ការណែនាំស្ីអ
ត ាំពីការអភិរក្សរ ូបថតនៃវតថណែលជាស្ម្បត្តត
វប្បធម្៌
ុ
ដោយដតតតដលីការរក្ាទិៃយ
ន័ តាម្ណបបឌីជីថល

ទម្រងល្អបំផុតនៃ “ គោល្ការណ៍ណណនំ ” គឺម្តូវបម្ងួរវិធីសាស្រ្តននណែល្បាៃណណនំឲ្យគៅជាវិធី
សាស្រ្តរួររួយ គែើរ្បីកុំគោយមាៃការភ័ៃតម្រឡំ។ បុណៃតវិធីសាស្រ្តផទុកទិៃនៃ័យល្អបំផុត្ំរាប់ការរក្ាទិៃន័យណបបឌីជីថ
ល្រិៃទាៃ់ម្តូវបាៃបគងកើតគឡើងគៅគឡើយគទ។
ែូគរនេះទាក់ទងគៅៃឹងការពិពណ៌នកនុងអតថបទគៃេះ គឺជាការបង្ហ្ញអំពីជគម្រើ្ណែល្ចំបារ់ម្តូវគម្បើជាអទិភាព ជា
ជាងការណណនំវិធីសាស្រ្តណតរួយគត់ណែល្នំគោយមាៃកំហុ្។

I，វិធីសាស្រស្តផ្ក្
ុទ ឬរក្ាទិៃន័យគួរឱ្យចង់បាៃ
A・វិធីរក្ាទុក្ទិៃនៃ័យរ ូបថតឌីជីថល
（１）ប្ប្ដេទឧបក្រែ៏ផ្ក្ទិ
ទុ
ៃន័យ

(Media) ណែលប្តូវដប្ប្ី

អំឡុងគពល្ចប់គផតើរគម្បើម្បា្់ចំបារ់ម្តូវកំណត់យកម្បគភទឧបករណ៏ផទុកទិៃន័យគំរូណារួយ្ម្មាប់
ការគម្បើម្បា្់គនេះ។ គោល្គឺ វាជាឧបករណ៏ផទុកទិៃន័យណែល្ោរគបើកបាៃជារួយម្បព័ៃធម្បតិបតតិការ OS (ម្បព័ៃធ
ម្បតិបតតិការកុំព្យូទ័រ) ជាគម្រើៃគទៀត។
ម្បគភទឧបករណ៏ផទុកទិៃន័យខាងគម្ការណែល្ោរគម្បើបាៃចប់ពីឆ្ំ ២០១២
・កាតគររូរី（SD、CF、USB គររូរី）
・ហាែឌី្ HDD
・ឌី្អុបទិក（CD-R、DVD-R、BD-R）
គម្បើម្បា្់ឧបករណ៏ផទុកទិៃន័យឱ្យបាៃម្តឹរម្តូវកនុងគពល្ថត។ ម្ប្ិៃគបើករណីោរគម្ជើ្គរី្គល្្បឿៃ ៃិងទំហបា
ំ ៃ
គឺម្តូវគម្បើវិធីសាស្រ្តណែល្ោរឱ្យការថតបាៃម្តឹរម្តូវ។ ឧបករណ៏ផទុកទិៃន័យៃិរួយៗមាៃរំណុរគ្្ាយរប្់វា ែូរ
ជាង្យៃឹងទទួល្រងៃូវ្ីតុណហភាព ៃិង្ំគណើរ្ព្់។
ឧទាហរណ៍មាៃរំណុរគ្្ាយគផ្េងៗោ្្រប្់ម្បគភទឧបករណ៏ផទុកទិៃន័យមាៃែូរជា “ កាតគររូរី ” ោរឆ្លងររៃត
អគគិ្ៃី រំណណក “ ហាែឌី្(HDDs)” ោរគ្្ាយជារួយៃឹងភាពរំញរ័ ៃិង “ ថា្អុបទិក ” ោរគធវគើ ោយ្ូរ
ជារួយពៃលឺខា្ំង។
គោយសារណតការ្ូរ

គល្ើ្ពីគៃេះគទៀត

គទាេះកនុងករណីណាក៏គោយវាោរមាៃហាៃិភ័យនៃការបាត់បង់ទិៃនៃ័យ

បាក់ ឬ្ឹករិល្រប្់ឧបករណ៏ផទុកទិៃន័យ ែូគរនេះចំ្បារ់ម្តូវររលងទិៃន័យគែើរគែើរ្បីរក្ាកនុង

ម្បគភទឧបករណ៏ផទុកទិៃន័យរួយគផ្េងគទៀត។

( 2 ) ប្ទង់ប្ាយឯក្សារ (File format) ណែលប្តូវដប្ប្ី

្ម្មាប់ការគម្បើម្បា្់ណែល្គ្ត្តគល្ើគុណភាពរូបភាព

គឺចបា
ំ រ់ម្តូវ

Save

រូបភាពណែល្

1

Uncompressed ។
រំគោេះម្ទងម្ទាយ (ឬFormat) គឺចបា
ំ រ់គម្បើទិៃន័យម្បគភទ TIFF2 ណែល្ោរកត់ម្ាទិៃន័យគរា (Metadata) នៃ្តង់
ោរអៃតរជាតិរប្់ Exif ។ ្ូរ្បីណតគៅគពល្ថតគោយគម្បើរុ្ង្រ RAW គឺម្តូវបាៃបំណល្ងជារូបភាព ៃិង Save ជា
ម្ទង់ម្ទាយ TIFF ។ ្ម្មាប់ការគម្បើម្បា្់ណែល្គ្ត្តគល្ើបរិមាណ គឺចំបារ់ម្តូវ Save រូបភាពណែល្ compressed3។
រំគោេះម្ទងម្ទាយ (ឬFormat) គឺែូរករណីយខាងគល្ើម្តូវចំបារ់គម្បើ JPEG នៃ្តង់ោរអៃតរជាតិ Exif ។
（３）ទីតាាំងផ្ទក្ទិ
ៃនៃ័យឌីជីថល
ុ

រំគោេះការកត់ម្ា (Record) ទិៃនៃ័យ្ំខាៃ់ ៃិងររលងទិៃនៃ័យ គឺម្តូវរក្ាទុកគៅ Local ៃិងកណៃលងផទុក
Online.
ជាឧទាហរណ៍ជាក់លាក់
・ថា្ ឬឌិ្អូបទឹរ Local ＋ កណៃលងផទុកគល្ើម្បព័ៃធអុិៃធឺគណត
ម្ប្ិៃគបើរិៃមាៃបញ្ហ្កនុងការរំណាយ ៃិងៃីតិវិធីគទ្ូរបគងកើៃកណៃលងផទុក Local គោយមាៃគទវែង។
・គិតោរគម្ជើ្យក（ថា្ ឬឌិ្អូបទឹរ Local＋Local HDD）＋កណៃលងផទុកគល្ើម្បព័ៃធអិៃ
ុ ធឺគណត
ទិៃនៃ័យឌីជីថល្

គឺគរើល្រិៃគ

ើញ

ែូគរនេះគហើយវាចំបារ់កនុងការគរៀបរំរក្ាវាកនុងទីាំងណារួយឱ្យបាៃរ្ា្់

គោយរិៃគិតពីវិធីសាស្រ្តនៃការ Saveឯកសារគឡើយ។
（４）ការណថរក្ាទិៃនៃ័យជាប្ប្ចាំ

ទិៃនៃ័យឌីជីថល្ណតងណតមាៃហាៃិភ័យនៃការបាត់បង់ទិៃនៃ័យគោយសារណតឧបករណ៍ផទុកទិៃនៃ័យមាៃ
ការពុកផុយឬ្ូរ។ គទាេះបីជាទិៃនៃ័យគម្រើៃម្តូវបាៃរក្ាទុកក៏គោយ វាចំបារ់ម្តូវររលងទិៃនៃ័យគនេះគៅឧបករណ៍
ផទុកទិៃនៃ័យគផ្េងគទៀតឱ្យបាៃគទៀងទាត់្ណៈគពល្ណែល្ទិៃនៃ័យរួយកនុងរំគណារគនេះគៅល្អ។
ែូរោ្គ្ ៃេះផងណែរ ម្ប្ិៃគបើម្បព័ៃធថត ឬអងគរងចំកា្យជាហួ្្រ័យ គនេះរំពឹងថាោរបណាត្ល្ឲ្យ
ពិបាកកនុងណថរក្ានគពល្អនគត ែូគរនេះការររលងទិៃនៃយ័គៅម្បព័ៃធថមីរួយគទៀតម្តូវគធវើគឡើងឲ្យបាៃឆប់រហ័្ ។
B・ការរក្ាទិៃន័យតាម្រដបៀបក្ូៃកាត់

ម្ប្ិៃគបើពុំមាៃបញ្ហ្រគល្ើតំនល្កនុងការរំណាយ្ម្មាប់ណថរក្ាទិៃយ
ន័ គនេះគទ កប្បីរក្ាវាជារគបៀបកូៃ
កាត់គោយគម្បើទាំងឯកសារររលងរឹង ៃិងឌីជីថល្។ កនុងករណីទិៃនៃ័យឌីជីថល្្ូររក្ាទុកវាជារួយរូបភាពណែល្ម្ពី
ៃ ឬផតិតគរញណែល្មាៃគុណភាព្ព្។
់

រូបណែល្បាៃម្ពីៃគហើយ ម្តូវបាៃគរៀបរំជាោល្់បុរគហើយរក្ាទុកគៅ

កណៃលងងងឹតណែល្មាៃ្ំគណើរទាប។

1

ែំគណើរណែល្រិៃគធវើគោយទំហំរូបរួរតូរ។

2

ជាម្បគភទទិៃន័យណែល្មាៃទំហំគែើរ គោល្គឺរិៃមាៃការគធវើគោយទំហំរួរតូរគឡើយ។

3

ែំគណើរណែល្រិៃគធវើគោយទំហំរូបរួរតូរ។

ផទុយគៅវិញកនុងករណីរូបថតណែល្ពណ៌្រគ្ម្ ម្តូវគ្កៃ្ៃលឹករូបថត ៃិងហវិល្ ម្ពរទាំងបំណល្ងជាឌីជីថល្។
បនទ្ប់រករូបថតគែើរម្តូវបាៃរក្ាទុកគៅកណៃលងងងឹតណែល្មាៃ្ំគណើរទាប។ ាររយៈការគធវើណបបគៃេះវាោរម្តូវ
បាៃគគរំពឹងថាៃឹងមាៃកំហុ្តិរតួរ។

ម្ប្ិៃគបើគយើងោរគម្ជើ្គរី្ការណថរក្ារគបៀបកូៃកាត់គៃេះ ោរ

ៃិយាយបាៃថាវាជាវិធីសាស្រ្តល្អបំផុត្ម្មាប់ការថតរូបវតថណុ ែល្្រ្បតតិវប្បធរ៌ជាតិ។
II-ការដរៀបចាំឯក្សារទិៃន័យ

ទិៃនៃ័យឌីជីថល្គឺរិៃោរគរើល្គ

ើញ។ កនុងករណីយរង់គធវម្ើ បតិបតតការណ៌គល្ើទិៃនយ័គនេះ គឺ

ទិៃនៃ័យរូបភាព ៃិងទិៃនៃ័យ Data Base រិៃោរបំណបកគរញោ្្បាៃគឡើយ។ គោយសារវាមាៃភាពង្យម្្ួល្
កនុងការថតរូបជាងការគម្បើហវីល្ ទិៃនៃ័យរូបភាពឌីជីថល្គៅណតបៃតម្បជាម្បិយភាពគកើៃគឡើងកនុងរំៃួៃែ៏គម្រើៃគល្ើ្
ល្ុបជាងរុៃ ។
ជាវិធីសាស្រ្តកនុងការម្គប់ម្គងទិៃន័យទាំងគៃេះ រំគោេះការគម្បើម្បា្់ ៃិងការម្គប់ម្គងរួរនៃម្បពៃធ័ទិៃន័យ

Data Base ៃិងទិៃន័យជាអតថបទ វាទាក់ទងៃឹងការបគងកើតម្បព័ៃធផទុកទិៃនៃ័យខា្្តធំគរញពីទិៃន័យគែើរ។
ទិៃនៃ័យ Data Base រប្់រូបភាពមាៃគផ្េងៗោ្្ គហើយការរំណាយគៅវាមាៃចប់ពីតិរជាង ១ លាៃគយៃគៅរាប់
្ិបលាៃគយៃ។ បុណៃតអវីណែល្្ំខាៃ់បំផុតគនេះគឺ ឈរគល្ើ្ុវតថិភាពរប្់ទិៃនៃ័យ គួរគិតថាគតើវាោរគធវើឱ្យង្យ
ម្្ួល្គម្បើម្បា្់កនុងការម្បតិបតិតរួរការង្រម្្បារោជីវករម ឬអវីណែល្រងគម្បើម្តឹរម្តូវណែរឬគទ។
ែំបូងបងអ្់ម្តូវោក់ឱ្យមាៃការម្បតិបតតិការជារុៃ គហើយគែើរ្បីធានឱ្យមាៃគ្ថរភាពកនុងការគម្បើម្បា្់
ាំងពីែំបូងម្តូវគជៀ្វាងការរង់បាៃរុ្ង្រគម្រើៃគពក។
III，ក្ាំែត់ស្ាំគាល់ដលីការបដងកីតទិៃន័យរ ូបថតឌីជីថល
A・កាដម្រ៉ា ដប្ប្ីស្ប្ាប់ថតរ ូប

ការកំណត់គម្បើទំហំរូបភាព គឺគៅថា Pixels ។ ម្ប្ិៃគបើពិចរណាណតគល្ើកម្រិតគុណភាពរប្់រូប
មាៃៃ័យថាគបើវាកាៃ់ណត្ព្់គកា
ឺ ៃ់មាៃគុណម្បគយាជៃ៍គម្រើៃ បុណៃតគុណភាពរូបភាពរិៃណរៃម្តូវបាៃកំណត់គោយ
រំៃួៃ Pixels ណតបុគណា្្េះគទ។
គតើកម្រិតគុណភាពបុណាណ្ ែល្្រម្្ប គឺោម្្័យគល្ើគោល្បំណងនៃការគម្បើម្បា្់ ត្បិតពុំមាៃការ
កំណត់ជាគោល្គៅគឡើយគទ។ ជាការណណនំ គបើពិចរណាគល្ើគុណភាពរូប្ម្មាប់គបាេះពុរព គុណភាពអប្បបរមា
រគន្្េះពី ១២០០ រុឺៃ Pixels គៅ ១៦០០ រុឺៃ Pixels ។ កាតរ
្ រ្បងនៃការកំណត់គុណភាពរូបភាព គឺទំហំនៃ
Sensor រប្់រូបភាព(Image Sensor)។ ម្ប្ិៃគបើវាមាៃទំហកា
ំ ៃ់ណតធំជាការម្បគ្ើ ឧទាហរណ៍រំគោេះមា្្ុីៃកាគរ
រា្ណែល្ោរ្្្្់បតូរណកវថតបាៃ ៃិងមា្
្ ុីៃកាគររា្ធរមា គឺទំហំ្ុ្ោ្្រួយ្ទង ឬ្ុ្ោ្្គទវរែង)។

(

ម្ប្ិៃគបើោម្ៃការកម្រិត ឬល្កខ្ណឌគផ្េងគទៀតគទគនេះ កប្បីគិតអំពីគុណភាពរូបភាពជាអធិភាពគោយគម្បើកាគររា្
មាៃណកវោរ្្្្់បតូរបាៃ។

ផទុយគៅវិញ ម្ប្ិៃគបើពុំ្វល្់រំគោេះគុណភាពរប្់រូបភាពគនេះគទ ែូគរនេះរិៃចំបារ់យករិតតទុកោក់គល្ើទហ
ំ ំ
Sensor រប្់រូបភាពគទ។ អវីណែល្ម្តូវគិតជាចំបារ់គនេះគឺ ការគម្ជើ្គរី្គម្គឿងបរិកាខ្រគោយពិចរណាគល្ើល្កខ្ណឌ
(ការោរទឹកម្ជាប ធូល្ី ៃិងភាពោររល្័តបាៃ) ណែល្ជាោទិភាព្ម្មាប់គោល្បំណងកនុងថត។
B・ក្ាំែត់ស្ាំគាល់អាំឡងដពលថត
ុ

រំគោេះកាតគររូរីណែល្គម្បើ្ម្មាប់ថតរូបែំបូង មា្្ុីៃភាគគម្រើៃម្តូវបាៃគគណណនំឱ្យគធវើ Format (ឬ
Media Format) គោយគម្បើមា្្ីៃ
ុ គនេះ្ទ្ល្់ជារុៃ្ិៃ។ រំគោេះការគធវើ Format គោយគម្បើកុំព្យូទរ័ ឬជារួយមា្
្ ុីៃ
កាគររាគផ្េង គួរម្បុងម្បយតន័កនុងត្បិតករណី្លេះវារិៃោរផទុករក្ាទិៃនៃ័យបាៃគឡើយ។ អវីណែល្្ំខាៃ់បំផុតគនេះគឺ
រុៃៃឹងថតរូបយកជាផលូវការ ម្តូវថតរូបសាក់ល្្បងគោយកាតគររូរីណែល្មាៃកនុងមា្្ុីៃម្សាប់

ៃិងពិៃិត្យថាគតើ

ោរថតបាៃម្តឹរម្តូវណែរឬគទ។ បនទ្ប់រក ជាគរឿងធរមារិៃគួរគភលរកំណត់ (Setting) រុ្ង្រ្ម្មាប់ថតគផ្េងៗ
កនុងមា្្ុីៃកាគររាគឡើយ។ ឧទាហរណ៍គែើរ្បីផទុករក្ាទិៃនៃ័យ Exif ឱ្យបាៃម្តឹរម្តូវមាៃែូរជាកាល្បរិគរេទ ៃិង
គពល្គវលានៃការថត គឺចំបារ់ម្តូវពិៃិត្យនឡិកា Setting រប្់មា្្ីៃ
ុ កាគររា្គោយបាៃម្តឹរម្តូវ។
គល្ើ្ពីគៃេះ រុ្ង្រទាក់ទងៃឹងល្័កខ្័ណឌនៃការថតមាៃែូរជាកម្រិតរុ្ង្រចប់យករូបភាព ISO
ៃិងតុល្្យភាពពណ៌្រ White Balance គឺមាៃសារៈ្ំខាៃ់ គម្ោេះម្ប្ិៃគបើពុំមាៃការកំណត់ម្តឹរម្តូវគទគនេះ
គយើងរិៃោរទទួល្បាៃគុណភាពរូបល្អគទ។ រំគោេះមា្្ីៃ
ុ កាគររា្ធរមាម្តូវបាៃ setting ម្សាប់គែើរ្បីថតបាៃ
យា្ងម្្្់សាអ្ត។ គៃេះរិៃចំបារ់គិតអំពកា
ី របគងកត
ើ គឡើងវិញៃូវពណ៌ ៃិងគុណភាពរូបភាពគោយបាៃម្តឹរម្តូវ
គនេះគទ ែូគរនេះ្ម្មាប់រូបភាពគឺចំបារ់ម្តូវអៃុវតតវិធីសាស្រ្តគោយគម្បើកាតពណ៌ម្បគផេះ ឬគំៃូ្ាង (Chart) ជា
គោល្គយាង្ម្មាប់ទទួល្បាៃព័ត៌មាៃចំបារ់។

IV，អាំពីដគាលការែ៍ណែនាំ

គោល្ការណ៍ណណនំគៃេះម្តូវបាៃបគងកើតគឡើងគោយណផអកគល្ើឯកសារ្តីអំពី “ គោល្ការណ៍ណណនំ
្ម្មាប់ការអភិរក្េរូបថត្រ្បតតិវប្បធរ៌ ” ណែល្រងម្កងគោយម្កុរអនកថតរូបជបុៃ ៃិងម្កុរម្សាវម្ជាវបគរេកវិទ្ារូប
ថតល្កខណៈ្រ្បតតិវប្បធរ៌។
រំគោេះ “ គោល្ការណ៍ណណនំ” មាៃការពៃ្យល្់ល្ំអិតបណៃថរគទៀត ៃឹងោរទាញយកឯកសារពីទំព័រប
ណាត្ញអុិៃធឺណណតខាងគម្ការ។

http://www.spstj.org/event/nissya_e_syosai_85.html
http://www.maishaken.jp/file/pres_guideline_20120518.pdf

