis) මගින් නිෙැරදි පින්ූරයක් ලැබීමට වනාහැකි ෙන බැවින්, 

සංස්කෘතික වේපළ ඡායාරූප ගැනීවම් දී භාවිතා කල යුත්වත්, මධයස්ථ වහෝ විශ්්ොසෙන්ත (සුළු අෙධාරණයක් සහිත 

නිෙැරදි ෙර්ණ ප්රතිනිෂප්ාදනයට සමීප) වමෝඩ් ය.  

 

මධයස්ථ වමෝඩ් එක                   සම්මත වමෝඩ් එක                                       

මූර්ති වමෝඩ් එක                 භූදර්ශ්න වමෝඩ් එක 
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එක් එක් වමෝඩ් එවක් විස්තරාත්මක වසටින්. තියුණ බෙ, විලක්ෂණය, 

සන්තෘප්පතිය (saturation) හා ෙර්ණ වටෝන් එක යන වසටින් සඳහා සුමට 

වලස ගැලපීමට/වෙනස්කම් කිරීමට ුළුෙන. මධයස්ථ වමෝඩ් එවක් දී සියළුම 

ගැලුම් අගයන් ශුනය වේ.  

 

ෙර්ණ අෙකාශ් වසටින් 

ඩිජිටල් ෙර්ණ පින්ූර ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීවම් දී, “ෙර්ණ අෙකාශ්ය” මගින් තිබිය හැකි ෙර්ණ පරාසය අඟෙයි. දැනට 

බහුලෙම භාවිතා වකවරන ෙර්ණ අෙකාශ්ය ෙනුවේ sRGB ය. වමය රූපොහිනී තිර හා පරිගණක වමානිටර් ෙැනි 

උපකරණ ඉලක්ක කරන අතර, මිනිස ්ඇසට ෙඩා තරමක් පටු ෙර්ණ විවේදන පරාසයක් තුල, ෙර්ණ දීප්පතිමත් වලස 

ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීම අරමුණු කරයි. අවනක් අතට, තරමක් ුළුල් ෙර්ණ ප්රතිනිෂප්ාදන පරාසයක් AdobeRGB විසින් 

සපයයි.  

 

සංස්කෘතික වේපළ ඡායාරූප ෙල දී, මුද්රණය මගින් ප්රතිනිෂප්ාදන 

සඳහා පමණක් වනාෙ, සියළුම ආකාරවේ අනාගත භාවිතයන් සඳහා 

ද වමම පින්ූර වයෝගය විය යුතු බැවින්, මුද්රණය සඳහා සියළුම 

ෙර්ණ සම්පූර්ණවයන්ම ආෙරණය කල හැකි AdobeRGB වතෝරා 

ගත යුතුයි. 

  

වෙනත් වසටින් 

අමතක ීම ුදුම සහගත අයුරින් පහසු වදයක් ෙන අතර, දිනය හා 

වේලාෙ සැම විටම නිෙැරදිෙ වසට් කිරීම මගින්, පසු කලක පින්ූර 

සංවිධානය හා කළමනාකරණය කිරීමට ප්රවයෝජනෙත් වේ. GPS සවි 

කල කැමරා සඳහා ද වමය අතයාෙශ්ය වසටින් එකකි.  

අෙසාන ෙශ්වයන්, පරිගණකයක් භාවිතා කර, වගානු මකා දැමීම වහෝ 

වමමරි කාඩ්පත ව ෝමැට් කිරීම නිසා දත්ත ෙල වදෝෂ ඇති ීමට ුළුෙන. වමමරි කාඩ්පත, කැමරාෙ හා පරිගණකය 

අතර පාලමක් වලස සලකා, ඡායාරූප ගැනීමට වපර කැමරාෙ තුල දී එය ව ෝමැට් කිරීමට ුරුදු ෙන්න. 


