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ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන  ොක්ෂණය 

10 තරේණිය (2021) 

අ යවශ්ය අන්න ර්ග ය  

නිපුණතොවය නිපුණතො මට්ටම අන්තතර්ගතය ඉතගනුේ ඵල කොලතේෙ  

1.තතොරතුරු තලෝකතේ 
පරිගණකයට ඇති 
ස්ථොනය විමර්ශනය 
කරයි 

 

 

1.1  ජොතික සංවර්ධ්නය 
සඳහො තතොරතුරු හො 
සන්තනිතේෙන 
තොක්ෂණ ෙොයකත්වය 
සහ බලපෑම 
විමර්ශනය කරයි 

● සමොජය තුළ තතොරතුරු හො සන්තනිතේෙන 

තොක්ෂණතේ භොවිතය 

[ඉ-රොජයය, කෘෂිකර්මොන්තතය, ඉ-තසෞඛ්ය, 

ඉ-ඉතගනුම, කර්මොන්තත, විතනෝෙොස්වොෙය, 

ඉ-වොණිජ 

● අංකිත තබදුම (Digital Divide) 

● ඉතලක්තරොනික අපද්රවය ආරක්ෂොකොරීව 

බැහැර කිරීම 

● රැකියො අවස්ථො  

 

● වැඩ තලෝකතේ විවිධ් ක්තෂ්ත්ර තුළ 

තතොරතුරු හො සන්තනිතේෙන 

තොක්ෂණය භොවිතය විවරණය කරයි 

●  තතොරතුරු හො සන්තනිතේෙන 

තොක්ෂණය භොවිතතේ සෘණොත්මක 

අංශ පැහැදිළි කරයි 

● වත්මන්ත සමොජය තුළ රැකියො අවස්ථො 

තකතරහි තතොරතුරු හො සන්තනිතේෙන 

තොක්ෂණය භොවිතය පැහදිළි කරයි 
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1.2 ෙත්ත තතොරතුරු බවට 
පරිවර්තනය කිරීතේ 
පද්ධ්තියක් තලස 
පරිගණකය 
විමර්ශනය කරයි 

● පද්ධ්තියක සංරචක 

o ආෙොන 

o සැකසුම 

o ප්රතිෙොන 

● තතොරතුරු පද්ධ්තියක ප්රධ්ොන 

සංරචක ආශ්රතයන්ත එහි 

ක්රියොකොරීත්වය විවරණය කරයි 
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1.3 පරිගණකතේ ප්රධ්ොන 
සංවර්ධ්න අවස්ථො 
හඳුනො ගැනීමට එහි 
පරිණොමය ගතේෂණය 
කරයි 

● සකසනතේ තොක්ෂණය සමග පරිගණක 

පරිණොමය  

o රික්තක නලය (Vacuum tube)  

o රොන්තිස්ටරය (Transistor)  

o  සංගෘහිත පරිපථ (Integrated 

circuits): LSIC,VLIC 

● පද්ධ්ති ලොක්ෂණිකවල වැඩි දියුණු වීේ 

o ප්රමොණය  

● පරිගණක පරිණොමතේ මං සලකුණු 

විස්තර කරයි    

● පරිණොමය සමග පද්ධ්ති 

ලොක්ෂණිකවල වැඩි දියුණුවීේ 

සොකච්ඡො කරයි 
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o තේගය 

o ධ්ොරිතොව 

o නිරවෙයතොවය 

o කොර්යක්ෂමතොව 

2. පරිගණක ෙෘඩොංග 
තතෝරොතගන භොවිත 
කරයි  
 

2.1 විවිධ් ක්රම භොවිතතයන්ත 

පරිගණක 

වර්ීකරණය ිදු කරයි 

● පරිගණක වර්ීකරණය  

o මහො පරිගණක (Main frame), කුඩො 

පරිගණක( Mini computer ), ක්ුද්ර 

පරිගණක (Micro computer , සුපිරි 

පරිගණක (Supercomputer) 

 o අංකිත (Digital), ප්රතිසම (analog) සහ 

තෙමුහුේ (hybrid) 

● විවිධ් පන්තතිවලට අයත් පරිගණක 

පිළිබඳ තකටිතයන්ත පැහැදිළි කරයි 
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2.2 කොර්යය අනුව 

පරිගණක පිළිබඳ 

ගතේෂණයක තයතෙයි 

• පරිගණක හො එහි පර්යන්තත 

උපකරණවල කොර්යයන්ත 

o ආෙොන  

o  සැකසුේ   
o ප්රතිෙොන  
o ආචයන 
o  සන්තනිතේෙනය 

• ගලොයොතේ පථ (flow paths) සමග 

පරිගණක පද්ධ්තිතේ කැටි සටහන 

● පරිගණක පද්ධ්තියක සංඝටක සහ 

ඒවොතේ කොර්ය හඳුනොතගන විස්තර 

කරයි 

● පරිගණක පද්ධ්තිතේ සංඥො ගැලීේ 

පැහැදිළි කරයි 
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2.3 පරිශීලක අවශයතොවය 

අනුව පරිගණක සහ 

පර්යන්තත  උපොංග 

තතෝරයි 

● පරිගණකය සහ එහි පර්යන්තත උපොංගවල 

මූලික පිරිවිතර 

 සකසනතේ ප්රරූපය සහ තේගය 

o ෙෘඩ තැටිතේ ධ්ොරිතොවය  

o ප්රෙර්ශකතේ පිරිවිතර  

o VGA කොඩ් පත සහ ශබ්ෙ පත 
(sound card) 

● තොක්ෂණික පිරිවිතර පෙනේ කර තගන, 

පරිශීලකතේ අවශයතොවයන්ත හඳුනො 

ගනියි 
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o සසේභොවී ප්රතේශ මතකතේ 
(RAM) පිරිවිතර 

• වගකීේ සහතිකය 

• අන්තතර්ගත මෘදුකොංග 

• අතලවිතයන්ත පසු තස්වය 

2.4 පරිගණකයක මූලික 

සංරචක හඳුනොතගන 

ඒවො පරිගණකයට 

සේබන්තධ් කරයි 

● මූලික පරිගණක සංරචක: යතුරුපුවරුව, 

මූිකය, පද්ධ්ති එකකය සහ ප්රෙර්ශකය 

● තකතවණි 

o PS/2 තකතවණිය  

o තශ්්රණිගත තකතවණිය (Serial port)  

o සමොන්තතරගත තකතවණිය  (Parallel 

port ) 

o USB තකතවණිය  

o RJ45 තකතවණිය 

o වීඩිතයෝ තකතවණිය (Video port)

  

● පරිගණකතේ මූලික තභෞතික 

සංරචක විස්තර කරයි 

● පරිගණකතේ තකතවණිවල කොර්යය 

විස්තර කරයි 
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2.5 ප්රශස්ත සන්තනි තේෙනය 

සඳහො, පරිගණක 

ජොලවල වොි හො අවොි 

විමසො බලයි  

● පරිගණක ජොලවල අවශයතොවය 

● පරිගණක ජොලයක සංරචක 

o ජොල අතුරුමුහුණත් පත (NIC) 

o අභයන්තතර හො බොහිර උපොංග  

o සේතේෂණ මොධ්යය 

- රැහැන්ත සහිත(guided) :(twisted 

pair, coaxial, fiber optics) 

- රැහැන්ත රහිත (unguided)  

o තමොඩමය (MODEM), නොභිය ( 

hub), ස්විචය (switch), මංහසුරුව ( 

router)  

● පරිගණක ජොල ප්රරූප 

o ස්ථොනීය තපතෙස් ජොලය (LAN) 

● ජොලවල අවශයතොවය පැහැදිළි කරයි 

● ජොලයක තභෞතික සැලසුම විස්තර 

කරයි 

● ජොලවල වොෙ විෂයයන්ත (issues) 

සොකච්ඡො කරයි 

● පරිගණක ජොල හරහො පණිවුඩ යවයි 

● පරිගණක ජොල හරහො සේපත් තබෙො 

හෙො ගනියි 

03 
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o නොගරික තපතෙස් ජොලය (MAN)  

o පුලුල් තපතෙස් ජොලය (WAN)   

● ජොලකරණතේ වොි හො අවොි 

● පරිගණක ජොලයක් හරහො පණිවුඩ යැවීම 

● සේපත් තබෙො ගැනීම (මෘදුකොංග, තගොනු 

බහලුේ, තගොනු, CD drive, මුද්රකය ආදිය 

3. තභෞතික 
පරිගණනතේ කුසලතො 
වැඩි දියුණු කර ගනියි 

 

3.1 සරල අංකිත පද්ධ්ති 

ක්රතල්ඛ්ණය කරයි 

(Micro controller 

based kit) 

● සංතේෙක ඇසුරින්ත ිදුතකතරන ආෙොන 

හඳුනො ගැනීම සඳහො ක්රමතල්ඛ් 

සංවර්ධ්නය 

● සරල සංතේෙකවල, Actuators පොලන 

සඳහො  ක්රමතල්ඛ් සංවර්ධ්නය 

● සංතේෙක ඇසුරින්ත ිදුතකතරන 

ආෙොන හඳුනො ගැනීම සඳහො 

ක්රමතල්ඛ් සංවර්ධ්නය කරයි 

● සරල සංතේෙකවල, Actuators 

පොලන සඳහො  ක්රමතල්ඛ් සංවර්ධ්නය 

කරයි 
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4. පරිගණක 
පද්ධ්තියක ෙත්ත 
නිරූපනය වන සඳහො 
භොවිත වන ක්රම 
ගතේශනය කරයි 

4.1 පරිගණක පද්ධ්තියක 

ෙත්ත නිරූපනය සඳහො 

ද්වීමය සංඛ්යො 

පද්ධ්තිය භොවිත කරයි 

● පරිගණකවල ෙත්ත නිරූපනය 

● ෙවීමය සංඛ්යො පද්ධ්තිය 

● උපරිම සහ අවම තවතසි 

බිටුව/සංඛ්යොංකය (Bit/Digit) 

● ෙත්ත, අවස්ථො තෙකකින්ත නිරූපණය 

කළ හැකි බව විස්තර කරයි 

● ධ්න ෙශම නිඛිල ද්වීමය ආකොරතයන්ත 

නිරූපනය කරයි 
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4.2  විවිධ් සංඛ්යො පද්ධ්ති 

අතර පරිවර්තනය ිදු 

කරයි 

● සංඛ්යො පද්ධ්ති 

ෙශමය, ද්වීමය, අෂ්ටමය, ෂඩ් ෙශමය 

● සංඛ්යො පද්ධ්ති පරිවර්තන ක්රම (ධ්න 

නිඛිල පමණි) 

● සංඛ්යො පද්ධ්ති පැහැදිළි කරයි 

● ෙශමය සංඛ්යො, ද්විමය, අෂ්ටමය සහ 

ෂඩ් ෙශමයවලට පරිවර්තනය කරයි 

● ද්වීමය සංඛ්යො, ෙශමය, අෂ්ටමය  සහ 

ෂඩ් ෙශමයවලට පරිවර්තනය කරයි 

● ෙශමය,  අෂ්ටමය සහ ෂඩ් ෙශමය 

සංඛ්යො ද්වීමයවලට පරිවර්තනය 

කරයි 

03 

4.3 ෙත්ත ආචයනතේ 

ධ්ොරිතොවය නිශ්චය 

කරයි 

● මිනුේ ඒකක: Bit, Byte, Kilobyte, 

Mega Byte, Giga Byte, Tera Byte 

● විවිධ් ආචයන උපොංගවල 

ධ්ොරිතොවයන්තතේ අනුක්රමය: නිිිහිත 

● ධ්ොරිතො ඒකක, බයිට අනුසොරතයන්ත 

විස්තර කරයි 

● විවිධ් ආචයන උපොංගවල ධ්ොරිතො 

සසඳයි   

01 
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මතකය (Cache memory), සසේභොවී 

ප්රතේශ මකනය (RAM), පඨන මොත්ර 

මතකය (ROM), ෙොඩ තැටිය, සංගෘහිත 

තැටිය (Compact Disk), USB ධ්ොවකය 

 

4.4 පරිගණකවල තක්තණ 

පද්ධ්ති ගතේශණය 

කරයි 

● BCD   

● EBCDIC 

● ASCII 

● Unicode 

● විවිධ් තක්තන පද්ධ්ති භොවිතො වන 

ආකොරය පැහැදිළි කරයි 

● එක් එක් පද්ධ්තිතේ සීමොවන්ත 

පැහැදිළි කරයි 
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5. බූලීයොනු තර්කය 
තයොෙොතගන තොර්කික 
ද්වොර ඵලෙොයී තලස 
භොවිත කරයි 

5.1 මූලික තොර්කික 

කොරක හඳුනොතගන 

ඒවොතේ ක්රියොව පහෙො දීමට 

සතයතො වගු නිර්මොණය 

කරයි 

● කොරක: AND, OR, NOT, NAND,NOR   

● සතයතො වගු හඳුන්තවො දීම (උපරිම ආෙොන 

තුනක් සඳහො) 

● තොර්කික ද්වොරවල ක්රියොකොරිත්වය 

පැහැදිලි කරයි 

● තොර්කික තමතහයුේ සඳහො සතයතො 

වගු නිර්මොණය කරයි 

02 

5.2 බූලියොනු තොර්කික 

සංකල්ප භොවිත කර 

එදිතනෙො ජීවිතතේ සරල 

ගැටලුවලට විසඳුේ 

තසොයයි 

● සැබෑ ජීවිතතේ සරල ගැටළු විසඳිම සඳහො 

තර්ක  නිර්මොණය 

● බූලියන්ත තර්කය තයොෙො ගැනීතමන්ත 

සරල ගැටළු සඳහො විසඳුේ නිරූපනය 

කිරීම සඳහො කැටි සටහන්ත (Block 

diagrams) නිර්මොණය කරයි 

● කැටි සටහන්ත (Block diagrams) 

තොර්කික සටහන්ත බවට පරිවර්තනය 

කරයි 
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6 තමතහයුේ  
පද්ධ්ති ඵලෙොයි තලස 
තයොෙො ගනියි 

6.1 වර්ගය, කොර්යයන්ත, 

වොි  සහ ගැටළු 

ආශ්රිතව තමතහයුේ 

පද්ධ්ති ගතේෂණය 

කරයි 

● තමතහයුේ පද්ධ්ති වර්ග: 

          ඒක පරිශීලක - බහු පරිශීලක 

o බහු කොර්යය 

o තතය කොල 

o තබදුනු (distributed) 

● තමතහයුේ පද්ධ්තියක කොර්යයන්ත: 

පරිශීලක අතුරුමුහුණත සහ සේපත් 

කළමනොකරණය 

● තමතහයුේ පද්ධ්තියක කොර්යයන්ත 

පැහැදිලි කරයි 

● තමතහයුේ පද්ධ්තියක උපතයෝගිතො 

කොර්යයන්ත පැහැදිලි කරයි 
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o තමතහයුේ පද්ධ්තිතයහි ප්රතිලොභ 

o තමතහයුේ පද්ධ්තියක උපතයෝී 

(utility) කොර්යයන්ත:  

තකොටස් කිරීම (Partitioning) 

ආකෘතිකරණය (Formatting), 

ප්රතිභොගිකරණය Defragmentation 

 

6.2 තමතහයුේ පද්ධ්ති 

භොවිත කර තගොනු සහ 

ත ෝල්ඩර හසුරුවයි 

● තගොනු පද්ධ්ති (file systems)  හැඳුන්තවො 

දීම 

o ධ්ොවක (drivers) 

o තගොනු බහලු (folders) 

o තගොනු සහ එහි දිගුවන්ත 

o තගොනු සහ ත ෝල්ඩර තමතහයුේ 

● තගොනු සහ ත ෝල්ඩර කොර්යයන්ත ිදු 

කරයි: නිර්මොණය, මකොෙැමීම, 

නැවත නේ කිරීම, පිටපත් කිරීම 

● අවශයතො අනුව, තල්ඛ්ණ, බහලු තුළ 

සංවිධ්ොනය කරයි 

02 

7. වෙන්ත සැකසුේ 
මෘදුකොංග භොවිතො කර 
එදිතනෙො ගැටලු විසඳයි 

 

7.1 වෙන්ත සැකසුේ 

මෘදුකොංගතේ මූලික 

ලක්ෂණ ගතේෂණය කරයි  

● තල්ඛ්ණ නිර්මොණය කිරීම, විවෘත කිරීම, 

සුරැකීම සහ වසො ෙැමීම 

● පිටු සැකසුම: කඩෙොි ප්රමොණය, මොයිේ, 

දිශොනතිය 

● තල්ඛ්න නිර්මොණය කිරීම, විවෘත 

කිරීම, සුරැකීම සහ වසො ෙැමීම ිදු 

කරයි 

01 

7.2 වෙන්ත සැකසීතේදී 

විවිධ් ආකෘතිකරණයන්ත 

භොවිත කරයි 

 

● පොඨ ආකෘතිකරණය 

● රූප: ඇතුළත් කිරීම සහ ආකෘතිකරණය 

● හැඩතල: ඇතුළත් කිරීම සහ 

ආකෘතිකරණය 

● වගු: ඇතුළත් කිරීම සහ ආකෘතිකරණය 

● තයෝගය පොඨ ආකෘතිකරණයන්ත 

තයොෙො ගනියි 

● රූප හැිරවීම හො  සරල හැඩතල 

ඇඳීම ිදු කරයි 

● ෙත්ත ඇතුළත් කිරීමට වගු 

නිර්මොණය කර වගු සංස්කරණය 

කරයි 

03 

7.3 තල්ඛ්ණ නිවැරදි කර 

මුද්රණය කරයි 

● අක්ෂර විනයොසය සහ වයොකරණ නිවැරදි 

කිරීම 

● පොඨ තසවීම හො  ආතද්ශ කිරීම 

● තල්ඛ්නයක අක්ෂර විනයොසය සහ 

වයොකරණ තෙෝෂ නිවැරදි කරයි 

● අවශය සැකසුේ සහිතව තල්ඛ්න 

මුද්රණය කරයි 

01 
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● මුද්රණ යන්තත්රය සහ මුද්රණ විකල්ප  

(පිටපත් හො පිටු පරොසය)  තතෝරොගැනීම 

7.4 තැපැල් මුසුව (Mail 

Merge)  පහසුකම 

භොවිත කරයි 

● තැපැල් මුසුව භොවිතතේ අවශයතොවය 

● තැපැල් මුසුව භොවිත කිරීතේ පියවර 

● තැපැල් මුසුව භොවිතය විස්තර කරයි 

● තැපැල් මුසුව සමඟ සරල තල්ඛ්ණ 

නිර්මොණය කරයි 

 

02 

8. පැතුරුේපත් 
භොවිතතයන්ත සරල   
සංඛ්යොත්මක ගැටළු 
විසඳයි 

8.1 පැතුරුේපතක මූලික 

ලක්ෂණ සහ 

කොර්යයන්ත පිළිබඳව 

ගතේෂණය කරයි 

● පැතුරුේපත් හඳුන්තවො දීම  

● පැතුරුේපත් මෘදුකොංගතේ අතුරු මුහුණත 

(GUI) 

● වැඩ පත්රිකොව, තීරු, තේළි සහ තකෝෂ 

● වැඩ පත්රිකොවක සැරිසැරීම 

● විවිධ් වර්ගවල ෙත්ත ඇතුළත් කිරීම 

(තල්බල, සංඛ්යො, සූත්ර) 

● ෙශම සථ්ොන (වැඩි කිරීම සහ අඩු කිරීම) 

 

 

 

● ඉතලක්තරොනික පැතුරුේපතක 

කොර්යයන්ත ලැයිස්තුගත කරයි 

● පැතුරුේපත් මෘදුකොංගතේ අතුරු 

මුහුණතතහි (GUI) විතශ්ෂොංග හඳුනො 

ගනියි 

● වැඩ පත්රිකොවක තකොටස් හඳුනො 

ගනියි 

● විවිධ් වර්ගතේ ෙත්ත ඇතුළත් කර 

සංස්කරණය කරයි 

● අවශයතො අනුව ෙශම ස්ථොන සකසයි 

02 

8.2 මූලික ගණිතමය 

තමතහයුේ සහ තපරනිමි 

(Inbuilt)  ශ්රිත 

භොවිතතයන්ත ගණනයන්ත 

ිදු කරයි 

● තකෝෂ ලිපින සහ කොරක භොවිතතයන්ත 

සරල ගණනය කිරීේ (+,  -, *,  /, ^) 

● සරල තපරනිමි (Inbuilt) ශ්රිත 

-SUM, AVERAGE, MAX, MIN, 

COUNT, COUNTA 

● ෙත්ත තත්රීම (Sort)  

● මූලික කොරක භොවිතතයන්ත ගණනය 

කිරීේ ිදු කරයි 

● ගණනය කිරීේ වලදී තකෝෂ තයොමු 

භොවිතො කරයි 

● ශ්රිත සහ එ්වොතේ පරොමිතීන්ත හඳුනො 

ගනියි 

● ගණනය කිරීේ වලදී මූලික තපරනිමි 

ශ්රිත භොවිත කරයි 

03 
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● ෙත්ත තත්රීම සඳහො පැතුරුේපත් 

මෘදුකොංග තයොෙො ගනියි 

8.3 සොතේක්ෂ එතරහි 

නිරතේක්ෂ තකෝෂ 

තයොමු තයෝගය පරිදි  

භොවිත කරයි 

● නිරතේක්ෂ සහ සොතේක්ෂ තකෝෂ තයොමු ● සොතේක්ෂ සහ නිරතේක්ෂ තකෝෂ 

ලිපින ආකොර පැහැදිලි කරයි 

● ගණනය කිරීේ වලදී ඉහත ආකොර 

තෙකම සුදුසු තලස තයොෙො ගනියි 

01 

8.4 පැතුරුේපත් භොවිත 

කර ප්රස්තොර මගින්ත ෙත්ත 

පැහැදිලි තලස ඉදිරිපත් 

කරයි 

● ප්රස්තොර: ප්රස්තොර වර්ගය, ප්රස්තොර වරණ 

● ප්රස්තොර වර්ග: 
ස්ථේභ, තීරු, තර්ඛ්ො සහ වට 

● තයෝගය ප්රස්තොර වර්ගය හඳුනො ගනියි 

● සපයො ඇති ප්රස්තොර වර්ග භොවිත කර  

ෙත්ත ඉදිරිපත් කරයි 

01 

9 ඉතලක්තරොනික 
සමර්පණ නිර්මොණය 
කිරීමට මෘදුකොංගය 
භොවිත කරයි 

9.1 බහුමොධ්ය භොවිත 

කරමින්ත ඵලෙොයී සමර්පණ 

නිර්මොණය කරයි 

● පසුබිම, කෙො පිරිසැලසුම, කෙො තමෝස්තර 

තවනස් කිරීම 

● පොඨ සහ බහුමොධ්ය ඇතුළත් කිරීම 

● කෙො පිරිසැලසුම ආකෘතිකරණය 

කරයි 

● පොඨ, රූප, වීඩිතයෝ සහ ශබ්ෙ 

ඇතුළත් කරයි 

02 

9.2 සමර්පණයක 

ගුණොත්මක භොවය ඉහළ 

නැංවීම සඳහො සුදුසු 

සජීවිකරණ තයොෙයි 

● කෙො සංක්රොන්තතිය (slide transition) 

● අභිරුචි සජීවිකරණය (custom 

animation) 

● තයෝගය තිර සංක්රමණ තයොෙයි 

● කෙො මත ඇති  වස්තුන්ත සුදුසු පරිදි    

සජීවිකරණය කරයි 

● වැඩිදියුණු කළ විතශ්ෂොංග සහිතව 

සරල සමර්පණයක්  නිර්මොණය 

කරයි 

01 
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 10.  තතොරතුරු ලබො 
ගැනීම සඳහො 
සරල ෙත්ත 
සමුෙොයන්ත 
සංවර්ධ්නය කරයි 

10.1 ෙත්ත සමුෙොය 

සංකල්පය ගතේෂණය 

කරයි 

● ෙත්ත සමුෙොයන්ත හැඳින්තවීම 

● ෙත්ත සමුෙොය අර්ථ ෙැක්වීම 

●  ෙත්ත සමුෙොතේ වොි. 

● ෙත්ත සමුෙොතේ විතශ්ෂොංග: පුනර්කරණය 

තනොමැතිකම (absence of redundancy), 

කොර්යක්ෂමතොව (efficiency), 

නිරවෙතොව (accuracy), සංගතතොවය 

(consistency), ආරක්ෂොව (security), 

වලංගුභොවය (validity), සරල බව 

(simplicity), ඒකොග්රතොවය (integrity) 

● අත්යුරු සහ ඉතලක්තරොනික ෙත්ත 

සමුෙොයන්ත 

● සේබන්තිත ෙත්ත සමුෙොය  හැඳින්තවීම: 

වගු, තරතකෝඩ, ක්තෂ්ත්ර, යතුරු ක්තෂ්ත්ර 

(key fields) 

 

● ෙත්ත සමුෙොතේ ස්වභොවය සහ වොි 

සොකච්ඡො කරයි 

● සේබන්තිත ෙත්ත සමුෙොතේ ලක්ෂණ 

පැහැදිලි කරයි 

02 

10.2 වගු එකක් සහිත 

සරල ෙත්ත සමුෙොයක් 

නිර්මොණය කර එය 

ඉතලක්තරොනික ෙත්ත 

සමුෙොයක් බවට 

පරිවර්තනය කරයි 

● ක්තෂ්ත්ර නොම, අනනය ක්තෂ්ත්ර, ෙත්ත 

වර්ග, ක්තෂ්ත්ර පළල 

● ෙත්ත සමුෙො කළමනොකරණ මෘදුකොංගය 

(DBMS) භොවිතතයන්ත ෙත්ත සමුෙොයන්ත 

නිර්මොණය කරයි 

●  ෙත්ත සමුෙොතේ අවශයතොවය හඳුනො 

ගනියි 

● ෙත්ත වගු සෑදීමට සුදුසු ක්තෂ්ත්ර 

තතෝරො ගනියි 

● DBMS මෘදුකොංග භොවිතතයන්ත ෙත්ත 

සමුෙොයන්ත නිර්මොණය කරයි 

 

02 

10.3 සරල සේබන්තිත 

ෙත්ත සමුෙොයක් 

හස්තමයව නිර්මොණය 

තකොට එය සේබන්තිත 

ෙත්ත සමුෙො 

● වගු, ක්තෂ්ත්ර සහ යතුරු ක්තෂ්ත්ර: 
ප්රොථමික යතුර, ආගන්තතුක යතුර 

●  වගු  අතර සේබන්තධ්තො ඇති කරයි 

● සරල සේබන්තිත ෙත්ත 
සමුෙොයන්ත හස්තමය තලස 
නිර්මොණය කරයි 

● ෙත්ත සමුෙො කළමනොකරණ 

මෘදුකොංග (DBMS) භොවිතතයන්ත 

03 
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කළමනොකරණ පද්ධ්ති 

මෘදුකොංගයක් 

(DBMS)  මගින්ත 

සේබන්තිත ෙත්ත 

සමුෙොයක් බවට 

නැනත නිර්මොණය 

කරයි 

සරල සේබන්තිත ෙත්ත 
සමුෙොයක් නිර්මොණය කරයි 

●  ප්රොථමික සහ ආගන්තතුක යතුරු 
හඳුනො ගනියි 

● සබඳතො ක්රියොත්මක කරයි 

10.4 ෙත්ත ඇතුල් කිරීමට 

සහ ෙැක්වීමට ෙත්ත 

ආකෘති පත්ර භොවිතො කරයි 

● ආකෘති පත්ර සැලසුේ කරයි 

●  එහි ලක්ෂණ තවනස් කරයි 

●  පොලන තබොත්තේ ඇතුළත් කරයි: 
ෙත්ත මැකීමට  

●  ෙත්ත ඇතුළත් කරයි 

● ෙත්ත ආෙොනය සහ සංස්කරණය 
කිරිමට ආකෘති පත්ර සැලසුේ 
කරයි 

●  ෙත්ත හැිරවීමට සුදුසු පොලන 
ඇතුළත් කරයි 

● ආකෘති භොවිතතයන්ත ෙත්ත 

ඇතුල් කරයි 

02 

10.5 තතොරතුරු ලබො 

ගැනීම සඳහො විමසුේ 

නිර්මොණය කරයි 

● SQL වුහය භොවිතො තනොකර, ෙෘශය 
විමසුේ තමවලේ භොවිතතයන්ත විමසුේ 
සැලසුේ කරයි. 

● නිර්ණොයක භොවිතය 

● වොර්තො අනුපිළිතවලට සකස් කරයි 

● ලබො දී ඇති නිර්ණොයක අනුව 
විමසුේ සැලසුේ කරයි 

●  ෙත්ත සමුෙොය මත සරල විමසුේ 

ිදු කරයි 

02 

10.6 තතොරතුරු ඉදිරිපත් 

කිරීම සඳහො වොර්තො 

නිර්මොණය කරයි 

● වොර්තො මොයොකරු භොවිතය (sort) 

●  වොර්තො මුද්රණය කරයි 

●  දී ඇති අවශයතො සඳහො වොර්තො 
නිර්මොණය කරයි 

●  වොර්තො මුද්රණය කරයි 

එකතුව 60 

 

 

 


