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සංස්කෘතික දේපළ ඡායාරූපගත කරන්දන් දකදස් ද: 

දළ ඡායාරූපකරණදේ සිට පින්ූර සකසනය දක්වා ක්රමදේදය 

 

ඩිජිටල් ඡායාරූපකරණයේ ක්රමයේද යදකක් තියේ. එකක් වනුයේ යපාදුයේ භාවිතා යකයරන පින්තූර 

ය ෝමැට් එකක් (JPEG/TIFF) ස්වයංක්රීයව කැමරාව තුල ජනනය වීම වන අතර, අයනක වනුයේ ප්රතිදානය 

RAW පින්තූර ය ෝමැට් එයකන්ත වීමයි. (1 වන රූපය). 

ස්වයංක්රීය ය ෝ මැනුවල් යසටින්ත (manual settings) අනුව කැමරාව තුල සකසන පින්තූරයක් සංස්කෘතික 

යේපළ පර්යේෂණවලට වුවමනා කරන නිරවදයතාවය සැමවිටම ලබා යනායේ.  

එයස් වුවද, උචිත යසටින්ත සමග පින්තූර සකසන මෘදුකාංග භාවිතා කිරීම තුලින්ත, RAW පින්තූර ප්රතිදාන 

පදනම්ව, ඡායාරූපගත කරන ලද විවිධ වස්ූන්තවල ප්රමාණවත් නිරවදය පින්තූර සැකසීමට  ැකි ය. 

පුරාවිදයාත්මක ස්ථාන  ා යමවලම් සඳ ා එම පිළියවතම අනුගමනය යකයරන අතර, එම නිසා, 

උදා රණයක් වශයයන්ත ස්ථාන ඡායාරූපකරණය යමම පාඨයයන්ත විස්තර යකයර්. 
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1 (A) රූපය. ඡායාරූප යනාදිය සඳ ා වූ ඩිජිටල් කැමරාවක ආකෘතික භාවිතය. පින්තූරය කැමරාව තුල 

ස්වයංක්රීයව සැකයසන අතර, ඉන්ත අනතුරුව ලැයබන පින්තූරය පර්යේෂණ සඳ ා ප්රමාණවත් යනාවීමට ඉඩ 

තියේ. (B) නිරවදයතාවය  ා යගානු සයිස් එක සඳ ා විවිධ උවමනාවන්තට අනුව කැමරායේ RAW පින්තූර 

යගානුව පසුව සැකසීමට පරිශීලකයාට  ැකි ය. 

පින්තූර සකසන  

මෘදුකාංග යයාදා යගන 

පරිශීලක විසින්ත  

සකසයි 

ඡායාරූප 

ගැනීම 

RAW 

දත්ත 

සටහන් 

කිරීම

සියළු දත්ත 

අඩංගු රූප 

දගානුව 

JPEG 

රූපය 

කැමරාව විසින්ත වර්ණ යනාදිය 

ස්වයංක්රීයව ගලපයි 

සැකසීම 

විශාල යගානුව 

සම්ීඩනය යකයර් 

කැමරාව තුල ස්වයංක්රීය ව ඉටු යේ  

ඡායාරූප 

ගැනීම 

RAW 

දත්ත 

සටහන් 

කිරීම  

සියළු දත්ත 

අඩංගු රූප 
JPEG 

රූපය 

වර්ණය යනාදිය පරිශීලක 

විසින්ත තීරණය කරයි. 

සමීඩනය කර 

ගබඩා යකයර් 

එයලසම ගබඩා 

යකයර් 
TIFF 

රූපය 
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අළු කාඩ්පතක් සහිත ඡායාරූපකරණය 

විවිධ අළු කාඩ්පත් යවළඳපළින්ත මිල දී ගත  ැක. සම ර ඒවා ප්ලාස්ටික් වලින්ත සාදා ඇති අතර, සම ර මිල 

අධික ඒවාවලින්ත කැමරා යප්රෝ යිල් (පැතිකඩ - profiles)පවා සෑදිය  ැක (1 වන ඡායාරූපය). කැණීම් 

පර්යේෂණවල භාවිතය සඳ ා, එයට වඩා මිල අඩු, අපිරිසිදු වන විට ප සුයවන්ත මාරු කල  ැකි අඩු වියදම් 

කඩදාසි කාඩ්පත් විකිණීමට තියේ. 

ප්රායයෝගිකව ගත් කල, එක් දර්ශනයකට ඡායාරූප තුන බැගින්ත සුදානම් කර අළු කාඩ්පතක් භාවිත යකයර්. 

කැමරා යකෝණය  ා නිරාවරණය පිහිටවීයමන්ත පසු, කාඩ්පත කැමරාව ඉදිරියයන්ත තබා අංක 2 ඡායාරූපයේ 

යපයනන පරිදි, එක් ඡායාරූපයක් ගන්තන. යමම ඡායාරූපයේ පින්තූරය නාභිගත වී යනාතිබීම සැලකිල්ලට 

යනාගත යුතුයි. ඉන්ත පසු, නිසි නාභිගතවීම  ා නිරාවරණය සමග වස්තුයේ ඡායාරූප යදකක් ගන්තන. යසසු 

ඡායාරූප යදක යගන ඇත්යත් දත්ත යදෝෂ වැලක්වීම සඳ ා වූ අමතර ඒවා යලස ය. එබැවින්ත, නාභිගතවීයම් 

 ා නිරාවරණය සම්බන්තධයයන්ත ඒවා එකම තත්වය යටයත් විය යුතු ය. (3 වන ඡායාරූපය).   

 අළු කාඩ්පත නිසි යකෝණයයන්ත ඇල්ීමට ප්රයේසම් වන්තන. වස්තුව වන්තයන්ත බිම් තලය නම්, වස්තුවට  ැකි 

තාක් එකම යකෝණයකට ආසන්තනව තැබිය යුතු ය (4 වන ඡායාරූපය). 5 වන ඡායාරූපයයන්ත යපන්තවන පරිදි, 

එය කාචය යදසට ඇල කිරීම නිසා, ඡායාරූපගත යකයරන වස්තුවට වඩා යවනත් ප්රතයාවර්තන 

යකෝණයකින්ත වර්ණ ප්රතිනිෂප්ාදනයක් බිහි කරණු ලබන අතර, නිවැරදි වර්ණ යටෝන්ත එක ලබා ගත 

යනා ැක (6 වන ඡායාරූපය). 

කිසිදු යවනසක් යනාකර, කැමරායවන්ත ගන්තනා ලද පින්තූරයක් (7 වන ඡායාරූපය) සමඟ අළු කාඩ්පතක් 

යයාදා ගනිමින්ත වර්ණ ඌෂණ්ත්වය  ා යටෝන්ත එක නිවැරදි කළ එකකට (8 වන ඡායාරූපය) සසඳා බැීයම් 

දී, මූලික යසටින්ත වලින්ත ගත් පින්තූරය, නිල් අ යස් ප්රතයාවර්තනය නිසා මඳක් නිල් පැ ැ ගැන්තවී ඇත.     

   
     1 වන ඡායාරූපය                  2 වන ඡායාරූපය  
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 3 වන ඡායාරූපය 

  

 4 වන ඡායාරූපය                   5 වන ඡායාරූපය 

 

 6 වන ඡායාරූපය 
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 7 වන ඡායාරූපය                   8 වන ඡායාරූපය 

ඡායාරූප ගැනීදමන් පසු කාර්ය භාරයන් 

ඡායාරූප ස්ථානයේ සිට ආපසු පැමියණන විට පින්තූර දත්ත සට න්තව තියබන යමමරි කාඩ්පත  ානි වීම 

වැළැක්වීමට ප්රයේසම් විය යුතු ය. කැමරා සඳ ා වූ යමමරි කාඩ්පත් ස්ිතික විදුලිය මගින්ත ප සුයවන්ත  ානි 

වන බැවින්ත, වියශ්ෂයයන්තම ශීත සෘතුයේ දී, ඒවා තවත් අයයකුට සෘජුව අතින්ත භාර යනාදිය යුතු ය. තව දුරටත් 

දත්ත වල ආරක්ෂාව සඳ ා, අයත් යගන යා  ැකි  ාඩ් ඩිස්ක් ගබඩාවකට  පිටපත් කිරීම අදාළ ස්ථානයේ දීම 

කළ  ැක. වැදගත් ඡායාරූප ගැනීයම් දී එවැනි යමවලම්  ඳුන්තවා දීම දැඩි යලස සලකා බැලිය යුතුයි.  

යමමරි කාඩ්පත් සාමානයයයන්ත පරිගණකයකට දත්ත මාරු කිරීම පිණිස භාවිතා යකයර්. දත්ත පරිගණකයක 

ගබඩා කිරීයමන්ත පසු, සැම විටම එය භාවිතා කරන ලද කැමරාවම උපයයෝගී කර කාඩ්පත ය ෝමැට් කරන්තන. 

දත්ත අනයප්ක්ිත යලස  දිසියේ මැකී යෑම වැළැක්වීමට යමම පිළියවත ස්ථාපිත කර දැඩිව අනුගමනය 

කිරීම වැදගත් යේ. 

පරිගණකයක තියබන RAW පින්තූර යගානු පරීක්ෂා කර සකසනුයේ පින්තූර සැකසුම් යකයරන මෘදුකාංග 

මගිනි. සැකසුම් මෘදුකාංග යබාය ෝ ප්රමාණයක් තියේ: කැමරා නිෂප්ාදකයින්ත විසින්ත සපයන මෘදුකාංග, 

වාණීජමය මෘදුකාංග යමන්තම යනාමියල් ලබා ගත  ැකි මෘදුකාංග පවා තියේ. ඒවා මූලික වශයයන්ත යමවැනි 

එක සමාන කාර්යයන්ත ඉටු කරයි: (1) කාච නිවැරදි කිරීම. යමයින්ත කාච ගති ලක්ෂණ නිසා ඇති වන කාච 

විකෘතිය  ා වර්ණ අයප්රණය (aberration - ඡායාරූපය වයට් යකළවරවල් වල වර්ණ අඳුරු වාටියක් 

ඇතිවීම) නිවැරදි කරයි. (2) දරාෆයිල් එක නිවැරදි කිරීම. යමයින්ත, ඒ ඒ කැමරාවල වර්ණ ප්රතිනිෂප්ාදන ගති 

ලක්ෂණ ගලපයි. (3) වයිට් (අළු පාට) බැලන්ස් එක (සුදු තුලනය white balance) නිවැරදි කිරීම. යමයින්ත 

අළු කාඩ්පතක පින්තූරය පදනම්ව වර්ණ තුලනය කරයි, ස  (4) දර්ණිභාවදේ හානිපූරණය. යමයින්ත, 

දීප්තිමත් භාවය  ා විලක්ෂණය ගලපයි. යබය ෝ මෘදුකාංග මගින්ත අහු යකාන්ත කැීම (පින්තූරයක අවශය 

යකාටස කපා ගැනීම)  ා ප්රමාණය සැකසීම (විකාසන කාර්යයේ දී අවශය සයිස් එක  ා වියේදනය යසට් 
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කිරීම). වැනි අමතර සැකසීම් කල  ැක. 

 

පින්ූර සකසනය සඳහා දසටින් 

ඉ ත සඳ න්ත කළ නිවැරදි කිරීම් අතර, කාච නිවැරදි කිරීම්, වයිට් බැලන්තස් නිවැරදි කිරීම්  ා යර්ණිභාව 

 ානිපූරණය අතයාවශය යේ.  

කාච නිවැරදි කිරීම් අඟවන පදය සැකසුම් මෘදුකාංගය අනුව යවනස් යේ. “කාච යප්රා යිල් එක නිවැරදි 

කිරීම” යන යමවලමක් භාවිතා කිරීයමන්ත, භාවිතා කරන කාචයේ ගති ලක්ෂණ වල දත්ත යප්රා යිල් එක 

පදනම්ව, පින්තූරයේ කාච විකෘතිය නිවැරදි යකයර්. අංක 9  ා 10 ඡායාරූපවලින්ත යපන්තනුම් කරන පරිදි, 

පින්තූරයේ යකළවර ඔස්යස් විකෘතිය  ා දීප්තිමත් භාවයේ අඩුව එමගින්ත නිවැරදි කරයි  (අලංකරණය). 

සංස්කෘතික යේපළවල පින්තූර සංස්කරණය (edit) සඳ ා අවසර යනාමැති අතර, භාවිතා කරන වියශ්ෂ 

කාචයේ ගති ලක්ෂණ විශ්යල්ෂණයක් පදනම්ව කාච ක්රියාකාරීත්වයේ යකාටසක් වශයයන්ත යමවැනි නිවැරදි 

කිරීමක් කිරීම යත්රුම් ගත  ැක (විශාල ප්රශ්නයක් යනායේ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 වන ඡායාරූපය. කාච යප්රා යිල් එක නිවැරදි කිරීමට යපර 

 

   10 වන ඡායාරූපය. කාච යප්රා යිල් එක නිවැරදි කිරීමට පසු 
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ඊලඟට, වයිට් බැලන්තස් නිවැරදි කරන්තන. ඡායාරූප ගන්තනා අවස්ථායේ දී තිබුණ ආයලෝක තත්වයන්ත අනුව 

පරිගණකයයන්ත වයිට් බැලන්තස් යසට් කිරීම පිණිස, යමය පින්තූරය තුල වූ අළු කාඩ්පත යයාදා ගනී. 

රතු, යකාල  ා නිල් යන මූලික අයලෝක වර්ණ භාවිතා කරමින්ත ඩිජිටල් පින්තූරයක වර්ණ ප්රතිනිෂප්ාදනය 

කරණ අතර, වයිට් බැලන්තස් කිරීම නිසි අයුරින්ත පිහිට වූ පසු, අළු කාඩ්පත් පින්තූරයේ එක් එක් යකාටයස් 

ඇති දීප්තිමත් භාවයේ අගය එකම විය යුතුයි. ස්වයංක්රිය වයිට් බැලන්තස් යමෝඩ් එයකන්ත ඡායාරූප ගත් විට, 

11 වන ඡායාරූපයයන්ත යපන්තනුම් කරන පරිදි, යබාය ෝ අවස්ථාවල දී ඒ ඒ වර්ණයන්ත එම අගයම 

යනායපන්තවයි. යමයට ය ්තුව වනුයේ ස්වයංක්රීයව පිහිටවා තියබන ඇල්යගාරිතමයේ ඇති සීමාවන්ත නිසා 

වන අතර, එයින්ත අද ස් වනුයේ ස්වයංක්රීය යසටින්ත මගින්ත නිවැරදි වර්ණ ප්රතිනිෂප්ාදනය ලබා ගැනීම දුෂක්ර 

බවයි. 

 

 

    11. වන ඡායාරූපය. ස්වයංක්රිය වයිට් බැලන්තස් යමෝඩ් එයකන්ත ලැබුණු ප්රතිනිෂ්පාදනයක් 

 

       12 වන ඡායාරූපය. වයිට් බැලන්තස් කරන යමවලම මගින්ත RGB අගයන්ත එම මට්ටමටම ගැලීම 
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වයිට් බැලන්තස් යමවලයමන්ත (මෘදුකාංගය අනුව යමවලයම් නම යවනස් යේ) අළු කාඩ්පත් පින්තූරය 

යත්රීයමන්ත (ක්ලික් කිරීයමන්ත) RGB දීප්තිමත් භාවයේ අගයන්ත එම මට්ටමටම ගලපන අතර, අළු කාඩ්පත 

පදනම් කර යගන, සමස්තයක් වශයයන්ත පින්තූරය නිසි අයුරින්ත වයිට් බැලන්තස් කිරීම සිදු යකයර්.  

 

ඡායාරූපයක ගුණාත්මක භාවයට විශාලතම බලපෑම කරන්තයන්ත යර්ණිභාවයේ  ානිපූරණයයි (Gradation 

compensation). “ය පත් ඡායාරූපමය යටෝන්ත එක” යන්තයනහි අර්ථකථනය යස්යාපට  ා ඩිජිටල් ඡායාරූප 

යන යදකටම එක සමාන යේ: දීප්තිමත් (ආයලෝකය වැඩි)  ා අඳුරු (යසවණැලි) යන යදයකාටසම තියබන 

 ා ඒ අතර සාරවත් යර්ණිභාවයක් තියබන පින්තූරවල ය ාඳ යටෝන්ත එකක් තියබන බව පැවසිය  ැක. යස්යා 

පට ඡායාරූප ශිල්පයේ දී, ඡායාරූපමය යටෝන්ත එක අවයබෝධ කර ගැනීමට දීර්ඝ කාලයක් තිස්යස් පුහුණුවීම් 

 ා අත්දැකීම් ලැබිය යුතු විය. එයස් වුවද, ඩිජිටල් ඡායාරූප කරණයේ දී සංඛ්යාත ප්රස්තාරය අවයබෝධකර 

ගැනීයමන්ත ය පත් යටෝන්ත එකක් ලබාගත  ැක. “සංඛ්යාත ප්රස්තාරයක් වට ා ගැනීම” යන පාඨ ග්රන්තථයේ 

විස්තර කර තියබන පරිදි යටෝන්ත එක උචිත යලස ගලපා ගැනීමට අවශය යේ. 

 

පින්ූර සකසන ක්රියාවලිය ඉටු කිරීම 

ඉ ත විස්තර කර තියබන අවශය යසටින්ත සිදු කිරීයමන්ත පසු, මෘදුකාංගය විසින්ත පින්තූර දත්ත ගබඩා කිරීම 

ය ෝ ප්රතිදානය කිරීම සිදු යකයරන අතර, එමගින්ත යමම පාඨ ග්රන්තථය ආරම්භයේ 1B රූපයේ යපන්තනුම් 

කරණ පරිදි JPEG ය ෝ TIFF වැනි ය ෝමැට් එකක “විකාසය සිදුයේ (සැකයස්)”. ප ත විස්තර කර ඇති 

පරිදි ඒවා භාවිතා කරන කාරණාව අනුව පින්තූර යගානු සැකසීම, ස  ඒවා නිසි අයුරින්ත කලමනාකරණය 

කිරීම වැදගත් යේ.  

○අධිදල්ඛනය සඳහා දත්ත 

අධියල්ඛ්න සඳ ා වූ දත්ත දිගු කාීන සංරක්ෂණය  ා භාවිතය සඳ ා වන අතර, අනාගතයේ දී ලැබිය  ැකි 

විවිධ භාවිතයන්තට සුදුසු වීමට අවශය යේ. දැනට, ස්ිර භාවිතය සඳ ා ඉතාම සුදුසු පින්තූර ය ෝමැට් එක 

වශයයන්ත සලකනු ලබන්තයන්ත බිට්මැප් (bitmap) ය ෝමැට් එකයි. බිට්මැප් පින්තූර සමග, TIFF (Tagged 

Image File Format - ටැග් කල පින්තූර යගානු ය ෝමැට් එක) ය ෝමැට් එක විසින්ත වර්ණ යප්රා යිල් එක, 

වර්ණ අවකාශය,  ා Exif යතාරතුරු (පාරදත්ත) වැනි කළමනාකරණ යතාරතුරු අන්තතර්ගත කර ගනී. JPEG 

(Joint Photographic Experts Group - ඒකාබේධ ඡායාරූප පිළිබඳ වියශ්ෂඥ කාණ්ඩය) යගානු යනු ඉ ළ 

මට්ටමින්ත සම්ීඩනය කළ බිට්මැප් ය ෝමැට් වර්ගයකි. යදවර්ගයේම ය ෝමැට්වල ස්යපක්  එක (අන්තතර්ගත 

අංග) විවෘතව ප්රසිේධ කර ඇති අතර, අනාගතයේ දී ය ෝමැට් එක අභාවයට ගිය ද, යදවර්ගයම විග්ර  කිරීයම් 

(කියවීයම්)  ැකියාව තියබනු ඇත. අධියල්ඛ්න කාර්යයන්ත උයදසා වූ පින්තූර යගානු, විවෘතව ප්රසිේධ කර 

ඇති  ා ඒ අනුව විග්ර  කල  ැකි ආකාරයේ ය ෝමැට් එකකින්ත සංරක්ෂණය කිරීම වැදගත් ය.  

 

○මුද්රිත රකාශන සඳහා දත්ත 

මුද්රණය සඳ ා ප්රථමයයන්තම, මුද්රණ යන්තරයේ නිවැරදි ප්රමිතියට (මුද්රණය කල යුතු ය ෝ යමානිටරයක 

දර්ශනය විය යුතු වියේදනය) අනුව වියේදනය  ා පින්තූරයේ සයිස් එක සකසන්තන. ඉන්ත පසු, මුද්රණ 

යන්තරයට  ැසිරවීමට  ැකි වර්ණ ප්රකාරයක් (RGB, CMYK) යතෝරා යගන, පින්තූරයට නිසි තියුණු බවක් 

ලබා යදන්තන. පින්තූරය සැකසීයම් දී, ඉ ත සෑම අංගයක් සඳ ාම මුද්රණ සමාගම සමග සමීපව 
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සන්තනියේදනය කිරීයම් අවශයතාවයක් පවතී. වියේදනය යනාදිය සැකසීයම් ක්රමයේදය සම්බන්තධයයන්ත, 

මෘදුකාංග උපයදස් සංග්ර යේ සඳ න්ත කර තියබන බැවින්ත, ස  ඉ තින්ත සැ ැල්ු විස්තරයක් කර ඇති 

බැවින්ත, අදාළ විස්තර යමහි දී සඳ න්ත යනායකයර්.  

 

○අන්තර්ජාලය සඳහා දත්ත 

යම් දිනවල, ම ජනයාට යතාරතුරු ලබා දීමට තියබන ඉතාම ජනප්රියම මාර්ගය වනුයේ දත්ත අන්තතර්ජාලයේ 

පළ කිරීමයි. යවේ අඩවිවල ඇති පින්තූර, මූලික වශයයන්ත යමානිටරයේ වියේදනය (display resolution) මත 

රැයඳන අතර, ඒවා 96 dpi (අඟලකට යඩාට්) පමණ යේ. මෑත දී සිට, යමානිටරයේ විශාලත්වය වැඩි වී ඇති 

බැවින්ත, යඩාට් (පික්සල) සංඛ්යායේ උපරිමය ද වැඩි වීයම් ප්රවණතාවක් තියේ. ඉතාම යපාදු යමානිටරවල 

තිරස ් අතට පික්සල 2000 ක් පමණ වන අතර, 4K (තිරස ් අතර පික්සල 4000 ක්) යන ඉ ළ ඝනත්වයේ 

අයිතම ද දැනටමත් යවළඳපයළ ් තියේ. අන්තතර්ජාලයේ ප්රදර්ශනය සඳ ා පින්තූර සකසන විට, කුමන 

ආකාරයේ අන්තතර්ගතයක් පල කල යුතු ද යන්තන ගැන සැලකිලිමත් විය යුතු ය.     

 

○මුද්රිත පිටපත් සඳහා දත්ත 

මෑත දී, ම ා පරිමාණ මුද්රණ යන්තර වයාප්ත වී තියබන අතර, යමනිසා දත්තවල මුද්රිත පිටපත් තමාටම විවිධ 

ආකාරයයන්ත ලබාගැනීමට  ැකි වී තියේ. මුද්රණය කිරීයම් දී, කුඩා පරිමාණ මුද්රණය සඳ ා ඉ ළ වියේදනයක් 

අවශය වන අතර, විශාල මුද්රිත පිටපත් සඳ ා යබාය ෝ විට අඩු වියේදනයකින්ත යුත් පින්තූර ප්රමාණවත් යේ. 

එබැවින්ත, යමම පින්තූර නරඹන ස්ථානයේ සිට ඒවාට ඇති දුර ප්රමාණය පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතු ය. A4 

ප්රමාණය දක්වා වූ බලන්තනායග් අයත් තබා යගන නරඹන පින්තූර සඳ ා අවම වශයයන්ත 400 dpi අවශය යේ. 

පින්තූරයේ විශාලත්වය අනුව නරඹන දුර වැඩි වන බැවින්ත, A3 ය ෝ එයට වැඩි ම ා පරිමාණ මුද්රිත පිටපත් 

සඳ ා 300 dpi ප්රමාණවත් විය  ැකි අතර, යපෝස්ටර් ප්රමාණ අයිතම සඳ ා යමය 150- 200 dpi දක්වා අඩු 

විය  ැක.  

  

නිගමනය 

යමම යල්ඛ්ණයයන්ත, ඡායාරූප ගැනීයම් සිට පින්තූර සකසනය දක්වා සංයුක්ත පියවර විස්තර කර තියේ. 

පුරාවිදයාත්මක ස්ථානවල ඡායාරූප උදා රණ වශයයන්ත යපන්තවූ නමුත්, යමවලම් සඳ ා වූ පිළියවත ද 

එයමය. යමහි ආදර්ශනය කර ඇති පින්තූර සැකසුම් මෘදුකාංගය වන්තයන්ත Adobe ආයතනයේ CameraRAW 

යේ. එය දැනට RAW පින්තූර ය ෝමැට් සඳ ා පුළුල්ම පරාසයක් ආවරණය කරන අතර, එය අඛ්ණ්ඩව 

විකාසය යවමින්ත පවතී. 

මෘදුකාංගයේ අභාවය සමඟ, යම්වයේ විග්ර  කිරීයම් (කියවීයම්)  ැකියාව නැති වී යා  ැකි බැවින්ත, RAW 

පින්තූර ය ෝමැට් එක  අධියල්ඛ්න සඳ ා යයෝගය යනාවන බව නිතරම ප්රකාශ යේ. නමුත්, ඡායාරූපය 

ගන්තනා අවස්ථායේ කිරීමට  ැකියාව යනාතිබුණු සකසනයන්ත, මෘදුකාංගවල වැඩි දියුණු වීමත් සමඟම  ැකි 

යවතැයි ද සිතිය  ැක. ගබඩා අවකාශයට අදාළව ප්රමාණවත් ඉඩකඩක් තියේ නම්, පින්තූර දත්ත RAW 

ය ෝමැට් එයකන්තද තබා ගැනීම ගැන සලකා බැීම වටී. 


