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4.1 නව මාධ්ය හා සමාජ මාධ්ය 

4.1.1 නව මාධ්ය යනු කුමක්ෙ? 

 

සන්නිදේෙනය වූ කලී ජනමාධ්යයන්නටම පමණක් සීමා වූවක් දනාදේ. එය සමාජය තුල සෑම 

ස්ථානයකම, සෑම ජන දකාටසකම පැතිර තිදෙන්නනකි.  සන්නිදේෙනය සෙහා දේ වන විට 

දලෝකදේ විවිධ්ාකාරීවූ මාධ්යයන්න දයාොගන්නනා අතරම සමාජය තුල වැඩි වශයයන් වර්ධනය 

වන මාර්යක් යලස නව මාර්ය හදුන්වා දිය හැක. 

 

යමම නව මාර්ය විද්යායේ හා තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමගම වැඩි වශයයන් පැරණි මාර්ය 

ඉක්මවා ඉතාමත් ප්රභල මාර්යයක් වී ඇත. පුද්ගලයා යවත ඉතා පහසුයවන් යමම නව මාර්ය 

හසුරවාගැනීම නිසාම යමම නව මාර්ය යමයසේ යකටි කාලයක් තුල ජනප්රියවීමට යහේතුවක් විය 

හැක. 

 

නවීන දලෝකය අතැබුලක් කරගිමින්න විශ්්වීය සංකල්පය ඔස්දස් සියලු දෙනාම ෙැන්න එකම 

විශ්්ව ගේමානයක සාමාජිකයන්න වී ඇත. දලෝකදේ එක් අන්නතයක් තවත් අන්නතයකට නවීන 

ඉදලක්දරාික උපකරණ මගින්න අන්නතර් ජාලය ඔස්දස් සේෙන්නධ්කිරීම නවමාධ්ය දලස නූතන 

සමාජය හදුනාදගන ඇත. දමම නව මාධ්ය දලෝකය තුල සමාජ ආරථික සංවධ්ර්නදයහි 

කැපීදපදනන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. 

 

කැයන්ඩියානු සන්නියේද්න ශාසේරඥ මාෂධල් මැක්ුහන් විසින් රචිත “Understanding 

Media” යන කෘතිය තුලින්න මාධ්යක් නව වන්නදන්න දකදස්ෙ යන්නන ඉතාමාත් පැහැදිලිව විස්තර 

කර ඇත. 

 

දලෝකදේ දවනස්වීමත් සමගම එයට අනුගතවී පහසුදවන්න දලෝකය ජය ගැනීමටනේ 

පුද්ගලයාට නව මාධ්ය දයාො ගැනීමම සිදු කල යුතුය. මක්ිසාෙයත්, සමාජය හා ආරථිකය දේ 

වන විට පෙනේ වී ඇත්දත් දමම නව මාධ්ය මත ිසාදවි. දලෝකදේ සංවරධ්න ඉලක්ක කරා 

යාමට සිටින රාජයයන්න වදේම සංවරධිත රාජයයන්නෙ නව මාධ්ය ඉතාමත් උනන්නදුදවන්න හා 

වැෙගත් දලස භාවිතා කාරයි.  

 

අතීතයේ ඇනයලාග් තාක්ෂණයයන් සපිරි ගුවන් විදුලිය හා රූපවාහිනිය නවීන ඩිජිටල් 

තාක්ෂණයේ මහිමයයන් යේ වනවිට විප්ලවීය යවනසකට ලක්ව ඇත්යත් නව මාර්යයට 

සුපැහැදිලි අරථකථනයක් එක්කරමිනි. 1960 ද්ශකය පරිගණකයේ පැමිණීමත්, පසුකාලීනව 

යලෝක විසිරි වියමන (WWW – World Wide Web)  ටිේ බරනසේ ලී  ^Tim Berners Lee) 

විසින් යසායාගැනීමත් යමම තත්ත්වයට වඩාත් බලපෑ මූලිකම සිදුවීම විය. යේ සුසංයයෝගය 

නව මාර්ය වඩාත් ශක්ිමත්වීමයකයරහි බලපා ඇත. 

 

ජංගම දුරකථනය, ටැබ් පරිගණකය, ලැපදටාප පරිගණක, වැි ඉදලක්දටාික උපකරන 

භාවිතා කර WhatsApp, Viber, Imo, Skype, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, 

Messenger, Youtube දලස නව මුහුණුවරකින්න නව මාධ්ය වධ්ර්නය වී ඇත.  
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4.1.2 නව මාධ්යවල ලක්ෂණ හදුනාගැනීම 

 

4.1.2.1 අංකිත කරණය (Digitalisation) 

https://www.youtube.com/watch?v=EwgFm6WPmSg 

 

Digitalisation යනු යතාරතුරු ඩිජිටල් ආකෘියකට පරිවතධනය කිරීයේ 

ක්රියාවලියයි. දමය අංකිත තාක්ෂණයේ ඒකාබද්ර්තාව යලසද් හදුන්වයි. දද්නික 

ජීවිතයේ සමසේත කරියාකාරිත්වය සමග අංකිත තාක්ෂණය බැඳී පවි. තාක්ෂණයට 

නතුව පවින යලෝකයේ සංවර්ධනය අංකිතකරණය මගින් විද්යමාන යේ. පහසුයවන් 

ලබා ගැනීමට හැකිවන ආකාරයට ද්ත්ත පරිගණක ගත කිරීම අංකිතකරණය මගින් 

සිදුවන බව සරලව අථධ ද්ැක්විය හැකි ය.  

 

ද්වීමය සංඛ්යා (1 හා 0) උපයයෝගීකරයගන සියුම ඇනයලාග් ද්ත්ත, යතාරතුරු 

පරිගණක සහ පරිගණක ර්ාරිතාව සහිත යබායහෝ උපාංග (ඩිජිටල් කැමරා,  

සේකෑනරය සහ ඩිජිටල් ශ්රවණාර්ාර වැනි) ඔසේයසේ අංකිත කරණය කළ හැක.  

 

උො - අතීතදේ අප භාවිතාකදල් ෙල දස්යා පටි සහිත ඇනදලාේ කැමරා වන අතර, 

නව තාක්ෂණය දලෝකයට පැමිණීමත් සමග ඩිජිටල් කැමරා පැමිණ ඇත. 

 
 

4.1.2.2 ජාලගතකරණය(Networking) 
 

පරිගණක ජාලකරණය යලසද් හැඳින්යවන ජාලකරණය යනු යතාරතුරු පද්ර්ියක හවුල් 

මාර්යයක් හරහා යනෝඩ් අතර ද්ත්ත ප්රවාහනය කිරීම හා හුවමාරු කර ගැනීමයි. තවත් 

අයුරකින්න කිවදහාත් යතාරතරු ජාලා  හා පද්ර්ි එකිදනකට සේබන්ර් කිරීම 

ජාලගතකරණය නේ යේ. ජාලකරණය යනු ජාලයක් සැලසුේ කිරීම, ඉදිකිරීම සහ භාවිතය 

පමණක් යනාව, ජාල යටිතල පහසුකේ, මෘදුකාංග සහ ප්රිපත්ි කළමනාකරණය, නඩත්තු 

කිරීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම ද් යේ. යලාව පුරා යසේවා සපයන්නන්, වයාපාර සහ 

පාරියභෝගිකයින්ට සේපත් යබද්ාහද්ා ගැනීම, භාවිතා කිරීම යහෝ යසේවා සැපයීම සහ 

සන්නියේද්නය කිරීම සඳහා යමය අතයවශය කායධයකි. දුරකථන ඇමතුේවල සිට යකටි 

පණිවුඩ යැවීයේ සිට වීඩියයෝ ප්රවාහය ද්ක්වා යද්වල් ජාලකරණය ඔසේයසේ සිදුයේ. ජාලකරණය 

ප්රර්ාන යකාටසේ තුනකට යවන්යකාට ද්ැක්විය හැකිය 

 

 

ප්රායද්ශීය ප්රයද්ශ ජාලකරණය -  ^Local Area Network - LAN&  
 

ප්රායද්ශීය ප්රයද්ශ ජාලයක් (LAN) යනු වියශේෂිත භූයගෝලීය ප්රයද්ශයක් තුළ යසේවාද්ායකයකට 

යපාදු සන්නියේද්න මාගධයක් යහෝ රැහැන් රහිත සේබන්ර්තාවයක් යබද්ා ගන්නා පරිගණක 

සහ පයධන්ත උපාංග සමූහයකි.  

 

ප්රායද්ශීය ප්රයද්ශ ජාලයක් නිවාස කායධාලයක 

පරිශීලකයින් යද්යද්යනකු යහෝ ියද්යනකු 

යහෝ සංසේථායේ මර්යම කායධාලයේ සිය 

ගණනක් භාවිතා කරන්නන් යලස යසේවය කළ 

හැකිය. යතාරතුරු තාක්ෂණ පරිපාලකයින් 

විසින් LANs සකසා ඇි අතර එමඟින් ජාල 

යනෝඩ් වලට මුද්රණ යන්ර යහෝ ජාල ආචයනය 

වැනි සේපත් යබද්ා ගත හැකිය. 

https://www.youtube.com/watch?v=EwgFm6WPmSg
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පුළුල් ක්යෂේතර ජාලගතකරණය - ^Wide Area Network -WAN&  
 

පුළුල් ප්රදද්ශ් ජාලයක් (WAN) යනු මහා පරිමාණ භූදගෝලීය ප්රදද්ශ්යක පවතින ජාලයකි. 

WAN විසින්න ප්රාදද්ශීය ප්රදද්ශ් ජාල (LAN) සහ දමදරෝ ප්රදද්ශ් ජාල (MAN) ඇතුළුව විවිධ් 

කුඩා ජාල සේෙන්නධ් කරයි. එක් ස්ථානයක සිටින පරිගණක සහ පරිශීලකයින්නට දවනත් 

ස්ථානවල පරිගණක සහ පරිශීලකයින්න සමඟ සන්නිදේෙනය කළ හැකි ෙව දමයින්න සහතික 

දකදර්. WAN ක්රියාත්මක කිරීම දපාදු සේදේෂණ පද්ධ්තිදේ දහෝ දපෞද්ගලික ජාලයක 

ආධ්ාරදයන්න කළ හැකිය. 

 

පුළුල් ප්රදද්ශ් ජාලයක් (WAN) 

එකක් ප්රායද්ශීය ප්රයද්ශ ජාලකරණ 

(LAN) එකකට වඩා සේෙන්නධ් 

කරන අතර විශ්ාල භූදගෝලීය ප්රදද්ශ් 

සඳහා භාවිතා කරයි. පුළුල් ප්රදද්ශ් 

ජාල (WAN)  ෙැංකු පද්ධ්තියකට 

සමාන වන අතර, විවිධ් නගරවල 

ශ්ාඛා සිය ගණනක් ඔවුන්නදේ ිල 

ෙත්ත හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා 

එකිදනකා සමඟ සේෙන්නධ් දේ. 

 

 

 

නාගරික ප්රදද්ශ් ජාල (Metropolitan Area Network - MAN)   

 

නාගරික ප්රදද්ශ් ජාලයක් එදස් දනාමැතිනේ දමදරෝ ප්රදද්ශ් ජාල (MAN) ප්රාදද්ශීය ප්රදද්ශ් 

ජාලයකට (LAN) සමාන වන නමුත් එය මුළු නගරයක් දහෝ කැේපස් එකක් පුරා විහිදද්. 

MANs සෑදී ඇත්දත් ෙහු LAN සේෙන්නධ් කිරීදමි. දේ අනුව, MANs LAN වලට වඩා 

විශ්ාල නමුත් පුළුල් ප්රදද්ශ් ජාල (WAN) වලට වඩා කුඩාය. 

 

MANs අතිශ්යින්නම කායර්ක්ෂම වන අතර ෆයිෙර් ඔපටික් දක්ෙල් වැි අධිදේගී වාහකයන්න 

හරහා දේගවත් සන්නිදේෙනයක් සපයයි.  

 

MAN දොදහෝ වගර්වල ජාල භාවිතා කරන්නනන්න සඳහා වඩාත් සුදුසු වන්නදන්න එය මධ්යම 

ප්රමාණදේ ජාලයක් වන ෙැවිි. නගර සහ නගර සඳහා ඉහළ ෙත්ත සේෙන්නධ්තා දේගයකින්න 

ජාල දගාඩනැගීමට MAN භාවිතා 

කරයි. 

 

MAN හි වැඩ කිරීදේ යාන්නරණය 

අන්නතජර්ාල දස්වා 

සැපයුේකරුදවකුට (ISP) සමාන 

ය, නමුත් MAN එකක් ති 

සංවිධ්ානයකට අයත් දනාදේ. 

WAN දමන්න, MAN විසින්න එහි 

පරිශීලකයින්නට හවුල් ජාල 

සේෙන්නධ්තා සපයයි.  

 

 

මීට අමතරව පුළුල් විසේතීරණ ජාලගතකරණයක් යලස යලෝක වයාප්ත ජාලගතකරණය එයසේ 

යනාමැිනේ යලෝක විසිරි වියමන ^World Wide Web - WWW& සඳහන් කළ හැකි ය. 
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යලෝක විසිරි වියමන ^World Wide Web - WWW& 
 
වලර්්් වයි් දවබ් (WWW) යනු සෙැඳි අන්නතගර්ත ජාලයක් වන අතර එය HTML වලින්න 

සංයුති කර HTTP හරහා ප්රදේශ් දේ. දමම පෙය අන්නතජර්ාලය හරහා ප්රදේශ් විය හැකි සියලුම 

අන්නතර් සේෙන්නධිත HTML පිටු වලට දයාමු දේ. වලර්්් වයි් දවබ් මුලින්න ිමර්ාණය කරන 

ලද්දද් 1991 දී ටිේ ෙනර්සර්්-ලී විසින්න ඔහු CERN හි දකාන්නරාත්කරුදවකු දලස සිටියදීය. 

දලෝක වයාපත දවබ් අඩවිය දොදහෝ විට හැඳින්නදවන්නදන්න සරලවම “Web” දලසිි. 
 

දලෝක වයාපත දවබ් යනු දොදහෝ දෙනා 

අන්නතජර්ාලය දලස සිතන දෙයකි. දවබ් 

බ්රේසරයක් හරහා ප්රදේශ් විය හැකි සියලුම 

දවබ් පිටු, පින්නූර, වීඩිදයෝ සහ දවනත් 

සෙැඳි අන්නතගර්තයන්න දේ. අන්නතජර්ාලය 

ඊට දවනස්ව, ඊදේල් යැවීමට සහ දලෝක 

වයාපත දවබ් අඩවියට පිවිසීමට අපට ඉඩ 

සලසන යටින්න පවතින ජාල 

සේෙන්නධ්තාවයයි.  

 

 

4.1.2.3 අන්නතරක්රියාකාරීත්වය (Interactive) 

 

ද්වි මාගර්ගික සන්නිදේෙන ක රියාව පරිගණකය දහෝ රූපවාහිිය මාධ්ය දකාට දගන 

ක රියාත්මක දේ. ෙත්ත ලො ගැනීමට උපදෙස් ලො දීම ක්ෂණික ව දතාරතුරු 

යාවත්කාලීන කිරීම සහ ප රතිචාර ෙැක්වීම සඳහා භාවිත කරන මානව සංවාෙශීලීත්වය 

අන්නතර් ක රියාකාරිත්වය යි. නවීන දලෝකදේ දවලෙ කටයුතු ඇතුලු විවිධ් 

ක්රියාකාරකේ සෙහා අන්නතරක්රියාකාරීත්වය ෙහුලව දයාො ගැදන්න. 

 

දතාරතුරු විෙයාව, පරිගණක විෙයාව, මානව-පරිගණක අන්නතරක්රියා, සන්නිදේෙනය 

සහ කරමික සැලසුේ ඇතුළුව අන්නතර්ක්ර්ියාකාරිත්වයට අොළ දොදහෝ ක්දෂ්රයන්නහි, 

“අන්නතර්ක්ර්ියාකාරිත්වය” යන දයදුදේ අථර්ය පිළිෙඳ එතරේ එකඟතාවයක් 

දනාමැත, නමුත් සියල්ල පරිගණක හා දවනත් අන්නතර්ක්ර්ියා සමඟ සේෙන්නධ් දේ. 

 

එකිදනකට දවනස ් ක්රියාොමයන්න දෙකක් සේෙන්නධ් වන අන්නතර්ක්ර්ියාකාරී 

සන්නිදේෙනදේ මූලික උොහරණය මානව සන්නිදේෙනයයි; 

 

• මිිසාට මානව අන්නතර්ක්ර්ියාකාරිත්වයට සහ මිිසාට පරිගණක 

අන්නතර්ක්ර්ියාකාරිත්වය.  

 

• මානව-මානව අන්නතර්ක්ර්ියාකාරිත්වය යනු මිිසුන්න අතර 

සන්නිදේෙනයයි. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

පී.ඩී.ඩී. ලක්මාල්  
B.Tech (Multimedia & Web Technology), Dip In ICT – NVQ Level 5 

හ/මිද්දෙණිය මහා විෙයාලය - මිද්දෙණිය 
pddlakmal@gmail.com 

4.1.2.4 අධිපාඪනීයත්වය (අධි-දපළ) (Hypertextuality) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f6o33ylERpU 

 

විෙුත් සෙඳතා භාවිත කරමින්න එක් පඨිතයක් දවතින්න දවනත් පඨිතයක් දවත ළගා වීමට ඇති 

සෙඳතාව අධිපාඨනීයත්වය යි. දමම පඨිතයන්න එකිදනක හා ෙැඳී පවතින ිසා පුළුල් ව පඨිත 

කරා ළගා වීමට හැකි වීම දමහි ඇති වාසිොයකත්වය යි.  

 

උොහරණ දලස මාගර්ගත ෙත්ත පඨිතයක සේෙන්නධ් මගින්න විවිධ් දතාරතුරු මූලයන්නට ළගා 

වීමට ඇති හැකියාව ෙැක්විය හැකි ය. 

 

අධිපාඪනීයත්වය (අධි-දපළ)  යනු ඩිජිටල් පුවත්පත් කලාදේ පරිණතභාවය විශ්්දල්ෂණය 

කිරීමට ඉඩ දෙන විචලයයකි. 

 

 

4.1.2.5 ස්වයංකරණය (Automation) 
 
ස්වයංක්රීයකරණය යනු විවිධ් භාණ්ඩ හා දස්වා ිෂප්ාෙනය සහ දෙො හැරීම පාලනය කිරීම 

සහ අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා තාක්ෂණය සහ එහි දයදුම ිමර්ාණය කිරීමයි. එය කලින්න 

මිිසුන්න විසින්න ඉටු කරන ලෙ කායර්යන්න ඉටු කරයි. ිෂප්ාෙන, ප්රවාහන, උපදයෝගිතා, 

ආරක්ෂක, පහසුකේ, දමදහයුේ සහ මෑතකදී දතාරතුරු තාක්ෂණය වැි ක්දෂ්ර ගණනාවක 

ස්වයංක්රීයකරණය භාවිතා දේ. 

 

ස්වයංක්රීයකරණය විවිධ් කමර්ාන්නතවල විවිධ් ආකාරවලින්න සිදු කළ හැකිය. උොහරණයක් 

දලස රූපවාහිනී වැඩසටහන්න මාලා අෙ වන විට ස්වයංකරණය කිරීම තුලින්න සෘජු මානව 

ොයකත්වයකින්න දතාරව දපර සකසන ලෙ මෘදුකාංගයක් මගින්න ියමිත දේලාවට 

වැඩසටහන්න විකාෂය කල හැක. තවෙ ෙැංකු කටයුතු, හා විවිධ් දතාරතුරු තාක්ෂණය ආශ්රිත 

ක්රියාකාරකේ වලදී දමන්නම කාමර්ාන්නශ්ාලා ආශ්රිත ිෂ්පාෙන ක්රියාවලියටෙ ස්වයංකරණය 

භාවිතා දේ. දේ ිසා ඉහල ඵලධ්ායීතාවක්, කාලය ඉතිරිවීමක් හා මුෙල් නාස්තිය හා 

ෙලෂක්තිය අවම වීමක්ෙ සිදුවීම ඉතා වාසි සහගත කරුණකි. 

 
 

4.1.2.6 ෙත්ත සංචිතකරණය ^Database) 

 

ෙත්ත සමුොය (DB) යනු වඩාත් සාමානය අථර්දයන්න සංවිධ්ානාත්මක ෙත්ත එකතුවකි. වඩාත් 

ිශ්්චිතවම, ෙත්ත සමුොයක් යනු විෙුත් පද්ධ්තියක් වන අතර එමඟින්න ෙත්ත පහසුදවන්න 

ප්රදේශ් විය හැකි, හැසිරවිය හැකි සහ යාවත්කාලීන කළ හැකිය. 

 

දවනත් වචන වලින්න කිවදහාත්, දතාරතුරු ගෙඩා කිරීම, කළමනාකරණය කිරීම සහ ලො 

ගැනීම සඳහා ර්ක්මදේෙයක් දලස ආයතනයක් විසින්න ෙත්ත සමුොයක් භාවිතා කරයි. නවීන 

ෙත්ත සමුොයන්න කළමනාකරණය කරනු ලෙන්නදන්න ෙත්ත සමුො කළමනාකරණ පද්ධ්තියක් 

(DBMS) භාවිතා කරමිි. 

 

ෙත්ත සමුොයක් චුේෙක තැටිය දහෝ දේප, ඔපටිකල් ඩිස්ක් දහෝ දවනත් ද්විතියික ගෙඩා 

උපාංගයක් මත දගානුවක් දහෝ දගානු සමූහයක් දලස ගෙඩා කර ඇත. දමම ලිපිදගානු වල 

ඇති දතාරතුරු වාතර්ා වලට දෙදිය හැකිය, ඒ සෑම එකක්ම ක්දෂ්ර එකක් දහෝ වැඩි 

ගණනකින්න සමන්නවිත දේ. ක්දෂර් යනු ෙත්ත ගෙඩා කිරීදේ මූලික ඒකක වන අතර, සෑම 

ක්දෂ්රයකම සාමානයදයන්න ෙත්ත සමුොය විස්තර කර ඇති එක් අංගයක් දහෝ ගුණාංගයක් 

පිළිෙඳ දතාරතුරු අඩංගු දේ. එහි විවිධ් ක්දෂ්ර අතර සේෙන්නධ්තා පිළිෙඳ දතාරතුරු ඇතුළත් 

වන වගු වලට ෙ වාතර්ා සංවිධ්ානය කර ඇත. පරිගණක ලිපිදගානු වල ඇති ඕනෑම දතාරතුරු 

https://www.youtube.com/watch?v=f6o33ylERpU
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එකතුවකට ෙත්ත සමුොය ලිහිල්ව දයාෙන 

නමුත්, ෙැඩි අථර්දයන්න ෙත්ත සමුොයක් 

හරස් දයාමු කිරීදේ හැකියාවන්න සපයයි. 

මූල පෙ සහ විවිධ් වගර් කිරීදේ විධ්ානයන්න 

භාවිතා කරමින්න, පරිශීලකයින්නට ිශ්්චිත 

ෙත්ත සමුච්චය පිළිෙඳ වාතර්ා ලො 

ගැනීමට දහෝ ිමර්ාණය කිරීමට 

දේගදයන්න දසවීම, නැවත සකස් කිරීම, 

කණ්ඩායේ කිරීම සහ දොදහෝ වාතර්ා වල 

ඇති ක්දෂර් දතෝරා ගත හැකිය. 

 

උොහරණයක් දලස පුවත්පතක දවබ් 

අඩවියක ෙත්ත සංචිතදේ පවතින පුවත් ලො ගැිමට ඇති අවකාශ්ය සඳහන්න කළ හැකි ය. 

 
 

4.1.2.7 දේගවත් සන්නදද්ශ්කරණය ^Fastest messaging) 

 

නව මාධ්ය අතිශ්ය දේගදයන්න සන්නිදේෙන පණිවිඩ හුවමාරු කිරීදේ ශ්කයතාදවන්න 
යුක්ත ය. දතාරතුරු සංචිතකරණය දමන්න ම ඒවා අවශ්ය අවස්ථාවල දී පහසුදවන්න ලො 
ගැනීමටත් පුළුල් ග රාහකයන්න පිරිසක් අතර දේගාත්මක ව හුවමාරු කර ගැනීමටත් හැකි 
වීම විදශ්්ෂ ලක්ෂණයකි. 
 
පුද්ගලික පරිගණක, අයිදෆෝන්න දහෝ දවනත් උපාංග භාවිතා කරන පුද්ගලයින්න 
දෙදෙදනකු දහෝ වැඩි ගණනක් අතර දහෝ අතර හවුල් මෘදුකාංග භාවිතදයන්න අෙ වන 
විට සන්නදද්ශ් කරනය දේගවත් වී ඇත. 
 
දොදහෝ විට අන්නතරජාලය දයාොදගන සජීවී හඩ දහෝ වීඩිදයෝ සමඟ අෙ වවන විට 
දමම සන්නදන්නදද්ශ් කරනය දියුනුව ඇත. ලිපිදගානු හුවමාරුවීේ ෙ සමහර විට අවසර දී 
ඇති නමුත් ඒවාදේ ධ්ාරිතා ප්රමාණදයන්න සීමා කිරීමක් ඇත. දකදස් නමුදු දේගවත් 
සන්නදද්ශ්කරනය දේ වන විට දලෝකදේ සමාජ ආරථික හා සංස්කෘතික කටයුතු වලට 
විශ්ාල වශ්දයන්න ෙලපෑේ කර ඇත. 
 

4.1.3 සමාජ මාධ්ය යනු කුමක්ෙ 

 

සමාජ මාධ්ය යනු දේ දිනවල අපි දොදහෝ දෙනා විසින්න භාවිතිකරන වාකය ඛණ්ඩයකි. සමාජ 

මාධ්ය පිළිෙඳ පැහැදිලි අවදෙෝධ්යක් ලො ගත හැකි දහාඳම ර්ක්මය එය සරල වචන වලට බිඳ 

ෙැමීමයි. 

 

 

'සමාජ': දවනත් පුද්ගලයින්න සමඟ දතාරතුරු හුවමාරු කර ගැනීදමන්න සහ ඔවුන්නදගන්න 

දතාරතුරු ලො ගැනීදමන්න ඔවුන්න සමඟ අන්නතර් ක්රියා කිරීම අෙහස් කරයි. 

 

'මාධ්ය': අන්නතජර්ාලය වැි සන්නිදේෙන උපකරණයක් (රූපවාහිිය, ගුවන්නවිදුලිය සහ 

පුවත්පත් වඩාත් සාේප්රොයික මාධ්ය සඳහා උොහරණ දේ). 

 

දමම දවනම පෙ දෙදකන්න අපට මූලික අථර් ෙැක්වීමක් එකට ඇෙ ගත හැකිය. 
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සමාජ මාධ්ය යනු ප්රජා පාෙක ආොනය, අන්නතර්ක්රි්යාකාරිත්වය, අන්නතගර්ත දෙොගැනීම සහ 

සහදයෝගීතාව සඳහා කැප වූ මාගර්ගත සන්නිදේෙන නාලිකා වල එකතුවකි. සරලවම 

පැවසුවදහාත් සමාජ මාධ්ය යනු එකිදනකා සමඟ අන්නතර් ක්රියා කිරීමට (යහලුවන්න 

හදුනාගැනීමට) මිිසුන්නට ඉඩ දෙන දවබ් අඩවි පෙනේ කරගත් දවබ් අඩවි ෙව ඔෙට අනුමාන 

කළ හැකිය සංසෙ, මයිදර්ක්ා බ්දලාේකරණය, සමාජ ජාලකරණය, සමාජ පිටු සලකුණු කිරීම, 

සමාජ සංවර්ධනය සහ විකී සඳහා දවන්න කර ඇති දවබ් අඩවි සහ දයදුේ විවිධ් වගර්දේ සමාජ 

මාධ්ය අතර දේ. 

 

දමහි දී පරිශීලකදයෝ දඩස්ක් දටාප පරිගණක, සහ ලැපදටාප පරිගණක, ස්මාටර්්දෆෝන්න, දවබ් 

අඩවි තාක්ෂණය ඔස්දස් සමාජ මාධ්ය දවත අවතීණර් දවති. දපෞද්ගලික දතාරතුරු මුො 

හැරීමට හැකියාව ලැබී තිබීම දමහි වයාපතියට ප රෙල ව ෙලපෑදේ ය. 

 

 

 

4.1.4 සමාජ මාධ්ය ප්රදේධ් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q-1-pC_Hy80 

 

 

දෆ්ස්බුක් යනු ජනප්රිය ිෙහස් සමාජ ජාල දවබ් අඩවියක් වන අතර එය ලියාපදිංචි 

පරිශීලකයින්නට පැතිකඩ ිමර්ාණය කිරීමට, ඡායාරූප සහ වීඩිදයෝ උඩුගත (upload) කිරීමට, 

පණිවිඩ යැවීමට සහ මිතුරන්න, පවුදල් අය සහ සගයන්න සමඟ සේෙන්නධ්තා පවත්වා ගැනීමට ඉඩ 

සලසයි. 

 

දමය දලෝකදේ වැඩිම පිරිසක් පරිශීලනය කරනු ලෙන සමාජ ජාල දවබ් අඩවිය දේ. දමමගින්න 

වයාපාර, දවදළඳ නාම ෙ ප රවධ්ර්නය කළ හැකි ය. 

 

විවිධ් භාෂා 37 කින්න ලො ගත හැකි දමම දවබ් අඩවියට දපාදු අංග ඇතුළත් දේ 

https://www.youtube.com/watch?v=q-1-pC_Hy80


 

පී.ඩී.ඩී. ලක්මාල්  
B.Tech (Multimedia & Web Technology), Dip In ICT – NVQ Level 5 

හ/මිද්දෙණිය මහා විෙයාලය - මිද්දෙණිය 
pddlakmal@gmail.com 

• දවළඳපල (Marketplace) 

වගරී්කරණ ෙැන්නවීේ පළ කිරීමට, කියවීමට සහ ප්රතිචාර ෙැක්වීමට සාමාජිකයන්නට ඉඩ 

දෙයි. 

• කණ්ඩායේ (Groups) 

දපාදු අවශ්යතා ඇති සාමාජිකයින්නට එකිදනකා දසායා ගැනීමට හා අන්නතර් ක්රියා 

කිරීමට ඉඩ දෙයි. 

 

• සිදුවීේ (Events) -   

සාමාජිකයින්නට සිදුවීමක් ප්රසිද්ධ් කිරීමට, අමුත්තන්නට ආරාධ්නා කිරීමට සහ සහභාගී 

වීමට අෙහස් කරන අයව ිරීක්ෂණය කිරීමට ඉඩ දෙයි. 

 

• පිටු (Pages) -   

ිශ්්චිත මාතෘකාවක් වටා දගාඩනගා ඇති දපාදු පිටුවක් ිමර්ාණය කිරීමට සහ 

ප්රවධ්ර්නය කිරීමට සාමාජිකයන්නට ඉඩ දෙයි. 

 

• පවතින තාක්ෂණය (Presence technology)  

සෙැඳි කුමන සේෙන්නධ්තා ෙැයි ෙැලීමට සහ කතාෙස් කිරීමට සාමාජිකයන්නට ඉඩ දෙයි 

 

එක් එක් සාමාජිකයාදේ පුද්ගලික පැතිකඩ තුළ, ප්රධ්ාන ජාල සංරචක කිහිපයක් තිදබ්. වඩාත්ම 

ජනප්රිය වන්නදන්න දවෝල් ය, එය අතයවශ්යදයන්නම අතථය ෙැන්නවීේ පුවරුවකි. සාමාජිකදයකුදේ 

බිත්තිදේ ඉතිරිව ඇති පණිවිඩ දපළ, වීඩිදයෝ දහෝ ඡායාරූප විය හැකිය. තවත් ජනප්රිය අංගයක් 

වන්නදන්න අතථය ඡායාරූප ඇල්ෙමයයි. ඡායාරූප දඩස්ක්දටාප එදකන්න දහෝ දකලින්නම ස්මාටර්් 

දෆෝන්න කැමරාවකින්න උඩුගත කළ හැකිය. ප්රමාණයට සීමාවක් නැත, නමුත් දෆ්ස්බුක් කායර් 

මණ්ඩලය නුසුදුසු දහෝ ප්රකාශ්න හිමිකම සහිත පින්නූර ඉවත් කරනු ඇත. අන්නතර්ක්රි්යාකාරී 

ඇල්ෙම විදශ්්ෂාංගයක් මඟින්න සාමාජිකයාදේ සේෙන්නධ්තා (සාමානයදයන්න "මිතුරන්න" දලස 

හඳුන්නවනු ලැදබ්) එකිදනකාදේ ඡායාරූප පිළිෙඳව අෙහස් ෙැක්වීමට සහ ඡායාරූපවල සිටින 

පුද්ගලයින්න හඳුනා ගැනීමට (ටැේ) ඉඩ ලො දද්. තවත් ජනප්රිය පැතිකඩ අංගයක් වන්නදන්න තත්ව 

යාවත්කාලීන කිරීේ, සාමාජිකයින්නට දකටි ේවිටර් වැි ිදේෙන තම මිතුරන්නට විකාශ්නය 

කිරීමට ඉඩ සලසන මයිදර්ක්ා බ්දලාේ ලක්ෂණයකි. සියලුම අන්නතර්ක්රි්යා ප්රවෘත්ති සංග්රහයක 

ප්රකාශ්යට පත් කරන අතර එය සාමාජිකයාදේ මිතුරන්නට තතය කාලීනව දෙො හරිනු ලැදබ්. 

 

දෆ්ස්බුක් එහි සාමාජිකයින්නට විවිධ් රහසයතා විකල්පයන්න ඉදිරිපත් කරයි. සාමාජිකදයකුට 

ඔහුදේ සියලු සන්නිදේෙනයන්න සෑම දකදනකුටම දපදනන පරිදි කළ හැකිය, ඔහුට ිශ්්චිත 

සේෙන්නධ්තා අවහිර කළ හැකිය, නැතදහාත් ඔහුදේ සියලු සන්නිදේෙනයන්න පුද්ගලිකව තො 

ගත හැකිය. සාමාජිකයින්නට දසවිය යුතුෙ නැද්ෙ යන්නන දතෝරා ගත හැකිය, ඔවුන්නදේ 

පැතිකදඩහි කුමන දකාටස් දපාදුෙ යන්නන තීරණය කළ හැකිය, ඔවුන්නදේ ප්රවෘත්ති සංග්රහයට 

ඇතුළත් දනාකළ යුතු දද් තීරණය කළ හැකි අතර ඔවුන්නදේ සටහන්න ෙැකිය හැක්දක් කාටෙ 

යන්නන තීරණය කළ හැකිය. පුද්ගලිකව සන්නිදේෙනය කිරීම සඳහා දෆ්ස්බුක් භාවිතා කිරීමට 

කැමති සාමාජිකයින්න සඳහා, පණිවිඩ විදශ්්ෂාංගයක් ඇත, එය ඊදේල් වලට සමීපව සමාන දේ. 

 

දතවන පාශ්ර්වීය සංවධ්ර්කයින්නට අනුමත වූ පසු දෆ්ස්බුක් ප්රජාව හරහා දෙො හැරිය හැකි 

දයදුේ සහ widgets  තැනීමට 2007 මැයි මාසදේදී දෆ්ස්බුක් සිය සංවධ්ර්කයින්නදේ දේදිකාව 

විවෘත කදළ්ය. 2008 මැයි මාසදේදී දෆ්ස්බුක් ඉංජිදන්නරුවන්න විසින්න දෆ්ස්බුක් කදනක්ේ 

ප්රකාශ්යට පත් කරන ලෙ අතර එය දතවන පාශ්ර්වීය හවුල්කරුවන්නදේ දවබ් අඩවි වල 

අන්නතර්ක්රි්යා ඔවුන්නදේ දෆ්ස්බුක් ප්රවෘත්ති සංග්රහදේ ප්රකාශ්යට පත් කිරීමට ඉඩ සලසයි. 
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හ/මිද්දෙණිය මහා විෙයාලය - මිද්දෙණිය 
pddlakmal@gmail.com 

Twitter 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ra9vwwNStvg 

 

ේවිටර් ිමර්ාණය කදළ ්2006 මාතරු් මාසදේදී ජැක් දඩෝසරි් විසිි. දමම දස්වාදේ සේූණර් 

අනුවාෙය එම වසදර් ජූලි මාසදේදී ප්රසිද්ධිදේ හඳුන්නවා දෙන ලදී.  

 

ේවිටර් යනු සමාජ ජාල සහ ක්ුද්ර බ්දලාේකරණ සෙැඳි දස්වාවක් වන අතර එමඟින්න 

පරිශීලකයන්නට දපළ පෙනේ කරගත් පණිවිඩ දහෝ අක්ෂර 140 ක් ෙක්වා වූ ලිපි "ේවීේ" දලස 

යැවීමට සහ ලැබීමට ඉඩ සලසයි. 

 

සෙැඳි ලියාපදිංචි වීදේ ක්රියාවලිදයන්න පසු, පරිශීලකයින්නට ස්මාටර්් ජංගම දුරකතනයක් වැි 

පරිගණකයක් දහෝ ේවිටර් අනුකූල උපාංගයක් භාවිතා කරමින්න ඔවුන්නදේ ේවීේ පළ කළ හැකි 

අතර අදනකුත් "අනුගමනය කරන" පරිශීලකයින්න විසින්න පළ කරන ලෙ ේවීේ නැරඹිය හැකිය. 

 

ේවිටර් අන්නතජර්ාලදේ දකටි පණිවුඩ දලසෙ හඳුන්නවනු ලෙන්නදන්න එහි අසමසම ජනප්රියතාවය 

සහ ජංගම දුරකථන වල භාවිතා වන දකටි පණිවුඩ පණිවිඩ පද්ධ්තියට සමාන වීම ිසාය. 

දලෝකදේ විවිධ් රාජය නායකයින්න, ප්රසිද්ධ් පුද්ගලයින්න තම ගිනුම හරහා ිළ පණිවුඩ ිකුත් 

කරණු ලැදබ්. 

 

ේවිටර් සංවධ්ර්නය කරන ලද්දද් ඔඩිදයෝ නේ දපා්කාස්ටිං සමාගදේ අධ්යක්ෂ මණ්ඩල 

සාමාජිකයින්න විසින්න දිනක් පුරා පැවති දමාළය සැකසීදේ සැසියක ප්රතිඵලයක් වශ්දයි. කුඩා 

කණ්ඩායමක් තුළ දතාරතුරු හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා දකටි පණිවුඩ දස්වාවක් භාවිතා 

කිරීදේ අෙහසක් දඩෝසරි් (Dorsey) ඉදිරිපත් කදළ්ය. දමම දස්වාව සඳහා ආරේභක වයාපෘති 

දක්ත නාමය twttr විය. පළමු ේවිටර් මූලාකෘතිය ඔඩිදයෝ දස්වකයින්න විසින්න අභයන්නතර 

පණිවිඩ දස්වාවක් දලස භාවිතා කරන ලදී 

 

 

 

LinkedIn 

 

https://www.youtube.com/watch?v=algxknQv4Lo 

 

LinkedIn යනු වෘත්තීය ජාල දවබ් අඩවියකි. දෆ්ස්බුක් සහ මයිස්දපස් වැි දවනත් සමාජ ජාල 

දවබ් අඩවි පුද්ගලික හා සමාජ ජාල දකදරහි වැඩි අවධ්ානයක් දයාමු කරයි. LinkedIn 

වෘත්තිකයන්නට වෘත්තීය අරමුණු කරගත් වයාපාර සේෙන්නධ්තා ිමර්ාණය කිරීමට සහ පවත්වා 

ගැනීමට සහ ඔවුන්නදේ දස්වාවන්න දහෝ වෘත්තීය කුසලතා ප්රවධ්ර්නය කිරීමට ඉඩ දෙයි. 

 

එය 2002 දී ආරේභ කරන ලෙ දින සිට, LinkedIn වෘත්තීය ජාලකරණය සඳහා දලාව ඉහළම 

දවබ් අඩවි වලින්න එකක් ෙවට පත්ව ඇත. 

 

LinkedIn හි පරිශීලකයින්න ඔවුන්නදේ අධ්යාපන පසුබිම, වැඩ දහෝ රැකියා ඉතිහාසය, ප්රධ්ාන 

වයාපෘති හා වෘත්තීය ජයග්රහණ ලැයිස්තුව, වෘත්තීය සහතික කිරීේ සහ වෘත්තීය ආයතනවල 

සාමාජිකත්වය වැි විස්තර ඇතුළත් වෘත්තීය පැතිකඩයන්න පවත්වාදගන යයි. දමම සියලු 

දතාරතුරු පරිශීලකයාදේ "පැතිකඩ" දකාටදස් තැන්නපත් කර ඇත. 

 

LinkedIn යනු නව රැකියා ෙඳවා ගන්නනන්න සඳහා සේපතකි. සවිස්තරාත්මක, දසවිය හැකි 

වෘත්තීය ෙත්ත ිසා, දවබ් අඩවිය ෙඳවා ගන්නනන්න සහ ෙඳවා ගැනීදේ ිදයෝජිත ආයතන 

දමන්නම රැකියා දසායන්නනන්න සඳහා වටිනා දමවලමක් ෙවට පත්ව ඇත. ඇත්ත වශ්දයන්නම, 

https://www.youtube.com/watch?v=Ra9vwwNStvg
https://www.youtube.com/watch?v=algxknQv4Lo
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හ/මිද්දෙණිය මහා විෙයාලය - මිද්දෙණිය 
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LinkedIn හි රැකියා දසවීදේ සහ රැකියා ස්ථානගත කිරීදේ හැකියාවන්න එහි වඩාත්ම භාවිතා 

වන අංගයක් ෙවට පත්ව ඇත. දේ සඳහා සහාය වීම සඳහා, LinkedIn විසින්න "පසු විපරේ" 

අංගයක් සපයයි. 

 

LinkedIn හි අදනකුත් කැපී දපදනන ලක්ෂණ නේ: 

• සාමාජිකයින්නට ඡායාරූප පළ කළ හැකි අතර අදනක් පරිශීලකයින්නදේ පැතිකඩ සහ 

ඡායාරූප නැරඹිය හැකිය. 

• වඩාත් සවිස්තරාත්මක දතාරතුරු සඳහා සාමාජිකයින්නට මෑතකදී ඔවුන්න දකාපමණ 

සංඛයාවක් දසවූ සහ නැරඹූවාෙ යන්නන ෙැලීමට හැකිය. 

• දස්වා දයෝජකයින්නට රැකියා සහ විවෘත කිරීේ ලැයිස්තුගත කළ හැකි අතර අනාගත 

අදපක්ෂකයින්න දසවිය හැකිය. 

• සමාන අෙහස් ඇති වෘත්තිකයන්න සහ සාමාජිකයන්න සඳහා ඕනෑම දකදනකුට 

කණ්ඩායමක් පිහිටුවිය හැකි “කණ්ඩායේ” විදශ්්ෂාංගය, සාකච්ඡා පැවැත්වීම, රැකියා 

පළ කිරීම සහ ලිපි ලිවීම කළ හැකිය 

 

 

 

Instagram 

 

https://www.youtube.com/watch?v=duYg7S6kAGU 
 

Instagram යනු 2012 දී දෆ්ස්බුක් විසින්න අත්පත් කරගත් දනාමිදල්, මාගර්ගත ඡායාරූප 

හුවමාරු කිරීදේ දයදුමක් සහ සමාජ ජාල දේදිකාවකි. 

 

ජංගම දයදුමක් හරහා ඡායාරූප සහ දකටි වීඩිදයෝ සංස්කරණය කිරීමට සහ උඩුගත කිරීමට 

Instagram පරිශීලකයින්නට ඉඩ දෙයි. පරිශීලකයින්නට ඔවුන්නදේ එක් එක් තනතුරට ශීෂර් 

පාඨයක් එක් කළ හැකි අතර, දමම සටහන්න සුචිගත කිරීම සඳහා හැෂ ්ටැේ සහ ස්ථාන පෙනේ 

කරගත් භූ-ටැේ භාවිතා කර දයදුම තුළ ඇති දවනත් පරිශීලකයින්නට ඒවා දසවිය හැකිය. 

පරිශීලකදයකුදේ සෑම දපෝස්ේ එකක්ම ඔවුන්නදේ අනුගාමිකයන්නදේ ඉන්නස්ටග්රෑේ සංග්රහවල 

දිස්වන අතර හැෂ් ටැේ දහෝ භූ-ටැේ භාවිතා කර ටැේ කරන විට මහජනයාට එය නැරඹිය 

හැකිය. පරිශීලකයින්නට ඔවුන්නදේ පැතිකඩ පුද්ගලික කිරීමට විකල්පයක් ඇති අතර එමඟින්න 

ඔවුන්නදේ අනුගාමිකයින්නට පමණක් ඔවුන්නදේ සටහන්න නැරඹිය හැකිය. 

 

 

දවනත් සමාජ ජාල දේදිකා දමන්නම, ඉන්නස්ටග්රෑේ පරිශීලකයින්නට අන්න අයදේ දපෝස්ේ වලට 

කැමති, අෙහස් ෙැක්වීමට සහ පිටු සලකුණු කිරීමට දමන්නම ඉන්නස්ටග්රෑේ ඩිදරක්ේ විදශ්්ෂාංගය 

හරහා ඔවුන්නදේ මිතුරන්නට පුද්ගලික පණිවිඩ යැවීමටෙ හැකිය. ේවිටර්, දෆ්ස්බුක් සහ ටේබ්ලර් 

ඇතුළු තවත් සමාජ මාධ්ය දවබ් අඩවි එකක දහෝ කිහිපයක ඡායාරූප එක් ක්ලික් කිරීමකින්න 

දෙො ගත හැකිය. 

 

ඉන්නස්ටේෑේ යනු පුද්ගලයින්න සඳහා පමණක් දනාව ේයාපාර සඳහාෙ දමවලමක් දේ. ඡායාරූප 

දෙොගැනීදේ දයදුම සමාගේවලට ඔවුන්නදේ දවළඳ නාමය සහ ිෂ්පාෙන ප්රවධ්ර්නය කිරීම 

සඳහා දනාමිදල් වයාපාර ගිණුමක් ආරේභ කිරීමට අවස්ථාව ලො දෙයි. වයාපාර ගිණුේ ඇති 

සමාගේවලට දනාමිදල් සේෙන්නධ් වීමට සහ හැඟීේ ප්රමිතික සඳහා ප්රදේශ්ය ඇත. ඉන්නස්ටග්රෑේ 

දවබ් අඩවියට අනුව, දලාව පුරා ෙැන්නවීේකරුවන්න මිලියනයකට වඩා වැඩි සංඛයාවක් ඔවුන්නදේ 

කථා දෙො ගැනීමට සහ වයාපාර ප්රතිලභ ලො ගැනීමට Instagram භාවිතා කරයි. මීට අමතරව, 

60% ක් දෙනා පවසන්නදන්න ඔවුන්න දයදුම හරහා නව ිෂ්පාෙන දසායා ගන්නනා ෙවයි. 

 

ඉන්නස්ටග්රෑේ සැන්න ෆ්රැන්නසිස්දකෝ හි ආරේභ කරන ලද්දද් දකවින්න සිස්දරෝේ සහ මයික් ක්රිගර් 

(Kevin Systrom and Mike Krieger) විසිි. ඔහු මුලින්න දෆෝස්ක්දවයාර් (Foursquare) හා 

https://www.youtube.com/watch?v=duYg7S6kAGU


 

පී.ඩී.ඩී. ලක්මාල්  
B.Tech (Multimedia & Web Technology), Dip In ICT – NVQ Level 5 

හ/මිද්දෙණිය මහා විෙයාලය - මිද්දෙණිය 
pddlakmal@gmail.com 

සමාන දේදිකාවක් ිමර්ාණය කිරීමට උත්සාහ කළ නමුත් පසුව ඡායාරූප හුවමාරුව දකදරහි 

පමණක් අවධ්ානය දයාමු කදළ්ය. ඉන්නස්ටග්රෑේ යන වචනය "ක්ෂණික කැමරාව" සහ "විදුලි 

පණිවුඩදේ" එකතුවකි. 

 

 

Pinterest 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i6_fNgTQcYU 

 

Pinterest යනු සමාජ මාධ්ය දවබ් අඩවියක් වන අතර එමඟින්න පරිශීලකයන්නට දවෙය පුරා 

පින්නූර සහ වීඩිදයෝ සංවිධ්ානය කිරීමට සහ දෙො ගැනීමට ඉඩ ලො දද්. පරිශීලකයින්න විසින්න 

උඩුගත කරන ලෙ පින්නූර පින්න දලස හැඳින්නදවන අතර ඒවා පින්නදෙෝ් වලට සංවිධ්ානය කළ 

හැකිය, ඒවා අභිරුචිකරණය කළ හැකිය, දත්මාව කර දවනත් පරිශීලකයින්න විසින්න අනුගමනය 

කරනු ලැදබ්. පරිශීලකයන්නට දවනත් පින්නකරුවන්න විසින්න දෙොගත් අන්නතගර්තයට කැමති දහෝ 

නැවත මුද්රණය කළ හැකිය. ේවිටර් දමන්න ඕනෑම පයිනර් දකදනකුට දවනත් අදයකු 

අනුගමනය කළ හැකිය. 

 

Pinterest ිරූපණය කරන්නදන්න වඩාත් ෙෘශ්ය සමාජ මාධ්ය දේදිකා කරා යන ගමනකි. 2011 

ඔක්දතෝේෙර් මාසදේදී Pinterest හට දඩාලර් මිලියන 27 ක වයාපාර ප්රාේධ්න අරමුෙල් 

ලැබුණි. 

 

Pinterest දවනත් දොදහෝ සමාජ මාධ්ය දේදිකාවලට වඩා දවනස් වන්නදන්න එය රූප මත 

පෙනේ වූ ිසා ශ්ක්තිමත් ෙෘශ්ය අංගයක් ඇති උනන්නදුවක් ඇති අය අතර පහත ෙැක්දවන ෙෑ 

වධ්ර්නය වීමට ඉඩ සලසමිි. වේදටෝරු දෙොගැනීම, අභයන්නතර ිමර්ාණය, විලාසිතා සහ 

මාගර්ගත සාපපු සවාරි සඳහා Pinterest ජනප්රිය වන්නදන්න දේ ිසා ය. Pinterest එහි 

පරිශීලකයින්නට ඔවුන්නදේ රූප සඳහා මූලාශ්ර ෙැර කිරීමට සහ ඔවුන්නට නැවත සෙැඳියක් ලො 

දීමට උනන්නදු කරයි. Pinterest දොදහෝ දුරට පෙනේ වී ඇත්දත් රූප හුවමාරුව වටා වන නමුත් 

වීඩිදයෝ ෙ දෙො ගත හැකිය. ිරුවත දහෝ වවරී අන්නතගර්තය පිළිෙඳ රූපවලට අවසර නැත, 

 

 

WhatsApp 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aDjTb4Or_Jw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k-vm46ldvhI 
 

WhatsApp Messenger යනු හරස් දේදිකා ක්ෂණික පණිවුඩකරණ දයදුමක් වන අතර එය 

iPhone, BlackBerry, Android, Windows Phone සහ Nokia ස්මාටර්්දෆෝන්න භාවිතා 

කරන්නනන්නට දපළ, රූප, වීඩිදයෝ සහ ශ්රවය පණිවිඩ දනාමිදල් හුවමාරු කර ගැනීමට ඉඩ 

සලසයි. 

 

වේස්ඇප විදශ්්ෂදයන්න ජනප්රිය වන්නදන්න අසීමිත දකටි පණිවිඩ පරිශීලකයින්න අතර ය. මූලික 

පණිවිඩ යැවීමට අමතරව, WhatsApp කණ්ඩායේ කතාෙස් සහ ස්ථාන දෙොගැනීදේ 

විකල්පයන්න සපයයි. 

 

යාහූ (yahoo) හි ප්රවීණයන්න දෙදෙනාම වන බ්රයන්න ඇක්ටන්න සහ ජෑන්න දකෝේ විසින්න 2009 දී 

WhatsApp Inc. ආරේභ කරන ලදී. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i6_fNgTQcYU
https://www.youtube.com/watch?v=aDjTb4Or_Jw
https://www.youtube.com/watch?v=k-vm46ldvhI
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Viber 

 

https://www.youtube.com/watch?v=97_HGHg1G_Q 

 

 

Viber යනු හරස් දේදිකා හැකියාවන්න සහිත VoIP සහ ක්ෂණික පණිවුඩකරණ දයදුමක් වන 

අතර එමඟින්න පරිශීලකයන්නට ශ්රවය හා ෙෘශ්ය ඇමතුේ, ස්ටිකර්, කණ්ඩායේ කතාෙස් සහ 

ක්ෂණික හ voice සහ වීඩිදයෝ පණිවිඩ හුවමාරු කර ගත හැකිය. එය ජපානදේ දටෝකිදයෝ හි 

දසටගයා-කු හි මූලස්ථානය වන ෙහුජාතික අන්නතජර්ාල සමාගමක් වන රකුදටන්න වයිෙදගර්් 

ිෂ්පාෙනයකි. 

 

 

Viber හරහා යවන ලෙ පණිවිඩ අන්නතදේ සිට ගුපතදක්තනදයන්න ආරක්ෂා දේ. දපාදු සහ 

දපෞද්ගලික සංවාෙ පැවැත්වීමට දමන්නම දවනත් පරිශීලකයින්න සමඟ ක්රීඩා කිරීමට සහ 

දඩස්ක්දටාප හරහා දස්වාවට ප්රදේශ් වීමට කැමති පරිශීලකයින්න සඳහා දමම දයදුම ජනප්රියය. 

Viber ගූගල් සහායක සහ සිරි වැි හ voice සහායකයින්න සමඟ දමන්නම පරිශීලකයාදේ 

දුරකථනදේ සේෙන්නධ්තා ලැයිස්තුව සමඟ අනුකූල දේ. Viber හි ක්ෂණික පණිවුඩකරණයට 

ඡායාරූප, GIF, ස්ටිකර්, වීඩිදයෝ සහ චිත්තදේගයන්න දෙො ගැනීදේ හැකියාව වැි විදශ්්ෂාංග 

ඇතුළත් දේ. 

 

දඩස්ක්දටාප සහ ස්මාටර්්දෆෝන්න චැේ සේෙන්නධ් කරමින්න, Viber iOS, Android, Windows XP 

සහ up, Mac OS 10.7 සහ ඊට ඉහළින්න දමන්නම ලිනක්ස් දෆදඩෝරා සහ උබුන්නටු සඳහාෙ සහාය 

ෙක්වයි. මෘදුකාංගය ජංගම සහ දඩස්ක්දටාප අතර ඇමතුේ සහ කතාෙස් මාරු කිරීමටෙ ඉඩ 

සලසයි. විවිධ් භාෂා කතා කරන පරිශීලකයින්නට තතය කාලීන පරිවතර්න විදශ්්ෂාංග සමඟ 

සංවාෙ කළ හැකිය. දපළ වාරණයක් තේටු කිරීදමන්න පරිශීලකයාට භාෂාවක් දතෝරාදගන දපළ 

ක්ෂණිකව පරිවතර්නය කළ හැකිය. 

 

චැේ කවුළු අතහැර දනායා පරිශීලකයින්නට වැඩි යමක් කිරීමට ඉඩ සලසන හැකියාවන්න සඳහා 

දිගු සඳහා Viber සහාය ෙක්වයි. අවන්නහල් දසායා ගැනීම, දසවීේ සිදු කිරීම සහ සංගීතය සහ 

වීඩිදයෝ දෙොගැනීම සඳහා දිගු පවතී. 

 

ස්ටිකර්, ෙැන්නවීේ, ප්රජාවන්න සහ marketing ජු අදලවිකරණ පණිවිඩ වැි ප්රවධ්ර්න අවස්ථා ඇති 

වයාපාර ආකෂර්ණය කර ගැනීමට වයාපාරයන්නට උපකාර කිරීම සඳහා චැේ වැඩසටහන සෘජු 

අදලවිකරණයක් ලො දෙයි. ගනුදෙනුකරුවන්න උනන්නදුවක් ෙක්වන විට, අදලවිකරණදේ සිට 

විකිණීම ෙක්වා මාරුවීම ඊ-වාණිජයය ඒකාෙද්ධ් කිරීම සමඟ සක්රීය දේ. Viber හි පරිශීලකයින්න 

බිලියනයකට අධික සංඛයාවක් සිටින අතර සෑම විනාඩියකටම මිලියන දෙකකට අධික 

අන්නතර්ක්රි්යා සඳහා සහය ෙක්වයි. 

 

Viber හි දොදහෝ විදශ්්ෂාංග දනාමිදල් වන අතර, සමහර වයතිදර්කයන්න සමඟ ලෑන්න්ලයින්න 

දවත කරන ලෙ ඇමතුේ, ජාතයන්නතර ඇමතුේ සහ Viber දයදුම දනාමැති ජංගම දුරකථන 

සඳහා කරන ලෙ ඇමතුේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=97_HGHg1G_Q
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Skype 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D-2yNBfVSxE 

 

 

ස්කයිප යනු හඩ, වීඩිදයෝ සහ ක්ෂණික පණිවිඩ සන්නිදේෙනය සඳහා භාවිතා කරන දවායිස් 

ඕවර් ඉන්නටදනර්ේ දප්රාදටාදකෝලය (VoIP) මෘදුකාංගයකි. ස්කයිප මෘදුකාංගය මඟින්න 

පරිශීලකයාට ඇමතුේ, වීඩිදයෝ ඇමතුේ දහෝ අන්නතජර්ාලය හරහා කතාෙස් කිරීමට ඉඩ ලො 

දද්.  

 

ස්කයිප සිට ස්කයිප ඇමතුේ දනාමිදල් වන අතර දපාදු ස්විච් දුරකථන ජාලය (PSTN) සහ 

ජංගම ඇමතුේ දනාමිදල් දහෝ ඇතැේ ගාසත්ු වලට යටත් දේ. පරිශීලකයින්න විසින්න දමය අවසර 

දී ඇත්නේ ලියාපදිංචි ස්කයිප සේෙන්නධ්තා දතාරතුරු දපාදු ස්කයිප නාමාවලියට ඇතුළත් කළ 

හැකිය. 

 

දුරකථන සහ ශ්රවය / ෙෘශ්ය සේමන්නරණ ඇමතුේ සඳහා පහසුකේ සැලසීම සඳහා ස්කයිප 

හිමිකාර දකෝදඩක් භාවිතා කරයි. අදනකුත් VoIP දයදුේ දමන්න දනාව, ස්කයිප සන්නිදේෙනය 

සඳහා දස්වාොයක සහ පසුබිේ උපාංග සැකසුේ මත රඳා පවතී. 

 

ජාල ප්රතිපත්ති දහ්තුදවන්න, රජදේ, වයාපාර සහ විශ්්ව විෙයාල සැකසුේ ඇතුළු සංවිධ්ානවල 

ස්කයිප සාමානයදයන්න තහනේ කර ඇත. සමස්තයක් දලස, ජාල පරිපාලකයින්න ස්කයිප 

සේෙන්නධ්දයන්න නුසුදුසු සේපත් සහ ආරක්ෂක භාවිතය පිළිෙඳ ඒකාෙද්ධ් ස්ථාවරයක් 

පවත්වාදගන යයි. 

 

 

Google+  

 

Google+ (ගූගල් පලස් දලස උච්චාරණය කරනු ලැදබ්) යනු ගූගල්දේ සමාජ ජාල වයාපෘතිය 

වන අතර එය ිමර්ාණය කර ඇත්දත් දවනත් සමාජ ජාල දස්වා වලට වඩා මිිසුන්න දනාෙැඳි 

දලස අන්නතර්ක්රි්යා කරන ආකාරය ප්රතිිමර්ාණය කිරීම සඳහා ය. දමම දවබ් අඩවිය තවදුරටත් 

නව පරිශීලකයින්නට ලො දනාදෙන අතර 2019 දී ඉතිරි ගිණුේ වසා ෙැමීමට සැලසුේ කරයි. 

 

 

 

Wikipedia 

 

විකිපීඩියාව යනු විකිපීඩියානුවන්න දලස හඳුන්නවන පරිශීලකයින්නදේ ප්රජාවක සහදයෝගී 

උත්සාහය තුළින්න ිමර්ාණය කරන ලෙ ිෙහස්, විවෘත අන්නතගර්ත සෙැඳි විශ්්වදකෝෂයකි. දවබ් 

අඩවිදේ ලියාපදිංචි ඕනෑම දකදනකුට ප්රකාශ්නය සඳහා ලිපියක් ිමර්ාණය කළ හැකිය; 

දකදස් දවතත්, ලිපි සංස්කරණය කිරීම සඳහා ලියාපදිංචිය අවශ්ය දනාදේ. විකිපීඩියාව 2001 

ජනවාරි මාසදේදී ආරේභ කරන ලදී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D-2yNBfVSxE


 

පී.ඩී.ඩී. ලක්මාල්  
B.Tech (Multimedia & Web Technology), Dip In ICT – NVQ Level 5 

හ/මිද්දෙණිය මහා විෙයාලය - මිද්දෙණිය 
pddlakmal@gmail.com 

4.1.5 සමාජ මාධ්යවල යහපත් අයහපත් ෙලපෑම 

4.1.5.1 සමාජ මාධ්යවල යහපත් ෙලපෑම 

 

• සමාජ මාධ්ය දවබ් අඩවි වල පණිවුඩ යැවීම දවබ් අඩවි හරහා සැලසුේ කරන විට මුහුණට 

මුහුණලා කටයුතු කිරීමට දහ්තු දේ. 

• සමාජ මාධ්ය මගින්න ඡන්නෙ ොයකයින්නදේ සහභාගීත්වය වැඩි කරන අතර දද්ශ්පාලන දවනසක් 

සඳහා පහසුකේ සපයයි. 

• සමාජ මාධ්ය හුදෙකලා වී සිටින පුරවැසියන්නදේ තිකම අඩු කිරීමට සමාජ මාධ්ය උපකාරී 

දේ. 

• අෙරු්ෙකාරී අවස්ථාවන්නහිදී මහජන දසෞඛය සහ ආරක්ෂිත දතාරතුරු ඉක්මණින්න වයාපත 

කිරීමට සමාජ මාධ්ය ඉඩ දෙයි. 

• සියදිවි නසාගැනීේ වැළැක්වීම සඳහා එක්සත් ජනපෙ හමුොව සමාජ මාධ්ය භාවිතා කරයි. 

• කාංසාව දහෝ මානසික අවපීඩනය වැි සමාජ අපකීතරි්ය ිරායුධ් කිරීමට සමාජ මාධ්යවලට 

හැකි දේ. 

• සමාජ මාධ්යවල ජන සමූහයා මිිසුන්නට ඉලක්කයක් සපුරා ගැනීමට ඉඩ සලසයි, ධ්නාත්මක 

දවනසක් අත්කර ගැනීමට පරිශීලකයින්න සවිෙල ගන්නවයි. 

• සමාජ මාධ්ය මගින්න පුළුල් දේක්ෂක පිරිසකට අධ්යයන පදයර්්ෂණ සපයන අතර, කලින්න 

ප්රදේශ් කළ දනාහැකි අධ්යාපන සේපත් දවත ප්රදේශ් වීමට මිිසුන්නට ඉඩ සලසයි. 

• පරිශීලකයින්නට “දෙෝවන” ෙලපෑමක් ඇති කරමින්න විශ්ාල සමාජ කණ්ඩායමක් ලො දීදමන්න 

සමස්ත යහපැවැත්ම වැඩිදියුණු කිරීමට සමාජ මාධ්ය දවබ් අඩවි වලට හැකි දේ. 

• LinkedIn වැි වෘත්තීය ජාල දවබ් අඩවි සමාගේවලට රැකියා දසායා ගැනීමට පිරිස් සහ 

රැකියා දසායන්නනන්න දසායා ගැනීමට දෙදහවින්න උපකාර කරයි. 

• විවිධ් සමාජ සත්කාර ක්රියාවන්න සිදු කළ හැක. 

• විවිධ් රැකියා අවස්ථා හා දවලෙ කටයුතු කළ හැක. 

 

 

4.1.5.2 සමාජ මාධ්යවල අයහපත් ෙලපෑම 

 

• සමාජ මාධ්ය පළ කිරීේ මුළුමින්නම මකා ෙැමිය දනාහැක. 

• සමාජ මාධ්යවලට අදප හමුොව, මාධ්යදේදීන්න සහ ක්රියාකාරීන්න අනතුදර් දහළිය හැකිය. 

• සමාජ මාධ්ය භාවිතය දපෞරුෂත්වය හා දමාළදේ ආොධ් සමඟ සේෙන්නධ් දේ. 

• අධික සමාජ මාධ්ය භාවිතා කරන්නනන්න වන සිසුන්න අඩු දශ්්රණි ලො ගැනීමට නැඹුරු දවති. 

• සමාජ මාධ්ය මගින්න විසන්නධි වීදේ හැඟීේ උග්ර කළ හැකි අතර ෙරුවන්න කාංසාව, මානසික 

අවපීඩනය, අඩු ආත්ම අභිමානය, ආහාර ගැනීදේ අර්ක්මිකතා සහ සියදිවි නසාගැනීේ පවා 

අවොනමට ලක් කරයි. 

• අපරාධ්කරුවන්නට අපරාධ් කිරීමට හා ප්රවධ්ර්නය කිරීමට සමාජ මාධ්ය භාවිතා කළ හැකිය. 

• සමාජ මාධ්ය ියමිත දේලාවට කාණු විය හැකි අතර ඔෙට නැවත ලො ගත දනාහැකි පැය 

ගණනක් භාවිතා කරන්නන. 

• සමාජ මාධ්ය දවබ් අඩවි වල ප්රචාරණ භාවිතයන්න දපෞද්ගලිකත්වය ආර්ක්මණය කළ හැකිය. 

• සමාජ මාධ්ය මගින්න ලිංගික ක්රියාකාරකේවලට පහසුකේ සපයන අතර, එය පළිගැනීදේ 

කාමුක ෙශ්ර්න, සාපරාධී දචෝෙනා සහ පුද්ගලික රූප වයාපත කිරීමට දහ්තු දේ. 

• සමාජ මාධ්ය භාවිතය මගින්න දපෞරුෂත්වය සහ දමාළදේ ආොධ්, ලිංගාශ්රිත දරෝග හා ස්වයං 

දක්න්නීය දපෞරුෂයන්න ඇති විය හැකිය. 
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4.1.6 නව මාධ්ය හා සමාජ මාධ්යවල කාර්යභාරය 

 

දමහි දී නව මාධ්ය භාවිතදේ දී සංස්කෘතික වූහ හා අවකාශ්ය ජය ගත හැකි ය. නූතන 

මාධ්යවල ෙක්නට ලැදෙන දතාරතුරුකරණදේ දේගයට වඩා වැඩි දේගයකින්න දමමගින්න 

දතාරතුරු හුවමාරු කිරීමට හැකි වී ඇත. දමහි දී දලාව පුරා මිිසුන්න අතර දුරස්ථ භාවය අවම 

කිරීමක් දහෝ සමීප කිරීමක් සිදු දේ. 

 

 

දතාරතුරු සේපාෙනය (Information) 

 

වතර්මානදලෝකදේ තාක්ෂණදේ දියුණුව හා දේගයට සමගාමීව දතාරතුරු සේපාෙනයෙ 

දියුණුවට හා ඒවා යාවත්කාලීන වීදේ දේගය ෙ වැඩි වී ඇත. නවීන දලෝකය නව මාධ්ය හා 

සමාජ මාධ්ය ඔස්දස් අතැබුලක්ව ඇති දේ කාලය තුලදී වඩාත් කායර්යක්ෂමව ඵලධ්ායී දලස 

දතාරතුරු සේපාෙනය දේ.  

 

විවිධ් දවබ් අඩවි ඔස්දස් දේ වන විට ෙැනුේ සේභාරයක් දලෝකයට ලො දද්. සමජ මාධ්ය 

(Facebook, YouTube, twitter, blogs, WhatsApp, Viber…etc) ඔස්දස් විවිධ්ාකාරවූ 

දතාරතුරු සේපාෙනය දේ. දේවා පුද්ගලයාදගන්න පුද්ගලයා දවත හුවමාරු වන්නදන්න 

අධිදේගදයි. 

 

අතීතදේ අපහට දලෝකය තුල හා රට තුල සිදුවන සිදුවීේ පිලිෙෙ ෙැනගන්නනට සිදුවූදේ එම 

සිදුවීම සිදු වී කාලයක් ගතවීමත් සමගය. එදහත් අෙ වන විට නවමාධ්යදේ හා සමාජ 

මාධ්යයන්නී උෙේදවන්න ඇතුේ හදිසි සිදුවීේ පවා දලාව පුරා සජීවීව විසුරුවාහරින්නදන්න ඉතා 

පහසුදවි. දමම ිසා විවිධ් අනතුරුවලින්න මිිසුන්නට ගැලවීමට හැකිය. 

 

 

විදනෝොසව්ාෙ සේපාෙනය (Entertainment) 

 

අෙ වන විට දලෝකදේ දොදහෝ දෙනා මානසික හා කායික ඒකාග්රතාව පවත්වාදගන යාම සෙහා 

විවිෙ ර්ක්ම භාවිතා කරන අතර ඒ සෙහා නව මාධ්යයන්නදේ හා සමාජ මාධ්යයන්නදේ වැඩි 

නැබුරුවක් ෙක්වයි. 

 

අන්නතර් ජාලය ඔස්දස් YouTube හරහා විවිධ්ාකාරදේ සින්නදු, චිරපට, කතා, වාථර්ා වැඩසටහන්න 

නැරබීදේ හැකියාව ඇත. දනානවතින ගීත සමුචිතයකට ඔෙ හට සවන්නදීමට අවශ්යනේ ෙැන්න 

ඔෙට තිදෙන්නදන්න YouTube ඔස්දස් තමන්න කැමති ගීතදේ නම යතුරු කරනය කිරීම පමනයි. 

එවිට අොල ගීතදේ විවිධ් අනුවාෙන හා විවිෙ විදි ඔෙට ෙලා ගත හැක. 

 

තවෙ අපහට දලාකදේ දකාදහ ් දහෝ පැවැත්දවවන සංගීත සන්නෙශ්ර්නයක්, සංස්කෘතික 

සන්නෙශ්ර්ණයක් දහෝ දමනයේ කටයුත්තක් වැඩි මහන්නසිදයන්න දතාරව අන්නතර් ජාලය ඔස්දස් 

සමාජ මාධ්ය හරහා නැරබීමට හැකියාව ලො දී ඇත. 

 

ඒ විතරක් දනාව, අන්නතජර්ාලය හා සමාජමාධ්ය ඔස්දස් සින්නදු භාගත කිරීදේ හැකියාවෙ ඇත. 
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අධ්යාපනය (Education) 

 

නවමාධ්ය හා සමාජ මාධ්ය ඔස්දස් අධ්යාපනයට ඉතා සුවිදශ්්ෂී ස්ථානයක් ලො දී අත. අන්නතර් 

ජාලය පුරාවට ඇති සියලුම දද් අධ්යාපනය සෙහා දයාොගන්නනට හැකි ෙව ඔෙ ෙන්නනවාෙ? 

එදහත් ඒවාදේන්න අධ්යාපනයට අවශ්ය දද් දසායන්නදන්න ඉතාමත් අඩු පිරිසකි. 

 

දේ වනවිට දලෝකදේ වදේම ශ්රී ලංකාදේෙ දොදහ ්අධ්යාපික දවබ් අඩවි, බ්දලාේ අඩවි, 

සමාජ මාධ්ය වැි ෙෑ ෙක්නට ලැදබ්. 

 

පරිගණක ෙැනුම දසායන්නනන්නදේ ඉතාමත් ප්රසිද්ධ් වබ් අඩවියක් වන 

https://www.w3schools.com/ දවබ් අඩවිය ඔස්දස් දලෝකදේ දොදහෝ දෙනා ප්රතිලාභ 

ලෙයි. අධ්යාපන අමාතයංශ්දයහි http://www.e-thaksalawa.moe.gov.lk/ , 

http://www.edupub.gov.lk/BooksDownload.php වැි අධ්යාපික දවබ් ෙැනුම 

දසායන්නනන්නට දහාෙ දතෝතැන්නනකි. දේවා ස්මාටර්් ජංගම දුරකථන ඔස්දස් නැරබීම සෙහා 

ඇපස් ිමර්ානය කර ඇත්දත් පරිශීලකයන්නදේ පහසුව සෙහාමය. 

 

ඔෙට සන්නිදේෙනය හා මාධ්ය අධ්යයනය විශ්යට අොල විශ්ය කරුණත් ෙැන්න ඉතා පහසුදවන්න 

හා දලදහසිදයන්න අන්නතර් ජාලය ඔස්දස් දසායා ගත හැක. 

 

 

 

සමාජානුදයෝජනය (Socialization) 
 

කණ්ඩායමක් දහෝ ප්රජාවක් සමඟ ඒකාෙද්ධ් වීම සඳහා අවශ්ය වන සේමතයන්න හා භූමිකාවන්නට 

අනුකූල වීම සඳහා පුද්ගලයින්න ෙැනුම, භාෂාව, සමාජ කුසලතා සහ වටිනාකම ලො ගන්නනා 

ක්රියාවලිය සමාජානුදයෝජනයයි. 

 

දමය නව මාධ්ය හා සමාජ මාධ්ය පැත්දතන්න ගත් කල, දේ වන විට තාක්ෂණදේ උෙේදවන්න 

ඉතාමත් පහසුදවන්න සිදුදවන ක්රියාවලියකි. පුද්ගලයාදේ සමාජානුදයෝජනයට සමාජ මාධ්ය 

ඔස්දස් සිදුකරනුලෙන්නදන්න හිතාගන්නන ෙැරි අන්නෙදේ ෙලපෑමකි. ඒ මක්ෙයත්, විවිධ් සමාජමාධ්ය 

ජාලා හරහා අපි දනාහදුනන පුද්ගලයන්න පවා ඉතාමත් පහසුදවන්න ඉක්මින්න හදුනාගතහැකි 

වීමයි. ඒ ඔස්දස් ෙැනුම, භාෂාව හා පුද්ගල භාවයන්නටත් මහත් පිටුවහලක් ලෙයි. 

 

 

 

we.huS 
1. kj udOH hkak y÷kajd fokak' 
2. kj udOHfha ld¾hNdrh ksoiqka iys; j úia;r lrkak' 
3. iudc udOH hkak y÷kajd tys ld¾hNdrh meyeÈ,s lrkak' 
4. zj¾;udkh jk úg iudc udOHfha l%shdldß;ajh fya;=fjka úúO .eg¨ u;= ù we;'Z 

úuikak' 
5. kj udOH u`.ska udOH ikafoaYhla ks¾udKh lrkak' 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.w3schools.com/
http://www.e-thaksalawa.moe.gov.lk/
http://www.edupub.gov.lk/BooksDownload.php
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^w'fmd'i ^W'fm<& .=re ud¾f.damfoaYh yd wka;¾ cd,h weiqfrka fuh 
ks¾udKh lrk ,oS& 

 
 
 
 
ksmqK;dj  ( 4'0 idïm%odhsl udOH" ckudOH yd kj udOH ms<sn| w¾:l:kh     

  lrñka yd tajdfha iqúfYaI;d wOHhkh lrñka úúO ikaksfõok   
  ld¾hhkays § m%dfhda.sl j Ndú; lrhs' 
 

ksmqK;d uÜgu  ( 4'4 kj udOH yd iudc udOH Ndú; l=i,;d m%o¾Ykh lrhs' 
 
bf.kqï m,   ( • kj udOH yelshd iy l=i,;d Ndú; lrñka ikafoaY ilia lr 

    bÈßm;a lrhs' 
   • iudc udOH yelshd iy l=i,;d Ndú; lrñka ikafoaY ilia lr 
    bÈßm;a lrhs' 
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4.2 නව මාධ්ය හා සමාජ මාධ්ය භාවිත කුසලතා 

4.2.1 අන්නතර් ජාලය පරිහරණය කරණ්දන්න දකදස්ෙ? 

 

දවබ් අතිරික්සුව (Web browser) 

 

දවබ් බ්රේසරයක් යනු දවබ් පිටු දසායා ගැනීමට, ප්රදේශ් වීමට සහ ප්රෙශ්ර්නය කිරීමට 

පරිශීලකයාට ඉඩ දෙන මෘදුකාංග වැඩසටහනකි. දපාදු භාවිතදේදී, දවබ් බ්රේසරයක් 

සාමානයදයන්න "බ්රේසරය" දලස දකටි කරනු ලැදබ්. බ්රවුසර මූලික වශ්දයන්න භාවිතා 

කරනුදේ අන්නතජර්ාලදේ දවබ් අඩවි පරෙශ්ර්නය කිරීම හා පරදේශ් වීම සඳහාය. 

 

විවිධ් දවබ් බ්රේසර් විවිධ් දමදහයුේ පද්ධ්ති මත ධ්ාවනය කිරීමට සැලසුේ කර ඇත. දපාදු බ්රේසර් 

අතර මයිදර්ක්ාදසාෆ්ේ දවතින්න ඉන්නටදනර්ේ එක්ස්පදලෝරර්, දමාසිල්ලා දවතින්න ෆයදෆර්ාක්ස්, 

ගූගල් දර්ක්ෝේ, ඇපල් දවතින්න සෆාරි සහ ඔදපරා ඇතුළත් දේ. සියලුම ප්රධ්ාන බ්රේසර් වල ජංගම 

උපාංග තිදබ්, ඒවා ජංගම උපාංගවල දවෙයට ප්රදේශ් වීම සඳහා පහසුකේ සපයා ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දසවුේ යන්නර (Search engine) 

 

දසවුේ යන්නරය යනු අන්නතජර්ාල භාවිතා කරන්නනන්නට දලෝක වයාපත දවබ් (WWW) හරහා 

අන්නතගර්තය දසවීමට ඉඩ දෙන දස්වාවකි. පරිශීලකදයකු දසවුේ යන්නරයකට මූල පෙ දහෝ 

යතුරු වාකය ඛණ්ඩ ඇතුළත් කර දවබ් අඩවි, රූප, වීඩිදයෝ දහෝ දවනත් මාගර්ගත ෙත්ත 

ස්වරූපදයන්න දවබ් අන්නතගර්ත ප්රති results ල ලැයිස්තුවක් ලො ගනී. දසවුේ යන්නරයක් හරහා 

පරිශීලකදයකුට ලො දුන්න අන්නතගර්ත ලැයිස්තුව දසවුේ යන්නර ප්රති results ල පිටුව (SERP) 

දලස හැඳින්නදේ. 

 

දලෝකදේ දහාඳම හා වඩාත්ම ජනප්රිය දසවුේ යන්නර 10 දමානවාෙ? ගූගල් සහ බිං වලට 

අමතරව දවනත් දසවුේ යන්නරෙ එතරේ ප්රසිද්ධ් නැති නමුත් දිනකට මිලියන ගණනක් දසවුේ 

විමසුේ සපයයි. 

 

එය දොදහෝ දෙදනකුට කේපන සහගත පුදුමයක් විය හැකි නමුත් අෙ අන්නතජර්ාලය තුළ ඇති 

එකම දසවුේ යන්නරය ගූගල් පමණක් දනාදේ! ඇත්ත වශ්දයන්නම, ගූගල්දේ සිංහාසනය ලො 
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ගැනීමට අවශ්ය දසවුේ යන්නර ගණනාවක් ඇති නමුත් ඒවායින්න එකක්වත් තජර්නයක් එල්ල 

කිරීමට තවමත් සූොනේ නැත. 

 

එදස් වුවෙ, සලකා ෙැලිය යුතු දසවුේ යන්නර ඇති අතර ඉහළම 10 පහත ෙැක්දේ. 

 

දලාව දහාඳම දසවුේ යන්නර 10 

 

1. Google 

2. Bing 

3. Yahoo 

4. Ask.com 

5. AOL.com 

6. Baidu 

7. WolframAlpha 

8. DuckDuckGo 

9. Internet Archive 

10. Yandex.ru 

 

 

Email 

 

විෙුත් තැපෑල (Email) යනු අන්නතජර්ාල දහෝ අන්නතර් සන්නිදේෙන දේදිකා හරහා පණිවිඩ 

හුවමාරු කර ගැනීදේ ඩිජිටල් ර්ක්මයකි. 

 

සියලුම අන්නතජර්ාල දස්වා සපයන්නනන්න (ISP) විසින්න සපයනු ලෙන විෙුත් තැපැල් පණිවිඩ 

විෙුත් තැපැල් දස්වාොයකයන්න හරහා යවනු ලැදබ්. 

 

විදශ්්ෂිත දස්වාොයක දෆෝල්ඩර දෙකක් අතර විෙුත් තැපැල් සේදේෂණය දේ: යවන්නනා සහ 

ලෙන්නනා. යවන්නනා ඊදේල් පණිවිඩ සුරකින, යවන දහෝ දයාමු කරන අතර ලෙන්නනා ඊදේල් 

දස්වාොයකයකට ප්රදේශ් වීදමන්න ඊදේල් කියවීම දහෝ ොගත කිරීම සිදු කරයි. 

 

ඊදේල් පණිවිඩ පහත සඳහන්න පරිදි සංරචක තුනකින්න සමන්නවිත දේ: 

 

• පණිවිඩ ලියුේ කවරය (Message envelope): විෙුත් තැපෑදලහි විෙුත් ආකෘතිය 

විස්තර කරයි 

• පණිවිඩ ශීෂර්ය(Message header): යවන්නනා / ලෙන්නනාදේ දතාරතුරු සහ විෙුත් 

තැපැල් විෂය දර්ඛාව ඇතුළත් දේ 

• පණිවිඩ ශ්රීරය(Message body): දපළ, රූපය සහ දගානු ඇමුණුේ ඇතුළත් දේ 
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හ/මිද්දෙණිය මහා විෙයාලය - මිද්දෙණිය 
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බ්දලාේ (Blog) 

 

බ්දලාේ අඩවිය යනු දවබ් අඩවියක පිහිටා ඇති මාගර්ගත දිනදපාතක් දහෝ සඟරාවකි. බ්දලාේ 

අඩවියක අන්නතගර්තයට සාමානයදයන්න දපළ, පින්නූර, වීඩිදයෝ, සජීවිකරණ GIF සහ පැරණි 

දභෞතික දනාෙැඳි දිනදපාත දහෝ සඟරා සහ දවනත් ෙෘඩ පිටපත් දල්ඛන ඇතුළත් දේ.  

 

බ්දලාේ අඩවියක් පැවතිය හැක්දක් හුදෙක් පුද්ගලික භාවිතය සඳහා, සුවිදශ්්ෂී කණ්ඩායමක් 

සමඟ දතාරතුරු හුවමාරු කර ගැනීම දහෝ මහජනයා සේෙන්නධ් කර ගැනීම සඳහා ෙැවින්න, 

බ්දලාේ හිමිකරුදවකුට ඔවුන්නදේ බ්දලාගය පුද්ගලික දහෝ දපාදු ප්රදේශ්ය සඳහා සැකසිය 

හැකිය. 

 

බ්දලාේ අඩවියක් ප්රසිද්ධිදේ ප්රදේශ් කළ හැකි විට, ඕනෑම දකදනකුට සාමානයදයන්න බ්දලාේ 

හිමිකරුදේ ති දහෝ වයාපාරික දවබ් අඩවිය, ඔවුන්නදේ සමාජ මාධ්ය පැතිකඩ, ඊදේල් සහ ඊ-

ප්රවෘත්ති පර සහ මාගර්ගත මූල පෙ දසවුේ යන්නර හරහා ලො ගත හැකිය. දොදහෝ බ්දලාේ 

හිමිකරුවන්න බ්දලාගර්, ලයිේ ජනර්ල්, ටේබ්ලර් සහ වඩර්්දප්රස් (Blogger, LiveJournal, 

Tumblr and WordPress.) වැි බ්දලාේ ිමර්ාණය කිරීම, ගෙඩා කිරීම සහ දෙොගැනීම 

සඳහා කැපවූ දවබ් අඩවි වලෙ බ්දලාේ පිහිටුවා ඇත. 

 

බ්දලාේ අන්නතගර්තය එක් අඛණ්ඩ ප්රවාහ පිටුවක පළ කිරීේ දලස දහෝ ලැයිස්තු වශ්ලීය 

ආකෘතියකින්න සකස් කර ඇති පිටු එකක් දහෝ වැඩි ගණනක් හරහා ළඟා විය හැකි ති මාතෘකා 

වල පළ කිරීේ පශ්්චාත් මාතෘකා සෙැඳි, උපුටා ගැනීේ සහ අොළ ටැේ දලස දිස්විය හැකිය. 

සියලුම දපෝස්ේ දහෝ දපෝස්ේ සඳහා සෙැඳි සාමානයදයන්න ප්රතිදලෝම කාලානුර්ක්මික පිළිදවලින්න 

පාඨකයන්නට ෙශ්ර්නය දේ. 

 

 

චැේ (chat) 

 

චැේ යන්නදනන්න අෙහස් කරන්නදන්න අන්නතජර්ාලය හරහා සන්නිදේෙනය, අන්නතර් ක්රියා කිරීම සහ/ 

දහෝ පණිවිඩ හුවමාරු කර ගැනීදේ ක්රියාවලියයි. චැේ-සක්රීය දස්වාවක් දහෝ මෘදුකාංගයක් 

හරහා සන්නිදේෙනය කරන පුද්ගලයින්න දෙදෙදනකු දහෝ වැඩි ගණනක් එයට සේෙන්නධ් දේ. 

 

දමය එදිදනො ජීවිතදේදී චැේ කිරීම චැේ කිරීම, දහෝ අන්නතජර්ාල චැේ දලසෙ හැඳින්නදේ. 

 

චැේ අන්නතජර්ාලය හරහා දපළ, වාචික, ශ්රවය, ෙෘශ්ය දහෝ ශ්රවය ෙෘශ්ය (Audio/Visual) 

සන්නිදේෙනය හරහා ලො දිය හැකිය. දඩස්ක්දටාප එකක් හරහා සිදු කරන්නදන්න නේ, චැේ 

සඳහා අන්නතජර්ාල රිදල් චැේ (Internet Relay Chat (IRC)) දහෝ ක්ෂණික මැදසන්නජර් 

දයදුමක් සඳහා සහාය වන මෘදුකාංගයක් අවශ්ය දේ, එහිදී මධ්යම දස්වාොයකදයක් විවිධ් 

අවසන්න පරිශීලක දස්වාොයකයින්න අතර චැේ සන්නිදේෙනය කළමනාකරණය කරයි. 

 

වලංගු ඊදේල් ලිපිනයක් සමඟ පරිශීලකයින්න ලියාපදිංචි වීමට අවශ්ය සෙැඳි චැේ දස්වා ෙ ඇත. 

ලියාපදිංචි වීදමන්න පසුව, පරිශීලකදයකුට කණ්ඩායේ කතාෙස් කාමරයකට සේෙන්නධ් වීමට 

දහෝ දවනත් පුද්ගලදයකුට පුද්ගලික පණිවිඩයක් යැවීමට හැකිය. සෙැඳි චැේ දස්වාවල 

සමස්ත සන්නිදේෙන ක්රියාවලීන්න කළමනාකරණය කරන අරමුණු වලින්න සාෙන ලෙ චැේ 

අතුරුමුහුණත් ඇත. 
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4.2.2 වෙික අවශ්යතා සෙහා නව මාධ්ය හා සමාජ මාධ්ය භාවිතාකිරීම 

 

අන්නතර් ජාලයට පිවිස දවබ් අඩයියකට පිවිදසන්නදන්න දකදසේ? 

 

දමහිදී ඔෙට අන්නතර් ජාල පහසුකේ සහිත පරිගණකයක්, ස්මාර් ට ජංගම දුරකථනයක්, ටැබ් යන්නරයක්, 

ලැපදටාප පරිගණකයක් දහෝ අන්නතර් ජාලයට සේෙන්නධ්වීමට හැකි උපකරණයක් අවශ්යදේ. අොල 

උපකරණය ක්රියාත්මක කර එහි ඇති දවබ් අතිරික්සුවක (Webbrowser“Chrome,Firefox,Internet

explorer,Opera,Safari”) සහය අවශ්ය දේ. ෙැන්න ඔෙ ඉහත සෙහන්න සියලු ෙෑ සේූර් ණ කරගත්තා යැයි 

අපි සිතමු. 

 

දවබ් අතිරික්සුව දමදලස විවෘත්ත (Click and Open) කරන්නන (දමහිදී මම Firefox දවබ් අතිරික්සුව 

දයාොදගන ඇත). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දමහි ෙක්වා ඇති පරිදි අපි දසවුේ යන්නරයකට ෙැන්න පිවිදසමු. ඒ සෙහා මම දමහිදී google දසවුේ 

යන්නරයට අොලව ශ්රී ලංකාදේ දසවුේ පිටුවට  (www.google.lk) අොල නම දමදලස යතුරුලියනය කර 

ඇත. ඉන්නපසුව යතුරුපුවරුදවහි Enter යතුර ඔෙන්නන. එවිට පහත සෙහන්න පරිදි ඔෙට දිස්දේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click 
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එදලස Click කිරීම මගින්න ඔෙට ෙැන්න පහත කවුලුව විවෘතදේ. 

 

ඉන්නපසුව පහත සෙහන්න පරිදි ඔෙට අවශ්ය දතාරතුරු දමදලස දසවුේ යන්නරය තුල යතුරු ලියනය කරන්නන. 

දමහිදී අපි අධ්යාපන අමතයංශ් දවබ් අඩවියට පිවිදසන්නදන්න දකදස්ෙැයි විමසමු. දමහිදී මා විසින්න සිංහල 

යුිදකා් දයාො යතුරු ලියනය කර ඇත. එදිදනො ජීවිතදේදී ඉංග්රීසි යතුරුකරණදයන්න දසයුේ කටයුතු කිරීම 

වඩාත් සුදුසු දේ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉන්න පසු ෙක්වා ඇති පරිදි Click කිරීම තුලින්න අධ්යාපන අමතයංශ් දවබ් අඩවිය දවත පිවිසිය හැක. 

 

Click 
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පුද්ගලික විෙුත් තැපැල් ලිපිනයක් සකස ්කරන්නදන්න දකදසේ? 

දමහිදී ඔෙට අන්නතර් ජාල පහසුකේ සහිත පරිගණකයක්, ස්මාර් ට ජංගම දුරකථනයක්, ටැබ් යන්නරයක්, 

ලැපදටාප පරිගණකයක් දහෝ අන්නතර් ජාලයට සේෙන්නධ්වීමට හැකි උපකරණයක් අවශ්යදේ. අොල උපකරණය 

ක්රියාත්මක කර එහි ඇති දවබ් අතිරික්සුවක (Webbrowser “Chrome,Firefox, Internet explorer,Opera,

Safari”) සහය අවශ්ය දේ. ෙැන්න ඔෙ ඉහත සෙහන්න සියලු ෙෑ සේූර් ණ කරගත්තා යැයි අපි සිතමු.  

 

දවබ් අතිරික්සුව විවෘත්ත (Click and Open) කරන්නන (දමහිදී මම Firefox දවබ් අතිරික්සුව දයාොදගන ඇත). 

ඉන්නපසු අපි දසවුේ යන්නරයකට ෙැන්න පිවිදසමු. ඒ සෙහා මම දමහිදී google දසවුේ යන්නරයට අොලව ශ්රී ලංකාදේ 

දසවුේ පිටුවට  (www.google.lk) අොල නම දමදලස යතුරුලියනය කර ඇත. ඉන්නපසුව යතුරුපුවරුදවහි Enter 

යතුර ඔෙන්නන. ඉන්න පසු ලැදෙන කවුලුදවහි Gmail යන්නන click කරන්නන. දමහිදිී අපි Gmail ගිණුමක් සකසන 

ආකාරය අධ්යයනය කරමු.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click 
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එදස් Click කිරීදමන්න ඔෙට පහත කවුලුව දිස්දේ. එහි Create account යන්නන Click කරන්නන. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉන්න පසු පහත කවුලුව විවෘත්ත දේ. එහි  For myself යන්නන Click කරන්නන. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

එදස් click කිරීම මගින්න පහත ෙැක්දවන දපෝරමය සහිත කවුලුව විවෘත දේ. පහත ෙක්වා ඇති පරිදි එහි සියලුම 

ෙෑ  (මුල් නම, දෙවන නම, විෙුත් ලිපිනය දිස්විය යුතු ආකාරය (දොදහෝවිට දමය මුල් නම හා දෙවන නම 

දයදූ පසු ස්වයංක්රීයව අොල දකාටුව තුල දිස්දේ. එදස් දිස්දවන නම දහෝ ඔෙට කැමති නමක් දමහි විෙුත් 

ලිපිනය දලස දයාො ගත හැකිය. විෙුත් ලිපින නාමය එකිදනකට එකක් දවනස් විය යුතු ිසා ස්වයංක්රීයව 

අපට ලො දෙන ලිපිනය ලො ගන්නදන්නනේ වඩා සුදුසු යැයි මම සිතමි), හා ශ්ක්තිමත් මුර පෙයක් (දමහිදී මුර 

පෙයට අකුරු (කැපිටල් හා සිේපල්), සංදක්ත, ඉලක්කේ, දයාොගත හැක))යතුරුලියනය කර පුරවා Next 

යන්නන click කරන්නන. 

Click 

Click 
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ඉන්න පසු පහත කවුලුව දිස්දේ. එහිෙ දිස්දවන දපෝරමයට අොල සියලු විස්තර පුරවන්නන (දුරකථන අංකය 

(දමහිදී ජංගම දුරකථන අංකයක් ලො දීම වඩා පහසුදේ. ඒ මක්ෙයත් google සමාගම විසින්න අපහට දකටි 

පණිවුඩයක් ඔස්දස් තහවුරු කිරීදේ අංකයක් ලො දෙන ෙැවිි) , Recovery email address (දමහිදී ඔෙදේ 

යහලුවකුදේ විෙුත් ලිපිනයක් ලො දෙන්නන. පසුකාලීනව දමය ඔෙට ආරක්ෂක හූන්නට උපකාරීදේ), උපන්න 

දිනය, හා ස්ී පුරුෂ භාවය). ඉන්න පසු Next යන්නන click කරන්නන. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click 

Click 
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හ/මිද්දෙණිය මහා විෙයාලය - මිද්දෙණිය 
pddlakmal@gmail.com 

ඉන්න පසු ලැදෙන කවුලුදවහි Send යන්නන click කරන්නන. එවිට ඔෙදේ ජංගම දුරකථනයට දකටිපිවුඩයක් 

ඔස්දස් තහවුරු කිරීදේ අංකයක් ලැදෙනු ඇත.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

එදස් ලැදෙන අංකය Enter Verification code යන ස්ථානදයහි දමදලස යතුරු ලියනය කරන්නන. ඉන්න පසු 

Verify යන්නන click කරන්නන. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click 

Click 
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B.Tech (Multimedia & Web Technology), Dip In ICT – NVQ Level 5 

හ/මිද්දෙණිය මහා විෙයාලය - මිද්දෙණිය 
pddlakmal@gmail.com 

ෙැන්න ඔෙට තවත් කවුලුවක් විවෘත්ත දේ. ඉන්න පසු Yes, I’m in යන ස්ථානය click කරන්නන. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ෙැන්න ඔදබ් ගිනුම සැකසීදේ කටයුතු දොදහෝ දුරට ිමවී ඇත. දමහිදී ෙන්න ඔෙට I agree යන්නන Click කර 

ලැදෙන උපදෙස ්කවුලුදවහිෙ Next යන්නන Click කර, ඉන්න පසුව අවසාදනට ලැදෙන උපදෙස ්කවුලුදවහි Ok 

යන්නන Click කර ඔෙදේ විෙුත් තැපැල් ලිපිණයට පිවිසිය හැක. 

 

 

 

Click 

Click 



 

පී.ඩී.ඩී. ලක්මාල්  
B.Tech (Multimedia & Web Technology), Dip In ICT – NVQ Level 5 
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Click 
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හ/මිද්දෙණිය මහා විෙයාලය - මිද්දෙණිය 
pddlakmal@gmail.com 

අවසානදයහි ඔෙදේ විෙුත් තැපැල් ලිපිණදයහි කවුලුව දමදලස දිස්දවනු ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

පී.ඩී.ඩී. ලක්මාල්  
B.Tech (Multimedia & Web Technology), Dip In ICT – NVQ Level 5 

හ/මිද්දෙණිය මහා විෙයාලය - මිද්දෙණිය 
pddlakmal@gmail.com 

විෙුත් තැපෑලක් ඇමුණුමක් සහිතව යවන්නදන්න දකදසේ? 

 

එදිදනො ජීවිතදේ විවිධ් අවස්ථාවන්නී දපෞද්ගලික හා රාජකාරීමය කටයුතු සෙහා ඊ දේල් භාවිතා කිරීමට අපට 

සිදුදේ. එදස් ඊ දමල් එකක් ඇමුණුමක් සහිතව යවන ආකාරය දමමගින්න ඔෙට උදගන ගත හැක. 

අන්නතර් ජාලයට සේෙන්නධ් වී Gmail දවත දගාස් පහත පරදි Email or Phone යන ස්ථානයට ඔෙදේ විෙුත් 

තැපැල් ලිපිනය යතුරුලියනය කරන්නන. ඉන්න පසු next යන්නන click කරන්නන. 

 

ෙැන්න ඔෙට ලැදෙන කවුලුදවහි Enter your password යන ස්ථානයට මුර පෙය දයාො ඉන්න පසු next යන්නන 

click කරන්නන. එවිට ඔෙදේ ගිනුමට ූරණය විය හැකිය. 

 

Click 

Click 
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හ/මිද්දෙණිය මහා විෙයාලය - මිද්දෙණිය 
pddlakmal@gmail.com 

ූරණය වීදමන්න පසු පහත පරිදි Compose යන ස්ථානය click කරන්නන. එවිට කවුලුදේ ෙකුණු පසින්න පහත 

ෙැක්දවන පරිදි ඊ දේල් යැවීම සෙහා අවශ්ය කවුලුව දිදස් දේ. එහි දි To යන ස්ථානදයහි ලොන්නනාදේ විෙුත් 

තැපැල් ලිපිනය ෙ Subject යන ස්ථානදයහි මාතෘකාවෙ අපට සටහන්නළ හැක. ඉන්න පසු අවශ්ය ලියුම දහෝ 

පණිවුඩය යතුරු ලියනය කර ගත හැක. ඇමුණුමක් රහිතව යවන්නදන්නනේ Send යන්නන click කර විට ඔෙදේ ඊ 

දේල් එක සාථර්කව අොල පුද්ගලයා දවත ලැදෙනු ඇත.  
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Click 
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හ/මිද්දෙණිය මහා විෙයාලය - මිද්දෙණිය 
pddlakmal@gmail.com 

දමම ලිපිය ඇමුණුමක් (පින්නූර, හඩ පට, වීඩිදයෝ පට, විවිධ් ලිපි දල්ඛන) සහිතව යැවීම සෙහා දමදලස 

ෙැක්විය හැකිය. ඒ සෙහා පයිල් ඇමුණුේ කටුවක රූපය ඇති (Attach Files)  ස්ථානය click කරන්නන. එවිට පහත 

ෙැක්දවන පරිදි කවුලුවක් විවෘත දේ. එහිදී ඔෙට අවශ්ය ස්ථානයට දගාස් අවශ්ය ඇමුණුම දතෝරා Open යන්නන 

click කරන්නන. 
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ඉන්න පසු පහත පරිදි ඇමුණුම අපදේ ඊ දේල් එකට සේෙන්නධ් වී ඇති ආකාරය පහත පරිදි දිස්දේ. ඉන්න පසු අපිට 

send දොත්තම click කල විට ඊ දේල් එක යැවිය හැක. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click 



 

පී.ඩී.ඩී. ලක්මාල්  
B.Tech (Multimedia & Web Technology), Dip In ICT – NVQ Level 5 
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බ්දලාේ අඩවියක් ිමර්ාණය කරගන්නදන්න දකදසේ යන්නන විමසා ෙලමු. 

දමහිදී පළමුව අන්නතරජාල සේෙන්නධ්තාවක් සහිත පරිගණකයකින්න ඔෙදේ Gmail ගිණිමුට ූරණය (Logging) 

වන්නන. ඉන්න පසු දවබ් අතිරික්සුදවහි (Browser) එදකහි අලුතින්න Tab එකක් Open කර පහත පරිදි බ්දලාේ 

අඩවිය සෑදීමට පිවිසිය යුතු දවබ් අඩවිය type කරන්නන. (දමහිදී ඔෙදේ විෙුත් තැපැල් ලිපිනය ූරණව වූ Tab 

එක හා බ්දලාේ ලිපිනයට පිවිදසන Tab එක, එකම අතිරික්සුදවහි (Browser) තිබීම ඔෙට පහසුවක් දගන 

දෙයි) 

 

www.blogger.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉන්න පසු ඔෙට පහත පරිදි කවුලුවක් ෙරශ්නය දේ. එහි Create Your Blog යන්නන click කරන්නන. 
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ෙැන්න ඔෙට පහත පරිදි කවුලුවක් ෙරශ්නය දේ. එහිදි නැවතත් ඔෙදේ විෙුත් තැපැල් ලිපිනය හා මුර පෙය 

ිවැරදිව දයාෙන්නන. ඉන්න පසු Next  Click කරන්නන. 

 

 

ෙැන්න ඔෙට පහත පරිදි කවුලුවක් විවෘත්ත දේ. එහිදි Display Name යන ස්ථානයට ඔදෙේ බ්දලාේ අඩවිදේ 

ෙරශ්නය විය යුතු කැමති නම/ මාතෘකාවක් Type කර Create to blogger යන ස්ථානය Click කරන්නන .  

 

 

එදස් කිරීම තුලින්න පහත පරිදි කවුලුවක් විවෘත්ත දේ. එහි Create a New Blog යන ස්ථානය Click කරන්නන . 
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pddlakmal@gmail.com 

 

 

 

ෙැන්න බ්දලාේ අඩවිදයහි මාතෘකාව (Title), ලිපිනය (Blog address) type කල හැක (උො 

abcd.blogspot.com). ඉන්න පසු අපට අවශ්ය දත්මාවක් (Theme) දතෝරා create blog යන්නන Clickකරන්නන. 
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හ/මිද්දෙණිය මහා විෙයාලය - මිද්දෙණිය 
pddlakmal@gmail.com 

ෙැන්න ඔෙදේ බ්දලාේ අඩවිය ිමර්ාණව වී ඇත. පහත කවුලු ඒ සමගම විවෘත්ත දේ. ඔෙට අවශ්ය ලිපි, 

දතාරතුරු පල කිරීම සෙහා New Post යන්නන Click කරන්නන.  

 

 

ලැෙදන කවුලුදවහි අවශ්ය දද් type කරන්නන. කැමතිනේ පින්නූර ෙ එකතු කළ හැක. එදලස සියල්ල එකතු 

කරගත් පසු Publish Click කිරන්නන.  
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ෙැන්න ඔෙදේ බ්දලාේ ලිපිනය යහලුවන්න අතර හුවමාරු කරගන්නන. එවිට ඔෙදේ දතාරතුරු යහලුවන්නට ෙලා ගත 

හැක. 
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හ/මිද්දෙණිය මහා විෙයාලය - මිද්දෙණිය 
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අන්නතර් ජාලදේ ඇති ඉංග්රීසි භාෂාදවන ඇති ලිපියක් දහෝ දතාරතුරක් අන්නතර් ජාලය හරහා සංහලට 

පරිවථර්නය කරගන්නදන්න දකදසේ යන්නන ෙැන්න අපි විමසා ෙලමු. 

අන්නතර් ජාලදේ ඇති දොදහෝ ලිපි දල්ඛන ඇත්දත් ඉංග්රීසි භාෂාදවන්නය. ඒවාදේ අධ්යාපන කටයුතු සෙහා 

දෙදහවින්න උපකාරී වන කරුණු රාශියක් අඩංගුව ඇත. ෙැන්න අපි ෙලමු එවැි ලිපියක් දකදස්ෙ සිංහලට අන්නතර් 

ජාලය ඔදස් පරිවථර්නය කරගන්නදන්න දකදස්ෙ කියා. දේ සොහා අන්නතර් ජාලයට සේෙන්නධ් වී google දසවුේ 

යන්නරයට පිවිදසන්නන. ෙැන්න එහි පහත රූපසටහදන්න ෙක්වා ඇති පිරිදි english to sinhala translation දලස 

යතුරු කරණය කරන්නන.  ඉන්න පසු Enter key එක දහෝ  google search යන්නන click කරන්නන. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ෙැන්න ඔෙට පහත ෙක්වා ඇති පරිදි කවුලුවක් විවෘත දේ. එහි විවිධ්ාකාරදේ භාෂා හුවමාරු ර්ක්ම ෙක්නට ලැදබ්. 

එදහත් මා දමම අවස්ථාදේදී දයාොගනු ලෙන්නදන්න google විසින්නම ලො දෙන භාෂා හුවමාරු ර්ක්මයයි. 

Click 
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දමහි Enter text යන ස්ථානයට අපට පරිවථර්නය කිරීමට අවශ්ය ඉංග්රීසි ලිපිය copy දහෝ යතුරු කරණය 

කරන්නන. එවිට ඔෙට Translation දකාටසින්න සිංහදලන්න පරිවථර්නය වූ ලිපිය දිස්දේ. දමහිදී හඩ මගින්නෙ 

පරිවථර්නය කිරීමට හැකියාව ඇත. ඒ සෙහා මයිර්ක්දපෝනයක සංදක්තය ඇති අයිදකානය දයාොගත හැක. 

 

අන්නතර් ජාලය ඔසද්ස ්පින්නූරයක්, වීඩිදයෝවක්, හඩ පටයක් දසවීම හා ොගත කරන්නදන්න දකදසේ? 

අන්නතර් ජාලය ඔස්දස් අපදේ අධ්යාපන කටයුතු සෙහා දෙදහවින්න උපකාර ලො ගත හැක. විවිධ් දතාරතුරු 

වදේම අපහට පින්නූර, වීඩිදයෝ, හඩ පට වැි ෙෑ ෙ ොගත කරගත හැක. ඒ සෙහා දසවුේ යන්නරයක සහය 

ලොගත යතු අතර එම දසවුේ යන්නරය තුල අපට අවශ්ය දෙය යතුරුකරණය කර ඉන්න පසු Enter key එක දහෝ  

google search යන්නන click කරන්නන. 

 

Click 
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ෙැන්න ඔෙට පහත කවුලුව විවෘත දේ. එහිදී ඔෙට ක්වා ඇති පරිෙ Images යන්නන click කරන්නන. එවිට පින්නූර 

දිස්දවනු ඇත. 

 

 

 

ඉන්නපසු අවශ්ය පින්නූරය මත Click කරන්නන. එවිට පහත පරිදි දිස්දේ. 

 

Click 
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ෙැන්න එම පින්නූරය මත right click කර save image as යන විධ්ානය ලො දෙන්නන.  

 

ෙැන්න ඔෙට පහත පරිදි අොල පින්නූර භාගතකල යුතු ස්ථානය දතෝරා save click කරන්නන. එවිට අොල පින්නූරය 

භාගත කල හැක. 
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we.huS 
 

1. úμq;a ;eme,a .sKqula ilia lrkak' ta u`.ska f;dr;=rla heùug lghq;= lrkak' 
2. .=re Nj;df.a o iyfhda.h ,nd .ksñka udOH iudch i|yd íf,d.a wvúhla 

ks¾udKh 
3. lrkak' 
4. fiùï hka;%hla wdOdrfhka ckudOHg iïnkaO jeo.;a f;dr;=rla úoHq;a ;eme,a 

.sKqula u`.ska .=reNj;dg hjkak' 
 

 

 

 

 

 

Click 


