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වකාවරෝනා වයිරස් වසංගතය ආවරණය කරන ජනමාධ්යවේදීන්ත්ර
සඳහා වමවලේ, තාක්ෂණයන්ත්ර, මූලාශ්ර සහ මූවලෝපායන්ත්ර එකතුවක්.
වමයට වැරදි වතාරතුරු පිළිබඳ සහ වංචනික පුවත
පිළිබඳ කරුණු පරීක්ෂා කිරීවේ වමවලේ ද අයත වේ.
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ජනමාධ්යවේදීන්ත්ර සඳහා වකාවිඩ්-19 ආවරණය කිරීවේ අතවපාත

වලාව පුරාම අප අවට වකාවිඩ්-19 පිළිබඳ පුවත
වාර්තා ීම ආරේභ ීමත සමගම, ඒ හා සේබන්ත්රධ් ප්රවෘති
රැවගන එන වාර්තාකරුවන්ත්රට සහ සංස්කාරකවරුන්ත්රට ද, වමම අවුල
මැදින්ත්ර වයාජ පුවත අතරින්ත්ර සතය කරුණු වවන්ත්ර කරවගන වයෝගය පරිදි,
නිවැරදිව, සංවේදී වලස හා රසවත වලස ඉදිරිපත කිරීම අභිවයෝගයක්
වේ. වයිරසය, වසෞඛ්ය කාරණා, ප්රිකර්ම ආදිය පිළිබඳ වැරදි වතාරතුරු
සහ වයාජ පුවත වපර වනාවූ විරූ තරේ අි විශාල ය. වමම වයිරසවයන්ත්ර
තම ජීවිත ආරක්ෂා කරගැනීමට අවශය ජනතාව නිවාරණ ක්රියාමාර්ග සහ
ප්රිකර්ම පිළිබඳ වයාජ පුවත සහ කටකතා මත පදනේ වූ ඕනෑම
ක්රියාමාර්ගයක් වවත වයාමු ීමට වපළවෙි. වේ සඳහා නිදසුනක් නේ,
මධ්යසාර මගින්ත්ර වකාවරෝනා වයිරස ආසාදනය වැළැක්වවන බවට
පැිරුණ දුස් වතාරතුර වහ්තුවවන්ත්ර විෂ සහිත මතපැන්ත්ර පානය කළ
මිනිසුන්ත්ර 40 වදවනකු ඉරානවේ මියගිය පුවතයි. වකාවිඩ්-19 පුවත
ආවරණය කිරීම පැහැදිලිවම දැනටමත සුවිසල් අභිවයෝගයකි.
ජනමාධ්යවේදීන්ත්ර මුහුණ දී සිටින්ත්රවන්ත්ර තවමත තතු වහළිදරේ
වවමින්ත්ර ිවබන වසංගතයකට ය. ඇතැේ විට, වලෝකය
වමම වයිරස් අර්ුදයට ප්රිචාර දක්වන්ත්රවන්ත්ර
අතාර්කික වලස ය.

වමම අතවපාත පළකරනු ලබන්ත්රවන්ත්ර එක්සත ජනපදවේ ජාතයන්ත්රතර සංවර්ධ්නය පිළිබඳ නිවයෝජිතායතනය (USAID) හරහා ඇමරිකානු
ජනතාව විසින්ත්ර සපයනු ලබන සහාය යටවත ය. වමහි අන්ත්රතර්ගතය IREX ආයතනවේ වගකීම යටවත සකස් කර ිවබන අතර එහි ඉදිරිපත
වන දැක්ම අනිවාර්යවයන්ත්ර ම USAID ආයතනවේ වහෝ එක්සත ජනපද රජවේ වහෝ දැක්ම වලස සැලකිය වනාහැකි ය.

ජනමාධ්යවේදීන්ත්ර සඳහා වකාවිඩ්-19 ආවරණය කිරීවේ අතවපාත
වාර්තා අදහස් නිවැරදි කරගැනීම
වමවැනි කාලවලදී ජනමාධ්යවේදියකු වලස මුහුණ වදන්ත්රනට සිදු වන කැපීවපවනන අභිවයෝගයක් වන්ත්රවන්ත්ර වහාඳ වාර්තා අදහස්
වසායාගැනීමයි. වාර්තා සඳහා අදහස් ලක්ෂ සංඛ්යාත වුව ද, ඔබවේ වාර්තාව කැපීවපවනන එකක් බවට පත කරගත හැක්වක්
කුමන අදහසින්ත්ර ද? පහත දැක්වවන්ත්රවන්ත්ර ඔබට අනුගමනය කළ හැකි මාර්වගෝපවේශ කීපයකි.
වරෝහල්, වවදයවරුන්ත්ර, වවදය
මධ්යස්ථාන, සාර්ථක වලස ප්රිකාර
ලද පුේගලයන්ත්ර වැනි මූලික මූලාශ්ර
අමතන්ත්රන. සිදු වන වදය පිළිබඳ වටිනා
අදහස් ඉදිරිපත කිරීමට ඔවුන්ත්රට හැකි
වනු ඇත.

වේගවයන්ත්ර පැිවරන වාර්තාවකට
සේබන්ත්රධ් පුවත වසායන්ත්රන. ජනප්රිය
වාර්තාවක එවැනි වබාවහෝ අතුරු
වාර්තා ිවේ.

සාකච්ඡාවලට අවධ්ානවයන්ත්ර සවන්ත්ර
වදන්ත්රන. ඇතැේ විට, සතකාර
සපයන්ත්රනකු, වසෞඛ්ය වෘතිකයකු
වහෝ පරිපාලකයකු වැනි අයකු මගින්ත්ර
වනාසිතූ විරූ වලස වටිනා වාර්තා
අදහස් මතු විය හැකි ය.

ඔබවේ මූලාශ්ර තහවුරු කරගැනීම
අප අවට වතාරතුරු සමුදායක් ිබියදී, වැරදි වතාරතුරු සහ වයාජ පුවත මහා සාගරවේ වනාගිලී සිටීම ජනමාධ්යවේදීන්ත්රවේ
පැතවතන්ත්ර ඉතා වැදගත ය. වමවැනි කාලයකදී වැරදි වතාරතුරු හා වයාජ පුවත සමාජ මාධ්යවල උතුරා යා හැකි ය. වඩාත ම
ආරක්ිත, නිවැරදි පුවත ලබාගත හැක්වක් පහත දැක්වවන නිල වවේ අඩවිවලිනි. ඔබ කුමන රවේ සිටියත, ඔබ වඩාත ම නිල
වවේ අඩවිය සහ එහි දතත භාවිතා කරන බවට වගබලාගන්ත්රන.
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මේවාට අමතරව, වෘත්තීය ජනමාධ්යමේදීන්මේ සමාජය - Society of Professional Journalists
(https://www.spj.org/) විසින් තවත්ත මූලාශ්ර කිහිපයක් ලැයිසතුගත කර තිමේ. ඒවායින් සමහරක් මමමසත ය:

රටවල් 195ක
වසෞඛ්යාරක්ෂණ
හැකියාවන්ත්ර තක්වස්රු
කරන වගෝලීය වසෞඛ්ය
ආරක්ෂණ දර්ශකය,
Global Health
Security Index

වකාවරෝනා වයිරසය
වවනුවවන්ත්ර වවන්ත්ර කරන
ලද අංශයක් සහිත
එක්සත ජනපද වසෞඛ්ය
සහ මානව වස්වා
වදපාර්තවේන්ත්රතුව - US
Department of Health
and Human Services

එක් එක් රටවල්
පිළිබඳ විස්තර සහිත
එක්සත ජනපද
රජවේ වවේ වවේ
අඩවිය

The NewsMarket,
Inc.
https://www.thene
wsmarket.com/
ීඩිවයෝ සහ ආධ්ාරක
දර්ශන සඳහා.

MPassport.com,
රටවල් 180ක
ඉංග්රීසි බස කතා
කරන
වවදයවරුන්ත්රවේ
දතත පදනමක්

*අවධ්ානයට: ඉහත දක්වන ලද සංවිධ්ාන එකක වහෝ කීපයක ලාංඡන රැගත රූප සහ සිියේ වලස හැඳින්ත්රවවන දතත රැසක්
වවේ අවකාශවේ සංසරණය වවමින්ත්ර ිවේ. ඒවා ද වයාජ විය හැකි බව මතක තබාගන්ත්රන. ඒවාට ලාංඡන වයාදා ිවබන්ත්රවන්ත්ර
වනාමග යැීවේ අරමුණින්ත්ර හා වයාජ පුවත විශ්වසනීය යයි වපන්ත්රනුේ කිරීම සඳහා සිතාමතා ය. වහාඳින්ත්ර ගවේෂණය කරන්ත්රන

ජනමාධ්යවේදීන්ත්ර සඳහා වකාවිඩ්-19 ආවරණය කිරීවේ අතවපාත

ඔවේ කරුණු නිවැරදි කරගැනීම
වයිරසයට ඇි ප්රිකාර පිළිබඳ අනන්ත්රත ප්රවෘති ප්රමාණයක් සමාජ මාධ්යවල වමන්ත්රම ප්රධ්ාන ධ්ාරාවේ ද සංසරණය
වේ. ඒ සියල්ලම පාවහ් අසතය ය. නැිනේ වනාමග යවනසුලු ය. වයිරසය පැිවරන ආකාරය, වරෝගවේ ස්වභාවය
සහ මරණ අනුපාිකය ගැන ද වයාජ පුවත හා වැරදි වතාරතුරු විශාල වශවයන්ත්ර සන්ත්රනිවේදනය වේ. ඒවා වැරදි වලස
ඉදිරිපත කර ිවබන්ත්රවන්ත්ර කලබලකාරිතවයක් ඇි කරන්ත්රනට ය. පහත දැක්වවන්ත්රවන්ත්ර ඔබට කළ හැකි වේ ය:
වයිරසය තවමත වනාදන්ත්රනා එකකි. එය ගැන අනාවැකි
කිව වනාහැක. ඔබවේ වාර්තාවට ඇතුළත කරනු ලබන
වතාරතුරු අදාළ බලධ්ාරීන්ත්රවගන්ත්ර තහවුරු කරගැනීමට
වගබලාගන්ත්රන.

වකාවිඩ්-19 සේබන්ත්රධ්වයන්ත්ර විවශ්ෂඥ වවදයවරුන්ත්ර සහ
පර්වේෂකයන්ත්ර සංඛ්යාව කුඩා ය. ඔබ විසින්ත්ර සේබන්ත්රධ්
කරගන්ත්රනා විවශ්ෂඥයන්ත්රට වයිරසය ගැන ප්රමාණවත දැනුමක්
ඇි බව තහවුරු කරගන්ත්රන.

ඕපාදූප, නිසි වලස තහවුරු වනාකරන ලද නයාය සහ අර්ධ් සතය පිළිගන්ත්රන එපා. පහත දැක්වවන්ත්රවන්ත්ර පැිවරමින්ත්ර පවින එවැනි
වයාජ පුවත කීපයකි. ඔබ දැනුවතව සිටිය යුතු වයාජ පුවත ගැන අදහසක් එමගින්ත්ර වදනු ලැවේ
වයිරසය සුව කළ හැකි
බවට රාවයක් ිවේ. එය
අසතයයකි. එය වනාමග
යවනසුලු ප්රචාරයක් බව
Health Analytics Asia
විසින්ත්ර වපන්ත්රවා දී ිවේ.
වැඩිදුර විස්තර:
https://www.ha-asia.
com/no-findings-showtobacco-can-curecoronavirus/
සුදුළූනු මගින්ත්ර
වකාවරෝනා ආසාදන
වැළැක්විය හැකි බවට
චීනවේ ප්රචාරයක් ිවේ.
වලෝක වසෞඛ්ය සංවිධ්ානය
විසින්ත්ර දැනටමත වමම මතය
ප්රික්වෂ්ප කර ිවේ. සුදු
ළූනුවල ක්ුද්ර ජීීන්ත්රට
එවරහි යේ ගුණ ිවේ.
වපාදුවේ එය වසෞඛ්යයට
වහාඳ ය. එවහත, එමගින්ත්ර
වකාවිඩ්-19න්ත්ර මිනිසුන්ත්ර
ආරක්ෂා කරන්ත්රවන්ත්ර නැත.
උණු වතුර නෑවමන්ත්ර
වකාවරෝනා වයිරසය
වැළැක්විය හැකි බවට
තහවුරු වනාකරන ලද
වාර්තා පළ විය. වලෝක
වසෞඛ්ය සංවිධ්ානවේ වවේ
අඩවිය වමය ප්රික්වෂ්ප කර
ිවේ. “උණු වතුර නෑවමන්ත්ර
වකාවිඩ්-19 ආසාදනය
ීවමන්ත්ර වැළකිය වනාහැකි
ය. ඔබ වකතරේ උණු වතුර
නෑවත

ඔබවේ සාමානය ශරීර
උෂ්ණතවය පවින්ත්රවන්ත්ර
වසල්සියස් අංශක 36.5 හා
37 අතර ය,” යි එම
සංවිධ්ානය පවසයි.
අධික උණුසුේ වහෝ සීතල
පරිසරයන්ත්ර වහ්තුවවන්ත්ර
වකාවරෝනා වයිරසය විනාශ
වන බවට හා ආසාදනය
වළක්වා ගත හැකි බවට ද
වාර්තා ිබිණි. වලෝක
වසෞඛ්ය සංවිධ්ානවේ වවේ
අඩවිය වමම ප්රකාශය ද
ප්රික්වෂ්ප කර ිවේ. “වේ
දක්වා ිවබන සාක්ි අනුව,
වකාවිඩ්-19 වයිරසය වලාව
සියලු ප්රවේශවල පැිරිය
හැකි ය. ඒ අතරට අධික
වලස උණුසුේ වමන්ත්ර ම
අධික සීතල ප්රවේශ ද අයත
වේ.”
මදුරුවන්ත්ර කෑවමන්ත්ර වකාවිඩ්19 පැිරිය හැකි බවට ද
සාක්ි රහිත වාර්තා පළ ී
ිබිණි. වලෝක වසෞඛ්ය
සංවිධ්ානවේ වවේ අඩවිය
එම අදහස ප්රික්වෂ්ප
කරමින්ත්ර වමවස් පවසයි:
“නව වකාවරෝනා වයිරසය
මදුරුවන්ත්ර මගින්ත්ර වබෝ වන
බවට කිසිදු සාක්ියක් වේ
දක්වා ලැබී නැත. ශ්වසන
පේධ්ිය හා සේබන්ත්රධ්
වයිරසයක් වන එය ප්රධ්ාන
වශවයන්ත්ර ම පැිවරන්ත්රවන්ත්ර
ආසාදිතයකු කහින, කිවිසින
විට පිට වන බිංදු වපාඩිි
මගින්ත්ර වහෝ වසාටු දියර වහෝ
වකළ මගිනි.”

ඇස්පිරින්ත්ර මගින්ත්ර වකාවිඩ්19ට ප්රිකාර කළ හැකි බවට
ද වයාජ පුවත පළ විය.
වගාම සහ ගව මුත්රා මගින්ත්ර
වකාවිඩ්-19 මගහැරිය හැකි
බව ප්රචාරය කරන පිරිසක්
ඉන්ත්රදියාවේ සිටිි. වමය
සේූර්ණවයන්ත්ර ම පදනේ
විරහිත වබාරුවකි
ශ්රී ලංකාවේ කුකුල් මස්
වකාවිඩ්-19 ආසාදනයට ලක්
ී ිවබන බවට වනාමග
යවනසුලු ඡායාරූප සමාජ
මාධ්යවල පැිවරමින්ත්ර ිවේ.
වමය සාවදය පුවතකි. කුකුල්
මස්වල වකාවරෝනා වයිරසය
වසායාවගන නැි බව ශ්රී
ලංකා බලධ්ාරීන්ත්ර විසින්ත්ර
පවසන ලදී.
රිදී දියකරන ලද වතුර මගින්ත්ර
නව වකාවරෝනා වයිරසය
නිවාරණය කළ හැකි බවට
පුවතක් ද සමාජ මාධ්යවල
සංසරණය විය. වමය වැරදි
බවත, එය කිසිදු වරෝගයක්
සඳහා පාවිච්ි කිරීමට සුදුසු
නැි බවත එක්සත ජනපද
වසෞඛ්ය බලධ්ාරීහු පවසි.

තතපර 10කට වඩා හුස්ම
අල්ලාවගන සිටීමට හැකි ද
යන්ත්රන බැලීම නව
වකාවරෝනා වයිරසය
ආසාදනය ී ිවේදැයි
බැලීමට ඵලදායී
පරීක්ෂණයක් බව හා
නිරතුරු ජලය පානය
කිරීවමන්ත්ර වරෝගය
වළක්වාගත හැකි බව ඇතැේ
ජනප්රිය සමාජ මාධ්ය පළ
කිරීේ පවසි. වමවැනි
අදහස් පිළිගැනීමට තරේ
සාක්ි නැි බව වලෝක
වසෞඛ්ය සංවිධ්ානය පවසයි.
පිලිපීනවේ ගිනිකඳු
පිපිරීවමන්ත්ර පිටවන අළු
මගින්ත්ර වකාවිඩ්-19
වැළැක්විය හැකි බව ද සමාජ
මාධ්ය ප්රචාරයක් ිවේ.
ගිනිකඳු අළු මගින්ත්ර වකාවිඩ්19 සුව කළ හැකි බවට
සාක්ි නැි බව වලෝක
වසෞඛ්ය සංවිධ්ානය වපන්ත්රවා
වදයි.
වමවැනි මිථයා මත පිළිබඳ
වැඩිදුර විස්තර වලෝක
වසෞඛ්ය සංවිධ්ානවේ වවේ
අඩවිවේ කියවන්ත්රන.
https://www.who.int/
emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/
advice-for-public/mythbusters

ජනමාධ්යවේදීන්ත්ර සඳහා වකාවිඩ්-19 ආවරණය කිරීවේ අතවපාත

ඔවේ වාර්තා කිරීම නිවැරදිව කිරීම
ජාතයන්ත්රතර ජනමාධ්යවේදීන්ත්රවේ මධ්යස්ථානවේ වයාපෘියක් වන ජාතයන්ත්රතර ජනමාධ්යවේදීන්ත්රවේ ජාලය - IJNet විසින්ත්ර වකාවිඩ්19 වාර්තා කරන ජනමාධ්යවේදීන්ත්ර සඳහා මාර්වගෝපවේශ ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත කර ිවේ. පහත දැක්වවන්ත්රවන්ත්ර එයින්ත්ර සමහරකි:

භූමිවේ මානසික තතවය
වතරුේ ගන්ත්රන: එය
ඔබවේ කාර්යයන්ත්රවලට
පරිවර්තනය කරන්ත්රන.
ඔබවේ වාර්තාව ලිීමට
වපර වහෝ ඡායාරූප
ගැනීමට වපර වහෝ
භූමිවේ පවින තතවය
නිවැරදිව ග්රහණය
කරගන්ත්රනවා ද යන්ත්රන
සහික කරගන්ත්රන.
සමාජවේ අහඹු වලස
වතෝරාගත පුේගලයන්ත්ර
සාකච්ඡා කිරීවමන්ත්ර වමය
වතරුේ ගත හැකි ය.
පර්වේෂණ කර, නැවත
තහවුරු කරවගන
ඉන්ත්රපසු වාර්තා කරන්ත්රන

ඔබවේ ශීර්ෂ පාඨ ගැන
සැලකිලිමත වන්ත්රන:
නිවැරදි මාතෘකා
වයාදන්ත්රන. අවධ්ානය
පිණිස වහෝ වනාමග
යැීම සඳහා මාතෘකා
වයාදන්ත්රන එපා.
ජනමාධ්යවේදීන්ත්ර වලස
අප සන්ත්රනිවේදනය කළ
යුතවත අප වාර්තා කළ
යුතු වදයයි. අනවශය
වේ වනාවේ.

සියලු සංඛ්යා නිවැරදි
වනාවන බව මතක
තබාගන්ත්රන: වකාවිඩ්-19
වැනි දිගට වාර්තා කළ
යුතු කරුණකදී, දතත
ඇතැේ විට වැරදි සහ
වනාමග යවනසුලු විය
හැකි ය. දතත සේබන්ත්රධ්
වමම අවිනිශ්ිතභාවය
ඔබවේ පාඨකයාට
සන්ත්රනිවේදනය කරන්ත්රන.
දතත වවනස් වන විට
වාර්තාව යාවතකාලීන
කරන්ත්රන. වාර්තාව
වවනුවවන්ත්ර දතත
රැස්කරගත දිනය
පැහැදිලිව දක්වන්ත්රන.

උේවේගකර වනාවන
ඔබවේ සීමාවන්ත්ර
වාර්තා මගහරින්ත්රනට එපා: සලකුණු කරගන්ත්රන:
ඔබ ලියන සෑම වාර්තාවක් ඔබට ඉතා වහාඳ
ම ඉිහාසගත වන වාර්තා වාර්තාවක් කළ හැකි
වන්ත්රවන්ත්ර නැත. උේවේගකර තරේ කාලය ිවේ
නේ එය ඉතා වහාඳ
වනාවන, එවහත, ඉතා
ය. ඔබවේ සැලසුේ
වැදගත වන වාර්තා
වකවරහි ද ඔවේ අවධ්ානය තුළට ඕනෑවට වඩා
වයාමු විය යුතු ය. නිදසුනක් වාර්තා අදහස්
ඇතුළත කරගන්ත්රන
වලස,වකාවිඩ්-19
සේබන්ත්රධ්වයන්ත්ර ගත කල එපා. ඔබ
වාර්තාවලින්ත්ර මඳක්
ඔබට දෑත වස්දිය යුතු
දුරස්ථව ඒවා වදස
නිවැරදි ආකාරය ගැන
වාර්තාවක් ලිවිය හැකි ය. අලුත දැක්මකින්ත්ර
බලා ප්රවේශ විය යුතු
වමවැනි කරුණක්
ය. ඕනෑවට වඩා
සේබන්ත්රධ්වයන්ත්ර කුඩා,
වනාවැදගත යයි වපවනන හදිසි වවන්ත්රන එපා.
කරුණු සේබන්ත්රධ්වයන්ත්ර ද ඕනෑවට වඩා වාර්තා
ඔබවේ අවධ්ානය වයාමු ලියන්ත්රනට යන්ත්රනත
එප
කරන්ත්රන.

ඡායාරූප සහ ීඩිවයෝ හරිහැටි තහවුරු කරගැනීම
වකාවිඩ්-19 වැනි වසංගතයක් ආවරණය කිරීවේදී ඔබට වබාවහෝ රූප සහ ීඩිවයෝ හමු වේ. ඒවා බැලූ බැල්මට අවයාජ සහ නිවැරදි
වස් වපනී යා හැකි ය. එවහත, ගැඹුරින්ත්ර පරීක්ෂා කර බලන්ත්රන. ඒ වවනුවවන්ත්ර වමවලේ හා තාක්ෂණයන්ත්ර ිවේ. පහත දැක්වවන්ත්රවන්ත්ර
එවැනි කීපයකි.
ඡායාරූපයක් තහවුරු කරගැනීම: ගූගල් රූප සූචකය:
Google Image Search මගින්ත්ර රූප වසීම කළ හැකි
ය. එමගින්ත්ර එම රූපය වවේ අවකාශවේ කලින්ත්ර පළ ී
ිවබන අවස්ථා පිළිබඳ විස්තර ලබාගත හැකි ය. ඒ
සඳහා ගූගල් ආයතනවේ “Search by image” නේ
වරෝේ දිගුව අවශය ය.
RevEye– Reverse Image Search නේ ගූගල් වරෝේ
දිගුව ඔබවේ වරෝේ බ්රේසරයට සේබන්ත්රධ් කරගන්ත්රන.
වමම දිගුව මගින්ත්ර විවිධ් රූප වසවුේ යන්ත්රත්ර ඔස්වස් එක්
ක්ලික් කිරීමකින්ත්ර වසීේ සිදු කළ හැකි ය.
TinEye - Reverse Image Search යනු Google
Reverse Image Search හා සමාන තවත රූප වසවුේ
රමයකි. එය
BING - Reverse Image Searchහි හි tineye.com හි
ිවේ.
Yandex - Reverse Image Search යනු bing.comහි
ඇි තවත රූප වසවුේ යන්ත්රත්රයකි. එම රූපය වවනත
සංදර්භයකදී වහෝ එම සංදර්භවේදී ම වවනත තැනකදී
භාවිතා කර ිවේ ද යන්ත්රන එමගින්ත්ර වසවිය හැකි ය.

EXIF / METADATA
ඇසුවරන්ත්ර ඡායරූපයක්
තහවුරු කරගැනීම:
Jeffrey Friedlවේ රූප
වමටාවඩ්ටා දර්ශකය.
EXIF වහවත
Exchangeable Image File
යනු ඩිජිටල් කැමරාවකින්ත්ර
ඡායාරූප දතත තුළ වගානු
කරන වාර්තාවයි. එමගින්ත්ර
කැමරාවේ මාදිලිය, කාචය,
කාච විවරය, ෂටරවේ
වේගය, ISO, දිනය,
වේලාව සහ කැමරාවේ
එය සකස් කර ිවේ නේ
GPS දතත පවා එහි ඇත.
ඒවා වමතැනින්ත්ර ලබාගත
හැකි ය.
http://exif.regex.info/ex
if.cgi

ීඩිවයෝ තහවුරු කරගැනීම: InVID
වයාජ ීඩිවයෝ ප්රවෘති පරීක්ෂකය
යනු ගූගල් වරෝේ දිගුවකි.
ීඩිවයෝවක් ප්රධ්ාන රාමුවලට වවන්ත්ර
කර ඒ එක එකක් සේබන්ත්රධ්වයන්ත්ර
reverse image search
වයාදාගනිමින්ත්ර ීඩිවයෝවේ සංදර්භය
විමර්ශනය කරනු ලැවේ.
Watch Frame by Frame නේ වන
වමවලම මගින්ත්ර ඔබට ීඩිවයෝ
දර්ශනයක් රූප රාමුවවන්ත්ර රාමුව
බැලිය හැකි ය. ීඩිවයෝව ඩිජිටල්
ආකාරවයන්ත්ර වවනස් කර ිවේ ද
යන්ත්රන එමගින්ත්ර විමර්ශනය කළ හැකි
ය. www.watchframebyframe.com
හරහා එය ලබාගත හැකි ය.
YouTube Data Viewer මගින්ත්ර
විඩිවයෝවක තේේවන්ත්රල් රූප හතරක්
ලබා වදයි. එමගින්ත්ර එය අපවලෝඩ්
වහවත උඩුගත කළ දිනය වසායාගත
හැකි ය. යූටියුේ ීඩිවයෝවලට
පමණක් අදාළ වේ.

ජනමාධ්යවේදීන්ත්ර සඳහා වකාවිඩ්-19 ආවරණය කිරීවේ අතවපාත
සිියේවල නිවැරදිභාවය
සිියමක් යනු ඕනෑම සිදුීමක රූපමය ඉදිරිපත කිරීමකි. එවහත, සිියවේ සංදර්භය වවනස් ීම නිසා එය වැරදි විය හැකි ය.
නැිනේ සිියවේ මතු කර දැක්ීේ වැරදි අන්ත්රදමින්ත්ර ඉදිරිපත කර ිබිය හැකි ය. නිදසුනක් වලස, ගුවන්ත්ර ගමන්ත්ර වාර රූපයක් හා
වලාව වටා ගුවන්ත්ර ගමන්ත්ර මාර්ග සටහනක් වූහාන්ත්ර වැසියන්ත්ර වලාව පුරා වබාවහෝ තැන්ත්රවලට ගිය ආකාරය වලස වැරදියට දක්වන
ලදී. එම සිියම සමාජ මාධ්යවල වේගවයන්ත්ර පැිරුණා පමණක් වනාව, ඇතැේ ජාතයන්ත්රතර පුවතපත විසින්ත්ර ද පළ කරන ලදී.
පළමු වරට දකින සිියමක් විවක්තනය කරගන්ත්රනා ආකාරය පිළිබඳ පියවර ලැයිස්තුවක් First Draft විසින්ත්ර පළ කරන ලදී. පහත
දැක්වවන්ත්රවන්ත්ර සිියමක් කියීවේදී සහ එය වටා ිවබන වතාරතුරුවල විශ්වසනීයතවය නිර්ණය කිරීවේදී ජනමාධ්යවේදීන්ත්ර විසින්ත්ර
ඇසිය යුතු ප්රශ්නයි.
ඔබ ශීර්ෂ පාඨය,
විස්තරය, ආඛ්යානය,
මූලාශ්රය සහ වවනත
වල්බල කිවයේවා ද?

සිියම නිර්මාණය කරනු
ලැුවේ කවුරුන්ත්ර විසින්ත්ර
කුමක් සඳහා ද? එය මින්ත්ර
වපර අන්ත්රතර්ජාලවේ පළ
ී ිවේදැයි දැනගැනීමට
එය සේබන්ත්රධ් රූප
වසවුමක් (reverse image
searching) කර බැලුවා ද?

සිියවමහි දතත
දැක්වේ නේ, එම
සිියම විසින්ත්ර ඉදිරිපත
කරනු ලබන්ත්රවන්ත්ර කුමන
වර්ගවේ දතත ද? එම
දතත ලබාවගන
ිවබන්ත්රවන්ත්ර වකාවහන්ත්ර
ද? ඒවා විශ්වසනීය ද?

රාජය, පළාත රාජය
ආදිවේ ප්රමාණය
පරීක්ෂා කරන්ත්රන. ඒවා
ප්රමාණවයන්ත්ර වැරදි ද?
විකෘි ද?

සිියම සැලසුේ කර
ිවබන්ත්රවන්ත්ර වකවස් ද?
එය සංවක්ත සහ ප්රවේශ
භාවිතා කර ිවබනවා
ද? සැලසුම විසින්ත්ර
වාර්තාව සන්ත්රනිවේදනය
කරන ආකාරවේ ගැටලු
ිවබනවා ද?

වේ පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර වමතැනින්ත්ර:
https://firstdraftnews.org/latest/from-coronavirus-to-bushfires-misleading-maps-are-distorting-reality/

නිවැරදි වචන වතෝරාගන්ත්රන
ඇවිවළන ගින්ත්රනට පිදුරු
දමන්ත්රනා වස්, දැනටමත
පවින උේවේගකාරී
තතවයට තවත එකතු
කිරීේ කරන්ත්රන එපා. එම
උේවේගකාරී තතවය
තවත වැඩි කරන වචන
භාවිවයන්ත්ර වළකින්ත්රන.
ඔබ ආමන්ත්රත්රණය
කරන්ත්රවන්ත්ර දැනටත
කලබල ී සිටින විශාල
කණ්ඩායමකට බව
සිතන්ත්රන. ඔවුන්ත්ර තවත
කලබලයට පත කිරීම
වැරදි ය. විවශ්ෂණ පද
අඩුවවන්ත්ර භාවිතා
කරමින්ත්ර විස්තර
වකවරහි වැඩි අවධ්ානය
වයාමු කරන්ත්රන.

තතවය නිවැරදිව
විස්තර කරන දතත
භාවිතා කරන්ත්රන.
“වගාඩනැගිල්වල් සිටි
අයවගන්ත්ර අඩක් පමණ
එයට වගාදුරු වූ හ,”
වැනි අපැහැදිලි වයදුේ
වවනුවට
“වගාඩනැගිල්වල් සිටි
දහසක් වදනා අතරින්ත්ර
පුේගලයන්ත්ර 312ක්
එයට වගාදුරු වූ හ,”
වැනි නිශ්ිත භාෂාවක්
භාවිතා කරන්ත්රන.

ව නිවැරදි වචන
වතෝරාගන්ත්රන: විස්තර
කිරීම සඳහා
‘මාරාන්ත්රික’,
‘බියජනක’ වැනි
විවශ්ෂණ පද
භාවිතවයන්ත්ර
වළකින්ත්රන. වතමන්ත්ර
වසංගත තතවය
වවනුවවන්ත්ර පමණක්
වනාව, වවනත එවැනි
අවස්ථා
සේබන්ත්රධ්වයන්ත්ර ද එම
වචන භාවිතා
කිරීමවමන්ත්ර වැළකීම
සුදුසු බවට තර්ක
කරනු ලැවේ.

පීඩාවට පත වූවන්ත්ර
වකවරහි සංවේදී
වන්ත්රන. වලෝක වසෞඛ්ය
සංවිධ්ානය විසින්ත්ර
අවවාද කර ිවබන
පරිදි වගාදුරු වූවන්ත්ර,
වින්ත්රදිතයන්ත්ර, වරෝගීන්ත්ර,
සැක සහිත පවුල් වැනි
වචන වවනුවට,
වකාවිඩ්-19 පවුල්,
වකාවිඩ්-19ට ප්රිකාර
ලබන්ත්රනන්ත්ර වහෝ
ආසාදනවයන්ත්ර සුවය
ලබමින්ත්ර සිටින්ත්රනන්ත්ර
වැනි වචන භාවිතා
කරන්ත්රන. මිනිසුන්ත්ර හුදු
සංඛ්යා දතත බවට පත
වනාකරන්ත්රන.

ඔවේ වාර්තාවල
අන්ත්රතර්ගතවේ
නිරවදයභාවය පරීක්ෂා
කරන්ත්රන. පක්ෂපාතී
ලිීේ සේබන්ත්රධ්වයන්ත්ර
දැඩිව පරීක්ෂා කරන්ත්රන.
අවපක්ෂා වනාකළ
අසුබවාදිතවයන්ත්ර හා
අනවශය
පක්ෂපාිතවයන්ත්ර එයට
එකතු ී ිවේදැයි දැඩි
වලස පරීක්ෂා කරන්ත්රන.
අනවධ්ානය වහ්තුවවන්ත්ර
ජනප්රිය, එවහත, ඔපපු
වනාවූ නයායන්ත්ර,
විදයාතමක පිළිගැනීේ
ආදිය එකතු ී ිවේදැයි
පරීක්ෂා කරන්ත්රන.

අන්ත්රිම වචනය
පරිස්සේ වන්ත්රන. කිසිදු වාර්තාවක්
ඔබවේ ජීවිතය තරේ වටින්ත්රවන්ත්ර නැත.
ජනමාධ්යවේදියකු වලස, ඔබවේ වගකීම
වන්ත්රවන්ත්ර පාඨකයන්ත්ර, අසන්ත්රනන්ත්ර සහ
නරෙන්ත්රනන්ත්ර වවත නවතම සහ වඩාත ම
නිවැරදි වාර්තා රැවගන ඒමයි. එවහත,
වපෞේගලික ආරක්ෂාව අිශය වැදගත
බව සිහිපත කරගන්ත්රන. ඔබ හට වරෝගය
පැිරීමට ඉඩ ිවබන පුේගලයන්ත්ර සේමුඛ්
සාකච්ඡාවට භාජනය කිරීවේදී සහ එවැනි
ස්ථාන වවත යාවේදී පරිස්සේ වන්ත්රන.

සංවර්තදනය කර සකසන ලද්මද්

