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ඩිජිටල් වාර්තා මුලික කර ගත්, සංස්කෘතික දේපළ ඡායාරූප සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා මාර්දගෝපදේශක 
 

“මොර්නගෝපනේශකය” යනු, නිර්නේශිත ක්රමනේද රොශියක් එකක් දක්වො පටු කර, නතෝරො ගැනීනම් සංකීර්ණතොව ඒ 

අනුව වළක්වොලීනම් ක්රමනේදයකි. එනසේ වුව ද, ඩිජිටල් වොර්තො සංරක්ෂණය කිරීනම් න ොඳම ක්රමය තවමත් සේථොපිත 
කර න ොමැත. 

එක් සුවිනශේෂී ක්රමයක් නිර්නේශ කර වොට වඩො, වැරදි ක්රමනේද අනුගම ය කිරීම වැළැක්ීම පිණිස, විවිධ නතෝරො 
ගැනීම් ලබො දීම නමම පත්රිකොනේ ප්රමුඛතොවයි. 

 

1.ඩිජිටල් වාර්තා සුරැකීදේ දයෝගය ක්රමදේද 
 

A. ඡොයොරූපවල ඩිජිටල් දත්ත සංරක්ෂණය කරණ ආකොරය 

(1) වඩා සුදුසු සටහන් කිරීදේ මාධ්යයන් 

ඔබ පොවිච්චි කර  අවසේථොනේ දී බහුලව භොවිතො ව  මොධයයක් නතෝරො ගන් . තවද, විවිධ නමන යුම් පේධතිවල 

(operating systems) කියීමට  ො ලිීමට  ැකි මොධයයක් භොවිතො කරන් . අනේක්ෂක මොධයය ප ත දැක්නව  
පරිදි ය. 

• නමමරි කොඩ්පත් (SD, CF ස  USB නමමරි) 

• HDD ( ොඩ් ඩිසේක් ඩ්රයිේ) 

• ප්රකොශ ඩිසේක (ඔේිකල් ඩිසේක් - CD-R, DVD-R ස  BD-R) 
 
දත්ත සට න් කර ගන් ො විට, මොධයය උිත අයුරින් පරි රණය කරන් . දත්ත ලිය  නේගයක්  ො ගුණොත්මක 
භොවයක් නතෝරො ගන් ො විට, දත්ත නිවැරදි අන්දමින් සට න් නකනර  ක්රමයක් නතෝරො ගන් . 
කුම  වර්ගනේ මොධයයක වුව ද උණුසුම් නතතම ය සහිත පරිසරයන්ට ඇති අවදො ම වැනි ස ජනයන්ම දුර්වල 
තැන් ඇත. නමම දුර්වලතො මොධයය අනුව නව සේ නේ. එ ම්, නමමරි කොඩ්පත් සඳ ො සේීති විදුලිය, HDD සඳ ො 
සේපන්ද   ො කම්ප , ස  ඔේිකල් ඩිසේක් සඳ ො දැඩි ආනලෝකය ය ොදිය නේ. නකනසේ වුවත්, අවක්රමණය, ක්රියො 
න ොකිරීම, වි ොශ ීම  ො නව ත් විපත්ති නිසො දත්ත  ැති ීනම් අවදො මක් තිනබ  බැවින්, වැදගත් දත්ත සෑම 
විටම නව ත් වර්ගනේ මොධයයක බැක්-අේ නකොපි (උපසේථ පිටපතක්) කල යුතුයි. 

 

(2) වඩා සුදුසු දගානු ද ෝමැට් එක 
පින්ූරවල ගුණොත්මක භොවය ප්රමුඛසේථො යක් ගන් ො විට, සම්ීඩ ය න ොකල පින්ූර සුරැකීම වඩො සුදුසු ය. 

න ෝමැට් එක සඳ ො, Exif ජොතයන්තර ප්රමිතියට අනුකූලව පොරදත්ත (metadata) සට න් කල  ැකි සම්ීඩ ය 
න ොකල TIFF න ෝමැට් එක නයෝගය නේ. RAW පින්ූර ගනිේදී පවො, නගොනුව උිත අයුරින් විකොස ය කර, එම 
නගොනුව TIFF න ෝමැට් එනකන් ගබඩො කල යුතු ය. 
දත්ත සයිසේ එකට ප්රමුඛසේථො යක් නද  විට, සම්ීඩ ය කල පින්ූර ගබඩො කිරීම වඩො න ොඳ ය. න ොමැට් එක 
සඳ ො, සම්ීඩ ය න ොකල දත්ත නලස Exif වලට අනුකූල පොරදත්ත සට න් කර ගැනීමට  ැකි බැවින්, JPEG 
න ෝමැට් එක නයෝගය නේ. 

 

(3) ඩිජිටල් දත්ත ගබඩා කිරීම 
ප්රධො  දත්ත ස  එහි බැක්-අේ නකොපි සඳ ො පරිගණකය ස  ඔන්ලයින් (මොර්ගගත) දත්ත ගබඩො භොවිතො කිරීම 
වඩොත් සුදුසු ය. 
විය  ැකි එක් උදො රණයක් වන්නන්, අප ළඟ ඇති ඔේිකල් ඩිසේක් එකක  ො ඔන්ලයින් ගබඩොකරණය ය  
නදයොකොරනයන්ම දත්ත ගබඩො කිරීම ය. තවද, පිරිවැය  ො භොවිතයට ගැටළු න ොමැති  ම්, අප ළඟ ගබඩොකරණය 
නදගුණ කර, එ ම් අප ළඟ ඇති දත්ත ඔේිකල් ඩිසේක් එකක  ො HDD එකක ගබඩො කර, තව දුරටත් ඔන්ලයින් 
ගබඩොවක ද තැන්පත් කල  ැක. 
ඩිජිටල් දත්ත දෘශයමො  න ොව  බැවින්, කුම  ආකොරනේ නගොනු න ෝමැට් එකක් භොවිත කල ද, ඒවො තිනබ  
සේථො ය සැම විටම දැ  ගත  ැකි පරිදි දත්ත සංවිධො ය කර කළම ොකරණය කිරීම අතයොවශය නේ. 
 

(4) දත්ත නඩත්ුව 
මොධයය අවක්රමණය න ෝ ක්රියො න ොකිරීම න ේතුනවන් ඩිජිටල් දත්ත  ැති ීනම් අවදො මක් පවතී. දත්තවල බහුවිධ 
පිටපත් රඳවො ගත්ත ද, දත්ත  ොනියට ලක්න ොී කියීමට  ැකියොව තිනබ  අවසේථොනේ දී, එක් පිටපතක් කලින් 
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කලට නව ත් මොධයවලට බැක්-අේ නකොපි කල යුතු ය. තවද, සට න් කිරීනම් ක්රමනේදය යල් පැ  නගොසේ, 
අ ොගතනේ දී  ඩත්තු කිරීම අප සු නේ යයි සැකයක් තිනේ  ම්, දත්ත සැන කින්  ව පේධතිවලට පිටපත් 
කරන් . 
 
B.නදමුහුන් සංරක්ෂණය 
පිරිවැනේ ස  නව ත් නේවල සීමො කිරීමක් න ොමැති  ම්, “නදමුහුන් සංරක්ෂණය“ නලස  ඳුන්ව , දෘඩ මොධය  ො 
ඩිජිටල් මොධය ය  නදනකන්ම ඡොයොරූප ගබඩො කිරීම නයෝගය නේ. ඩිජිටල් දත්ත උසසේ වර්ගනේ මුද්රිත පිටපත් 
සහිතව ගබඩො කරන් . මුද්රිත පිටපත් ඇල්බම් නලස සකසේ කර, එම ඇල්බම් ආර්රතොනවන් අඩු එනමන්ම, සිසිල්  ො 
අඳුරු සේථො යක ගබඩො කරන් . 
 

සිල්වර්-න ේලයිඩ් (silver-halide) ඡොයොරූප සමඟ, මුරණ ස  නසේයොපට ඩිජිටල්කරණය කර පරි රණය සඳ ො 
සේකෑන් කර, මුල් ඡොයොරූප ආර්රතොනවන් අඩු එනමන්ම, සිසිල්  ො අඳුරු සේථො යක ගබඩො කරන් . 
 
ඒ ඒ ගබඩොකරණ ක්රමවල ඇති අඩුපොඩු නමම ප්රනේශනයන්  ැති ී යයි. කල  ැකි  ම්, සංසේකෘතික නේපළ 
ඡොයොරූප සංරක්ෂණය කිරීම පිණිස නදමුහුන් සංරක්ෂණය න ොඳම ක්රමය විය  ැක.  
 

2. දගානු කළමනාකරණය 
ඩිජිටල් දත්ත දෘශයමො  න ොව  බැවින්, නල්ඛ  කළම ොකරණනේ දී පින්ූර දත්ත  ො නඩ්ටො-නේසේ (දත්ත සමුදො) 
සැබැවින් ම නවන් කල න ො ැක. නසේයොවලට වඩො ඩිජිටල් ඡොයොරූප වඩො ප සුනවන් ගත  ැකි බැවින්, ඩිජිටල් 
පින්ූර දත්ත ම ො පරිමොණනයන් වැඩි ීම දිගටම සිදු නේ.  
එවැනි දත්ත කළම ොකරණය පිණිස, සම ර ආයත  නඩ්ටො-නේසේ සකසේ කර ම ො පරිමොණ දත්ත ගබඩො පේධති 
සේථොපිත කරයි.  
නමමඟින්, නක්න්ීය පොල යක් සේථොපිත ී, පින්ූර ස  පොඨ නතොරතුරු නවත ප්රනේශ විය  ැක. එනමන්ම නමමගින් 
විශොල ධොරිතොවකින් යුතුව දත්ත ගබඩො කරයි. ජපන් නයන් මිලිය යකට වඩො අඩු මුදනල් සිට, ජපන් නයන් මිලිය  
ද නේ න ෝ ඇතැම් විට සිය ගණ ක් දක්වො වූ විවිධොකොර නඩ්ටො-නේසේ ඇත,  මුත් වඩොත්ම වැදගත් නේ වන්නන් 
දත්ත  ඩත්තු කිරීම ස  ආරක්ෂො කිරීමයි. එනමන්ම, අවශය ක්රියොකොරකම් වල දී භොවිතො කිරීමට ප සු පරිපොල  
ඉන්ටර්න ේසේ එකක් ද වැදගත් නේ. 
පලමු ව  වැදගත් නේ වනුනේ, එය ක්රියොත්මක කිරීම ව  අතර, සේථොවර  ො අඛණ්ඩ භොවිතය සඳ ො මුල සිටම 
විශොල කොර්යයන් ප්රමොණයක් එක් කර න ොගැනීම ප්රඥොනගෝචර නේ.  

     
 

3. ඩිජිටල් ඡායාරූප දත්ත සකස් කිරීදේ දී ඇති පුර්වාරක්ෂා 

A. කැමරොව 
රූපයක ප්රමොණය තීරණය වනුනේ පික්සල ගණන නි (පික්සල එකතුව). හුනදක්ම විනේද ය (resolution) සලකො 

බැලීනම් දී, නමය වැඩි තරමට ය පත් වුව ද, රූපනේ ගුණොත්මක භොවය තීරණය වන්නන් හුනදක්ම පික්සල ගණ  

මත පමණක්ම න ොනේ. නයෝගය අගය නබොන ෝ විට රඳොපවතින්නන් භොවිතනේ අරමුණ මත ව  බැවින්, තනි 

විසඳුමක් න ොමැත. මිණුම් දණ්ඩක් වශනයන්, මුද්රිත පොඨ  ො මුද්රිත පිටපත්වල ගුණොත්මක භොවය අනුව, 12M සිට 
16M දක්වො පමණ වූ යම් ප්රමොණයක් අවම ගුණොත්මක භොවයට ඉව ල් විය යුතුයි.  

පින්ූර වල ගුණොත්මක භොවය තීරණය කිරීනම් ප්රධො  සොධකයක් වනුනේ, පින්ූර සංනේදකනේ (image sensor) 

ප්රමොණයයි. විශොල තරමටම වඩො ය පත්ය. එ ම්, අතුරුමොරු (interchange) කල  ැකි කොච සහිත කැමරොවක 

පින්ූර සංනේදකනේ ප්රමොණය, සංයුක්ත කැමරොවකට වඩො එක් සංඛයොවකින් වැඩිය. නව ත් නකොන්නේසි මගින් 

සීමො ඇති න ොවන්නන්  ම්, පින්ූරවල ගුණොත්මක භොවයට ප්රමුඛ සේථො ය දීම පිණිස, අතුරුමොරු කල  ැකි කොච 
සහිත කැමරොවක් භොවිතො කිරීම නයෝගය නේ.  

අන ක් අතට, ඡොයොරූපමය අරමුණු නලස, පින්ූරනේ ගුණොත්මක භොවය විනශේෂනයන් වැදගත්කමක් න ොමැති  ම්, 
පින්ූර සංනේදකනේ ප්රමොණය ගැට ළුවක් න ොනේ. කැමරොවක් නතෝරො ගැනීනම් දී ප්රමුඛ තත්වයන් (ජලයට/ දූවිල්ලට 

ඔනරොත්තු නද , තැ  තැ  නග  යො  ැකි බව ය ොදිය) ගැ  සිතො බැලීම අවශය නේ. 
 

B. ඡොයොරූප ගැනීනම් පුර්වොරක්ෂො 

නබොන ෝ කැමරො ගත් කල, පින්ූර ගබඩො කර ගැනීම පිණිස භොවිතො කර  නමමරි කොඩ්පත මුල් නිෂේපොද  
අවසේථොවට  ැවත නග  ඒම (කොඩ්එක න ෝමැට් කිරීම) එම කැමරොනවන්ම සිදු කිරීමට නිර්නේශ නකනර්. 

පරිගණකයක් න ෝ නව ත් කැමරොවක් මගින් නමය කර ඇත් ම්, පින්ූර සට න් කර ගැනීමට න ො ැකි ීම වැනි 
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ගැට ළු ඇතිවිය  ැක. 
 

ඉතොම වැදගත් නදය වනුනේ සතය ඡොයොරූපය ගැනීමට නපර, පරීක්ෂො කිරීම සඳ ො ඡොයොරූපයක් ගැනීම මගින්, 

ඡොයොරූප නිසි අයුරින් ගත  ැකි බවට ත වුරු කර ගැනීමයි.  

ඊළඟ පූර්වොරක්ෂොව සොමො ය බුේිය නේ.  මුත්, මූලික සැකසුම් (දසටින් settings) ඇතුළුව කැමරො සැකසුම් 

අමතක න ොකරන් . උදො රණයක් නලස, දි ය ස  නේලො-මුරොව වැනි Exif දත්ත නගොනු තුළ ගබඩො නකනර  

බැවින්, කැමරොනේ ඔරනලෝසුව නිවැරදිව සකසො ඇත් දැයි පරීක්ෂො කිරීම අතයවශය නේ. ISO ස  වයිට්-බැලන්සේ 

(සුදු වර්ණ තුල ය) වැනි ඡොයොරූප තත්වයන් තීරණය කර  කැමරොනේ ක්රියොකොරිත්වය වැරදි නලස සකසො ඇත් ම් 

න ොඳ තත්ත්වනේ රූප න ොලැනේ. 

නපොදුනේ ගත් කල, කැමරොවල මූලික සැකසුම් (settings) සුදො ම් කර ඇත්නත් ඇසට ප්රියම ොප පරිදි පින්ූර 

සට න් කර ගැනීම පිණිස ය. පින්ූර නිවැරදි වර්ණ නටෝන් වලින් න ෝ ගුණොත්මක භොවනයන් ප්රතිනිෂේපොද ය 

වන්නන් යයි නමමගින් අනිවොර්යනයන් ම අද සේ න ොනකනර්; එම නිසො, ඡොයොරූප ප්රනල්ඛ යට අවශය නිවැරදි 

නතොරතුරු ලබො ගැනීමට, නයොමුවක් වශනයන් අළු පොට කොඩ්පතක් න ෝ වර්ණ ප්රසේතොරයක් භොවිතො කිරීම අනිවොර්ය 

නේ. 

 


