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අධ්යක්ෂ ජනරොක් තුියයතග් පණිවියය
ජොතිව අධ්යොපන තවොියෂන් සභොව විසින් නිර්තද්ශිත ජොතිව අධ්යොපන අරමුණු සොක්ෂොත්වර
ගැනීම සහ තපොදු නිපුණතො සාවර්ධ්නය කිරීතේ මූකිව අරමුණු සහිත ව එවවට පැවැති
අන්තර්ගතය පදනේ වූ විෂයමොකොව නවීවරණයට භොජනය තවොට වර්ෂ අටකින් යුතු චවේයකින්
සමන්විත නව නිපුණතො පොදව විෂය මොකොතවහි පළමු වන අදියර, වර්ෂ 2007 දී ජොතිව
අධ්යොපන තයතනය විසින් ශීේ කාවොතේ පේොථියව හො ද්විතියිව අධ්යොපන ක්තෂ්තේයට හුනන්වො
තදන කදී.
පර්තය්ෂණවකින් අනොවරණය වූ වරුණු ද, අධ්යොපනය පිළිෙඳ විවිධ් පොර්ශව ඉදිපතපත්වළ
තයෝජනො ද පදනේ තවොට තගන සිදු වරන විෂයමොකො තොර්කීවරණය කිරීතේ කිේ යොවකියව
පේතිලකයක් තකස විෂයමොකො චවේතය් තදවැනි අදියර අධ්යොපන ක්තෂ්තේයට හුනන්වො දීම
2015වසතර් සිට තරේභ විය .
තමම තොර්කීවරණ කිේයොවකිතය් දී සියූ  ම විෂයවක නිපුණතො පදනේ ම්ටටතේ සිටසසස් ම්ටටම
දක්වො වේමොනුවලක ව තගොයනැීීම සඳහො පහළ සිට ඉහළට ගමන් වරන සිරස් සතමෝධ්ොන වේමය
භොවිත වර ඇති අතර විවිධ් විෂයවක දී එව ම විෂය වරුණු නැවත නැවත ඉදිපතපත් වීම
හැකිතොක් අවම කිරීම, විෂය අන්තර්ගතය සීමො කිරීම සහ කිේයොත්මව වළ හැකි ශිෂය ියතුරු
විෂයමොකොවක් සැවසීම සඳහො තිරස් සතමෝධ්ොන වේමය භොවිත වර ඇත.
ගුරු භවතුන්ට පොයේ සැකසුේ කිරීම, ඉතගනුේ - ඉගැන්වීේ ක්රිරයොවකිතයහි සොර්ථවව නිරත වීම,
පන්ති වොමර ියනුේ හො ඇගයීේ පේතයෝජනවත් පපතදි තයොදො ගැනීම සඳහො අවශය වන
මොර්තගෝපතද්ශ කෙො දීතේ අරමුණින් නව ගුරු මොර්තගෝපතද්ශ හුනන්වො දී ඇත. පන්ති වොමරය
තුළ දී වයොත් ලකදොයී ගුරුවරයවු තකස වටයුතු කිරීමට තමම ගුරු මොර්තගෝපතද්ශ සපවොර වනු
ඇත. සිසුන්තග් නිපුණතො වර්ධ්නය කිරීම සඳහො ගුණොත්මව තයදවුේ හො ක්රිරයොවොරවේ
තතෝරොගැනීමට ගුරුවරුන්ට අවශය නිදහස තමමීින් කෙො දී තිත . එතමන්ම නිර්තද්ශිත පො
ගේන්ත වක ඇතුළත් වන විෂය වරුණු පිළිෙඳ වැි  ෙර තැීමමක් තමම ගුරු මොර්තගෝපතද්ශවක
අන්තර්ගත තනොතේ. එම නිසො තමම ගුරු මොර්තගෝපතද්ශය වයොත් ලකදොයී වීමට නේ අධ්යොපන
පේවොශන තදපොර්තතේන්තුව විසින් සවසො ඇති අදොළ පො ගේන්ත සමී සමගොී  ව භොවිත
කිරීම අතයොවශය තේ.
තොර්කීවරණය වරන විෂය නිර්තද්ශ, නව ගුරු මොර්තගෝපතද්ශ හො නව පො ගේන්ථවක මූකිව
අරමුණු වන්තන් ගුරු තක්න්ද්රඅීය අධ්යපන රටොතවන් ියදී සිසු තක්න්ද්රඅීය අධ්යොපන රටොවවට හො
වයොත් කිේයොවොරවේ මත පදනේ වූ අධ්යොපන රටොවවට එළම ම මීින් පේොතයෝගිව තකෝවයට
අවශය වන්නො වූ නිපුණතො හො වුසකතොවකින් යුක්ත මොනව සේපතක් ෙවට ශිෂය පේජොව
සාවර්ධ්නය කිරීම යි.
නව විෂය නිර්තද්ශ සහ ගුරු මොර්තගෝපතද්ශ සේපොදනය කිරීතේ දී ජොතිව අධ්යොපන තයතනතය්
ශොස්තේය වටයුතු ම්ඩයකතය් ද, තයතන සභොතේ ද, තමම තක්ඛණ සැවසීතේ දී දොයවත්වය
කෙොදුන් සියූ  ම සේපත් දොයවයින් හො තවනත් පොර්ශවක ද ඉමහත් වැපවීම ඇගයීමට ද තමය
අවස්ථොවක් වර ගනු වැමැත්තතිය.
තචොර්ය ජයන්ති ගුණතස්වර
අධ්යක්ෂ ජනරොක්
ජොතිව අධ්යොපන තයතනය
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විෂයමොකො වියටුව
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ශොස්තේීය වටයුතු ම්ඩයකය
ජොතිව අධ්යොපන තයතනය

විෂයය සේෙන්ධීවරණය

එස්.ෂන්මුගකිාගේ මයො
තජයෂ් වකාවොචොර්ය
ජොතිව අධ්යොපන තයතනය

සේපත් දොයවත්වය
ඩී. අනුර ජයකොක් මහතො

අධ්යක්ෂ
තතොරතුරු තොක්ෂණ තදපොර්තතේන්තුව
ජොතිව අධ්යොපන තයතනය

එස්. ෂන්මුගකිාගේ මයො,

තජයෂ් වකාවොචොර්ය
තතොරතුරු තොක්ෂණ තදපොර්තතේන්තුව
ජොතිව අධ්යොපන තයතනය

තචොර්ය දියත ඩී. වරුණොරත්න

තජයෂ් වකාවොචොර්ය
UCSC
තවොළඹ විශ්ව විදයොකය

තචොර්ය ගොියණී විජයරත්න

ප ොධිපති
පපතගණන සහ තොක්ෂණ ප ය
වැකණිය විශ්ව විදයොකය

තචොර්ය එච්.තක්.ටී.තක්. විජයසිපතවර්ධ්න

තජයෂ් වකාවොචොර්ය
වර්මොන්ත වළමනොවරණ ප ය
වැළණිය විශ්ව විදයොකය

තචොර්ය තක්. තතෙෝදරන්

තජයෂ් වකාවොචොර්ය
විදයො ප ය
යොපනය විශ්ව විදයොකය

තචොර්ය ප.එේ.ටී.ීම.සන්දිපතගම

තජයෂ් වකාවොචොර්ය
ඉාජිතන්රු ප ය
තප්රොතදනිය විශ්ව විදයොකය

එච්.ප. රුක්මක තපේ්මරත්න ියය

සහවොර අධ්යොපන අධ්යක්ෂ
අධ්යොපන අමොතයාශය

ඒ.ප.එන්. ද සික්වො ියය

ගුරු තස්වය
මොර/තේ.තර්.එස්. ද අක්තේදො මහො විදයොකය
අවුරැස්ස

v

තක්.ඒ. සදොර තපතයරත්න මයො

ගුරු තස්වය
තදහිඕවිට ජොතිව පොසක
තදහිඕවිට

එස්. සර්තේස්වරන් මයො

ගුරු තස්වය
වේනියො සයිවපේගොස
වේනියොව
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ෙොකිවො

විදයොකය

හැඳින්වීම
පුද්ගකයින්තග් දදනිව වටයුතු සහ තයතනයන්හි, වොර්ය සොධ්නය, නිෂ්පොදනය,
වොර්යක්ෂමතොව සහ ලකදොයීතොව දියුණු කිරීම සඳහො භොවිත වළ හැකි තමවකමක් තකස
තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය මුළු තකොව ම හුනනොතගන ඇත. එම නිසො අධ්යොපනතය්
විවිධ් ම්ටටේවක දී සිසුනට තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය පිළිෙඳ පේමොණවත් දැනුම
කෙොදීම හො වුසකතො වර්ධ්නය වරදීම ඔවුන්තග් පේගතියට තමන්ම ජොතිව සාවර්ධ්නයට ද
වැදගත් තේ.
පපතගණව තශේිත ඉතගනුම (CAL) අ.තපො.ස. (සො.තපළ) සඳහො තතොරතුරු හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණය (ICT) 07 වන තශේ්ණිය සඳහො සොමොනය තතොරතුරු තොක්ෂණය (GIT) වැනි
වැයසටහන් මගින් නූතන ශේී කොාකීය ද්විතියිව අධ්යොපන පද්ධ්තිය පේමොණවත් තරේ තතොරතුරු
හො සන්නිතේදන තොක්ෂණයට නිරොවරණය වී තිත . එහි පේතිලකයක් වශතයන් තතොරතුරු හො
සන්නිතේදන තොක්ෂණ අධ්යොපනය තවතරහි දිතනන් දින වර්ධ්නය වන සනන්දුවක් ශිෂයයින්
දැක්වූ අතර ඇතමුන් තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය සේෙන්ධ් අන්තර්ජොතිව තරීවක
දී පවො ඉතො සොර්ථව ව කිේයො කිරීම මගින් ඔවුන්තග් නිපුණතොව සසස් ම්ටටමකින් පේදර්ශනය
වර ඇත.
තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය සඳහො පේධ්ොන විෂය ක්තෂ්තේයක් අ.තපො.ස. (සසස් තපළ)
විෂය ධ්ොරොවට 2007 දී හුනන්වො දී ඇත. 7103 දී විෂය නිර්තද්ශය සාතශෝධ්නය වර ඇත.
සාතශෝධ්න පේතිපත්තියට අනුව විෂය නිර්තද්ශය නැවත 7102දී සාතශෝධ්නය වරන කදී.
තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය පදනේවූ වෘත්තය ක්තෂ්තේ තවතරහි සනන්දුවක් දක්වන
අ.තපො.ස. (සො.තපළ) සමත් සිසුන්ට, අ.තපො.ස. (සසස් තපළ) විෂය ධ්ොරොව හැදෑරීතේ දී තම
අභිරුචීන් පපතදි වෘත්තය මොවත සාවර්ධ්නය වර ගැනීතේ අවස්ථොවක් සදො තේ . අ.තපො.ස.
(සසස් තපළ) සිසුන් සඳහො විෂයයක් තකස තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය හුනන්වොදීම
මගින් පොසක් ම්ටටතේ දී තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණ අධ්යොපනය පිළිෙඳ ජොතිව
පේියතියක් ඇතිවරන අතර තෘතියිව ම්ටටතේ දී සසස් අධ්යොපනයට පේතේශයක් ද සදො තවතරනු
ඇත. සසස් අධ්යොපන අවස්ථො තනොකද සිසුනට ශොස්තේීය දැනුියන් හො වෘත්තව භොවතයන්
පපතපූර්ණ පිපතසක් තකස සවස්වීමට සුදුසු මොවතක් බිහිවර ගැනීම සඳහො තමමගින් මනො
පදනමක් ද වැටී ඇත.
ී ට අමතරව, තමම විෂය මගින් තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණතයහි නයොයොත්මව හර
සාවක්ප සහ පේොතයෝගිව භොවිතයන් මනොව සන්නිතේදනය තේ. තතොරතුරු හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණය තශේිත ව නිර්මොණය වන නව පේවනතො හො අනොගත තයොමුකිරීේ මගින් ශිෂයයන්
ශක්තිමත් වන අතර සසස් අධ්යොපන ම්ටටතේ තවතරන්නො වූ පර්තය්ෂණ සඳහො අවශය මූකිව
වුසකතො වර්ධ්නය වර ගැනීම සඳහො ද ඔවුන් දිපත ගැන්තේ. තවද ශිෂයයින්තග් මෘදු වුසකතො
දියුණු කිරීම මගින් ඔවුන් පේොතයෝගිව තකෝවයට අනුගතවීම සඳහො කැතෙන පුහුණුව ද තමම
විෂයතයන් කැතෙන තවත් පේතිකොභයකි.

vii

තපොදු ජොතිව අරමුණු
i. මොනව අභිමොනයට ගරු කිරීතේ සාවක්පයක් මත පිහිටො ශේී කොාකිව ෙහුවිධ් සමොජතය්
සාස්වෘතිව විවිධ්ත්වය අවතෙෝධ් වර ගනිියන් ජොතිව ඒවොෙද්ධ්තොව ජොතිව ඍජු ගුණය,
ජොතිව සමගිය, එවමුතව
ු ම සහ සොමය පේවර්ධ්නය කිරීම තුළින් ජොතිය තගොයනැගීම සහ
ශේී කොාකීය අනනයතොව තහවුරු කිරීම
ii. තවනස් වන තකෝවයව අභිතයෝගයන්ට පේතිචොර දක්වන අතර ජොතිව සරුමතය් මොහැගි
දොයොද හුනනො ගැනීම සහ සාරක්ෂණය කිරීම
iii. මොනව අයිතිවොසිවේවකට ගරු කිරීම, යුතුවේ හො වගකීේ පිළිෙඳ දැනුවත් වීම, හෘදයොාගම
ෙැඳීමකින් යුතු ව එකිතනවො තවතරහි සැකකිකිමත් වීම යන ගුණොාග පේවර්ධ්නය කිරීමට
ඉවහක් වන සමොජ සොධ්ොරණත්ව සේමතයන් සහ පේජොතොන්තේිව ජීවන රටොවක් ගැ වූ
පපතසරයක් නිර්මොණය කිරීම සහ පවත්වො තගන යොමට සහොය වීම
iv. පුද්ගකයින් තග් මොනසිව හො ශොරීපතව සුව සේපත සහ මොනව අගයවකට ගරු කිරීම මත
පදනේ වූ තිරසොර ජීවන ක්රමමයක් පේවර්ධ්නය කිරීම
v. සුසමොහිත වූ සමෙර තපෞරුෂයක් සඳහො නිර්මොපණ හැකියොව, තරේභව ශක්තිය,
විචොරශීක චින්තනය, වගකීම හො වගවීම ඇතුළු තවනත් ධ්නොත්මව අාග කක්ෂණ
සාවර්ධ්නය කිරීම
vi. පුද්ගකයො තග් සහ ජොතිතය් ජීව ගුණය වැි දියුණු තවතරන සහ ශ්රීම කාවොතේ තර්කාව
සාවර්ධ්නය සඳහො දොයව වන ලකදොයී වොර්ය සඳහො අධ්යොපනය තුළින් මොනව සේපත්
සාවර්ධ්නය කිරීම
vii. සීගේතයන් තවනස් වන තකෝවයක් තුළ සිදු වන තවනස්වේ අනුව හැය ගැසීමට හො ඒවො
පොකනය වර ගැනීමට පුද්ගකයින් සූදොනේ කිරීම සහ සාකීර්ණ හො අනතප්ක්ෂිත
අවස්ථොවන්ට සොර්ථව ව මුහුණ දීතේ හැකියොව වර්ධ්නය කිරීම
viii. ජොතයන්තර පේජොව අතර තගෞරවනීය ස්ථොනයක් හිිය වර ගැනීමට දොයව වන
යුක්තිය,සමොනත්වය සහ අතනයෝනය ගරුත්වය මත පදනේ වූ තවක්ප හො වුසකතො
තපෝෂණය කිරීම
ජොතිව අධ්යොපන තවොියසේ වොර්තොව (7113)

viii

මූකිව නිපුණතො
අධ්යොපනය තුළින් වර්ධ්නය තවතරන පහත දැක්තවන මූකිව නිපුණතො ඉහත සඳහන්
ජොතිව අරමුණු මුදුන්පත් වර ගැනීමට දොයව වනු ඇත.
i. සන්නත
ි ේදන නිපණ
ු තො
සොක්ෂ රතොව, සාඛයො පිළිෙඳ දැනුම, චිතේව භොවිතය සහ තතොරතුරු තොක්ෂ ණ නිපුණතො යන
අනුවෝඩය හතරක් මත සන්නිතේදන නිපුණතො පදනේ තේ.
: සොවධ්ොන ව ඇහුේවන් දීම, පැහැදිකි ව වතො කිරීම, අවතෙෝධ්ය
සඳහො කියවීම, නිවැරදිව සහ නිරවුක්ව කිවීම, ලකදොයී අයුපතන්
අදහස් හුවමොරු වර ගැනීම
සාඛයො පිළිෙඳ දැනුම:භෝඩය අවවොශය හො වොකය, ගණන් කිරීම, ගණනය සහ
ියනුේ සඳහො ක්රමමොනුවලක ඉකක්වේ භොවිතය
රූපව භොවිතය : තර්ඛො සහ තවෘති භොවිතතයන් අදහස් පිළිබිඹු කිරීම සහ තර්ඛො,
තවෘති සහ වර්ණ ගළපියන් විස්තර, සපතදස් හො අදහස්
පේවොශනය හො වොර්තො කිරීම
තතොරතුරු තොක්ෂණ පේවීණත්වය :පපතගණව දැනුම සහ ඉතගනීතේ දී ද, තස්වො
පපතශේයන් තුළදී ද, තපෞද්ගකිව ජීවිතතය් දී ද, තතොරතුරු සහ
සන්නිතේදන තොක්ෂ ණය සපතයෝගී වර ගැනීම
සොක්ෂරතොව

ii. තපෞරුෂත්ව වර්ධ්නයට අදොළ නිපණ
ු තො
 නිර්මොණශීක ෙව, අපසොරී චින්තනය, තරේභව ශක්තිය, තරණ ගැනීම, ගැටූ 
නිරොවරණය කිරීම, විචොරශීක හො විගේහොත්මව චින්තනය, ව්ඩයොයේ හැගීතමන්
වටයුතු කිරීම, පුද්ගකොන්තර සෙඳතො, නව තසොයො ගැනීේ සහ ගතේෂණය වැනි
වර්ගීය වුසකතො
 ඍජු ගුණය, ඉවසො දරො සිටීතේ ශක්තිය සහ මොනව අභිමොනයට ගරු කිරීම වැනි
අගයයන්
 චිත්තතේගී ෙුද්ධිය
iii. පපතසරයට අදොළ නිපණ
ු තො
තමම නිපුණතො සොමොජිව, දජව සහ තභෞතිව පපතසරවකට අදොළ තේ.
සමොජ පපතසරය:
ජොතිව සරුම පිළිෙඳ අවතෙෝධ්ය, ෙහුවොර්ගිව සමොජයව
සොමොජිවයන් වීම හො සේෙන්ධ් සාතේදීතොව හො වුසකතො, සොධ්ොරණ
යුක්තිය පිළිෙඳ හැගීම, සමොජ සේෙන්ධ්තො, පුද්ගකිව චර්යොව, සොමොනය
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විෂය නිර්තද්ශය
නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

නිපණ
ු තොව 01 :
තතොරතුරු හො
සන්නත
ි ේදන
තොක්ෂණතය්
මූකිව සාවක්ප,
වර්තමොන දැනුේ
පොදව සමොජතයහි
දී තයොදො ගන්නො
තවොරය, එහි
භලියවොව හො
සචිත
සපතයෝගිතොව
සමී ගතේෂණය
වරයි

0.0 දත්තවක සහ
තතොරතුරුවක
මූකිව තැනුේ
ඒවව හො
ඒවොතය් ගති
කක්ෂණ
පිළිෙඳ ව
විමර්ශනය
වරයි

අන්තර්ගතය








දත්ත ජීවන චක්රමය
(Life Cycle of Data)
o දත්ත නිර්මොණය
o වළමනොවරණය
o අභොවිත දත්ත ඉවත් කිරීම
දත්තවකට එතරහි ව තතොරතුරු
(Data vs. Information)
තතොරතුරු පිළිෙඳ අර්ථ
නිරූපණය
වටිනො තතොරතුරුවක ගතිකක්ෂණ
(Characteristics):
වොකන ෙව, නිරවදයතොව,
අන්තර්ගතය තුළ ඉදිපතපත් කිරීම,
වැි දියුණු වරන කද අවතෙෝධ්ය
හො අයු අවිනිශ්චිතතොව
විශොක ධ්ොපතතොවන්තගන් හො
තවනත් සාකීර්ණතොවකින් යුක්ත
දත්ත (Big Data) හැසිරවීතේ
අවශයතොව
- හැඳින්වීම
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0.7 දත්ත හො
තතොරතුරු,
නිර්මොණය,
තෙදොහැරීම හො



එදිතනදො ජීවිතතය් දී
තතොරතුරුවක තයෝගයතොව
o තරණ ගැනීම
o පේතිපත්ති සවස් කිරීම
1




දත්ත නිර්වචනය වර, දත්ත ජීවන
චක්රමය සාක්ෂිප්ත ව දක්වයි
දත්ත සහ තතොරතුරු නිර්වචනය
කිරීමට ක්රිරයොවකියක් අවශය ෙව
පිළිගනියි
දත්ත, ක්රිරයොවකිය (Process) හො
තතොරතුරු අතර පේෙක අන්තර්
සේෙන්ධ්තොවක් ඇති ෙව පිළිගනියි
දත්ත, ක්රිරයොවකිය හො තතොරතුරු
විස්තර වරයි
දත්තවක විවිධ් තවොරතය්
ස්වභොවයන් සහ ඒවොතය් ගති
කක්ෂණ කැයිස්තු ගත වරයි
ගුණොත්මව තතොරතුරුවක ගති
කක්ෂණ විස්තර වරයි
තතොරතුරුවකින් දත්ත තවන් තවොට
හුනනො ගනී
තතොරතුරුවක වටිනොවම විදහො
දක්වයි
පේතයෝජනවත් තතොරතුරුවක ගති
කක්ෂණ විස්තර වරයි
මහො දත්ත (Big Data), ඒවොතය්
අවශයතො සහ විශ්තක්ෂණය
පිළිගනියි
අත්හුරු දත්ත සැවසුේ ක්රමමවක
අයුපොයු හුනනො ගනී
එදිතනදො ජීවිතතය් දී තතොරතුරුවක
වැදගත්වම විස්තර වරයි

වොකච්තේ
ද
16

16

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම
වළමනොවරණය
සඳහො තොක්ෂණතය්
අවශයතොව
විමර්ශනය වරයි.

අන්තර්ගතය









o අනොගතය පිළිෙඳ ව
පුතරෝවථනය කිරීම
o සැකසුේ කිරීම, සපතක්ඛනය
කිරීම හො අධීක්ෂණය
අත්හුරු ක්රමමවකින්, දත්ත සහ
තතොරතුරු හැසිරවීතේ දී ඇති
වන පසුෙෑේ
o දත්ත අසාගත ෙව, දත්ත
අනුපිටපත් වීම, තදෝෂ
සහගත ෙව, තතොරතුරු
වැරදි සහගත වීම
(ියනිසුන් අතින් සිදු වන
වැරදි නිසො) හො සැවසීතේ
දී ඇති වන පේමොද තදෝෂ
o තතොරතුරු තෙදොගැනීතේ
අයුපොයු හො ඌන
පොපතතභෝගිව තස්වො
ියනිස් ජිවිතවකට අනතුරක් ඇති
විය හැකි අවස්ථොවක දී හස්ත
මූකිව ක්රමම භොවිත වළ තනොහැකි
ෙව.
තතොරතුරු හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණ යුගතය් සදොව
o දත්ත හැසිරවීතේ අත්හුරු
ක්රමමවක පසුෙෑේ
මැඬපැවැත්වීම සඳහො
තතොරතුරු හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණය භොවිතය
විවිධ් වසේවක (domains) ඇති
තතොරතුරු භොවිතය.
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තතොරතුරු තෙදොහැරීමට අදොළ
පවතින තොක්ෂණ කැයිස්තුගත වරයි.
පපතගණව ජොක, අන්තර්ජොකය සහ
තකෝව විසිපත වියමතනහි සාවර්ධ්නය
පිළිෙඳ ව විමර්ශනය වරයි
ජාගම පපතගණනය, වකොවුළු
පපතගණනය හො ජාගම
සන්නිතේදනතයහි සාවර්ධ්නය
විස්තර වරයි
දත්ත හො තතොරතුරු නිර්මොණය,
වළමනොවරණය හො තෙදො හැපතම
සඳහො තොක්ෂණතය් භොවිතය අගය
වරයි
විවිධ් වසමවක ඇති තතොරතුරු
භොවිතය හුනනො ගනී
විවිධ් තයදුේවක ඇති, ියනිස්
ක්රිරයොවොරවේවකට අදොළ තරක්ෂව
වොද විෂය විමර්ශනය වරයි

වොකච්තේ
ද

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම
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වොකච්තේ
ද

තතොරතුරු සමුද්ධ්රණය
(retrieval) හො තෙදො ගැනීම හො
ෙැුනණු තොක්ෂණයන් කෙො ගත
හැකි වීම
පපතගණව ජොක, අන්තර්ජොකය
සහ තකෝව විසිපත වියමන
(WWW) සාවර්ධ්නය කිරීම
ජාගම සන්නිතේදනය, ජාගම
පපතගණනය(mobile computing)
හො වකොවුළු පපතගණනය(cloud
computing) සාවර්ධ්නය කිරීම

0.3 තතොරතුරු
නිර්මොණය
කිරීතේ වියුක්ත
තවෘතියක්
තගොයනීො
තතොරතුරු හො
සන්නිතේදන
තොක්ෂණය
සමී එහි
අනුවලකතොව
අගයයි

 තතොරතුරු නිර්මොණය කිරීතේ
වියුක්ත තවෘතිය(abstract model)
o තදොන, සැවසුම, පේතිදොන
o පපතගණවය සහ තතොරතුරු හො
සන්නිතේදන තොක්ෂණය
තවතරහි, එහි අදොළතොව

0.4 පපතගණව
පද්ධ්තියව

 දෘඪොාග (hardware)
o දෘඪොාග සාරචව වර්ගීවරණය








3



තතොරතුරු නිර්මොණය කිරීතේ
වියුක්ත තවෘතිතය් සාරචව හුනනො
ගනී
පද්ධ්තියක් නිර්වචනය වරයි
පද්ධ්ති නිර්වචනය භොවිත තවොට
විවිධ් පද්ධ්ති විශ්තක්ෂණය වරයි
වියුක්ත තවෘතිය, තතොරතුරු පද්ධ්ති
සමී සේෙන්ධ් වරයි (relates)
පපතගණවතය් මූකිව වොර්යයන්
සමී, තතොරතුරු නිර්මොණය කිරීතේ
වියුක්ත තවෘතිය ගළපයි
තතොරතුරු නිර්මොණය කිරීතේ
වියුක්ත තවෘතිය තුළ තතොරතුරු හො
සන්නිතේදන තොක්ෂණතයහි භලියවොව
හුනනො ගනී
දෘඪොාග හො මෘදුවොාග සාරචව
නිර්වචනය වර වර්ගීවරණය වරයි

17

17

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම
මූකිව සාරචව
තතෝරො
වර්ගීවරණය
වරයි

අන්තර්ගතය
 මෘදුවොාග (software)
o මෘදුවොාග වර්ගීවරණය
 ියනිස් ක්රිරයොවරුතවෝ (human
operators)
o පපතගණව පද්ධ්ති සඳහො ියනිස්
ක්රිරයොවරුවන්තග් අවශයතොව

ඉතගනුේ පක





0.5 දත්ත
සැවසීතේ (data
processing)
ක්රිරයොවොරවේ
විශ්තක්ෂණය
වරයි

 දත්ත සැවසීතේ පියවර
o දත්ත රැස් කිරීම (gathering)
o දත්ත වකාගු කිරීම (validation)
o දත්ත සැවසුම (processing)
o දත්ත පේතිදොනය (output)
o දත්ත තචයනය (storage)
 දත්ත රැස් කිරීතේ ක්රමම
o අත්හුරු (Manual)
o අර්ධ්-ස්වයාවෘත හො
ස්වයාවෘත
 තමවකේ - OMR, OCR, MICR,
වොඩ්/පටි කියවන, තරු තක්ත
කියවනය, චුේෙව තරු කියවනය
සාතේදව හො කඝරවුර (loggers)
 දත්ත වකාගු කිරීතේ ක්රමම
o දත්ත පේරූප පරීක්ෂොව (Type
Check)
o තථයතො පරීක්ෂොව
4










හිියවේ සහිත (proprietary)
මෘදුවොාග හො විවෘත මූකොශේය (open
source) මෘදුවොාග තවන් තවොට
හුනනො ගනී
හිියවේ සහිත මෘදුවොාග හො විවෘත
මූකොශේ මෘදුවොාගවක වොසි හො අවොසි
විස්තර වරයි
තතොරතුරු හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණතයන් සවිෙක ගැන්වුනණු
තතොරතුරු පද්ධ්තිවක ියනිස්
ක්රිරයොවරුවන්තග් භලියවොව හුනනො
ගනී
දත්ත සැවසුේ ක්රිරයොවකිතය් අවධි
කැයිස්තු ගත වර තවටිතයන් විස්තර
වරයි
දත්ත සැවසුේ පියවර කැයිස්තු ගත
වර සාක්ෂිප්ත ව විස්තර වරයි
දත්ත රැස් කිරීතේ ක්රමම හුනනො ගනියි
දත්ත වකාගු කිරීතේ ක්රමම හුනනො
ගනියි
දත්ත තදොන ක්රමම කැයිස්තු ගත
වරයි
දත්ත සැවසුේ ක්රමම විස්තර වරයි
දත්ත පේතිදොන ක්රමම කැයිස්තු ගත
වරයි
දත්ත තචයන ක්රමම විස්තර වරයි

වොකච්තේ
ද

14

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය








0.6 විවිධ් වසේ
තුළ, තතොරතුරු
හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණය
තයදුේ
විමර්ශනය
වරයි



( Presence Check)
 පරොස පරීක්ෂොව (Range
Check)
දත්ත තදොන තවොර
o සෘජු (direct) හො දූරස්ථ (remote)
තවොර
o මොර්ගගත (online) හො
මොර්ගඅපගත (offline) තවොර
දත්ත සැවසුම
o වෝඩය (batch) සහ තථය
වොකිව (real time)
පේතිදොන ක්රමම
o පපතශීකව (user) තවත සෘජු
ඉදිපතපත් කිපතම
o වැි දුර සැවසුම සඳහො ගෙයො
කිපතම
තචයන ක්රමම
o ස්ථොනීය තචයනය/දූරස්ථ
තචයනය(වකොවුළු)
o තවටි වොකන හො දිගු වොකන
තචයනය
තතොරතුරුසහ සන්නිතේදන
තොක්ෂණතය් තයදවුේ
o
අධ්යොපන
o
තසෞඛයය
o
වෘෂිවර්මය
o
වයොපොර හො මූකය
o
ඉාජිතන්රු
o
සාචොරව
o
මොධ්ය හො පේවෘත්ති වරණය
5

ඉතගනුේ පක




විවිධ් තයදුේ වසේවක දී අවශය වන
තමවකේ, වුසකතො සහ දැනුම හුනනො
ගනී
විවිධ් වසේ සඳහො තතොරතුරු හො
සන්නිතේදන තොක්ෂණය භොවිතතය්
ඇති පේතිකොභ සොවච්ාො වරයි

වොකච්තේ
ද

14

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

0.2 සමොජය
තවතරහි
තතොරතුරු හො
සන්නිතේදන
තොක්ෂණතය්
ෙකපෑම
ඇගයීමට කක්
වරයි

අන්තර්ගතය
o
නීතිය ෙකොත්මව කිරීම
 තතොරතුරු හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණය තහ්තුතවන් ඇති වූ
පේතිකොභ
o සමොජ පේතිකොභ
o තර්කාව පේතිකොභ
 තතොරතුරු හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණතයන් නිර්මොණය වූ වොද
විෂය
o සමොජීය
o තර්කාව
o පොපතසපතව
o සදොචොරොත්මව
o දනතිව
o තපෞද්ගකිවත්වය
o අාකිත තෙදීම(Digital Divide)
 රහසය භොවය
 තසොරවේ කිරීම(stealing)/තතු ෙෑම
(phishing)
 තචෞරත්වය/ලු්ඩ නය (piracy)
 හිියවේ /ෙුද්ධිමය තද්පළ නීතිය
 ගේන්ථ/රචනො තචෞර්යය (plagiarism)
 ෙකපත් සහිත/රහිත මෘදුවොාග

ඉතගනුේ පක













6

තතොරතුරු හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණය නිසො ඇති වූ සමොජ හො
තර්කාව පේතිකොභ පැහැදිළි වරයි
තතොරතුරු හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණතය් දියුණුවත් සමී
නිර්මොණය වූ සමොජ, තර්කාව,
පොපතසපතව, සදොචොරොත්මව සහ
දනතිව අාග තවටිතයන් පැහැදිකි
වරයි
තතොරතුරු හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණය භොවිතය හො ෙැුනණු
දනතිව තත්ත්ව විමර්ශනය වරයි
තතොරතුරු හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණය හො ෙැුනණු පොපතසපතව
වොද විෂය විස්තර වරයි
ඉතකක්තොොනිව අපද්රඅවය (e-waste)
තරක්ෂොවොරී තකස ෙැහැර කිරීතේ
ක්රමමතේද පැහැදිකි වරයි
තතොරතුරු හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණය හො ෙැුනණු
සදොචොරොත්මව, දනතිව සහ
සමොජීය වොද විෂය තවටිතයන්
විස්තර වරයි
තිරසර සාවර්ධ්න ඉකක්ව වරො ළීො
වීතේ දී තතොරතුරු හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණතයහි භලියවොව තවටිතයන්
පැහැදිකි වරයි
අාකිත තෙදීම දුරු කිරීම සඳහො වන
පේතේශ විමර්ශනය වරයි

වොකච්තේ
ද
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නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය

නිපණ
ු තොව 02:

2.1
සවසනයන්තග්
(processors)
පපතණොමය
තවතරහි වැි 
අවධ්ොනයක්
තයොමු වරියන්,
පපතගණවතය්
සිදු වූ සුවිතශ්ෂ
තවනස්වේ,
පරේපරො අනුව
අනොවරණය
වරයි

 පපතගණනතය් ඉතිහොසය
o මුක් යුගතය් ගණව තධ්ොරව
 යොන්තේිව
 විදරත් යොන්තේිව
o පපතගණනතය් ඉතකක්තොොනිව
යුගය
 පපතගණව පරේපරො
o පළමු වන, තදවන, තතවන, සිවු
වන හො ඉදිපත පරේපරො
 විවිධ් පපතගණව වර්ගීවරණ ක්රමම
o තොක්ෂණය අනුව
 පේතිසම (analog), අාකිත
(digital)
o වොර්යය අනුව
 සුවිතශ්ෂ වොර්ය/තපොදු
වොර්ය
o පේමොණය අනුව
 සුපිපත පපතගණව, මහො
පපතගණව, මධ්ය
පපතගණව, ක්ෂුද්රඅ
පපතගණව (ජාගම
සපොාග-සුහුරු දූරවථන
(smart phones),
ටැ ක්ට(tablet) පපතගණව
සහ ෆැ ක්ට (phablet))
 පේධ්ොන දෘඪොාග සාරචව
o තදොන සපොාග :
යතුරුපුවරු නිතේෂණ, සෘජු

නූතන
පපතගණවවක
වොර්ය සොධ්නය
සැසඳීම හො
පැහැදිකි කිරීම
අරෙයො, පපතගණන
සපවරණවක
පපතණොමය
ගතේෂණය වරයි

7.7 දෘඪොාග හො
ඒවොතය්
අතුරුමුහුණත්
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වොකච්තේ
ද

මුක් යුගතය් ගණන තධ්ොරව,
සදොහරණ සහිත ව වර්ගීවරණය
වරයි
එක් එක් පපතගණව පරේපරොවට
අදොළ කක්ෂණ වගුවක් ඇසුපතන්
විස්තර වරයි
පපතගණව, ඒවොතය් වොර්යය,
තොක්ෂණය හො පේමොණය අනුව
සදොහරණ සහිත ව වර්ගීවරණය
වරයි

14

පේධ්ොන දෘඪොාග පර්යන්ත
(peripherals) හො ඒවොට අදොළ අතුරු
මුහුණත් හුනනොගනී

16

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම
තශේිත ව,
පපතගණවතය්
ක්රිරයොවොරීත්වය
ගතේෂණය
වරයි

අන්තර්ගතය
නිතේෂණ{ යතුරුපුවරුව,
දැක්වුේ සපොාගය (pointing
device), ස්පර්ශව පොදවය
(touch pad), දූරස්ථ පොකවය,
ස්පර්ශව තිරය (touch screen),
චුේෙව තරු කියවනය
(magnetic stripe reader), තරුතක්ත කියවනය, සුහුරු
වොඩ්පත් (Smart card) කියවනය,
සුපිපතක්සවය(scanner), අාකිත
වැමරොව (digital camara),
මයිතක්රමොතෆෝනය, සාතේදව
(sensers) , චිතේව
ලකවය(Graphic tablet), චුේබිත
තන්ත අනුකවුණු කියවනය
(MICR), පේවොශ කවුණු
කියවනය (OMR), පේවොශ අණු
කවුණු කියවනය (OCR),
වීි තයෝ වැමරොව,
සාඛයොාවවය(Digitizer), තව
වැමරොව තදිය}
 යතුරු පුවරු නිතේෂණ
සපොාගවකට වයො ඍජු දත්ත
නිතේෂණ සපොාගවක වොසි
 පේතිදොන සපොාග සහ ඒවොතය්
ගුණොාග {වැතතෝය කිරණ නක
(CRT), ද්රඅවස්ලටිව සන්දර්ශවය
8
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යතුරු පුවරු නිතේෂණ සපොාගවකට
වයො ඍජු දත්ත නිතේෂණ
සපොාගවක වොසි හදුනො ගනි
මධ්ය සැවසුේ ඒවවතය් පපතණොමය
හො, මවු පුවරුව සමග එහි
සාගතතොව පැහැදිකි වරයි
තචයන සපොාග වර්ගිවරණය වරයි.
සෑම තචයන සපොාගයක් ම
තවටිතයන් විස්තර වරයි
සමොන්තර හො ජොකව (Grid)
පපතගණනතය් අවශයතොව හුනනො ගනී

වොකච්තේ
ද

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය





7.3 තවොන් නියුමොන්
නිර්ියතය
(architecture)
ගතේෂණය
වරයි



(LCD) සන්දර්ශවය, තතකෝව
විතමෝචව දිතයෝය
සන්දර්ශවය(LED), තිත් නයොස
මුද්රඅවය, තන්ත විදුේ මුද්රඅවය (inkjet
printer), තක්සර් මුද්රඅවය, තේිමොණ
(3D) මුද්රඅවය, පේස්තොර
කවුණුවරණය( graph plotter),
ස්පවර තදිය}
මධ්ය සැවසුේ ඒවවය (CPU) හො,
මවු පුවරුව (mother board) සමී
එහි ගැළපුම (compatibility)
තචයන සපොාග { අචක අභයන්තර
දෘඪ තැටි (fixed internal hard
disk), ජාගම ෙොහිර දෘඪ තැටි
(portable external hard disk),
චුේබිත පටි, සායුක්ත තැටි, පේවොශ
තැටි(CD/DVD, CD-R/ DVD-R,
CD-RW/ DVD-RW, DVD-RAM,
Blue-Ray) සැණ මතව පත (flash
memory card) හො වුයො තැටි (mini
disk)}
සමොන්තර පපතගණනය හො ජොකව
පපතගණනය (Grid computing))
තවොන් නියුමොන් නිර්ියතය
o තචිත ක්රමමතක්ඛ සාවක්පය
(stored program concept)
o සාරචව (තදොන, පේතිදොන,
මතව, පොකන ඒවවය-CU හො
අාව ගණිත හො තොර්කිව
9

ඉතගනුේ පක





තචිත ක්රමමතක්ඛ සාවක්පය විස්තර
වරයි
තවොන් නියුමොන් නිර්ියතතය් පේධ්ොන
සාරචව නේ වරයි
තහරණ - ක්රිරයොවරවුේ චක්රමය (Fetchexecute cycle ) විස්තර වරයි

වොකච්තේ
ද
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නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

7.4 විවිධ් වර්ගතය්
මතවයන් සහ
ඒවොතය්
ගතිකක්ෂණ
හුනනො
ගැනීමට,
පුද්ගක
පපතගණව
මතව පද්ධ්තිය
විමර්ශනය
වරයි

අන්තර්ගතය
ඒවවය-ALU)
 තහරණ-ක්රිරයොවරවුේ චක්රමය (Fetchexecute cycle)
 මධ්ය සැවසුේ ඒවවය
o ගණිතමය හො තොර්කිව ඒවවය
o පොකන ඒවවය
o මතවය (තරජිස්තර)
o දත්ත සහ පොකන පථ (Data and
Control bus)
o ෙහු හර සවසන (multi-core
processors)
 මතව ධ්ුරොවකිය
o මතව ධ්ුරොවකිතය් අවශයතොව
o සැසඳීේ නිර්ණොයව
 තභෞතිව පේමොණය/ දත්ත
ඝරවනත්වය
 පේතේශ විධි
 පේතේශ වොකය ( ගත වන
වොකය / පේමොදය )
 ධ්ොපතතොව
 පිපතවැය
 නශය(volatile) මතවය සහ එහි
ගති කක්ෂණ
o තරජිස්තර
o නිහිත මතව පේරූප
o සසේභොවී පේතේශ මතවය RAM
o සසේභොවී පේතේශ මතව පේරූප
(Types of RAM)
 SRAM, DRAM, SDRAM
10

ඉතගනුේ පක













වොකච්තේ
ද

ගණිතමය හො තොර්කිව ඒවවය,
පොකන ඒවවය, තරජිස්තර මතවය,
දත්ත සහ පොකන පථ තවටිතයන්
විස්තර වරයි
තවොන් නියුමොන් නිර්ියතතය් තවෘතිය
ඇඳ එහි සාරචව නේ වරයි
ෙහු හර සවසනවක අවශයතොව
විස්තර වරයි

සුදුසු රූප සටහනක් ඇසුපතන්, මතව
ධ්ුරොවකිය තවටිතයන් පැහැදිකි වරයි
විවිධ් වර්ගවක මතව පේරූපවක
අවශයතොව සහ ඒවොතය් ගති
කක්ෂණ විස්තර වරයි
නශය මතවය සහ නශය තනොවන
මතවය තවටිතයන් පැහැදිකි වරයි
පපතගණවතයහි ඇති නශය මතව
සහ නශය තනොවන මතව කැයිස්තු
ගත වරයි
වොර්ය සොධ්නය, පිහිටීම, ධ්ොපතතොව,
පේතේශ ක්රමමය, පිපතවැය, තභෞතිව
පේරූප සහ දත්තවක තභෞතිව
විනයොසය අනුව මතවවක ගති
කක්ෂණ විස්තර වරයි (බිටු,
වචනවකට)
ප න මොතේ මතව පේරූප කැයිස්තු
ගත වර, තවටිතයන් විස්තර වරයි
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නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තොව 03
පපතගණවතයහි
දත්ත හො
සපතදස්
නිරූපණය වරන
තවොරය
විමර්ශනය වර
ඒවො ගණිතමය
සහ තොර්කිව
තමතහයුේ සඳහො
තයොදො ගනී

නිපණ
ු තො ම්ටටම

3.0 පපතගණවතයහි
සාඛයො
නිරූපණය
වරන තවොරය
විශ්තක්ෂණය
වරයි

අන්තර්ගතය

ඉතගනුේ පක

 නශය තනොවන මතවය සහ එහි
ගතිකක්ෂණ
o ප න මොතේ මතව පේරූප (Types
of ROM)
 PROM, EPROM, EEPROM
o ද්වීතියව තචයනය
 චුේෙව, පේවොශ හො සැතණළි
මතව



පේතේශ වොකය, පිපතවැය/MB සහ
ධ්ොපතතොව (භොවිත දර්ශීය අගය)
ඇසුපතන්, එක් එක් මතව පේරූප
සසඳො තවන් තවොට දක්වයි

 අාකිත සපොාග තුළ සපතදස් සහ
දත්ත නිරූපණතය් අවශයතොව
 පපතගණවය තුළ සපතදස් සහ
දත්ත නිරූපණය තවතරන ක්රමමතේද
o දත්තවක ද්වී තත්ත්ව
නිරූපණය (1, 0 )
 පපතගණනතය් දී තයොදො ගන්නො
සාඛයො පද්ධ්ති
o ද්විම (binary), අෂ්ටම (octal),
ෂඩ් දශම (hexa decimal)
o සාඛයො පද්ධ්ති අතර පපතවර්තන
 දශමය සාඛයො නිරූපණය
(කවුණුවත් සහ නිකවුණුවත්)
o කවුණුවත් පූර්ණ සාඛයො
නිරූපණය
 කවුණුවත් පේමොණය (Signed
Magnitude)
 එතවහි අනුපූරවය (one’s
compliment)
 තදතවහි අනුපූරවය(two’s
compliment)



පපතගණවය තුළ ද්වි අවස්ථො (0 හො
1) භොවිතතයන් සපතදස් සහ දත්ත
නිරූපණය තවතරන ෙව පැහැදිකි
වරයි
විවිධ් සාඛයො පද්ධ්තිවක අවශයතොව
පැහැදිකි වරයි
විවිධ් වර්ගතය් දශම සාඛයො
පපතගණවතය් තචයනය වර ඇත්තත්
තවතස් දැයි විස්තර වරයි.
දශම සාඛයො, ද්විම, අෂ්ටම හො ෂඩ්
දශම සාඛයොවකට හො පේතිවර්ත
තකස පපතවර්තනය වරයි
ද්විම සාඛයො අෂ්ටම හො ෂඩ්
දශමය සාඛයොවකට හො පේතිවර්ත
තකස පපතවර්තනය වරයි
අෂ්ටමය සාඛයො ද්විමය හො ෂඩ්
දශමය සාඛයොවකට හො පේතිවර්ත
තකසට පපතවර්තනය වරයි
තදන කද ද්විම අගයක් එතක්
අනුපුරවයට හැරවිතේ දී සපපතම
තවතසසි බිටුව මීින්, කවුණ
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ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය

ඉතගනුේ පක




නිපණ
ු තොව 04
මූකිව අාකිත
පපතපථ සහ
සපොාග
නිර්මොණය සඳහො
තොර්කිව ද්වොර

3.7 පපතගණවය
තුළ,
අනුකක්ෂණ
නිරූපණය
වරන්තන්
තවතස් දැයි
විශ්තක්ෂණය
වරයි

අනුකක්ෂණ නිරූපණය වරන ක්රමම

3.3 ද්විම සාඛයො
සඳහො මූකිව
අාව ගණිත
සහ තොර්කිව
තමතහයුේ
භොවිත වරයි

 ද්විම අාව ගණිත තමතහයුේ
( නිඛික පමණ යි)
o එවතු කිරීම, අයු කිරීම  තොර්කිව තමතහයුේ
o බිටු අනුසොපතත තොර්කිව
තමතහයුේ(bitwise logical
operations)
 අාකිත තොර්කිව ද්වොර සහ
සතයතො වගු
o මූකිව තොර්කිව ද්වොර
 NOT,AND, OR
o ඒවොෙද්ධ් ද්වොර
 NAND, NOR , XOR
XNOR
o සොර්ව ද්වොර

4.0 මූකිව අාකිත
තොර්කිව ද්වොර
digital logical
gates), ඒවොතය්
අනනය
ක්රිරයොවොපතත්වය
අනුසොරතයන්

 ද්විම තක්තව දශම( BCD)
 විස්තෘත ද්විම තක්තව දශම(
EBCDIC)
 තතොරතුරු හුවමොරුව සඳහො වූ
ඇමපතවොනු සේමත තක්තය(ASCII)
 ඒවතක්ත (Unicode)
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නිරූපණය වරන ෙව විස්තර වරයි
තදනකද ද්වීම අගය, තදතවහි
අනුපූරව ෙවට පපතවර්තනය වරයි
එතවහි සහ තදතවහි අනුපූරවයන්හි
භොවිතය පැහැදිකි වරයි
පපතගණවය තුළ අනුකක්ෂණ
නිරූපණය වරන ක්රමම කැයිස්තු ගත
වරයි
තදන කද සාතක්ත, නිරූපණය
කිරීතේ පටිපොටියට පපතවර්තනය
වරයි
විවිධ් දත්ත නිරූපණය කිරීතේ
ක්රමමවක වොසි/අවොසි විස්තර වරයි

වොකච්තේ
ද
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ද්විම සාඛයො, ඉතිපතයක් සහිත ව සහ
රහිත ව එවතු කිරීම සිදු වරයි
ද්විම සාඛයො, ඉක්කො ගැනීමක් සහිත
ව සහ රහිත ව අයු කිරීම සිදු වරයි
බිටු අනුසොපතත NOT, AND, OR,
XOR සිදු වරයි

14

මූකිව තොර්කිව ද්වොර නේ තවොට
ඒවොට අදොළ සාතක්ත අඳියි
මූකිව තොර්කිව ද්වොර සඳහො
සතයතො වගු (truth tables) අඳියි
තමම ද්වොරවක පේතිතෂ්ධ්ය නිරූපණය
වරන සාතක්ත හුනනො ගනී
තදන කද පේවොශයනට අදොළ
සතයතො වගු නිර්මොණය වරයි
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නිපණ
ු තොව
භොවිත වරයි.

නිපණ
ු තො ම්ටටම
විශ්තක්ෂණය
වරයි

අන්තර්ගතය

ඉතගනුේ පක

 NAND, NOR



4.7 ෙූකය වීජ
ගණිතතය් ඇති
නිති සහ
වොතනෝ සිතියේ
භොවිතතයන්
තොර්කිව
පේවොශ සුළු
වරයි.

 ද්වි අවස්ථො තර්ව සහ ෙූකය
වීජගණිතය
 සපවක්පන ( Postulates) සහ
පේතයක්ෂ/ ස්වසිද්ධිය (Axioms)
 නීති / පේතේය
o තද්ශනයොය නයොය
(commutative law), සාඝරවටන
නයොය (associative law),
 විඝරවටන නයොය (distributive law)
o සර්වසොමය (identity ,
සමතිපතක්ත (redundancy)
o ි  තමෝර්ගන්තග් නයොයය
 සේමත තොර්කිව පේවොශ
o ගුණිතයන්තග් ඓවයය (SOP)
සහ ඓවයයන්තග් ගුණිතය
(POS)
 ගුණිතයන්තග් ඓවයතයන්
ඓවයයන්තග් ගුණිතයට හො
පේතිවර්ත තකස පපතවර්තනය වරයි
 තොර්කිව පේවොශ සුළු කිරීම
o ෙූකය නයොයයන් භොවිතතයන්
o වොතනෝ සිතියම (Karnaugh map)
භොවිතතයන්
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(සපපතම තදොන 13වට)
සොර්ව ද්වොරවක අවශයතොවය
පැහැදිකි වරයි
සොර්ව ද්වොර භොවිතතයන් තැනූ සියලු
නිර්ියත පැහැදිකි වරයි
ෙූකය පේවොශ සුළු කිරීතේ අවශයතොව
පැහැදිකි වරයි
තදන කද සතයතො වගුවට අනුවලක
වන තොර්කිව පේවොශ, සේමත
තවොරතයන් නිරූපණය
වරයි(ගුණිතයන්තග් ඓවයය සහ
ඓවයයන්තග් ගුණිතය)
ගුණිතයන්තග් ඓවයය, ඓවයයන්තග්
ගුණිතය ෙවට හො පේතිවර්ත තකසට
පපතවර්තනය වරයි
ෙූකය නයොයයන්, පැහැදිකි කිරීේ,
නීති/ නයොයයන්, ි  තමෝර්ගන් නයොයය
සහ වොතනෝ සිතියේ භොවිතතයන්
තොර්කිව පේවොශ සුළු වරයි

වොකච්තේ
ද
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නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තොව 05
පපතගණව
ක්රිරයොවොපතත්වය

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය

4.3 තොර්කිව ද්වොර
භොවිතතයන්
සරක අාකිත
පපතපථ
නිර්මොණය
වරයි

 නිර්මොණ සඳහො සතයතො වගු සහ
තොර්කිව පේවොශන තයොදො ගැනීම
(තදොන 13ක් තතක්)
 අාකිත පපතපථ නිර්මොණය

4.4 මධ්ය සැවසුේ
ඒවවතයහි
සහ තභෞතිව
මතවතයහි
(physical
memory) ඇති
අනුක්රමියව
පපතපථයන්හි
(sequential
circuits),
ඒවොෙද්ධ්
තොර්කිව
පපතපථ භොවිත
වරන තවොරය
ගතේෂණය
වරයි.

 මධ්ය සැවසුේ ඒවවතය් තැනුේ
ඒවව
o අර්ධ්ොවකවය (Half Adder)
o පූර්ණොවකවය (Full Adder)
 අාකිත පපතපථ තුළ බිටු ගෙයො
කිරීම
o පේතිතපෝෂණ ූ පය (Feed Back
Loop )
o පිළිතපොළ ( Flip-Flop )

5.0 පපතගණව
තමතහයුේ
පද්ධ්තිය අර්ථ
දක්වො

 පපතගණව තමතහයුේ පද්ධ්තිය
හැඳින්වීම
 තමතහයුේ පද්ධ්තිතය් පපතණොමය
 පපතගණව තමතහයුේ පද්ධ්තියව
14

ඉතගනුේ පක











වොකච්තේ
ද

එදිතනදො ජීවිතතය් දි තොර්කිව
පපතපථ තයොදොගත හැකි අවස්ථො
හුනනො ගනී
හුනනො ගත් තයදුේ සඳහො සතයතො
වගු සහ තොර්කිව පේවොශ නිර්මොණය
වරයි
අාකිත පපතපථ නිර්මොණය වරයි
මධ්ය සැවසුේ ඒවවතය් පේධ්ොන
තැනුේ ඒවව හුනනො ගනී
අර්ධ්ොවකව පපතපථ සඳහො සතයතො
වගු හො තොර්කිව පේවොශ නිර්මොණය
වරයි
පූර්ණොවකව පපතපථ සඳහො සතයතො
වගු හො තොර්කිව පේවොශ නිර්මොණය
වරයි
පිළිතපොළ ( Flip-Flop ) භොවිතය
තවටිතයන් විස්තර වරයි
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පපතගණව තමතහයුේ පද්ධ්තියක්
යන්න අර්ථ දක්වයි
තමතහයුේ පද්ධ්තිතය් පපතණොමය
තවටිතයන් විස්තර වරයි
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නිපණ
ු තොව
වළමනොවරණය
කිරීමට තමතහයුේ
පද්ධ්ති
(operating
systems) භොවිත
වරයි.

නිපණ
ු තො ම්ටටම
පපතගණව
පද්ධ්තියක්
තුළ තමතහයුේ
පද්ධ්තිතය්
අවශයතොව
විමර්ශනය
වරයි.

5.7 තමතහයුේ
පද්ධ්තියක්
මගින්
පපතගණවයක්
තුළ ඇති
තගොනු ෙහලුේ
(directories/fol
ders) සහ
තගොනු (files)
වළමනොවරණ

අන්තර්ගතය








පේධ්ොන වොර්යය
o අතුරු මුහුණත් (interfaces)
කෙොදීම.
o ක්රිරයොයන වළමනොවරණය
(process management)
o සේපත් වළමනොවරණය
o තරක්ෂොව හො තරක්ෂණය
තමතහයුේ පද්ධ්ති වර්ගීවරණය
o ඒව පපතශීකව - ඒව වොර්යය
(single user - single task)
o ඒව පපතශීකව - ෙහු වොර්යය
(single user - multi task)
o ෙහු පපතශීකව - ෙහු වොර්යය
(multi user-multi task)
o Multi threading ෙහුඅනුක්රිරයොයනය
o තථය වොක (real time)
o වොක විභජන පද්ධ්ති (time
sharing)
තගොනු වර්ග
o තගොනු වර්ගවක අවශයතොව
(exe, .jpg .txt, etc.)
තගොනු නොමොවකි සහ තගොනු
සාවිධ්ොනය
o තගොනු ධ්ුරොවකිය (file Hierachy)
o තගොනු පද්ධ්ති - FAT යනොදි
තගොනු තරක්ෂොව
o මුරපද (Password) හො පේතේශ
වීතේ වරපේසොද( Access
Privileges)
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ඉතගනුේ පක














වොකච්තේ
ද

තමතහයුේ පද්ධ්තියව පේධ්ොන
ක්රිරයොවොපතත්ව සහ පපතශීකවතග්
වොර්යය තවතරහි තමතහයුේ
පද්ධ්තියව කෙො තදන දොයවත්වය
හුනනො ගනී
(තගොනු ෙහලු, තගොනු සහ දත්ත)
තමතහයුේ පද්ධ්තිය මීින්
පපතගණවතය් සේපත්
වළමනොවරණය වරන තවොරය
විස්තර වරයි
වොර්යය හො ඒවො භොවිත වරන
පපතශීකවයන් අනුව තමතහයුේ
පද්ධ්ති වර්ගීවරණය වරයි

තගොනුවක් සහ තගොනු ෙහලුවක්
නිර්වචනය වරයි
තැටි තවෘතිවරණතය් අවශයතොව
තවටිතයන් විස්තර වරයි
තගොනු වර්ගවක අවශයතොව
හුනනොගනී
තගොනුවව සහ තගොනු ෙහලුවව
සහකක්ෂණ කැයිස්තුගත වරයි.
තගොනුවක පද්ධ්තියව වඳහය විස්තර
වරයි
තගොනු සහ තගොනු ෙහොලුේවක

16

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය

ය වරන
තවොරය
ගතේෂණය
වරයි

 තගොනු තචයන වළමනොවරණය
o තචයන විභොජනය (storage
allocation)
 යොෙද විභොජනය
(Contiguous allocation)
 සෙැදි විභොජනය (Linked
allocation)
 අනුක්රමියව විභොජනය ( Indexed
Allocation)
 පේතිඛ්ඩයනය (Defragmentation)
 ද්විතයව තචයන නයත්තුව
o තැටි හැයසේ ගැන්වීම, (disk
formatting) අවශයතොව හො
නිමැවුම

5.3 තමතහයුේ
පද්ධ්තිය,
පපතගණවය
තුළ ක්රිරයොයන
වළමනොවරණ
ය වරන
තවොරය
ගතේෂණය
තරයි










ක්රිරයොයනතය් නිර්වචනය
අතුරුබිුනේ (interrupts) සහ
අතුරුබිුනේ හැසිරවීම.
ක්රිරයොයන වළමනොවරණය
ක්රිරයොයන තත්ත්ව (process states)
ක්රිරයොයන සාක්රමමණය (process
transition)
ක්රිරයොයන පොකන ඛ්ඩයය (Process
Control Block)
සන්දර්භ සුවිචනය (Context
switching)
ක්රිරයොයන නියමවරණ (schedulers)
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ඉතගනුේ පක















සාවිධ්ොනය විදහො දක්වයි
තගොනුවක් සුරැකීම සඳහො භොවිත
වළ විධික්රමම තවටිතයන් විස්තර
වරයි
තමතහයුේ පද්ධ්තිය මගින් තගොනු
තරක්ෂණය වළමනොවරණය
වරන්තන් තවතස් දැයි තවටිතයන්
විස්තර වරයි
යොෙද විභොජනය ( Contiguous
allocation) , සෙැඳි විභොජනය
(Linked allocation) සහ අනුක්රමියව
විභොජනය ( Index Allocation)
තවටිතයන් පැහැදිකි වරයි
පේතිඛ්ඩයනය (Defragmentation)
විස්තර වර එය සිදු වන්තන් තවතස්
දැයි පැහැදිකි වරයි
ක්රිරයොයන පැහැදිකි වරයි
ක්රිරයොයනයක් නිර්මොණය වළ පසු
තමතහයුේ පද්ධ්තිතය් වොර්යයන්
කැයිස්තු ගත වරයි
ක්රිරයොයන වර්ග කැයිස්තු ගත වරයි.
ක්රිරයොයන අවස්ථො (තත්තව
් ) කැයිස්තු
ගත වරයි
ක්රිරයොයන සමොප්තිය විස්තර වරයි.
ක්රිරයොයන හො ක්රමමතක්ඛන අතර
තවනස දක්වයි.
ක්රිරයොයන සාක්රමමණතය් සත් අවස්ථො
රුපසටහන් ඇසුපතන් ක්රිරයොයන
සාක්රමමණය විස්තර වරයි

වොකච්තේ
ද
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නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය

ඉතගනුේ පක









5.4 තමතහයුේ
පද්ධ්තියක්
පපතගණවයව
සේපත්
වළමනොවරණ
ය වරන්තන්
තවතස්දැයි
ගතේෂණය
වරයි

 මතවය වළමනොවරණය
o මතව වළමනොවරණ එ්්වවය
(MMU)
o තභෞතිව මතවය
o අතථය මතවය (virtual
memory)
 තදොන, පේතිදොන සපොාග
වළමනොවරණය
o සපොාග ධ්ොවව මෘදුවොාග
(device drivers software)
o එතම (Spooling)
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ක්රිරයොයන නියමවරණය සහ
නියමවරණ පේතිපත්ති විස්තර වරයි
දිගුවොකින, තවටිවොකින සහ මධ්ය
වොකින නියමවරණ සසඳයි
ෙහු ක්රමමතක්ඛන හො එහි අවශයතො
විස්තර වරයි
වොක විභජන (time sharing) පද්ධ්ති
විස්තර වරයි
ෙහු ක්රමමතක්ඛනය පද්ධ්තිවකට එදිපත
ව වොක විභජන පද්ධ්ති සසඳයි
සන්දර්භ ස්විචනය නිර්වචනය වරයි
තපොතරොත්තු වොකය, වොර්ය පූරණ
වොකය, පේතිචොර වොකය සහ සොධිත
අගතය් වොකය තවටිතයන් විස්තර
වරයි
ක්රිරයොයන පොකව ඛ්ඩයය(PCB)
තවටිතයන් විස්තර වර එහි අයාගු
දෑ කැයිස්තු ගත වරයි
මතව වළමනොවරණය සහ මතව
වළමනොවරණ ඒවවවක (MMU)
අවශයතොව සාක්ෂිප්ත ව පැහැදිකි
වරයි.
අතථය මතවය තවටිතයන් පැහැදිකි
වරයි
පිටුවරණය සහ අනුරූපණය
තවටිතයන් විස්තර වරයි
තමතහයුේ පද්ධ්තිය මගින් තදොන
පේතිදොන සපොාග වළමනොවරණය
වරනු කෙන අන්දම තවටිතයන්
විස්තර වරයි

වොකච්තේ
ද

16

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය

ඉතගනුේ පක

වොකච්තේ
ද



නිපණ
ු තොව 06
පකදොයී අන්දියන්
තතොරතුරු තෙදො
ගැනීම සඳහො
දත්ත
සන්නත
ි ේදන හො
පපතගණව
ජොකවරණ
තොක්ෂණයන්
ගතේෂණය වරයි

6.0 සාඥො (signals)
සහ ඒවොතය්
ගුණ
ගතේෂණය
වරයි

 සාඥො පේරූප
o අාකිත
o පේතිසම
 ගුණ
o විස්තොරය (Amplitude)
o සාඛයොතය (Frequency)
o තරාග තයොමය (Wave Length)
o වකොව ( Phase )
 මොධ්යයව පේචොරණ තේගය

6.7 සාඥො
සේතපේ්ෂණ
මොධ්ය
ගතේෂණය
වරයි

 රැහැන් - නියමු මොධ්ය (Guided
media) (ඇඔපත යුගක (twisted
pair), සමක්ෂව තක්ෙකය (coaxial
cables), පේවොශ තන්තු (fibre
optics) තදිය}
 නිදහස් අවවොශ - නියමු තනොවන
මොධ්ය (Unguided)
 ගුණ
18

සපොාග ධ්ොවව තවටිතයන් විස්තර
වරයි
 සපොාග ධ්ොවවවක අවශයතොව
තවටිතයන් විස්තර වරයි
 එතම (Spooling) තවටිතයන් විස්තර
වරයි
 සපොාගයක් සේෙන්ධ් වරන විට
අදොළ ධ්ොවව මෘදුවොාගය ස්ථොපනය
වරයි
 අාකිත හො පේතිසම සාඥො සහ
ඒවොතය් ගුණ පේස්තොපතව ව
නිරූපණය වරයි
 සාඥො ගුණ අතර ඇති සෙැඳියොවට
අදොළ වු ගැටලු විසදයි




නියමු හො නියමු තනොවන වශතයන්
මොධ්ය වර්ගිවරණය වරයි
ගුප්තතොව / පමොව, වකොප පළක,
තඝරවෝෂොව, වැහැපතම සහ විවෘතිය,
සාඥො සන්නිතේදනය තවතරහි
ෙකපොන්තන් තවතස් දැයි විස්තර
වරයි

13

13

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය
ගුප්තතොව / පමොව ( Latency)
වකොප පළක (Bandwidth)
තඝරවෝෂොව (Noise)
ෙකහීන වීම / ෙකක්ෂයය /
වැහැරීම (Attenuation)
o විවෘතිය (Distortion)
 සරක ස්ථකවය (simple topology)
: ඍජු කක්ෂය සේෙන්ධ්තොව (point
to point connection)
 දත්ත නිරූපණයට සාඥො මූකොාග
මත ඇති වරගත් එවීතොව
(නියමොවකිය, protocol)
o සරක මූකොාග තදවක්තවොක්ටීයතො ම්ටටේ(විස්තොර)
තදවක්
o තවනත් භවයතො (තවටිතයන් )
 සාඛයොතය
 වකොව
o සාඥො මූකොාග තවනස් වීතේ
තේගය
o සමමුහූර්තවරණතය් අවශයතොව
 වොක ගණනය (timing) /
ස්පන්දව (clocks)
 මැන්තචස්ටර් තතක්තනය
o තදෝෂ හැසිරවීම
 සදොහරණ : සමතොව
(parity)

ඉතගනුේ පක

වොකච්තේ
ද

o
o
o
o

6.3 සාඥො මූකොාග
භොවිතතයන්
අාකිත දත්ත
තතක්තනය
(encode)
වරන්තන්
තවතස්දැයි
විමර්ශනය
වරයි
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විභව අන්තර තදවක් සහ
මැන්තචස්ටර් තතක්තනය
භොවිතතයන් අාකිත දත්ත තතක්නය
පේොස්තොපතව ව නිරුපණය වරයි
සාඥො මුකොාග තකස සාඛයොතතය්
හො වකොතේ තවනස් කිරීම භොවිත
කිරීතේ හැකියොව විස්තර වරයි
සමමුහූර්තවරණතය් අවශයතොව
පැහැදිකි වර, සේතපේ්ෂවය හො
ගේොහවය සමමුහූර්ත තනොවන
අවස්ථොවක පැන නීින ගැටලු
විස්තර වරයි
මැන්තචස්ටර් තතක්තනය සහ සරක
තවොක්ටීයතො තදවව තතක්තනතය්
බිටු ශීඝරවේතොව සහ සාඥො මූකොාග
තවනස් වීතේ තේගතය් තරම යන
වරුණු අතර සේෙන්ධ්තොව සැසඳීම
හො විසැසඳීම වරයි
බිටු තදෝෂ අනොවරණය කිපතමට
සමතොව බිටුවට හැකි වන්තන් තවතස්
දැයි විස්තර වරයි
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නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය

ඉතගනුේ පක

6.4 දුරස්ථ සපොාග
තදවක්
සේෙන්ධ්
කිපතමට තපොදු
ස්වීච දූරවථන
ජොකතය්
(PSTN)
භොවිතය
ගතේෂණය
වරයි

 තපොදු ස්වීච දූරවථන ජොකය
(PSTN)
o ස්ථොන තදවක් අතර පේතිසම
හඬක් තගනයො හැකි පපතපථයක්
කෙොතද්
 මූර්ජනය (modulation), විමූර්ජනය
(demodulation) සහ තමෝයමය
o පේතිසම සාඥො මූකොාග
භොවිතතයන් දත්ත තතක්තනය
o සපොාග තදවක් තමෝයමය මීින්
එකිතනවට සේෙන්ධ් කිරීම



6.5 ජොකයවට, ෙහු
සපොාග
සේෙන්ධ්
කිපතතේ ගැටලු
විසඳො ගන්තන්
තවතස් දැයි
විමර්ශනය
වරයි

 සියක්කට සියක්ක ( all to all)
සේෙන්ධ් කිපතම පේොතයෝගිව
තනොවීම.
 විසුනමක්: ෙස් ස්ථකවය
o සරක ෙව
o ගැටලු :ෙස් ස්ථකවයට පේතේශ
විම පොකනය කිපතම (මොධ්ය).
 තවනත් ස්ථකව
o තොරවො (star)
o මුුන (ring)
o ෙැඳි (mesh)
 රැහැන් ඇදිම සරකවරණය
oහ
o ස්වීච
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තපොදු ස්වීච දූරවථන ජොකය (PSTN)
පේතිසම හයක් තගන යන මීක්
තකස විස්තර වරයි
තපොදු ස්වීච දූරවථන ජොක (PSTN)
මී දිතග් යැවිය හැකි පපතදි, පේතිසම
සාඥො, තමෝයමය මීින් අනුවලකනය
වරන්තන් තවතස් දැයි විස්තර වරයි
තපොදු ස්වීච දූරවථන ජොක (PSTN)
හරහො තමොයමය භොවිත තවොට
සේෙන්ධ් වළ පපතගණව තදවක්
ක්රමමොනුරූප ව විස්තර තවතරන රූප
සටහනක් අඳියි
සපොාග විශොක සාඛයොවක් සියක්කට
සියක්ක ස්ථකවය මීින් සේෙන්ධ්
කිපතතේ තනොහැකියොව තදර්ශනය
වරයි
ෙස් ස්ථකවතය් සරක ෙව
තදර්ශනය වරයි
විවිධ් ස්ථකවවක රුප සටහන් අඳියි
ජොකයව රැහැන් ඇදිම සරක කිපතම
සඳහො හ හො ස්වීච භොවිතය
විස්තර වර ඒවොතය්
ක්රිරයොවොපතත්වයන් සාසන්දනය හො
විසාසන්දනය වරයි

වොකච්තේ
ද
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නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය

6.6 මොධ්ය පේතේශ
පොකව (MAC)
නියමොවකිතය්
භුියවොව
ගතේෂණය
වරයි

 ස්ථොනීය පේතද්ශ ජොක (LAN)
 සපොාග හුනනො ගැනීම
o කිපි තයොමු (addresses)
o (MAC) කිපි තයොමු
 රොමු (frames)
 ක්රමමොනුවුක ව මොධ්ය පේතේශය
o ALOHA වැනි ඉතො සරක
නියමොවකි
o ALOHA සිට තර්තන්ට තතක්
වැි  දියුණු විේ
 පණිවිය විවොශනය
(broadcasting) සහ එවකින්
එවවට යැවිම (unicasting)







6.7 අන්තර් ජොකය
නිර්මොණය වන
තකස ෙහුවිධ්
ජොක අන්තර්
සේෙන්ධ්
වරන්තන්
තවතස් දැයි
ගතේෂණය
වරයි



තදොරටු මී (gateway)- ජොක
තදවක් තහෝ වැි  ගණනක් තහෝ
සේෙන්ධ් වළ හැකි සපොාගය
MAC කිපිතයොමුවට හො ස්ථොනීය
ජොක තොක්ෂණයට ස්වොයත්ත ව
තගෝකය අනනය ඒවොවොරී තයොමු
කිරීමව අවශයතොව
o IPv4 තයොමු කිපතේ
o ජොක සඳහො IP තයොමු පැවපතම
 සපජොකනය ( subnetting)
 සපජොක තවරණ (subnet
masks)
 CIDR අාවනය
 තපෞද්ගකිව IP තයොමු
 ගතිව ධ්ොරව පොකන
නියමොවකිය (DHCP)
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ඉතගනුේ පක













යවන්නො (sender) සහ කෙන්නො
(ගේොහවයො, receiver) හුනනො ගැනීමට
හැකි වන පපතදි සපොාග අනනය තකස
නේ (කිපි තයොමු) කිරීතේ අවශයතොව
විස්තර වරයි
සේතපේ්ෂණ ඒවවය තකස රොමුවක
භලියවොව විස්තර වරයි
ෙස් ස්ථකවයට අනුවුක ව එහි
මොධ්යයට ක්රමමවත් ව පේතේශවීම
සහතිව කිපතමට නියමොවකියව
අවශයතොව පැහැදිකි වරයි
MAC නියොමොවකිතය් ALOHA සිට
තර්තන්ට තතක් පපතණොමය
තවටිතයන් විස්තර වරයි
ස්ථොනීය ජොක තදවක් අන්තර්
සේෙන්ධ් කිපතතේ දී තදොරටු මතීහි
භුියවොව විස්තර වරයි
සමරූපි MAC නියමොවකිතයන්
ස්වොයත්ත තයෝජනො ක්රමමයව
අවශයතොව පැහැදිකි වර IP තයොමු
එම භුියවොව වරන තවොරය
පැහැදිකි වරයි
සපජොක තවරණතය් භුියවොව විස්තර
වරයි
තදන කද IP තයොමු ව්ටටකයවට සහ
ජොකවක පේමොණයට අනුව සපජොක
තවරණ සහ IP තයොමු පරොස
ගණනය වරයි
ගතිව ව IP තයොමු පැවපතමට DHCP
භොවිත වරන්තන් තවතස් දැයි විස්තර

වොකච්තේ
ද
14

15

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

6.8 අන්තර්ජොකතය්
ඇති පේවොහණ
නියමොවකියන්හි
(transport
protocols)
භුියවොව
ගතේෂණය
වරයි.

6.9 අන්තර් ජොකතය්
ඇති තයදුේ

අන්තර්ගතය
o IP v4 තයොමු හිීය සඳහො
විසුනම තකස IP v6 තයොමු (
දළ විශ්තක්ෂණයක් )
 ගමනොන්තය වරො යො හැකි මී
තසොයො ගැනීම
o මා හැසිරවිම (routing) සහ
මා හසුරුව (router)
o තපොදි හුවමොරුව (Packet
switching)
 තෙදො හැපතතේ තහොඳ ම
සත්සොහය
 තයදුේ ක්රිරයොවකියව සිට තවත්
තයදුේ ක්රිරයොවකියවට දත්ත තෙදො
හැරීම
o IP තයොමුවකින් හුනනොගත්
සත්වොරව (host) ෙහු තයදුේ
 ෙහු පථවරණය (Multiplexing) එව ම IP තයොමුවව ඇති ෙහු
අන්ත කක්ෂයය
o තවතවනි (ports) සහ
තවතවනි අාව
o UDP
 ගුණ
 තයදුේ
o TCP
 ගුණ
 තයදුේ
 වසේ නොම පද්ධ්තිය (DNS)
o IP තයොමු මතව තෙො
ගැනීතේ දුෂ්වරතොව
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වොකච්තේ
ද

වරයි
තපේ්ෂවයොතග් සිට ගේොහවයො තතක්
සුදුසු මීක් තසොයො ගැනීතේ
මාහසුරුතේ භුියවොව විස්තර වරයි
තපොදි හුවමොරුව (Packet switching)
සහ IP ජොකවක තෙදො හැපතතේ
තහොඳ ම සත්සොහය පැහැදිකි වරයි

එක් ක්රිරයොවකියව සිට තවත්
ක්රිරයොවකියවට සන්නිතේදනය
තදර්ශනය කිපතම මීින්, එක් IP
තයොමුවව සිට තවනත් IP තයොමුවවට
පණිවියයක් යැවීම පේමොණවත්
තනොවන ෙව විස්තර වරයි
පණිවිය ෙහුපථවරණතයහි
අවශයතොව සහ තවතවනි අාව අන්ත
කක්ෂය හුනනො ගන්තන් තවතස් දැයි
විස්තර වරයි
UDPහි ක්රිරයොවොපතත්වය විස්තර වර
එය භොවිත වරන තයදුේ, කැයිස්තු
ගත වරයි
TCPහි ක්රිරයොවොපතත්වය විස්තර වර
එය භොවිත වරන තයදුේ, කැයිස්තු
ගත වරයි
IP තයොමු තවනුවට මොනව ියතේශික
නොමවක අවශයතොව විස්තර වරයි
නොම, IP තයොමු තකස පපතවර්තනය

13

14

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය
o
o
o

කිපයක්
ගතේෂණය
වරයි



6.01 ජොක
නිර්ියතය
(network
architecture)
විස්තර කිපතම
සඳහො තයොමු
තවෘතිවක
(reference
models)
භුියවොව
විමර්ශනය
වරයි



6.00 අන්තර්
ජොකයට
සේෙන්ධ් වර
ඇති
සපොාගවක





මොනව ියතේශික නොම
ධ්ුරොවකි නොම අවවොශ
සැම වසමවට ම තම
යටතත් ඇති නොම
වළමනොවරණය කිපතතේ
වගකිම ඇති ෙව
o ඉහළ ම්ටටතේ වසේ
අධිපො තැන්මොරු නියමොවකිය
(HTTP)
තස්වොතයෝජව-තස්වොදොයව
තවෘතිය (client-server model)
TCP/IP තවෘතිය
o තයදුේ
o පේවොහණ
o අන්තර්ජොකය
o සත්වොරවතය් සිට ජොකයට
OSI තවෘතිය
o තයදුේ (application)
o ඉදිපතපත් කිපතේ (presentation)
o සැසි (session)
o පේවොහණ (transport)
o ජොක (network)
o දත්ත සෙැඳි (datalink)
o තභෞතිව (physical)
ගුප්ත තක්තනතය් (encryption)
සහ අාකිත අස්සතනහි මූකිව
අදහස
o තපොදු යතුර (public key)
o තපෞද්ගකිව යතුර (private
23

ඉතගනුේ පක











වොකච්තේ
ද

කිපතතේ දි වසේ නොම පද්ධ්තිතයහි
භුියවොව පැහැදිකි වරයි
වසේ නොම පද්ධ්තිතයහි ධ්ුරොවකි හො
විස්තෘත තවෘති, රූපසටහන්
අනුසොරතයන් විස්තර වරයි
සරක GET අයදුම සහ එහි
HTTPහි දී පේතිචොරය විස්තර වරයි
DNS සහ HTTP භොවිත වර
තස්වොතයෝජව-තස්වොදොයව තවෘතිය
විස්තර වරයි
TCP/IP සහ OSI තවෘති ස්තරවක
(layers) ක්රිරයොවන් විස්තර වරයි
විවිධ් ස්තරවක දත්ත එවව විස්තර
වරයි. (තපොදි, රොමු සහ බිටු )
TCP/IP සහ OSI තවෘති
භොවිතතයන් ජොකයව දත්ත ගකොයොම
විස්තර වරයි

13

රහසය භොවතය් සහ පණිවියවක
සතයොපනතය් අවශයතොවය
හුනනොතගන තමම ක්රිරයොවන් අන්තර්
ජොකතයන් තනොසැපතයන ෙව සටහන්
වරයි

14

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම
තරක්ෂණය
සහ
සන්නිතේදනතය්
ඇති තරක්ෂව
තවොර
විමර්ශනය
වරයි

නිපණ
ු තොව 7.
පද්ධ්ති සාවක්පය

අන්තර්ගතය





6.07 අන්තර්ජොක
තස්වය
සපයන්නන්
(ISPs) තග්
භලියවොව සහ
ගෘහස්ථ ජොක
අන්තර්
ජොකයට
සේෙන්ධ් කිපතම
සඳහො භොවිත
වරන තොක්ෂණ
ගතේෂණය
වරයි.



2.0 පද්ධ්තියව
ගතිකක්ෂණ








ඉතගනුේ පක

key)
o අස්සන් කිපතම (signing)
තර්ජන
o දවරස
o තොෝජන්
o අනිෂ්ට මොදුවොාග (malware)
o තතුෙෑම(phishing)
තරක්ෂණය
o ගිනි පවුර (firewall)
o පේතිදවරස් මෘදුවොාග
o අධ්යොපනය/දැනුේවත්
ෙව/තහොඳ පුරුදු
අන්තර්ජොක තස්වය සපයන්තනෝ
(ISP)
ISPට සේෙන්ධ් විම
o තමෝයමය
o DSL/ADSL
තපෞද්ගකිව IP තයොමු භොවිත
වරන ගෘහස්ථ ස්ථොනීය ජොක
ජොක කිපිතයොමු
පපතවර්තනය(NAT) / නියුතු
තස්වොදොයව (Proxies)



පද්ධ්ති සාවක්පය
පද්ධ්ති වර්ගීවරණය
o විවෘත සහ සාවෘත පද්ධ්ති
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වොකච්තේ
ද

පණිවිය අස්සන් කිපතමට සහ ගුප්ත
තක්තනය කිපතමට තපොදු සහ
තපෞද්ගකිව යතුරුවක භොවිතය
තවටිතයන් විස්තර වරයි
ජොකගත පද්ධ්ති විසින් මුහුණ තදනු
කෙන විවිධ් තර්ජන සහ ඒවොට
එතරහි ව තයොදන තරක්ෂණය
විස්තර වරයි

ISPතග් භුියවොව විස්තර වරයි
ගෘහස්ථ පපතගණවයක් ISP
ජොකයවට සේෙන්ධ් කිපතතේ දී
ගෘහස්ථ දූරවථන සහ තමෝයම
භොවිතය විස්තර වරයි
DSL/ADSL සේෙන්ධ්තොවක වොසි
පැහැදිකි වරයි
ජොක තයොමු පපතවර්තනතයහි(NAT)
සහ තපෞද්ගකිව IPතයොමු භොවිත
වරන ස්ථොනීය ජොකයව ඇති
තස්වොදොයවයව භුියවොව පැහැදිකි
වරයි

14

පද්ධ්ති නිර්වචනය සිහිපත් වරයි
පද්ධ්තියව කක්ෂණ කැයිස්තු ගත
වර විස්තර වරයි

14

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

ගතේෂණය වර,
තතොරතුරු
පද්ධ්තියක්
සාවර්ධ්නය
කිරීමට පද්ධ්ති
විශ්තක්ෂණ හො
නිර්මොණ
ක්රමමතේදය භොවිත
වරයි

ගතේෂණය
වරයි

අන්තර්ගතය
ස්වොභොවිව(natural) හො
වෘතේිම (මොනව නිර්ියත , man
made)පද්ධ්ති
සජීව (living) හො තභෞතිව
(physical) පද්ධ්ති



පද්ධ්ති වර්ගීවරණය තවොට
සදොහරණ සහිත ව විස්තර වරයි

තතොරතුරු පද්ධ්ති
o වොර්යොක ස්වයාවරණ
පද්ධ්ති (OAS)
o ගනුතදනු සැවසුේ පද්ධ්ති
(TPS)
o වළමනොවරණ තතොරතුරු
පද්ධ්ති (MIS)
o තරණ සහොය පද්ධ්ති (DSS)
o විධ්ොයව සහොය පද්ධ්ති
(ESS)
o භලතගෝකය තතොරතුරු පද්ධ්ති
(GIS)
o දැනුේ වළමනොවරණ පද්ධ්ති
(KMS)
o අන්තර්ගත වළමනොවරණ
පද්ධ්ති (CMS)
o වයවසොය සේපත් සැකසුේ
පද්ධ්ති (ERPS)
o සුහුරු පද්ධ්ති (Smart
Systems)



විවිධ් වර්ගතය් මොනව නිපතියත
පද්ධ්ති, ඒවොතය් අරමුණු සහ
ක්රිරයොවොරීත්වය අනුව සසඳො ෙකයි
විවිධ් වර්ගතය් මොනව නිර්ියත
පද්ධ්ති, ඒවොතය් අරමුණු සහ
ක්රිරයොවොරීත්වය අනුව තවන් තවොට
හුනනො ගනී

o
o

2.7 ියනිසො විසින්
නිර්මොණය
වරන කද
විවිධ් වර්ගතය්
පද්ධ්ති,
ඒවොතය් අරමුණු
හො ක්රිරයො
වොරීත්වය
අනුව
සාසන්දනය
තවොට, තවනස
හුනනො ගනී



ඉතගනුේ පක
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වොකච්තේ
ද

14

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම
2.3 විවිධ් තතොරතුරු
පද්ධ්ති
සාවර්ධ්න
තවෘති හො
ක්රමමතේද
ගතේෂණය
වරයි

අන්තර්ගතය




2.4

වඳහගත
පද්ධ්ති
විශ්තක්ෂණ සහ
නිර්මොණ
ක්රමමතේදය
පරීක්ෂො වරයි

2.5 නව තතොරතුරු
පද්ධ්තියව
අවශයතොව
සහ එහි
ශවයතොව
විමර්ශනය






ඉතගනුේ පක

පද්ධ්ති සාවර්ධ්න ජීවන චක්රම
(SDLC) තවෘති
o දියඇකි (waterfall)
o සර්පික (spiral)
o සුචකය (agile)
o මූකොවෘතිවරණය
(prototyping)
 ශීඝරවේ තයදවුේ සාවර්ධ්නය
(RAD)
පද්ධ්ති සාවර්ධ්න ක්රමමතේද
o වඳහගත (structured)
o වස්තු නැඹුරු (object
oriented)



වඳහගත පද්ධ්ති විශ්තක්ෂණ සහ
නිර්මොණ ක්රමමතේදය හැඳින්වීම
පද්ධ්ති සාවර්ධ්න ජීවන චක්රමතය්
අවධි
o වඳහගත පද්ධ්ති විශ්තක්ෂණ
සහ නිර්මොණ ක්රමමතේදය
මීින් තවරණය තවතරන
පද්ධ්ති සාවර්ධ්න ජීවන
චක්රමතය් අවධි
මූකිව විමර්ශනය
o පවතින පද්ධ්තිතය් ඇති
ගැටලු හුනනො ගැනීම
o විවක්ප විසුනේ තයෝජනො
කිරීම
o තතොරතුරු පද්ධ්තිවක
අවශයතොවනට පේමුඛත්වය
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වොකච්තේ
ද

පද්ධ්ති සාවර්ධ්න තවෘති කැයිස්තු
ගත වර සාක්ෂිප්ත ව විස්තර
වරයි
එක් එක් තවෘතිවක සපතයෝගිතොව
විමර්ශනය වරයි
දියඇකි තවෘතිතය් සාවර්ධ්න අවධි
කැයිස්තු ගත වර එක් එක් අවධිය
විස්තර වරයි
සර්පික තවෘතිතය් සාවර්ධ්න අවධි
කැයිස්තු ගත වර එක් එක් අවධිය
විස්තර වරයි
පද්ධ්ති සාවර්ධ්න ක්රමමතේදයන්
කැයිස්තු ගත වර සාක්ෂිප්ත ව
විස්තර වරයි
වඳහගත පද්ධ්ති විශ්තක්ෂණ සහ
නිර්මොණ ක්රමමතේදය නිර්වචනය
වරයි
වඳහගත පද්ධ්ති විශ්තක්ෂණ සහ
නිර්මොණ ක්රමමතේදය මීින් තවරණය
තවතරන පද්ධ්ති සාවර්ධ්න ජීවන
චක්රමතය් අවධි කැයිස්තු ගත වර
සාක්ෂිප්ත ව විස්තර වරයි

18

පද්ධ්තිය පිළිෙඳ මූකිව අධ්යයන
අවධිතය් වොර්යයන් විස්තර වරයි
තයතනයව ඇති තතොරතුරු පිළිෙඳ
ගැටලු හුනනො ගනී
විසඳිය යුතු ගැටලුවක පේමුඛතො
හුනනො ගනී
ශවයතො අධ්යයනතය් අවශයතොව

14

17

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය

වරයි


2.6 පවත්නො
පද්ධ්තිය
විශ්තක්ෂණය
කිරීම සඳහො
තවනස් විධික්රමම
භොවිත වරයි





දීම
ශවයතො අධ්යයනය (feasibility
study)
o තොක්ෂණිව (technical)
o තර්කාව (economical)
o තමතහයුේ (operational)
o තයතනිව (institutional)
අවශයතො විශ්තක්ෂණය
o වොර්යෙද්ධ් අවශයතො
(functional requirements)
o වොර්යෙද්ධ් තනොවන
අවශයතො (non-functional
requirements)
විශ්තක්ෂව තමවකේ
o වයොපොර ක්රිරයොවොරවේ
තවෘතිවරණය
 වයොපොර ක්රිරයොවොරවේ
තවෘතිය (business activity
model)
o දත්ත ගැකේ තවෘතිවරණය
(DFM)
 දත්ත ගැකේ සටහන්)Data
Flow Diagrams)
 මූකිව ක්රිරයොවකි සහ මූකිව
ක්රිරයොවකි විස්තරය
 තක්ඛන ගැකේ
සටහන්(Document Flow
Diagrams)
o තොර්කිව දත්ත
තවෘතිවරණය (LDM)
27
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වොකච්තේ
ද

විස්තර වරයි
ශවයතො පේවොර කැයිස්තු ගත වර
තවටිතයන් විස්තර වරයි

අවශයතො විශ්තක්ෂණතය් අවශයතොව
විස්තර වරයි
තදන කද පද්ධ්තියව අවශයතො
වර්ග සදොහරණ සහිත ව විස්තර
වරයි
IEEE සේමතතය් අවශයතො අර්ථ
දක්වයි
විශ්තක්ෂව තමවකේ කැයිස්තු ගත
වර ඒවොතය් වොර්යයන් විස්තර
වරයි
දී ඇති පද්ධ්තිය සඳහො වොර්ය
රූ සටහන්, තක්ඛන ගැකේ සටහන්,
දත්ත ගැකේ සටහන් සහ තොර්කිව
දත්ත වඳහ අඳියි
මුකිව ක්රිරයොවකි විස්තරය කියො
දක්වයි.
වයොපොර පද්ධ්ති විවක්පවක
අවශයතොව විස්තර වරයි
වයොපොර පද්ධ්ති විවක්ප අවස්ථො
තයෝජනො වරයි
වයොත් සුදුසු වයොපොර පද්ධ්ති
විවක්පය තතෝරො ගනී

06

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

2.2 තයෝජිත
පද්ධ්තිය
සැකසුේ වරයි

2.8 තයෝජිත
පද්ධ්තිය
සාවර්ධ්නය
වර පරීක්ෂො

අන්තර්ගතය








 තොර්කිව දත්ත වඳහය
(LDS)
වයොපොර පද්ධ්ති විවක්ප (BSO)
තොර්කිව සැකසුේ තමවකේ
(Logical Design Tools)
o තොර්කිව දත්ත ගැකේ
තදර්ශවරණය
 තයෝජිත පද්ධ්තිය සඳහො
තොර්කිව දත්ත ගැකේ
සටහන්
 මූකිව ක්රිරයොවකි සහ මූකිව
ක්රිරයොවකි විස්තරය (EPD)
 අතුරු මුහුණත නිර්මොණය
o තොර්කිව දත්ත
තදර්ශවරණය
 තයෝජිත පද්ධ්තිය සඳහො
තොර්කිව දත්ත වඳහය
(Logical Data Structure)
o දත්ත සමුදොතය් )database)
තභෞතිව නිර්මොණය
 වගුතේ (table) සහ
සපකැකියොතනහි (record)
පිපතවිතර
 දත්ත ශ ද තවෝෂ (data
dictionary)
 දත්ත පොදවය නිර්මොණය
ක්රමමතක්ඛ සාවර්ධ්නය
දත්තසමුදොය සාවර්ධ්නය
පරීක්ෂො කිරීම
o පරීක්ෂො සිද්ධි (තවොර)
28
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තොර්කිව නිර්මොණය පැහැදිකි වරයි
තොර්කිව නිර්මොණ අදියරට සේෙන්ධ්
වන ක්රිරයොවොරවේ පැහැදිකි වරයි
තයෝජිත පද්ධ්තිතය් තොර්කිව
සැකසුම, මූකිව ක්රිරයොවකන්හි සිට
තරේභ වර සන්දර්භ රූ සටහන
(context diagram) තතක් නැවත
තගොය නගයි.
මූකිව ක්රිරයොවකි විස්තරය වයොජ
තක්තවකින් (pseudo code) කියයි
වගු සහ සපකැකියොන පිපතවිතර
පහදයි
දත්ත ශ දතවෝෂතය් වැදගත්වම
තවටිතයන් විස්තර වරයි

07

අලුතින් සැකසුේ වරන කද පද්ධ්තිය
පරීක්ෂො කිරීතේ තවොර කැයිස්තු
ගත වර පැහැදිකි වරයි
අලුතින් සැකසුේ වරන කද පද්ධ්තිය
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නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම
වරයි

2.9 සාවර්ධ්නය
වරන කද
පද්ධ්තිය
ක්රිරයොවට නාවයි

7.10 තපර නිිය (off
the shelf)
පැතක්ජ
පද්ධ්ති සමී,
නව පද්ධ්තිය
ක්රිරයොත්මව
කිරීම

අන්තර්ගතය

ඉතගනුේ පක

o

ශ්තේත මාජූසො පරීක්ෂොව
(white box testing)
o වොක මාජූසො
පරීක්ෂොව(black box testing)
o ඒවව පරීක්ෂණය
o ඒවොෙද්ධ් පරීක්ෂණය
o පද්ධ්ති පරීක්ෂණය
o පිළිගැනීතේ පරීක්ෂණය
 ක්රිරයොවට නැාවීතේ විධික්රමම
o සමොන්තර (parallel)
o සෘජු (direct)
o නියොමව (pilot)
o අවධි (phase)
o දෘඪොාග සහ මෘදුවොාග
ස්ථොපනය,
o දත්ත පර්යටනය (data
migration) සහ පපතශීකව
පුහුණුව
o සමොතකෝචනය, අනුගහ
ේ ය හො
නයත්තුව
 තපර නිිය පැතක්ජ භොවිතතය් වොසි
සහ අවොසි
 පැතක්ජතය් හැකියොවන් සහ
වොර්ය පේවොහය තදිය හුනනො
ගැනීම
 වයොපොර ක්රිරයොවකිතය් පරතරය
විශ්තක්ෂණය (Business Process
Gap Analysis)
 වයොපොර ක්රිරයොවකිතය් අනුරූපණය
(Business Process Mapping)
29

වොකච්තේ
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පරීක්ෂො කිරීතේ තවොර විස්තර
වරයි










සාවර්ධිත පද්ධ්තිය ක්රිරයොත්මව
කිරීතේ ක්රමමතේද පැහැදිකි වරයි
පද්ධ්තියක් ක්රිරයොත්මව කිරීතමන්
පසු, ඒ හො ෙැඳි ක්රිරයොවොරවේ
පැහැදිකි වරයි

14

තතයෝජන, තමතහයුේ සහ නයත්තු
පිපතවැයට අනුව තපරනිිය පැතක්ජයව
ඇති පිපතවැය සහ පේතිකොභ විස්තර
වරයි
සේමත වයොපොර තයදුේවකට
සේෙන්ධ් තපරනිිය පැතක්ජවක
හැකියොවන් සහ කක්ෂණ විස්තර
වරයි.
දැනට ඇති වයොපොර ක්රිරයොවකිය සහ
තපරනිිය පැතක්ජතය් කක්ෂණ අතර

14

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය


වයොපොර ක්රිරයොවකිතය් පේතිඉාජිතන්රුවරණය(Business
Process Re- Engineering)

ඉතගනුේ පක





8.0 දත්තවක සහ
තතොරතුරුවක
දත්ත වොර්යක්ෂම
මූකිව වරුණු
හො ලකදොයී තකස
සහ දත්ත
වළමනොවරණය
සමුදොයවක
කිරීම සඳහො,
අවශයතොව
දත්ත සමුදොය
හදොරයි
පද්ධ්ත (Data
Base Systems)
සැකසුේ වර
සාවර්ධ්නය වරයි
නිපණ
ු තොව 08

8.2 දත්ත
සමුදොයව




දත්තවකට එතරහි ව තතොරතුරු
වඳහ ගත දත්තවකට එතරහි ව
වඳහගත තනොවන දත්ත
 දත්ත සමුදොය නිර්වචනය
 දත්ත සමුදොය තවෘති
o ඒව තගොනු පද්ධ්ති (flat file
systems)
o ධ්ූරොවකි තවෘතිය (hierachical
model)
o ජොක තවෘතිය (network
model)
o සේෙන්ධ්ව තවෘතිය
(relational model)
o වස්තු-සේෙන්ධ්ව
තවෘතිය(object relational
model)
 දත්ත සමුදොය තවෘති සැසඳීම
 භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො රූපසටහන
(ER diagram)
30








තවනස්වේ හුනනොතගන විස්තර
වරයි.
වයොපොර ක්රිරයොවකිතය් ක්රිරයොවොරවේ
තපරනිිය පැතක්ජ විසුනේවක වොර්ය
පේවොහය මතට අනුරූපණය වරයි
දැනට පවතින වයොපොර ක්රිරයොවකියට
අවශය වරන තවනස්වේ හුනනො ගනී
තපරනිිය පැතක්ජ විසුනේවක සිදු
කිරීමට අවශය තයෝගයවරණ හුනනො
ගනියි
දත්ත හො තතොරතුරු තවන් තවොට
හුනනො ගනී
දත්ත සමුදොය නිර්වචනය වරයි
දත්ත සමුදොය තවෘති කැයිස්තු ගත
වර තවටිතයන් විස්තර වරයි
දත්ත සමුදොය තවෘති ඒවොතය්
කක්ෂණ අනුව සසඳො තවන් තවොට
දක්වයි

භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො රූප සටහන
සහ එහි සාරචව විස්තර වරයි
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නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය

සාවක්පය
පපතපොටීය සටහන
(conceptual
schema) සැකසුේ
වරයි


o භලතොර්ථ (entities), සපකැකි
(attributes),
o භලතොර්ථ හුනන්වනය (entity
identifier)
o සේෙන්ධ්තො
o ගණනීයතොව (cardinality)
විස්තෘත භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො
රූප සටහන් (Extended ER
diagrams) හැඳින්වීම

ඉතගනුේ පක








8.3 දත්ත
සමුදොයව
තොර්කිව
පපතපොටිව
සටහන
සැකසුේ වරයි

8.4 භලතොර්ථ
සේෙන්ධ්තො
අනුවෘතිය,
තොර්කිව









දත්ත සමුදොයව තොර්කිව
පපතපොටීය සටහන නිර්වචනය
දත්ත සමුදොයව පපතපොටි සටහන
o සේෙන්ධ්තො පපතපොටීය සටහන
(relational schema)
o සේෙන්ධ්තො
නිදර්ශන(relational instances)
o නිරූපය යතුර (candidate key)
o පේොථියව යතුර (primary key)
o විවක්ප යතුර (alternate key)
o තගන්තුව යතුර (foreign key)
වසම (Domain)
භලතොර්ථ පපතණොමනය
සපකැකි පපතණොමනය
සේෙන්ධ්ව පපතණොමනය
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භලතොර්ථ හුනන්වනය විස්තර වරයි
සේෙන්ධ්තො (relationships) කැයිස්තු
ගත වර විස්තර වරයි
ගණනීයතොව විස්තර වරයි
තදන කද අවස්ථොවවට අදොළ
අවශයතො හුනනො ගනී
තදන කද අවස්ථොවවට අදොළ
භලතොර්ථ, සපකක්ෂණ හො
සේෙන්ධ්තො තතෝරො ගනී
එහි භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො රූප
සටහන නිර්මොණය වරයි
විස්තෘත භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො රූප
සටහන විස්තර වරයි
දත්ත සමුදොයව තොර්කිව පපතපොටිව
සටහන නිර්වචනය වරයි
සේෙන්ධ්තො පපතපොටි විස්තර වරයි
සේෙන්ධ්තො නිදර්ශන විස්තර වරයි
නිරූපය, පේොථියව, විවක්ප හො
තගන්තුව යතුරු හුනන්වයි

භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො අනුවෘතිය,
තොර්කිව පපතපොටීය සටහන ෙවට
පපතවර්තනය වරන ක්රමම විධි විස්තර
වරයි

වොකච්තේ
ද

01

16

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය

පපතපොටීය
සටහන ෙවට
පපතවර්තනය
වරයි
8.5 සේෙන්ධ්ව
දත්ත සමුදොය
තවෘතිතය්
පේධ්ොන සාරචව
විස්තර වරයි.

8.6 දත්ත සමුදොය
පද්ධ්තියව
පේධ්ොන සාරචව
විශ්තක්ෂණය
වරයි



සේෙන්ධ්ව/ වගු
o සපකක්ෂණ/සපකැකි(Attributes
)
o සපකැකියොන/තප්කි ( Tuples)
o සේෙන්ධ්තො (Relationships)
 සේෙොධ්ව පේරූප(Types of
Constraints )
o අභිශලනය තනොවන
සේෙොධ්ව(NOT NULL
Constraints
o අනනය සේෙොධ්ව ( Unique
Constraints)
o පේොථියව යතුරු සේෙොධ්ව
( Primary key Constraints)
o තගන්තුව යතුරු සේෙොධ්ව
( Foreign key Constraints)
o වගු පරීක්ෂො සේෙොධ්ව
(Table check Constraints)
 දත්ත සමුදොය වළමනොවරණ
පද්ධ්ති (DBMS)
 දත්ත නිර්වචන භොෂොව (DDL)
o වඳහගත විමසුේ ෙස
(SQL) හැඳින්වීම
o SQL වර්ගීවරණය
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භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො
අනුවෘතිය(භලතොර්ථ, සේෙන්ධ්ව හො
සපකක්ෂණ), තොර්කිව පපතපොටීය
සටහන ෙවට පපතවර්තනය වරයි




සේෙන්ධ්ව/ වගු නිර්වචනය වරයි
සේෙන්ධ්ව දත්ත සමුදොයව
සාරචව නේ වර විස්තර වරයි
සේෙන්ධ්ව දත්ත සමුදොය
තවෘතියට අදොළ ව, සේෙන්ධ්තො
(Relationships) පැහැදිකි වරයි
සේෙොධ්ව පේරූප තවටිතයන්
පැහැදිකි වරයි








දත්ත සමුදොය පද්ධ්තියව සාරචව
කැයිස්තු ගත තවොට ඒවො තවටිතයන්
විස්තර වරයි
දත්ත සමුදොය වළමනොවරණ
පද්ධ්තිය විස්තර වරයි
වඳහගත විමසුේ ෙස (SQL)

වොකච්තේ
ද

14

07

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය











o දත්ත නිර්වචන භොෂොව
භොවිතතයන් සේෙන්ධ්ව
දත්ත සමුදොය නිර්මොණය
 වගු නිර්මොණය
 වගු තවනස් කිරීම
 සපකක්ෂණ ඇතුළත්
කිරීම සහ මවො දැී ම
 පේොථියව යතුර සහ
තගන්තුව යතුර එක්
කිරීම සහ ඉවත් කිරීම
 වගු ඉවත් කිරීම (drop
tables)
 දත්ත සමුදොය ඉවත්
කිරීම (drop databases)
දත්ත හැසුරුේ ෙස (DML)
SQLහි ඇති DML ගුණොාග)
දත්ත ඇතුළත් කිරීම,
නවීවරණය, තපසු කෙො ගැනීම,
යොවත් වොකන කිරීම සහ මැකීම
තත්රීේ විමසුම (select query)
තනි වගුවකින් තප්කි සහ තරු
සවහො ගැනීම
වගු කිහිපයකින් inner join
තමතහයුම භොවිතතයන් තප්කි
සහ තරු සවහො ගැනීම
විමසුේ ඇතුළත් කිරීම
විමසුේ යොවත් වොකන කිරීම
(updating)
විමසුේ මවො දැී ම
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නිර්වචනය වරයි
දත්ත නිර්වචන භොෂොවට එතරහි ව
දත්ත හැසුරුේ ෙස පේතභ්දනය
වරයි
දත්ත සමුදොය නිර්මොණය කිරීම සහ
භොවිතය සඳහො වඳහගත විමසුේ
ෙතසහි සචිත විධ්ොන භොවිත වරයි
සුදුසු සපකැකි සහ දත්ත පේරූප
සමී වගු නිර්මොණය කිරීමට සචිත
විධ්ොන භොවිත වරයි.
වගු නිර්මොණතය් දී පේොථියව යතුර
අනුතයෝග වරයි
වගුව නිර්මොණය කිරීතේදී තගන්තුව
යතුර අනුතයෝග වරයි
පේොථියව යතුරක් රහිත ව නිර්මොණය
වරන කද වගුවවට පේොථියව යතුරක්
අනුතයෝග වරයි
වගු අතර සේෙන්ධ්තො නිර්මොණය
කිරීමට තගන්තුව යතුර ඇතුළත්
වරයි
වගුව මවො දැී මට, තගන්තුව යතුර
සහ පේොථියව යතුර මවො දැී මට
සහ තරු ඇතුළත් කිරීමට වඳහගත
විමසුේ ෙතසහි සචිත විධ්ොන භොවිත
වරයි
දත්ත සමුදොය ඉවත් කිරීම සඳහො
අදොළ වූ වඳහගත විමසුේ ෙතසහි
සචිත විධ්ොන භොවිත වරයි
දත්ත ඇතුළු කිරීම, නවීවරණය
කිරීම, කෙො ගැනීම, යොවත් වොකන

වොකච්තේ
ද

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය
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8.2 වොර්යසොධ්නය
වැි 
දියුණු
කිරීම
සඳහො
දත්ත සමුදොය
පපතපොටීය
සටහන
පේමතවරණය
(normalization)
වරයි

නිපණ
ු තොව 09
ගැටලු විසඳීමට
ඇක්තගොපතතම
සාවර්ධ්නය වර

9.0 ගැටලු විසඳීතේ
ක්රිරයොවකිය(prob
lem solving
process) භොවිත



පේමතවරණතය් අවශයතොව
o පුනර්වරණය සහ විෂමතො
 ඇතුළු කිරීම
 මවොදැී ම
 යොවත්වොකන කිරීේ
 වොර්යෙද්ධ් පරොයත්තතො
(functional dependancies)
o පූර්ණ පරොයත්තතො
o තාශිව පරොයත්තතො
o සාක්රමොන්ති පරොයත්තතො
(transitive dependancies)
 පේමතවරණතය් ම්ටටේ
o ශලනය පේමත අවස්ථොව (zero
normal form)
o පේථම පේමත අවස්ථොව(first
normal form)
o තදවන පේමත අවස්ථොව
(second normal form)
o තතවන පේමත අවස්ථොව (third
normal form)
 ගැටලුව හුනනො ගැනීම
 ගැටලුව හො එහි සීමොවන් අර්ථ
දැක්වීම
 විසුනම සැකසුේ කිරීම
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කිරීම සහ මවො දැී ම යන ක්රිරයොවන්
සඳහො අදොළ වූ විධ්ොන භොවිත වරයි
පපතශීකව අවශයතොව අනුව දත්ත
විමසුමට අදොළ වූ විධ්ොන භොවිත
වරයි
වොර්යෙද්ධ් පරොයත්තතො වර්ග
තවොට පැහැදිකි වරයි
සාතශෝධ්න විෂමතො නිසො, අසාවිධිත
දත්ත සමුදොය වගුවව ඇති වන,
ඇතුළු කිරීතේ, යොවත්වොකන කිරීතේ
හො මවොදැී තේ තදෝෂ විස්තර වරයි
ශලනය පේමත අවස්ථොව විස්තර වරයි
පේථම පේමත තවොරතය් දී ඉවත් වන
විපරීතතො විස්තර වරයි
තදවන පේමත තවොරයට පත් කිරීම
සඳහො සපුරොකිය යුතු තවොන්තද්සි
කැයිස්තු ගත වරයි
තදවන පේමත තවොරතය් දී ඉවත් වන
විපරීතතො විස්තර වරයි
තතවන පේමත තවොරයට පත් කිරීම
සඳහො සපුරොකිය යුතු තවොන්තද්සි
කැයිස්තු ගත වරයි
තතවන පේමත තවොරතය් දී ඉවත්
වන විපරීතතො (abnormalities)
විස්තර වරයි
ගැටලු විසඳීතේ ක්රිරයොවකිතය් පියවර
පැහැදිකි වරයි.
ගැටලු විසඳීතේ ක්රිරයොවකිය
ක්රිරයොත්මව වරයි

වොකච්තේ
ද

16

17

නිපණ
ු තොව
ඒවො තතක්තනය
(encoding) කිපතම
සඳහො පයිතන්
ක්රමමතක්ඛ භොෂො
භොවිත වරයි

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය

ඉතගනුේ පක



විසුනම ක්රිරයොත්මව කිරීම

9.7 ගැටලු විසඳීම
සඳහො
මුදුන්
බිේ
පියවරොවොර
පිපතපහදු
ක්රමමතේද
ගතේෂණය
වරයි



තමොි යුකවරණය
(modularization)
මුදුන් බිේ සැකසුම (top down
design) හො පියවරොවොර පිපතපහදු
(stepwise refinement) ක්රමමතේදය
වරහ සටහන් (structure charts)



9.3 ගැටලු විසඳීම
සඳහො
ඇක්තගොපතතියව
පේතේශය
තයොදො ගනී



ඇක්තගොපතතම
o ගැකේ සටහන් (flow charts)
o වයොජ තක්ත(pseudo code)
o හස්තොනුතර්ඛන (hand traces)



වරයි











9.4 ක්රමමතක්ඛනය
කිපතතේ විවිධ්




පපතගණව භොෂොවන්තග් පපතණොමය
ක්රමමතක්ඛවරණ සුසමොදර්ශ
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ගැටලු විසඳීම සඳහො මුදුන් බිේ
පියවරොවොර පිපතපහදු ක්රමමතේද
භොවිත වරයි
ගැටලුවවට විසුනමක් පැහැදිකි
කිරීම සඳහො තවෘති සටහන් අඳියි

ඇක්තගොපතතම තවටිතයන් පැහැදිකි
වරයි
ගැකේ සටහන් ඇඳීමට භොවිත වරන
සේමත සාතක්ත හුනනො ගනී
තදන කද ගැටලුවවට විසුනේ
පැහැදිකි කිරීම සඳහො ගැකිේ
සටහන් අඳියි
තදන කද ගැටලුවවට විසුනේ
පැහැදිකි කිරීම සඳහො වයොජ තක්ත
කියයි
විසුනේ තහවුරු වර ගැනීම සඳහො
හස්තොනුතර්ඛන සටහන් අඳියි
පපතගණව භොෂොවන්තග් පපතණොමය
පරේපරොව පදනේ වර තගන විස්තර

වොකච්තේ
ද

14

16

17

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය

සුසමොදර්ශ
(paradigms)
සසඳො ෙකො
තවන් වර
දක්වයි
9.5 ක්රමමතක්ඛ
පපතවර්තනය
කිපතතේ
අවශයතොව
සහ ක්රමමතක්ඛ
පපතවර්තව
පේරූප
ගතේෂණය
වරයි
9.6 සතමෝධ්ොනිත
සාවර්ධ්න
පපතසරතය්
(IDE) මූකිව
කක්ෂණ හුනනො
ගැනිමට එය
ගතේෂණය
වරයි
9.2 ඇක්තගොපතතම
තතක්තනය කිපතම

o
o
o













විධ්ොනොත්මව(imperative)
භොෂො
පේවොශොත්මව(declarative)
භොෂො
වස්තු නැඹුරු(object
oriented) භොෂො

ඉතගනුේ පක



ක්රමමතක්ඛ පපතවර්තනය කිරීතේ
අවශයතොව
පේභව(source) ක්රමමතක්ඛය
වස්තු (object) ක්රමමතක්ඛය
ක්රමමතක්ඛ පපතවර්තව(program
translators)
o අර්ථවිනයොසව(interpreters)
o සේපොදව (compilers)
o තදමුහුන් පේතේශය(hybrid
approach)
සන්ධ්ොරව (linkers)
සතමෝධ්ොනිත සාවර්ධ්න
පපතසරතය් මූකිව කක්ෂණ
භොවිතයට සපතදස්
o
තගොනු තරේභය හො
සුරැකීම
o
ක්රමමතක්ඛ සේපොදනය හො
ක්රිරයොත්මව කිපතම
නිතදොස් කිරීතේ (debugging)
පහසුවේ



ක්රමමතක්ඛයව වඳහය
විවරණ (Comments)
36

වොකච්තේ
ද

වරයි
විධ්ොනොත්මව, පේවොශොත්මව, වස්තු
නැඹුරු භොෂොවන් සසඳො ෙකො තවන්
වර දක්වයි

ක්රමමතක්ඛ පපතවර්තනය කිරීතේ
අවශයතොව විස්තර වරයි
පේභව හො විෂය ක්රමමතක්ඛ සසඳයි
භොෂො පපතවර්තව පේරූප කැයිස්තු
ගත වර සාක්ෂිප්ත ව පැහැදිකි
වරයි
සේෙන්ධ්වවක වොර්යය සාක්ෂිප්ත
ව පැහැදිකි වරයි

17




IDEහි පේධ්ොන කක්ෂණ හුනනො ගනී
පහත සපතදස් පේගුණ වරයි

තගොනු තරේභය හො
සුරැකීම

ක්රමමතක්ඛ සේපොදනය හො
ක්රිරයොත්මව කිපතම.
 IDEහි වැරදි නිවැරදි
කිරීතේ පහසුවම භොවිත වරයි

14




ක්රමමතක්ඛයව වඳහය හුනනො ගනී.
තක්තයව භොවිතය පිළිෙඳ ඉදිපතතය්
දී දැන ගැනීම සඳහො විවරණ





නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම
සඳහො
විධ්ොනොත්මව
ක්රමමතක්ඛ
භොෂොවක් භොවිත
වරයි

9.8 ක්රමමතක්ඛ
සාවර්ධ්නතයහි
පොකන වඳහ
භොවිත වරයි

9.9 ක්රමමතක්ඛනතය්
දී සප-ක්රමමතක්ඛ
(subprograms)
භොවිත වරයි

අන්තර්ගතය


නියත (Constants)සහ විචකය
(variables)
 පේොථියව දත්ත වර්ග (primitive
data types)
 වොරව පේවර්ග(operator
categories)
o
ගණිතමය (arithmetical),
සේෙන්ධ්ව (relational),
තොර්කිව (logical), බිටු
අනුසොපතත(bitwise)
 වොරව පේමුඛතො(operator
precedence)
 තදොන/පේතිදොන
o
යතුරුපුවරුතවන් තදොනය
o
සේමත සපොාගවකට
පේතිදොනය
 පොකන වඳහ (control structures)
o
අනුක්රමමය(sequence)
o
තත්රීම(selection)
o
පුනරුක්තිය (repetition)
 පුනර්වරණය(iteration)
 ූ පනය(looping)


සප-ක්රමමතක්ඛ පේරූප
o තුළෙැඳි / තිළැකි (Built in )
o පපතශිකව නිර්වොචිත(user
defined)
 වඳහය(structure)
37

ඉතගනුේ පක















භොවිත වරයි
ක්රමමතක්ඛයව දී නියත හො විචකයයන්
සුදුසු පපතදි තයොදො ගනී
තදන කද ක්රමමතක්ඛ භොෂොවව
පේොථියව දත්ත පේරූප හුනනො ගනී
ක්රමමතක්ඛයව ඇති වොරව
හුනනොතගන භොවිත වරයි
වොරව පේමුඛතො හුනනො ගනී
යතුරුපුවරුතවන් තදොනය තවතරන
හො සේමත සපොාගවකට පේතිදොන
සපයන පහසුවේ සහිත ව ක්රමමතක්ඛ
කියයි

පොකන වඳහ තවටිතයන් විස්තර
වරයි
පොකන වඳහ පේරූප කැයිස්තු ගත
වර සාක්ෂිප්ත ව විස්තර වරයි
ක්රමමතක්ඛනතය් දී පොකන වඳහ යථො
පපතදි භොවිත වරයි
නිි ත(nested) පොකන වරහ
ක්රමමතක්ඛන වරණතය් දී තයොදො ගනී
ශේත
ි (functions) සාක්ෂිප්ත ව
පැහැදිකි වරයි
ශේත
ි පේරූප කැයිස්තු ගත වර
සාක්ෂිප්ත ව පැහැදිකි වරයි
ශේත
ි යව වඳහය හුනනො ගනී

වොකච්තේ
ද

01

17

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය
 පරොියති යැවීම(parameter
passing)
 පේතයොගමන අගය(return
values)
 තපරනිිය අගය(default
values)
 විචකය පරොසය(scope of
variables)

9.01 ක්රමමතක්ඛවක දී
දත්ත වඳහ
තයොදො ගනී



9.00 ක්රමමතක්ඛවක
දී තගොනු සහ
දත්ත සමුදොය
හසුරුවයි



9.07 දත්ත
සමුදොයව
දත්ත
වළමනොවරණ
ය වරයි





9.03 දත්ත තසොයො
තතෝරයි



දත්ත වඳහ
o Strings
o Lists
o Tuples
o Dictionaries
තගොනු හැසිරවීම
o මුකිව තගොනු තමතහයුේ

ඉතගනුේ පක


ස්ථොනීය හො තගෝකය විචකයයන්
සසඳයි
 විචකයයව තයු වොකය අනුව එහි
චර්යොව හුනනො ගනී
 පේතයොගමන අගයව අවශයතොව
හුනනො තගන, අදොළ අගය කෙො
ගැනීම සඳහො ශේිත කියයි
 අදොළ පරොියති සහ තර්වයන් තයොදො
ගනිියන් ශ්රීමත කියයි
 පපතශීකව නිර්වොචිත ශේිත භොවිත
වරයි
 දත්ත වඳහ භොවිතය තවටිතයන්
පැහැදිකි වරයි
 ක්රමමතක්ඛනතය් දී යථොපපතදි දත්ත
වඳහ භොවිත වරයි


මූකිව තගොනු තමතහයුේ භොවිත
වරයි තගොනු විවෘත කිරීම,
වසොදැී ම, කිවීම, කියවීම සහ එක්
කිරීම)

දත්ත සමුදොයට සේෙන්ධ් විම
දත්ත සමුද්ධ්රණය (retrieve data)
දත්ත එක් කිරීම(add), නවීවරණය
(modify) සහ මැකීම(delete)



දත්ත තසොයො කෙො ගැනීම, එක්
කිරීම, නවීවරණය සහ මැකීම
සඳහො ක්රමමතක්ඛන භොෂොවකට SQL
පේවොශ ඇතුළත් වරයි

තසවුේ ශික්ප ක්රමම
o අනුක්රමියව තසවුම (sequential



අනුක්රමියව තසවුේ ශික්ප ක්රමමය
යථොපපතදි භොවිත වරයි

38

වොකච්තේ
ද
01

18

16

14

14

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම
(searches and
sorts data)

නිපණ
ු තොව 10
ෙහු මොධ්ය
තොක්ෂණය
සපතයෝගී වර
ගනිියන් තව
අයවි සාවර්ධ්නය
වරයි

අන්තර්ගතය



ඉතගනුේ පක

වොකච්තේ
ද

search)
තත්රුේ ශික්ප ක්රමම
o ෙුෙුළු තත්රීම /යො-සැසුනේ
තත්රීම (bubble sort)



ෙුෙුළු තත්රීේ ශික්ප ක්රමමය යථො
පපතදි තයොදොගනී

තකෝව විසිපත වියමන විස්තර
වරයි
තව අයවියව වඳහය සහ
අන්තර්ගතතය් ක්රමමවත් සාවිධ්ොනය
විශ්තක්ෂණය වරයි

18

තව අයවියව, ලකදොයී සහ
යථොපපතදි වු තතොරතුරු
පිපතසැකසුමක් නිර්මොණය වරයි
තව අයවියව ඇති පිටු හුනනො
ගනී
තව පිටුවව අන්තර්ගතය හුනනො
ගනී
සාචොකන (navigation) වඳහය
හුනනො ගනී
තව පිටුවව අන්තර්ගතතය්
විනයොසය විශ්තක්ෂණය වරයි
තව පිටුවව අන්තර්ගතතය්

14

01.0 තකෝව විසිපත
වියමතනහි
(www or web)
අවශයතොව
ගතේෂණය
වරයි




තකෝව විසිපත වියමන
තව අයවි පේරූප
o තතොරතුරු හො පේවෘත්ති
o තපෞද්ගකිව, අධ්යොපන,
වයොපොපතව සහ පර්තය්ෂණ
o ජොක පේතේශ ද්වොර (web
portals)



01.7 පපතශිකව
අවශයතො
විශ්තක්ෂණය
වරයි ( ෙහු
මොධ්ය
අන්තර්ගතය)



තව අයවියව අභිමතොර්ථ
නිර්වචනය
සන්දර්ශනය විය යුතු
අන්තර්ගතය





(HTML 5
භොවිතතයන්)







01.3 තව පිටුවක්
ක්රිරයොවට
නැාවිමට



තව පිටුවව සොධ්න ඒවවය
o පිටුව නිර්වචනය
 <html>, </html>
39
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නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම
අදොළ වු
HTML සසුකන
(tags)
හදුනොගනී

01.4 සෙැඳි
(linked) තව
පිටු නිර්මොණය
කිරීමට HTML
භොවිත වරයි

අන්තර්ගතය

ඉතගනුේ පක

o

ශිර්ෂ තවොටස
 <head></head>
 <title></title>
o වඳ තවොටස
 <body> </body>
o පසුබිේ වර්ණ
o පො හැයසේ (text
formatting) ගැන්වීම
 <h0>…<h2>tags
 <p> </p>
 <br/>
 Underline, bold , italic
 <font:></font>
- පේමොණය සහ වර්ණය
o විවරණ (comments) එක්
කිරීම
 තව අයවියව අන්තර්ගතය
o මුක් පිටුව
o සේෙද්ධ් පිටු
o අධිසේෙන්ධ්වය (hyperlink)
 එව ම පිටුතේ තවනස් අාශ
(පිටු සකවුණු )
 එව ම අයවිතය් තවනස්
පිටු
 තවනස් අයවිවක පිටු
(ෙොහිර සේෙන්ධ්ව)
 කැයිස්තු (lists)
o පටිපොටිගත කැයිස්තු
o පටිපොටිගත තනොවන
කැයිස්තු
40










වොකච්තේ
ද

සාවිධ්ොනය විශ්තක්ෂණය වරයි
සරක තව පිටුවක් නිර්මොණය
වරයි

අධිසේෙන්ධ්ව සකවුණු කිපතතේ
භොෂොව (HTML) පැහැදිකි වරයි
අධි-සේෙන්ධ්ව සකවුණු කිපතතේ
භොෂොතවහි (HTML) සේමත
හුනනො ගනී
පේභව තක්ඛනය සුදුසු දිගුවක්
සහිත ව සුරකීයි
පපතශීකවතග් අවශයතොව අනුව
අදොළ ෙහුමොධ්ය වස්තු ඇතුළත්
වර තව පිටුව සැකැසුේ වරයි
තව පිටුතවහි දත්ත, වගු සහ
කැයිස්තු භොවිත වර සාවිධ්ොනය
වරයි
පහත දැක්තවන අවස්ථො සඳහො

06

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය
o නිර්වචන කැයිස්තු
රූප(images)
වගු(tables)
o <table> </table>
o <th> </th>
o <tr> </tr>
o <td> </td>
o <caption>
o තිරු සහ තප්ළි සාතයෝජනය
 ෙහු මොධ්ය වස්තු(multimedia
objects
o ශේවය (audio)
o දෘශය (video)
 විකොස පත හුනන්වො දීම
 CSS
o වොරව රීති (syntax), විවරණ
 CSS වරව (selectors)
o Element, ID, Class, Group
 CSS ඇතුළත් වරන තවොර
o තභයන්තපතව, ෙොහිර, තප්ළිගත
 තපනුම හැයසේ ගැන්වීම
(appearance formatting)
o පසුතකය (background)
(වර්ණය, රූපය )
o පො සහ අක්ෂර (text and
fonts)
o සේෙන්ධ්ව(Links)
o කැයිස්තු(lists)
o වගු (tables)



01.5 තව පිටුවක
තපනුම තවනස්
කිපතම සඳහො
විකොස
පත(style
sheet) භොවිත
වරයි

41

ඉතගනුේ පක

වොකච්තේ
ද

අධි-සේෙන්ධ්ව තයොදයි
o එව ම පිටුතේ තවනස් අාශ (පිටු
සකවුණ)ු
o එව ම අයවිතය් තවනස් පිටු
o තවනස් අයවිවක පිටු (ෙොහිර
සේෙන්ධ්ව)
 ෙහු මොධ්ය වස්තු තව පිටුවට
සේෙන්ධ් වරයි







විකොස පතේ සහ ඒවොතය් භොවිතය
තවටිතයන් පැහැදිකි වරයි
විකොස පතේවක නිවැරදි වොරව රීති
සහ විවරණ භොවිත වරයි
විකොස පතේවක මූකොාග
තතෝරොගැනිමට අදොළ වු වරව
භොවිත වරයි
HTML තව පිටුවක තපනුම වැි 
දියුණු කිරීම සඳහො විකොස පතේ
ඇතුළත් වරයි
HTML තව පිටුවක තපනුම වැි 
දියුණු කිරීම සඳහො විවිධ් විකොස
පතේ හැයසේ තයොදයි
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නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය

10.6 තව පිටු
නිර්මොණයට
සේපොදන
තමවකේ
(authoring
tools) භොවිත
වරයි



01.2 PHP සහ
MySQL
භොවිත තවොට
ගතිව තව
පිටු (dynamic
web pages)
නිර්මොණය
වරයි




තව පිටු සේපොදන තමවකේ
හැඳින්වීම

ඉතගනුේ පක



ගතිව තව පිටු හැඳින්වීම
තව පිටුවට PHP තක්ත
වොවැද්දීම
o විචකයය (variables)
o විවක්ප (arrays)
o පොකන වඳහ (control structures)
o ශ්රීමත (functions)
o දත්ත සමුදොය සේෙන්ධ් කිරීේ
o දත්ත සමුදොය සමී වැය
කිපතම
 තපෝරම
o අදොන මූකොාග
 පේරූපගුණය (type attribute)
 නොම ගුණය (name
attribute)
 අගය ගුණය(value
attribute)
o පො තදොන (මුර පද) (text
input)
o විවක්ප තත්රීේ (radio buttons)
o සකවුණු තවොටුව (check box)
42






වොකච්තේ
ද

තව පිටු සේපොදන තමවකේ
තවටිතයන් පැහැදිකි වරයි
තව පිටු සේපොදන තමවකේ
භොවිතතයන් තව පිටු නිර්මොණය
වරයි

01

ගතිව තව පිටු නිර්වචනය වරයි
දත්ත පේභව නිර්මොණය වර දත්ත
ඇතුළත් වරයි
MySQLවකට / සිට දත්ත
සුරැකීමට/කෙොගැනීමට PHP තක්ත
නිර්මොණය වරයි
සරක තව පොදව තතොරතුරු
පද්ධ්තියක් සාවර්ධ්නය වරයි
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නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය

ඉතගනුේ පක

වොකච්තේ
ද

o තත්රීම (selection)
o තයොමු තෙොත්තේ (submit
buttons)
o පේතයොරේභ තෙොත්තම (reset
button)
o ක්රිරයො ගුණය(action attribute)
o විධි ක්රමම ගුණය(method
attribute)
 Get
 Post
o <fieldset> සසුකනය භොවිත
තවොට තපෝරම දත්ත වෝඩය
කිරීම
o තපෝරම දත්ත දත්ත සමුදොය
තුළ සුරැකීම
 දත්ත පේභව නිර්මොණය වර
දත්ත ඇතුළත් කිරීම
 MySQL දත්ත සමුදොය සිට දත්ත
තසොයො කෙො ගැනිමට PHP තක්ත
නිර්මොණය කිරීම
 තසොයො කෙොගත් දත්ත
භොවිතතයන් තපෝරම අගයන්
අනුතයෝගකිපතම(set)
01.8 තව අයවියක්
පේසිද්ධ්
වර
නයත්තු වරයි



ස්ථොනීය පේසිද්ධ් කිරීම (Local
Publishing)
o තව අයවිය, පපතගණවය
තුළ පේසිද්ධ් කිරීම
o තව අයවිය,
අන්තර්ජොකය(intranet) තුළ
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නිර්මොණය වරන කද තව
අයවිය, පපතගණවය තුළ පේසිද්ධ්
වරයි
නිදහස් තව පේසිද්ධ් කිරීතේ
අයවි(free web hosting sites)
හුනනො ගනී

14

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය




නිපණ
ු තොව 11
සොර්ව ද්රඅවය
අන්තර් ජොකය/
සෙැඳි ද්රඅවය
අන්තර්ජොක
(Internet of
Things- IoT)
ගතේෂණය තවොට
අදොළ සරක
තයදුේ
සාවර්ධ්නය
කිරීමට, අාකිත
පද්ධ්තිවක තැනුේ
ඒවව හුනනො
ගනියි

11.1 අාකිත පද්ධ්ති
වක මූකිව තැනුේ
ඒවව පිළිෙඳ
දැනුම කෙො ගනී



පේසිද්ධ් කිරීම
තව අයවිය අන්තර්ජොකතය්
පේසිද්ධ් කිරීම
o තව තස්වො සැපයුේවරුට
(web service provider)
සේෙන්ධ් වීම
o තව පිට,ු තව තස්වො
දොයවයක් (web server)තුළ
පේසිද්ධ් කිරීම
තව අයවියව ක්රිරයොවොරීත්වයට
ෙකපොන සොධ්ව
ක්ෂුද්රඅ පොකව පදනේ වූ සාවර්ධ්න
පද්ධ්ති: (Arduino සහ තවනත්
සමොන පද්ධ්ති)
o හුනන්වොදීම
 ක්ෂුද්රඅ පොකව පදනේ වූ
පද්ධ්ති වකට එදිපත ව
ක්ෂුද්රඅ සවසන පදනේ
වූ පද්ධ්ති
o කක්ෂණ
 පේතිසම තදොනය
(analog input)
 අාකිත තදොනය
(digital input)
 ක්ෂුද්රඅ පොකවය
(microcontroller)
 අාකිත පේතිදොනය
(digital output)
 ගේොහව (RX) සහ
සේතපේ්ෂවය (TX)
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වොකච්තේ
ද

සවස් වරන කද තව අයවිය,
නිදහස් තව පේසිද්ධ් කිරීතේ
අයවියව පේසිද්ධ් වරයි
තව අයවියව වොර්ය සොධ්නය
තවතරහි ෙකපොන සොධ්ව
විමර්ශනය වරයි

ක්ෂුද්රඅ පොකව (Microcontroller)
පදනේ වූ සාවර්ධ්න පද්ධ්ති
හුනනොතගන කැයිස්තු ගත වරයි
ක්ෂුද්රඅ පොකව පදනේ වූ සාවර්ධ්න
පද්ධ්තියව ඇති කක්ෂණ විස්තර
වරයි
අන්තර්ජොකය භොවිත වරියන්, ක්ෂුද්රඅ
පොකව පදනේ වූ පද්ධ්තියක්,
වැි දියුණු කිරීමට අවශය වන
මෘදුවොාග හුනනොතගන ෙොගත වරයි
ක්ෂුද්රඅ පොකව පදනේ වූ සාවර්ධ්න
පද්ධ්ති තයොදො ගනිියන් සරක තයදුේ
සාවර්ධ්නය වරයි
o ස්ථොනීය
තතකෝව
තව්රනතොව
අනුව
තතකෝව විතමෝචන
යතයෝයයක් (LED) දැක්වීම සහ
නිවො දැී ම
o වොමර සෂ්ණත්වතය් දී විදුකි
පාවොවක් ක්රිරයොත්මව කිරීමට
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නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය
(Recevier and
Transmitter)
 සන්නිතේදන තවතවනිය
(Communication port)
 විදුකිෙක සැපයුම
(power supply)
o පපතගණවයට සේෙන්ධ් වීම
 USB සෙැදුනම
 සතමෝධ්ොනිත සාවර්ධ්න
පපතසර(IDE) මෘදුවොාග
-තක්ත සාස්වොරව
(code editor),
සේපොදව (compiler),
ක්රමමතක්ඛව
(programmer)
o සරක ක්රමමතක්ඛ තයදුේ/භොවිත
 LEDෙක්ෙයක්
දැක්වීම/නිවීම
 තතකෝව සාතේදී
පේතිතරෝධ්වයක් (LDRLight Dependent
Resistor) මීින්
අනොවරණය වරගත්
ස්ථොනීය තතකෝව
තව්රනතොව අනුව
LEDයක් දැක්වීම සහ
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ඉතගනුේ පක

o

සැකැස්වීම
චුේෙව යතුරක්(Read Switch)
භොවිතතයන් තදොරක් විවෘතව
තහෝ වැසී තහෝ ඇත් දැයි
අනොවරණය වර ගැනීම

වොකච්තේ
ද

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය

ඉතගනුේ පක

වොකච්තේ
ද

නිවො දැී ම
 සෂ්ණත්ව
සාතේදවයක්
(Temperature sensor)
මීින් අනොවරණය වර
ගත් වොමර සෂ්ණත්වය
පදනේ වරතගන, විදුකි
පාවොවක් ක්රිරයොත්මව
කිරීම (on) සහ ක්රිරයො
විරහිත කිරීම (off)
 චුේෙව යතුරක්
භොවිතතයන් තදොරක්
විවෘත ව තහෝ වැසී
තහෝ ඇත් දැයි
අනොවරණය වර ගැනීම
11.2 සොර්ව ද්රඅවය
අන්තර්ජොකය
(Internet of Things)
පිළිෙඳ ව
ගතේෂණය තවොට
සරක තයදුේ සොදයි



සොර්ව ද්රඅවය අන්තර්ජොකය
(Internet of Things)IoT හැඳින්වීම
o නිර්වචනය
o අවශයතො
o IoT තයදුේ
o සෙක තොක්ෂණය
(enabling technologies)
 දුරස්ථ ව පොකනය වක හැකි
සපවරණයක්
තගොයනැගීමට
අවශය සරක IoT තයදුම
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සොර්ව ද්රඅවය අන්තර්ජොකය (Internet
of Things නිර්වචනය වරයි (
එදිතනදො ජීවිතය සුහුරු(smart) වර
ගැනීම සඳහො සොර්ව ද්රඅවය
අන්තර්ජොකතය් අවශයතොව හුනනො
ගනියි
සොර්ව ද්රඅවය අන්තර්ජොකතය් විවිධ්
තයදුේ සොවච්ාො වරයි
සොර්ව ද්රඅවය අන්තර්ජොකය තවතරහි
ෙකපොන තොක්ෂණ හුනනො ගනියි
සොර්ව ද්රඅවය අන්තර්ජොකතය් තයදුමක්
නිර්මොණය තවොට ක්රිරයොත්මව කිරීම
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නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය
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නිපණ
ු තොව 12
තරගවොරී
තවතළඳපළට සහ
වයොපොපතව
සාවිධ්ොනවකට,
තතොරතුරු හො
සන්නත
ි ේදන
තොක්ෂණය තයදිය
හැකි අයුරු
ගතේෂණය වරයි

07.0
තවළඳ
තකෝවය
තුළ
තතොරතුරු හො
සන්නිතේදන
තොක්ෂණතය්
භලියවොව
ගතේෂණය
වරයි






අාකිත තර්කාවය(digital
economy)
o අාකිත තර්කාවතය් නව
වොණිජයය ක්රමම
 පේති-තවන්තද්සි කිරීම
(reverse auction)
 ව්ඩයොයේ තකස ියක දී
ගැනීම
 ඉ-තවළඳ තපොළ(e-market
place)
Pure brick, brick සහ click, සහ
pure click සාවිධ්ොන
වයොපොර ක්රිරයොවොපතත්වය සහ
තතොරතුරු හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණතය් භලියවොව
o ගිණුේවරණය හො තතොරතුරු
හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය
o මොනව සේපත් හො තතොරතුරු
හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය
o නිෂ්පොදනය හො තතොරතුරු
47







වොකච්තේ
ද

මීින් අන්තර්ජොකය හරහො
සපවරණයක් දුරස්ථ ව පොකනය
වරයි
සදො අන්තර්ජොකය හරහො LED ෙක්ෙයක් දැක්වීම නිවීම/
සමොජීය සහ තරක්ෂණ තදීනවයන්
සඳහ හුනනොගත් සොර්ව ද්රඅවය
අන්තර්ජොක මූකිව පද්ධ්ති භොවිත
වරයි
අාකිත තර්කාවය නිර්වචනය වරයි
අාකිත තර්කාවතය් නව වොණිජය
ක්රමම කැයිස්තු ගත වර පැහැදිකි
වරයි
සෘජු සොේපේදොයිව තවළඳ සාවිධ්ොන,
මොර්ගගත තවළඳ සාවිධ්ොන හො
ඉහත ක්රමම තදව ම භොවිත තනොවන
සාවිධ්ොන සාවක්පයන් හුනනොගනී
තතොරතුරු හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණය හො වයොපොර
ක්රිරයොවොරවේ අතර සේෙන්ධ්ය
විස්තර වරයි

04

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය



හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය
o අතකවිවරණය හො තතොරතුරු
හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය
o සැපයුේ දොම
වළමනොවරණය (supply
chain management) හො
තතොරතුරු හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණය
o වයොපොර සන්නිතේදනය හො
තතොරතුරු හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණය
o තරක්ෂිත තගවීේ යොන්තේණ
 තගවුේ වොහක්තදොර
(payment gateways)
 තරක්ෂිත ණය පත් (credit
cards) තගවීේ
 තතවන පොර්ශ්ව පද්ධ්ති
(Paypal තදිය)
 යොන්තේණ
o දත්ත
ගුප්තතක්තනය
(encryption)
o ක්ෂුද්රඅ ණය තගවීේ
(bit coin තදිය )
ඉ-වොණිජයතය් ඇති තර්ජනය සහ
අවස්ථො
o තපෞද්ගකිවත්වය (privacy)
o නිෂ්පොදන වොණිජයවරණය
(product commercialization)
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ඉතගනුේ පක

වොකච්තේ
ද

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම
07.7 තතොරතුරු හො
සන්නිතේදන
තොක්ෂණය සහ
වයොපොපතව
තමතහයුේ
අතර
ඇති
සේෙන්ධ්තොව
විශ්තක්ෂණය
වරයි

අන්තර්ගතය





07.3 පොපතතභෝගිවයොට
වැි  දියුණු වළ
නිෂ්පොදන හො
තස්වොවන්
නිපදවීම හො
තෙදො හැරීම
පිණිස තතොරතුරු
හො සන්නිතේදන





ඉතගනුේ පක

ඉ-වොණිජයය හො ඉ - වයොපොර
o ඉ-වොණිජයය හො ඉ වයොපොරවක විෂය පථ
o ඉ - වයොපොරවක ගනුතදනු
වර්ග
 B2B, B2C, C2C, C2B,
B2E, G2C
ඉ - වයොපොරය
o අතථය තවළඳ පේදර්ශනොගොර
(virtual store fronts)
o තතොරතුරු තැරැේ වරුතවෝ
o මොර්ගගත තවළඳතපොළ
o අන්තර්ගත සපයන්තනෝ
o මොර්ගගත තස්වො
සැපයුේවරු
o ද්වොර (portals)
o අතථය පේජොව (virtual
community)
ඉ - වයොපොර ගනුතදනුවක වොසි
හො අවොසි



ඉ- අතකවිවරණය
o අතකවිවරණතය් සාවක්ප
o අතකවිවරණය තුළ
තතොරතුරු හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණතය් භොවිතය
- තව පේචොරණය
අතකවිවරණය හො ෙැඳි දත්ත
සමුදොය
o වෘතේිම ෙුද්ධි තමවකේ (AI
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වොකච්තේ
ද

ඉ-වොණිජයය හො ඉ - වයොපොර අතර
තවනස හුනනො ගනී
ඉ-වොණිජයය හො ඉ - වයොපොරවක
විෂය පථ විශ්තක්ෂණය වරයි
ඉ - වයොපොර ගනුතදනු වර්ග තවොර
කැයිස්තු ගත වර සාක්ෂිප්ත ව
පැහැදිකි වරයි
ඉ - වයොපොර ගනුතදනුවක වොසි හො
අවොසි පැහැදිකි වරයි

04

ඉ- අතකවිවරණය නිර්වචනය වරයි
ඉ- අතකවිවරණතය් දී තතොරතුරු
තොක්ෂණතය් භලියවොව හුනනො ගනී
පොපතතභෝගිවයොතග් අවශයතොව
අනුව, ඔහුට තත්ත්වතයන් ඉහළ
නිෂ්පොදනයක් තහෝ තස්වොවක් තහෝ
කෙො දීම සඳහො දත්ත සමුදොයය
හො සේෙන්ධ් අතකවිවරණය තයොදො
ගන්නො තවොරය ගතේෂණය වරයි

14

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය

තොක්ෂණය
දොයවත්වන
තවොරය
විශ්තක්ෂණය
වරයි

නිපණ
ු තොව 13
තතොරතුරු හො
සන්නත
ි ේදන
තොක්ෂණතය් නව
නැඹුරුව හො
අනොගත දිශොනති
ගතේෂණය වරයි

03.0 පපතගණනතය්
නව නැඹුරුව
හො අනොගත
දිශොනති
ගතේෂණය
වරයි






03.7 නිතයෝජිත
තොක්ෂණතය්
මූකධ්ර්ම හො
තයදවුේ
ගතේෂණය
වරයි



03.3 දැනට
පවතින
පපතගණන






tools) හො තොක්ෂණය
භොවිතතයන් පොපතතභෝගිව
හැසිරීේ රටොව පිළිෙඳ ව
අනොවැකි පළ කිරීම
o තතොරතුරු හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණය මීින් තරීවොරී
වොසි දිනො ගැනීම
o ජාගම අතකවිවරණය
(mobile marketing)
ෙුද්ධිමත් සහ චිත්තතේගී
පපතගණනය (intelligent and
immotional computing)
වෘතේිම ෙුද්ධිය (Artificial
Intelligence)
ියනිස් - යන්තේ සහ සේෙන්ධ්තොව
(man-machine coexistence)
යන්තේ - යන්තේ සහ සහපැවැත්ම
(machine-machine coexistence)
මෘදුවොාග වොරව (software
agents)
ෙහු වොරව පද්ධ්ති (multi agent
systems)
නිතයෝජිත පද්ධ්තිවක තයදවුේ

ඉතගනුේ පක


තතොරතුරු හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණය මීින් තවළඳොතේ
තරගවොරී වොසි දිනො ගන්නො
තවොරය තසොයො ෙකයි



ෙුද්ධිමත් සහ සාතේදී පපතගණනය
අර්ථ දක්වයි
වෘතේිම ෙුද්ධිය පැහැදිකි වරයි
ියනිස් - යන්තේ සහසේෙන්ධ්තොව
අගය වරයි










තවොන් නියුමොන් පපතගණවතයන්
ඔ ෙට
පේවෘති තපේ්පතත පපතගණනය/
පේවෘති අනුතපේ්පතත පපතගණනය
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මෘදුවොාග නිතයෝජිත තවටිතයන්
පැහැදිකි වර එහි ගති කක්ෂණ
විස්තර වරයි
ෙහු-නිතයෝජිත පද්ධ්ති තවටිතයන්
පැහැදිකි වර ඒවොතය් ගති කක්ෂණ
තවටිතයන් දක්වයි
නිතයෝජිත පද්ධ්තිවක තයදුේ හුනනො
ගනී
තවොන් නියුමොන් පපතගණවතයන්
ඔ ෙට තොක්ෂණ පුතරෝවථනය
වරයි

වොකච්තේ
ද

14

14

14

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම
මොදිකි
විශ්තක්ෂණය
වර නව මොදිකි
තයෝජනො වරයි

04.0තතොරතුරු
පද්ධ්තියක්
වයොපෘතියක් තකස
නිර්මොණය
සරක තතොරතුරු
කිරීතේ
පද්ධ්තියක්
වයොපෘතියක්
නිර්මොණය තවොට
තමතහයවයි
ක්රිරයොත්මව වරයි
නිපණ
ු තොව 14

අන්තර්ගතය







(nature inspired computing)
දජව තපේපත
් ත පපතගණනය/ දජව
අනුතපේ්පතත පපතගණනය (bioinspired computing)
ක්තවොන්ටේ පපතගණනතය්
මූකධ්ර්ම (fundamentals of
Quantum computing)
තයදුේ
වයොපෘති සඳහො සදොහරණ
පොර්ශ්වවරුතවෝ
o පහත දැක්තවන
පොර්ශ්වවරුවන්තග් වගකීේ
හො භලියවොව
 තජයෂ් වළමනොවොපතත්වය
 පොපතතභෝගිවතයෝ/තස්වොකොභී
හු
 පපතශීකවතයෝ
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ඉතගනුේ පක






වයොපෘතිවක අවශයතොවය සහ
ඒවොතය් කක්ෂණ සදොහරණ ඇසුපතන්
හුනනො ගනී
වයොපෘතියව පොර්ශ්වවරුවන්තග්
භලියවොව හුනනො ගනී
වයොපෘතියක් සැකසුේ කිරීතේ
පදනේ හුනනො ගනී
වයොපෘතියක් තකස සිදු වළ හැකි
කිසියේ පේොතයෝගිව අවශයතොවක්

වොකච්තේ
ද

75
සතියවට
එක්
වොකච්තේ
දයක්
ෙැගින්
වසරක්

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය






 වයොපෘති වළමණොවරුතවෝ
 ව්ඩයොයේ විශ්තක්ෂවතයෝ
 සී ක්ෂවතයෝ
 සැපයුේවරුතවෝ
වයොපෘති සැකසුම
o වයොපෘතිතය් පියවර
o වයොපෘතිතය් එක් එක්
පියවතරහිදී සිදු කිරීමට
නියියත ක්රිරයොවොරවේ
o සෑම ක්රිරයොවොරවමවම
තරේභව දිනය සහ අවසොන
දිනය
o පරොයත්තතො/අතනයෝනය
සේෙන්ධ්වේ
o එක් එක් ක්රිරයොවොරවේ
සඳහො අවශය සේපත්
o ඉතො වැදගත් සිද්ධි සහිත
දින
o සැකැස්ම තවතරහි සිදු විය
හැකි අවදොනේ සහ එම
අවදොනේ අවම වළ හැකි
තවොරය
o ගොන්්ට සටහන්(Gantt charts)
වයොපෘතියක් සඳහො සරක
පේොතයෝගිව අවශයතොවක් හුනනො
ගැනීම
වයොපෘති තයොජනොව
o තයෝජනොව පිළිතයළ කිරීම
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ඉතගනුේ පක







හුනනො ගනී
වයොපෘති තයෝජනොවක් පිළිතයළ
වරයි
එම තයෝජනොව ඉදිපතපත් වරයි
වයොපෘතිය සාවිධ්ොනය වරයි
SDLC පියවර මත පදනේ ව
වයොපෘතිය ක්රිරයොත්මව වරයි
එම SDLCහි එක් එක් අදියර
ගුරුවරයො විසින් ඇගයීමට කක්
කිරීතමන් අනතුරු ව, කැෙුණ පේතිලක
තක්ඛනගත වර භොරතදයි

වොකච්තේ
ද
සඳහො

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය





04.7තතොරතුරු
පද්ධ්තිය
ක්රිරයොත්මව
තවොට
පේදර්ශනය
වරයි



ඉතගනුේ පක

වොකච්තේ
ද

o අනුමත වරවො ගැනීම
වයොපෘති සාවිධ්ොනය
o වයොපෘතිය සඳහො අදොළ
තක්ඛන ගෙයො කිරීම
(වයොපෘති තෆෝක්යරය )
o සිදු විය හැකි අනතුරුවකින්
එම තක්ඛන තරක්ෂො කිරීම
o පොර්ශ්වවරුවන් සමී
සන්නිතේදනය
o පේගතිය වොර්තො කිරීම
o පේගති සමොතකෝචනය
වයොපෘතියව පියවර
o මූකිව විමර්ශනය
o ශවයතො අධ්යයනය
o අවශයතො විශ්තක්ෂණය
o සැකසුේ කිරීම
o තක්තනය/ක්රමමතක්ඛනය කිරීම
o පද්ධ්ති පරීක්ෂොව
o තක්ඛනගත කිරීම
වයොපෘතිය ඉදිපතපත් කිපතම සහ
එය විදහො දැක්වීම
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අවසන් වයොපෘතිය ඉදිපතපත් වරියන්
එම පද්ධ්තිය පන්තිතය් පේදර්ශනය
වරයි

15

11.ඉතගනුේ-ඉගැන්වීේ ක්රිරයොවකිය
තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය ගතිව විෂයයක් පමණක් තනොව, එය එදිතනදො ජීවිතය
හො ෙැුනණු විෂයයකි. තමම ක්තෂ්තේය හො සේෙන්ධ් නව තසොයො ගැනීේ පිළිෙඳ ව අවදිතයන්
සිටීම මීින් විෂය ක්තෂ්තේය පිළිෙඳ ව යමවුතග් දැනුම යොවත්වොකන වර ගැනීම අවශය තේ.
රටව සාවර්ධ්න දර්ශවයක් තකස තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය පිළිෙඳ ව
සොක්ෂරතොව තයොදො ගැනීම මීින් එහි වැදගත්වම මනො ව පේදර්ශනය තේ. තමම විෂයය
අවශයතයන් ම පේොතයෝගිව විෂයයක් තහයින් තයෝජිත ඉතගනුේ ක්රමමය ශිෂය තක්න්ද්රඅීය වීම
අතයවශය තේ. තව ද, ඉතගනගත් විෂය වරුණු දැි  ව ගේහණය වීම සහතිව කිරීම සඳහො
එදිතනදො ඉතගනුේ-ඉගැන්වීේ ක්රිරයොවකියට අමතර ව ශිෂයයන් ස්වයා ඉතගනීතේ තයදීම වැදගත්
තේ. ශිෂයයවු ස්වයා ඉතගනීමට තපකඹවීම සඳහො ගුරුවරයො විතශ්ෂ අවධ්ොනය තයොමු කිරීම
වැදගත් තේ. තමම විෂයය හො සේෙන්ධ් දැනුම, තවක්ප, වුසකතො සහ සමොජ සොරධ්ර්ම තදියට
අමතර ව, විෂයයට අදොළ දනතිව සීමො මීින් ස්වයා විනය ඇති කිරීම පිළිෙඳ අවශයතොවක්
පැන නීියි. තමහි ඉතගනුේ-ඉගැන්වීේ හො ඇගයිේ ක්රිරයොවකිය පපතගණව භොවිතතය් වැදගත්වම
වැප තපතනන අන්දමට සාවිධ්ොනය විය යුතු ය.
ඉතගනුම, ඉගැන්වීම අබිෙවො යන ශිෂය තක්න්ද්රඅිය සොමූහිව ඉතගනුම සඳහො දිපතගැන්වීමක් කෙො
තදන නිපුණතො පොදව විෂය මොකොවක් හුනන්වො දීම අද පවතින අධ්යොපනතය් තගෝකය
පේවණතොවක් තේ. තපෞද්ගකිව, සමොජීය හො මොනසිව වුසකතො වර්ධ්නය කිරීම සඳහො
ශිෂයයන්තග් සක්රිරය සහභොගිත්වය තමයින් අතප්ක්ෂො තවතර්. ඒ සඳහො පහත සඳහන් වරුණු
අතයවශය තේ.
1. අතප්ක්ෂිත නිපුණතො සොක්ෂොත් වරගැනීම සඳහො සුදුසු ම ඉගැන්වීේ ක්රමමය
භොවිත කිරීතේ නිදහස ගුරුවරයොට හිිය විම
2. ස්වයා පොකිත ක්රිරයොවොරවේ මීින් තපෞද්ගකිව ව අත්දැකීේ කෙො ගැනීමට
සිසුන්ට ඉය දීම
3. අවශය සැම අවස්ථොවව දී ම විශ්වසනීය මූකොශේය මීින් දැනුම සහ තතොරතුරු
කෙො ගැනීමට සිසුන්හට මී තපන්වීම

12.
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නිපණ
ු තොව 8

: දත්ත වොර්යක්ෂම හො ලකදොයී තකස වළමනොවරණය කිරීම සඳහො,
දත්ත සමුදොය පද්ධ්ති (Data Base Systems) සැකසුේ වර සාවර්ධ්නය
වරයි

නිපණ
ු තො ම්ටටම 8.1 : දත්තවක සහ තතොරතුරුවක මූකිව වරුණු සහ දත්ත සමුදොයවක
අවශයතොව හදොරයි
වොකය

: වොකච්තේද 02 යි

ඉතගනුේ පක :
 දත්ත හො තතොරතුරු තවන් තවොට හුනනො ගනියි.
 දත්ත සමුදොය නිර්වචනය වරයි
 දත්ත සමුදොය තවෘති කැයිස්තු ගත වර තවටිතයන් විස්තර වරයි
 දත්ත සමුදොය තවෘති ඒවොතය් කක්ෂණ අනුව සසඳො තවන් තවොට දක්වයි.
අන්තර්ගතය :
 දත්තවකට එතරහි ව තතොරතුරු
 වඳහගත දත්තවකට එතරහි ව වඳහගත තනොවන දත්ත
 දත්ත සමුදොය නිර්වචනය
 දත්ත සමුදොය තවෘති
o ඒව තගොනු පද්ධ්ති (flat file systems) ධ්ූරොවකි තවෘතිය (hierachical model)
o ජොක තවෘතිය (network model)
o සේෙන්ධ්ව තවෘතිය(relational model)
o වස්තු-සේෙන්ධ්ව තවෘතිය(object relational model)
 දත්ත සමුදොය තවෘති සැසඳීම
විතශ්ෂ අවධ්ොනය තයොමු විය යුතු සාවක්ප හො වදන් :
 දත්ත
 තතොරතුරු
 දත්ත (වඳහගත තනොවන) තතොරතුරු(වඳහගත) ෙවට පපතවර්තනය කිරීතේ අවශයතොව
 දත්ත වෝඩයවකට වර්ගීවරණය(වගු)
 දත්ත සමුදොයව වොසි සහ ඒවොතය් කක්ෂණ
 විවිධ් වර්ගවක දත්ත සමුදොය තවෘති
o ඒව තගොනු පද්ධ්ති (flat file systems)
o ධ්ූරොවකි තවෘතිය (hierachical model)
o ජොක තවෘතිය (network model)
o සේෙන්ධ්ව තවෘතිය(relational model)
o වස්තු-සේෙන්ධ්ව තවෘතිය(object relational model)
 දත්ත සමුදොය තවෘති සැසඳීම
පොයේ සැකසුේ සදහො සපතදස් :
 ශිෂයයන් ව්ඩයොයේවකට තෙදන්න
 එම ව්ඩයොයේවකට කෙොදී ඇති මොතෘවොවට අනුව දත්ත එක් රැස් වරවන්න
සදො- පුස්තවොකයයට තගොස් අහඹු තකස තතෝරොගත් තපොත් 71ව තතොරතුරු රැතගන
ඒම (පපතගේහණ අාවය, මොතෘවොව, වර්තෘ නොමය, …තදි)
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සිසු ව්ඩයොයේ විසින් කෙොගන්නො කද දත්ත, යේ පදනමක් සහිත වෝඩයවකට වර්ගීවරණය
වරවන්න
සදො - විවිධ් විෂයයන් අනුව එම තපොත් වර්ගීවරණය කිරීම
දත්ත සහ තතොරතුරුවකින් වයො පේතයෝජනවත් වන්තන් දත්ත ද තතොරතුරු ද යන්න
ශිෂයයන් සමී සොවච්ාො වරන්න
දත්ත පිළිතවළවට තෙො ඇති විට තවතරේ ඉක්මනින් අවශය දත්තයක් තසොයොගත හැකි ද
යන්න සොවච්ාො වරන්න
සදො - වර්තෘතග් නොමතය් අවොරොදි පිළිතවළට
යේකිසි අනුපිළිතවළවට අනුව අයිතමයක් තත්රීම (වර්තෘ තහෝ විෂයය
අනුව)
දත්ත සමුදොයව වැදගත්වම සොවච්ාො වරන්න
දත්ත සමුදොයව ඇති වොසි සහ කක්ෂණ සොවච්ාො වරන්න
විවිධ් දත්ත සමුදො තවෘති සොවච්ාො වරන්න
විවිධ් දත්ත සමුදො තවෘති සාසන්දනය වරන්න

ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සදහො සපතදස් :
 සිසුන් ව්ඩයොයේ වර, ඔවුන්ට තවනත් පේොතයෝගිව සදොහරණවක ඇති දත්ත සහ තතොරතුරු
හුනනො තගන, වගුගත කිරීමට සකස්වන්න
 සිසු ව්ඩයොයේ විසින් සපයො ගත් තතොරතුරු ඇසුපතන් ව්ඩයොයේ ඉදිපතපත් කිරීමක් සිදු
වරවන්න
 තතෝරො ගන්නො කද එම සදොහරණය අයත් වන දත්ත සමුදොය තවෘතිය හුනනො ගැනීමට
සකස්වො ඒ පිළිෙඳව විමසන්න
 එම සදොහරණ භොවිත වර දත්ත සමුදොයව ඇති වොසි සහ කක්ෂණ ඇසුපතන් ව්ඩයොයේ
ඉදිපතපත් කිරීමක් සිදු වරවන්න
ගුණොත්මව තයදවුේ:
 පොසක් පුස්තවොකයය
 සමර්පණ
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 8.2 : දත්ත සමුදොයව
සැකසුේ වරයි
වොකය

සාවක්පය පපතපොටීය සටහන (conceptual schema)

: වොකච්ේද 10 යි

ඉතගනුේ පක :
 භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො රූප සටහන සහ එහි සාරචව විස්තර වරයි
 භලතොර්ථ හුනන්වනය විස්තර වරයි
 සේෙන්ධ්තො (relationships) කැයිස්තු ගත වර විස්තර වරයි
 ගණනීයතොව විස්තර වරයි
 තදන කද අවස්ථොවවට අදොළ අවශයතො හුනනො ගනී
 තදන කද අවස්ථොවවට අදොළ භලතොර්ථ, සපකක්ෂණ හො සේෙන්ධ්තො තතෝරො ගනී
 එහි භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො රූප සටහන නිර්මොණය වරයි
 විස්තෘත භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො රූප සටහන විස්තර වරයි
අන්තර්ගතය :
 භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො රූපසටහන (ER diagram)
o භලතොර්ථ (entities), සපකැකි (attributes),
o භලතොර්ථ හුනන්වනය (entity identifier)
o සේෙන්ධ්තො (Relationship)
o ගණනීයතොව (cardinality)
 විස්තෘත භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො රූප සටහන්(Extended ER diagrams) හැඳින්වීම
විතශ්ෂ අවධ්ොනය තයොමු විය යුතු සාවක්ප හො වදන් :
 සේෙන්ධ්තො පද්ධ්තියක් තොර්කිව සපපද්ධ්තිවකට විඛ්ඩයනය වර, ඒවො තොර්කිව ව
එකිතනවට සේෙන්ධ් කිරීම
 භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො රූපසටහන
o භලතොර්ථ
o සේෙන්ධ්තො
o ගණනීයතොව
 විස්තෘත භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො රූප සටහන් (Extended ER diagrams)
පොයේ සැකසුේ සදහො සපතදස් :
 ශිෂයයන් ව්ඩයොයේවකට තෙදො එක් එක් ව්ඩයොයමට පේොතයෝගිව සදොහරණයක් කෙො
තදන්න.
 සපයො ඇති සදොහරණයට අදොළ නොම හො ක්රිරයො හුනනො ගැනීම පිළිෙඳව සිසුන්තගන්
විමසන්න.
 එතස් හුනනො ගන්නො කද නොමපදයන්, ස්වොයත්ත සහ පරොයත්ත යන වෝඩය තකස හුනනො
ගන්න.
 හුනනො ගන්නො කද ස්වොයත්ත නොමපද භලතොර්ථවක විස්තර වරන තවොරය හො පරොයත්ත
නොම පද සපකැකි තකස ක්රිරයො වරන තවොරය තත්රුේ ගැනීමට සකස්වන්න.
 හුනනො ගන්නො කද ක්රිරයොපද(සේෙන්ධ්තො) හුනනො ගන්නො කද නොමපද( භලතොර්ථ) හො සේෙන්ධ්
වන තවොරය තත්රුේ ගැනීමට සකස්වන්න.
 හුනනො ගන්නො කද නොමපද ( භලතොර්ථ) තදවක් තුළ ඇති පරොයත්ත නොමපද (සපකැකි)
එකිතනවට සේෙන්ධ් වන විවිධ්ොවොර සේෙන්ධ්වේ හුනනො ගැනීමට සකස්වන්න.
 ඉහත විවිධ්ොවොර සේෙන්ධ්තොවන් ගණනීයතොව තකස හුනන්වනු කැත .
(ඒව-ඒව, ඒව-ෙහු, ෙහු-ෙහු)
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භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො රූපසටහන(ER diagram) භලතොර්ථවක විතශ්ෂ සහ තපොදු අවස්ථො
නිරූපණය කිරීම සදහො තයෝගය තනොවන්තන් තවතස් දැයි තත්රුේ ගැනීමට සකස්වන්න.
ඉහත විතශ්ෂ අවස්ථොවන් සඳහො විස්තෘත භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො රූප සටහන් (Extended ER
diagrams) භොවිත කිරීම පහදො තදන්න.
භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො රූප සටහන් (ER diagrams) සහ විස්තෘත භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො රූප
සටහන් (EER diagrams) කිහිපයක් නිර්මොණය වර සොවච්ාො වරන්න.

ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සදහො සපතදස් :
 තදන කද සදොහරණයක් සදහො භලතොර්ථ සහ සේෙන්ධ්තො හුනනො ගන්න
 හුනනො ගන්නො කද භලතොර්ථ සහ සෙැඳියො භොවිත වර, භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො රූප සටහන්
(ER diagrams) සහ විස්තෘත භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො රූප සටහන් (EER diagrams)
නිර්මොණය වරවන්න
 එම භලතොර්ථ සහ සෙැඳියො සඳහො ගණනීයතොවන් හුනනො තගන, ඒවො නිසි තකස භලතොර්ථ
සේෙන්ධ්තො රූප සටහන් මත සටහන් වරවන්න
ගුණොත්මව තයදවුේ:
 පේොතයෝගිව සදොහරණ
 තව අයවි සහ තවනත් අන්තර්ජොක තමවකේ (සදො- Youtube)
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 8.3 : දත්ත සමුදොයව තොර්කිව පපතපොටිව සටහන සැකසුේ වරයි
නිපණ
ු තො ම්ටටම 8.4 : භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො අනුවෘතිය, තොර්කිව පපතපොටිව සටහන ෙවට
පපතවර්තනය වරයි
වොකය

: වොකච්තේද 16 යි

ඉතගනුේ ලප :
 දත්ත සමුදොයව තොර්කිව පපතපොටීය සටහන නිර්වචනය වරයි
 සේෙන්ධ්තො පපතපොටි විස්තර වරයි
 සේෙන්ධ්තො නිදර්ශන විස්තර වරයි
 නිරූපය, පේොථියව, විවක්ප හො තගන්තුව යතුරු හුනන්වයි
 භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො අනුවෘතිය, තොර්කිව පපතපොටිව සටහන ෙවට පපතවර්තනය වරන
ක්රමම විධි විස්තර වරයි
 භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො අනුවෘතිය (භලතොර්ථ, සේෙන්ධ්ව හො සපකක්ෂණ), තොර්කිව
පපතපොටීය සටහන ෙවට පපතවර්තනය වරයි
අන්තර්ගතය :
 දත්ත සමුදොයව තොර්කිව පපතපොටීය සටහන නිර්වචනය
 දත්ත සමුදොයව පපතපොටි සටහන
o සේෙන්ධ්තො පපතපොටිව සටහන (relational schema)
o සේෙන්ධ්තො නිදර්ශන(relational instances)
o නිරූපය යතුර (candidate key)
o මුක/් පේොථියව යතුර (primary key)
o විවක්ප යතුර (alternate key)
o තගන්තුව යතුර (foreign key)
 වසම (Domain)
 භලතොර්ථ පපතණොමනය
 සපකැකි පපතණොමනය
 සේෙන්ධ්ව පපතණොමනය
විතශ්ෂ අවධ්ොනය තයොමු විය යුතු සාවක්ප හො වදන් :
 තොර්කිව පපතපොටි
 භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො රූප සටහන් (ER diagrams) සහ විස්තෘත භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො රූප
සටහන් (EER diagrams) යනු වයො ලකදොයී තකස තත්රුේ ගැනීම සදහො වගුවව
තවොරතයන් සපකැකි හො සපකැකියොන නිරූපණය වරන ක්රමමයකි
 දත්ත සමුදොය පපතපොටියක් යනු වගුවව තවොරතයන් භලතොර්ථ, භලතොර්ථ සෙඳතො සහ
යතුරු නිරූපණය වරන ක්රමමයකි
 සේෙන්ධ්තො පපතපොටීය සටහන (relational schema) යනු පපතපොටීය සටහන් තවත්
තවොරයවට නිරූපණය වරන ක්රමමයකි
 සේෙන්ධ්තො නිදර්ශන(relational instances) යනු කිසියේ අවස්ථොවව දී භලතොර්ථයව
පවතින අගය තයෝය
 යතුරු යනු භලතොර්ථයන් එකිතනවට සේෙන්ධ් වරන විතශ්ෂිත වූ කොක්ෂණිවයකි.
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o නිරූපය යතුර
o මුක/් පේොථියව යතුර
o විවක්ප යතුර
o තගන්තුව යතුර
වසමක් (Domain) යනු සපකැකි සදහො තිබිය හැකි අගයන්තග් පරොස (වර්ගය, අගය, දිග
පේමොණය, …. තදි) ය
සදො- වර්ෂයවට තිබිය හැකි මොස ගණන 07කි

පොයේ සැකසුේ සදහො සපතදස් :
 ශිෂයයන් ව්ඩයොයේවකට තෙදන්න
 එක් එක් ව්ඩයොයේ සඳහො තගොයනීන කද භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො රූප සටහන්, සේෙන්ධ්තො
පපතපොටීය සටහන් ෙවට පපතවර්තනය කිරීමට සකස්වන්න
 තමම සදොහරණවක ඉහතින් සදහන් වරන කද විවිධ් සපකැකි සඳහො තිබිය හැකි යතුරු
අදොළ වන තවොරය සොවච්ාො වරන්න
 තමම සදොහරණතය් ඇති භලතොර්ථ සදහො තයෝගය, පේොථියව යතුරු හො තගන්තුව යතුරු
හුනනො තගන රූප සටහතන් සටහන් වරවන්න
 තමම භලතොර්ථවක වසේ හුනනො ගැනීමට සකස්වන්න.
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සදහො සපතදස් :
 දී ඇති මොතෘවොවක් සදහො භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො රූප සටහන් තගොයනැීීමට සකස්වන්න
 එතකස තගොයනීන කද භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො රූප සටහන් , සේෙන්ධ්තො පපතපොටීය සටහන්
ෙවට පපතවර්තනය කිරීමට සකස්වන්න. ඒ සඳහො සුදුසු පේොථියව යතුරු හො තගන්තුව
යතුරු හුනනො තගන රූප සටහතන් දක්වන්න
ගුණොත්මව තයදවුේ:
 තදන කද සදොහරණ
 සමර්පණ
 අවශය තව අයවි සහ තවනත් අන්තර්ජොක තමවකේ(සදො- Youtube)
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 8.5 : සේෙන්ධ්ව දත්ත සමුදොය තවෘතිතය් පේධ්ොන සාරචව විස්තර වරයි.
වොකය

: වොකච්තේද 04 යි

ඉතගනුේ පක :
 සේෙන්ධ්ව/ වගු නිර්වචනය වරයි
 සේෙන්ධ්ව දත්ත සමුදොයව සාරචව නේ වර විස්තර වරයි
 සේෙන්ධ්ව දත්ත සමුදොය තවෘතියට අදොළ ව, සේෙන්ධ්තො (Relationships) පැහැදිකි
වරයි
 සේෙොධ්ව පේරූප තවටිතයන් පැහැදිකි වරයි
අන්තර්ගතය :
 සේෙන්ධ්ව/ වගු
o සපකක්ෂණ/සපකැකි(Attributes)
o සපකැකියොන/තප්ළි ( Tuples)
o සේෙන්ධ්තො (Relationships)
 සේෙොධ්ව පේරූප(Types of Constraints )
o අභිශලනය තනොවන සේෙොධ්ව(NOT NULL Constraints)
o අනනය සේෙොධ්ව ( Unique Constraints)
o පේොථියව යතුරු සේෙොධ්ව( Primary key Constraints)
o තගන්තුව යතුරු සේෙොධ්ව( Foreign key Constraints)
o වගු පරීක්ෂො සේෙොධ්ව (Table check Constraints)
විතශ්ෂ අවධ්ොනය තයොමු විය යුතු සාවක්ප හො වදන් :
 සේෙන්ධ්ව/ වගු
o සපකක්ෂණ/සපකැකි(Attributes)
o සපකැකියොන/තප්ළි ( Tuples)
o සේෙන්ධ්තො (Relationships)
 සේෙොධ්ව පේරූප(Types of Constraints )
o අභිශලනය තනොවන සේෙොධ්ව(NOT NULL Constraints)
o අනනය සේෙොධ්ව ( Unique Constraints)
o පේොථියව යතුරු සේෙොධ්ව( Primary key Constraints)
o තගන්තුව යතුරු සේෙොධ්ව( Foreign key Constraints)
o වගු පරීක්ෂො සේෙොධ්ව (Table check Constraints)
පොයේ සැකසුේ සදහො සපතදස් :
 නිසි තකස සවසො තනොමැති තවෘති සටහන් සිසුන්ට කෙොදී, එහි ඇති අයුපොයු හුනනො
ගන්නො තකස සපතදස් තදන්න (වගු, සපකැකි, සපකැකියොන, සෙඳතො සහ පේරූප)
 ශිෂයයන් ව්ඩයොයේවකට තෙදන්න
 නිසි තකස සවසන කද සහ අවිධිමත් තකස සවසන කද වගු ඔවුනට
් කෙො තදන්න
 ඉහත වගු සොවච්ාො වරියන් සසඳන්න
 නියියත තකස සවසො තනොමැති වගුවක ඇති අයුපොයු හුනනො ගැනීමට සකස්වන්න
 භලතොර්ථ තුළ ඇති සේෙොධ්වවක අවශයතොව පහදො තදන්න
 විවිධ් සේෙොධ්ව පහදො තදන්න
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ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස් :
 සවසො තදන කද පපතපොටීය සටහන්වක ඇති වගු, සපකැකි, සපකැකියොන සහ සෙඳතො සහ
පේරූප හුනනො ගැනීමට සපතදස් තදන්න
 කෙොදී ඇති පපතපොටීය සටහන්වක ඇති අයුපොයු හුනනො ගැනීමට සපතදස් තදන්න
ගුණොත්මව තයදවුේ:
 පපතපොටීය සටහන් අයාගු මුද්රඅිත පිටපත්
 සමර්පණ
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 8.6 : දත්ත සමුදොය පද්ධ්තියව පේධ්ොන සාරචව විශ්තක්ෂණය වරයි
වොකය

: වොකච්තේද 12 යි

ඉතගනුේ පක :
 දත්ත සමුදොය පද්ධ්තියව සාරචව කැයිස්තු ගත තවොට ඒවො තවටිතයන් විස්තර වරයි
 දත්ත සමුදොය වළමනොවරණ පද්ධ්තිය විස්තර වරයි
 වඳහගත විමසුේ ෙස (SQL) නිර්වචනය වරයි
 දත්ත නිර්වචන භොෂොවට එතරහි ව දත්ත හැසුරුේ ෙස පේතභ්දනය වරයි
 දත්ත සමුදොය නිර්මොණය කිරීම සහ භොවිතය සඳහො වඳහගත විමසුේ ෙතසහි සචිත
විධ්ොන භොවිත වරයි
 සුදුසු සපකැකි සහ දත්ත පේරූප සමී වගු නිර්මොණය කිරීමට සචිත විධ්ොන භොවිත
වරයි.
 වගු නිර්මොණතය් දී පේොථියව යතුර අනුතයෝග වරයි
 වගුව නිර්මොණය කිරීතේ දී තගන්තුව යතුර අනුතයෝග වරයි
 පේොථියව යතුරක් රහිත ව නිර්මොණය වරන කද වගුවවට පේොථියව යතුරක් අනුතයෝග
වරයි
 වගු අතර සේෙන්ධ්තො නිර්මොණය කිරීමට තගන්තව
ු යතුර ඇතුළත් වරයි
 වගුව මවො දැී මට, තගන්තුව යතුර සහ පේොථියව යතුර මවො දැී මට සහ තරු
ඇතුළත් කිරීමට වඳහගත විමසුේ ෙතසහි සචිත විධ්ොන භොවිත වරයි
 දත්ත සමුදොය ඉවත් කිරීම සඳහො අදොළ වූ වඳහගත විමසුේ ෙතසහි සචිත විධ්ොන
භොවිත වරයි
 දත්ත ඇතුළු කිරීම, නවීවරණය කිරීම, කෙො ගැනීම, යොවත් වොකන කිරීම සහ මවො දැී ම
යන ක්රිරයොවන් සඳහො අදොළ වූ විධ්ොන භොවිත වරයි
 පපතශීකව අවශයතො අනුව දත්ත විමසුමට අදොළ වූ විධ්ොන භොවිත වරයි
අන්තර්ගතය :
 දත්ත සමුදොය වළමනොවරණ පද්ධ්ති (DBMS)
 දත්ත නිර්වචන භොෂොව (DDL)
o වඳහගත විමසුේ ෙස (SQL) හැඳින්වීම
o SQL වර්ගීවරණය
o දත්ත නිර්වචන භොෂොව භොවිතතයන් සේෙන්ධ්ව දත්ත සමුදොය නිර්මොණය
 වගු නිර්මොණය
 වගු තවනස් කිරීම
 සපකක්ෂණ ඇතුළත් කිරීම සහ මවො දැී ම
 පේොථියව යතුර සහ තගන්තුව යතුර එක් කිරීම සහ ඉවත් කිරීම
 වගු ඉවත් කිරීම (drop tables)
 දත්ත සමුදොය ඉවත් කිරීම (drop databases)
 දත්ත හැසුරුේ ෙස (DML)
 SQL හි ඇති DML ගුණොාග)
 දත්ත ඇතුළත් කිරීම, නවීවරණය, තපසු කෙො ගැනීම, යොවත්වොකන කිරීම සහ මැකීම
 තත්රීේ විමසුම (select query)
 තනි වගුවකින් තප්ළි සහ තරු සවහො ගැනීම
 වගු කිහිපයකින්, අන්තර් සෙඳතො/ෙැඳීේ (inner join) තමතහයුම භොවිතතයන් තප්ළි සහ
තරු සවහො ගැනීම
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විමසුේ ඇතුළත් කිරීම
විමසුේ යොවත්වොකන කිරීම (updating)
විමසුේ මවො දැී ම

විතශ්ෂ අවධ්ොනය තයොමු විය යුතු සාවක්ප හො වදන් :
 දත්ත සමුදොය වළමනොවරණ පද්ධ්ති (DBMS)
 දත්ත සමුදොය වළමනොවරණ පද්ධ්ති භොවිතයට තයොදො ගන්නො අයුරු සහ එයින් ගත හැකි
වොර්ය
 පේොථියව හො තගන්තුව යතුරු තතෝරො ගැනීම සහ භොවිතය
 දත්ත නිර්වචන භොෂොව (DDL) යනු දත්ත සමුදො වඳහය සොදො ගැනීම සදහො භොවිත වරන
භොෂොවකි
 දත්ත නිර්වචන භොෂොව භොවිතය(ex- Create, drop, alter...etc)
 දත්ත හැසුරුේ ෙස (DML) යනු දත්ත හැසිරවීම සඳහො භොවිත වරන භොෂොවකි
 දත්ත හැසුරුේ ෙස භොවිතය(ex-insert, modify, delete…etc)
 දත්ත සමුදොය විමසුමක් (query) යනු සේමත දත්ත සමුදොයයකින් කිසියේ
තවොන්තද්සියවට යටත් පේශ්නයක් විමසීම යි (සදො- කිසියේ නගරයව ජීවත් වන
ශිෂයයන්තග් නේ තසොයො ගැනීම)
පොයේ සැකසුේ සඳහො සපතදස් :
 දත්ත සමුදොය වළමනොවරණ පද්ධ්ති සාවක්පය හුනන්වො තදන්න
 සදොහරණ සහිත ව දත්ත සමුදොය වළමනොවරණ පද්ධ්ති භොවිතයන් සොවච්ාො වරන්න
 දත්ත නිර්වචන භොෂොව සහ දත්ත හැසුරුේ ෙස සාක්ෂිප්ත වරන කද කැයිස්තුවක්
සිසුන්ට කෙොදී, එම විධ්ොන භොවිතයට සපතදස් තදන්න
 පේොථියව හො තගන්තුව යතුරු නිසි තකස තතෝරො ගැනීම සහ භොවිතය සොවච්ාො වරන්න
 කිසියේ තවොන්තද්සියවට යටත් පේශන
් සදොහරණ ඇසුපතන් සොවච්ාො වරන්න
 කිසියේ තවොන්තද්සියවට යටත් පේශ්න ස්තවෝත්සොහතයන් විසඳන තකස සිසුන්ට සපතදස්
තදන්න
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සදහො සපතදස් :
 සිසුන් හට දත්ත සමුදොය වළමනොවරණ පද්ධ්ති සොදො ගැනීම සහ භොවිතය සඳහො
වැයපතක් කෙො තදන්න. එම වැයපතතහි දත්ත සමුදොය සොදොගැනීම සහ භොවිතය
සේෙන්ධ්තයන් ශිෂයයො ඉතගන ගත් සියලු ම විධ්ොන අයාගු විය යුතු ය. එම විධ්ොනවකට
අමතර ව දත්ත සමුදොය වළමනොවරණ පද්ධ්තිවකින් ඇසිය හැකි තර්වොනුවලක පේශ්න
කිහිපයක්ද අයාගු විය යුතු ය.
ගුණොත්මව තයදවුේ:
 දත්ත සමුදොය වළමනොවරණ මෘදුවොාග සහිත පපතගණව
 වැයපත්
 සපතදස් පතේිවො
 සමර්පණ
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 8.7: වොර්යසොධ්නය වැි  දියුණු කිරීම සඳහො දත්ත සමුදොය පපතපොටිව සටහන
පේමතවරණය (normalization) වරයි
වොකය :

වොකච්තේද 06 යි

ඉතගනුේ පක :
 වොර්යෙද්ධ් පරොයත්තතො වර්ග තවොට පැහැදිකි වරයි
 සාතශෝධ්න විෂමතො නිසො, අසාවිධිත දත්ත සමුදොය වගුවව ඇති වන, ඇතුළු කිරීතේ,
යොවත්වොකන කිරීතේ හො මවොදැී තේ තදෝෂ විස්තර වරයි
 ශලනය පේමත අවස්ථොව විස්තර වරයි
 පේථම පේමත තවොරතය් දී ඉවත් වන විපරීතතො විස්තර වරයි
 තදවන පේමත තවොරයට පත් කිරීම සඳහො සපුරොකිය යුතු තවොන්තද්සි කැයිස්තු ගත
වරයි
 තදවන පේමත තවොරතය් දී ඉවත් වන විපරීතතො විස්තර වරයි
 තතවන පේමත තවොරයට පත් කිරීම සඳහො සපුරොකිය යුතු තවොන්තද්සි කැයිස්තු ගත
වරයි
 තතවන පේමත තවොරතය් දී ඉවත් වන විපරීතතො (abnormalities) විස්තර වරයි.
අන්තර්ගතය :
 පේමතවරණතය් අවශයතොව
o පුනර්වරණය සහ විෂමතො
 ඇතුළු කිරීම
 මවොදැී ම
 යොවත්වොකන කිරීේ
 වොර්යෙද්ධ් පරොයත්තතො (functional dependancies)
o පූර්ණ පරොයත්තතො
o තාශිව පරොයත්තතො
o සාක්රමොන්ති පරොයත්තතො (transitive dependancies)
 පේමතවරණතය් ම්ටටේ
o ශලනය පේමත අවස්ථොව (zero normal form)
o පේථම පේමත අවස්ථොව(first normal form)
o තදවන පේමත අවස්ථොව (second normal form)
o තතවන පේමත අවස්ථොව (third normal form)
විතශ්ෂ අවධ්ොනය තයොමු විය යුතු සාවක්ප හො වදන් :
 පේමතවරණය
 පේමතවරණ ක්රිරයොවකිය දත්ත සමුදොයයට දත්ත ඇතුළත් කිරීම, තවනස් කිරීම හො මැකීේ
ක්රිරයොවකි වයො වොර්යක්ෂම වරයි. එතස් වරන්තන් දත්ත සමුදොතය් ඇති දත්ත
අනුපිටපත්වීම සහ අසොමොනයතො අයු කිරීතමනි.
 අනුපිටපත් වීම සහ අසොමොනයතො
 වොර්යෙද්ධ් පරොයත්තතො (functional dependancies)
වොර්යෙද්ධ් පරොයත්තතො යනු වගුවව ඇති සපකැකි විස්තර වරන සේෙොධ්වයකි.
o පූර්ණ පරොයත්තතො
o තාශිව පරොයත්තතො
o සාක්රමොන්ති පරොයත්තතො (transitive dependancies)
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පේමතවරණතය් ම්ටටේ
o ශලනය පේමත අවස්ථොව (zero normal form)
o පේථම පේමත අවස්ථොව(first normal form)
o තදවන පේමත අවස්ථොව (second normal form)
o තතවන පේමත අවස්ථොව (third normal form)

පොයේ සැකසුේ සදහො සපතදස් :
 ශිෂයයන් ව්ඩයොයේවකට තෙදන්න
 ශලනය පේමතවරණ අවස්ථොව පැවති කද වගුවව මුද්රඅිත පිටපතක් සැපයීම සහ එක් එක්
ව්ඩයොයතමන්, හුනනොගත් අයුලුහුඬුවේ විමසන්න
 එතකස හුනනොගත් අයුලුහුයුවේ තයොදොතගන අනුපිටපත්වීම හො පරොයත්තතො පහදො තදන්න
 අනුපිටපත්වීම, අසොමොනයතො හො පරොයත්තතො පේමතවරණය තයොදොතගන අයු වරන
තවොරය සොවච්ාො වරන්න
 තතෝරොගත් පියවතරන් පියවර පේමතවරණය කිරීම සඳහො වන සදොහරණ සොවච්ාො
වරන්න
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සදහො සපතදස් :
 ශලනය පේමතවරණ අවස්ථොතේ පැවති වගුවව මුද්රඅිත පිටපතක් සිසුන්ට කෙො දී , එක් එක්
ව්ඩයොයතමන්, හුනනොගත් අයුලුහුයුවේ තසොයො පියවපතන් පියවර තතවන පේමතවරණ
අවස්ථොව තතක් එම අයුලුහුයුවේ නැති කිරීමට සපතදස් තදන්න
ගුණොත්මව තයදවුේ:
 ශලනය පේමතවරණ අවස්ථොතේ පැවති වගුවක මුද්රඅිත පිටපත්
 සමර්පණ
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නිපණ
ු තොව 9 :

ගැටලු විසඳීමට ඇක්තගොපතතම සාවර්ධ්නය වර ඒවො තතක්තනය
(encoding) කිපතම සඳහො පයිතන් ක්රමමතක්ඛ භොෂො භොවිත වරයි

නිපණ
ු තො ම්ටටම 9.1 : ගැටලු විසඳීතේ ක්රිරයොවකිය(problem solving process) භොවිත වරයි
නිපණ
ු තො ම්ටටම 9.2 : ගැටලු විසඳීම සඳහො මුදුන් බිේ පියවරොවොර
පිපතපහදු ක්රමමතේද
ගතේශණය වරයි
වොකය

: වොකච්තේද 06 යි

ඉතගනුේ පක :
 ගැටලු විසඳීතේ ක්රිරයොවකිතය් පියවර පැහැදිකි වරයි.
 ගැටලු විසඳීතේ ක්රිරයොවකිය ක්රිරයොත්මව වරයි.
 ගැටලු විසඳීම සඳහො මුදුන් බිේ පියවරොවොර පිපතපහදු ක්රමමතේද භොවිත වරයි.
 ගැටලුවවට විසුනමක් පැහැදිකි කිරීම සඳහො තවෘති සටහන් අඳියි
අන්තර්ගතය :
 ගැටලුව හුනනො ගැනීම
 ගැටලුව හො එහි සීමො අර්ථ දැක්වීම
 විසුනම සැකසුේ කිරීම
 විසුනම ක්රිරයොත්මව කිරීම
 තමොි යුකවරණය (modularization)
 මුදුන් බිේ සැකසුම (top down design) හො පියවරොවොර පිපතපහදු (stepwise refinement)
ක්රමමතේදය
 වඳහ සටහන් (structure charts)
විතශ්ෂ අවධ්ොනය තයොමු විය යුතු සාවක්ප හො වදන් :
 විතේචනොත්මව ව හො තොර්කිව විමසුේ වකින් ගැටලු විසඳීතේ ක්රිරයොවකිය වටහො ගැනීම
 කිසියේ පද්ධ්තියක් නිර්මොණය වරන විට එම පද්ධ්තිය වුයො පද්ධ්තවකට තෙදො ඒවො
එකිතනවට තොර්කිව ව සේෙන්ධ් කිරීම
 වඳහ සටහන්
 වඳහ සටහන් භොවිත කිරීතමන් කිසියේ පද්ධ්තියක් ඉතො ම වුයො තොර්කිව තවොටස්වකට
තෙදීම අවතෙෝධ්ය
පොයේ සැකසුේ සදහො සපතදස් :
 ශිෂයයන් ව්ඩයොයේවකට තෙදන්න
 එක් එක් ව්ඩයොයමට සරක ගැටලුවක් විසදීමට අවස්ථොව කෙොදීම සහ ගැටලු විසඳීතේ
ක්රිරයොවකිය සොවච්ාො වර එය ඉදිපතපත් වරවන්න
 ගැටලු විසදීතේ ක්රමමොනුවලක ක්රිරයොවකිය සොවච්ාො වරන්න
 ගැටලුවක් හුනනොතගන විසදීමට එක් එක් ව්ඩයොයමට පවරන්න
 ගැටලුවක් වුයො තොර්කිව තවොටස්වකට තෙදො ගැනීමට සපතදස් තදන්න
 ගැටලු විසදීතේ මුදුන් බිේ සහ පියවරමය විතශෝධ්න ක්රමමතේදය සොවච්ාො වරන්න
 වඳහ සටහන් හුනන්වො තදන්න
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සදහො සපතදස් :
 ගැටලුවක් සපයො එය විසඳීමට වන පියවරයන් සටහන් වරවන්න
 එම ගැටලුව සඳහො වඳහ සටහනක් නිර්මොණය වරවන්න
ගුණොත්මව තයදවුේ:
 පේශ්න අයාගු දෘඪ පිටපත්
 සමර්පණ
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 9.3 : ගැටලු විසඳීම සඳහො ඇක්තගොපතතියව පේතේශය තයොදො ගනී.
වොකය

: වොකච්තාද 06 යි

ඉතගනුේ පක :
 ඇක්තගොපතතම තවටිතයන් පැහැදිකි වරයි
 ගැකේ සටහන් ඇඳිමට භොවිත වරන සේමත සාතක්ත හුනනො ගනී.
 තදන කද ගැටලුවවට විසුනේ පැහැදිකිකිරීම සඳහො ගැකිේ සටහන් අඳියි.
 තදන කද ගැටලුවවට විසුනේ පැහැදිකි කිරීම සඳහො වයොජ තක්ත කියයි
 විසුනේ තහවුරු වර ගැනීම සඳහො හස්තොනුතර්ඛන සටහන් අඳියි
අන්තර්ගතය :
 ඇක්තගොපතතම
o ගැකේ සටහන් (flow charts)
o වයොජ තක්ත(pseudo code)
o හස්තොනුතර්ඛන (hand traces)
විතශ්ෂ අවධ්ොනය තයොමු විය යුතු සාවක්ප හො වදන් :
 ඇක්තගොපතතම
 ඇක්තගොපතතමයක් යනු ගැටලුවක් විසඳීතේදී අනුගමනය වරනු කෙන පියවර දැක්වීතේ
ක්රමමයකි.
 අනුක්රමමය
 වරණය/තත්රීම
 පුනර්වරණය
 ගැකේ සටහන්
 ගැකේ සටහනක් යනු ඇක්තගොපතතමයක් නිරූපණය වරන රූපමය තවොරයකි
 වයොජ තක්ත
 වයොජ තක්ත යනු ඇක්තගොපතතමයක් නිරූපණය වරන තක්ණනොත්මව තවොරයකි
පොයේ සැකසුේ සදහො සපතදස් :
 ගැටලුවක් සපයො එයට වන විසුනේ පියවර වශතයන් සිසුන් කවො කියවන්න
 එම විසුනේ පියවර සොවච්ාො වර, ඇක්තගොපතතම සහ ඒවො නිරූපණය වරන ක්රමම හුනන්වො
තදන්න (ගැකේ සටහන් සහ වයොජ තක්ත )
 අනුක්රමමය, වරණය/තත්රීම, පුනර්වරණය තදි තත්තව
් සපයො ඒවො සොවච්ාො වරන්න
 යේකිසි සදොහරණයක් සපයො ඒවොට සිසුන් විසින් සපයන විසුනේ ගැකේ සටහන් සහ
වයොජ තක්ත මීින් නිරූපණය වරන්තන් තවතස් දැයි සොවච්ාො වරන්න
 සිසුන් තවත කිසියේ ගැටලුවක් සපයො ඒ සඳහො වන ඇක්තගොපතතමයන් ගැකේ සටහන්
සහ වයොජ තක්ත යන තදතවන් ම පිළිතයළ වරවො ඉදිපතපත් වරවන්න
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස් :
 අනුක්රමමය පමණක්, වරණයක්/තත්රීමක්, පුනර්වරණයක් සහ තත්රීමක් සහ පුනර්වරණයක්
ඇති ගැටලු සපයො එම ඇක්තගොපතතම ගැකේ සටහන් සහ වයොජ තක්ත යන තවොර
තදතවන් ම නිරූපණය වරවන්න
 ගැකේ සටහන් සපයො එයට අදොළ පේතිදොනයන් සිසුන්තගන් විමසන්න
ගුණොත්මව තයදවුේ:
 ගැකේ සටහන් හො වයොජ තක්ත සහිත මුද්රඅත
ි පිටපත්
 සමර්පණ
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 9.4 : ක්රමමතක්ඛනය කිපතතේ විවිධ් සුසමොදර්ශ(paradigms) සසඳො ෙකො තවන් වර
දක්වයි.
වොකය

: වොකච්තේද 02 යි

ඉතගනුේ පක :
 පපතගණව භොෂොවන්තග් පපතණොමය පරේපරොව පදනේ වර තගන විස්තර වරයි.
 විධ්ොනොත්මව, පේවොශොත්මව, වස්තු නැඹුරු භොෂොවන් සසඳො ෙකො තවන් වර දක්වයි.
අන්තර්ගතය :
 පපතගණව භොෂොවන්තග් පපතණොමය
 ක්රමමතක්ඛවරණ සුසමොදර්ශ
o විධ්ොනොත්මව(imperative) භොෂො
o පේවොශොත්මව(declarative) භොෂො
o වස්තු නැඹුරු(object oriented) භොෂො
විතශ්ෂ






අවධ්ොනය තයොමු විය යුතු සාවක්ප හො වදන් :
පපතගණව භොෂො
පපතගණව භොෂොවන්තග් පපතණොමය
ක්රමමතක්ඛවරණ සුසමොදර්ශ
ක්රමමතක්ඛවරණ සුසමොදර්ශ යනු කිසියේ රටොවවට
ක්රමමතේදයකි
එම ක්රමතමේදයන් පහත පපතදි වර්ගීවරණය වළ හැකි ය
o විධ්ොනොත්මව(imperative) භොෂො
o පේවොශොත්මව(declarative) භොෂො
o වස්තු නැඹුරු(object oriented) භොෂො

අනුව

ක්රමමතක්ඛනය

කිරීතේ

පොයේ සැකසුේ සදහො සපතදස් :
 ශිෂයයන් ව්ඩයොයේවකට තෙදන්න
 එම ව්ඩයොයේවකට අන්තර්ජොක පහසුවේ භොවිත වරියන්, පපතගණව භොෂොවන්තග්
පපතණොමය, පරේපරොව පදනේ වර තගන ගතේෂණය වර තසොයොගත් තතොරතුරු ඉදිපතපත්
කිරීමට සකස්වන්න
 විවිධ් ක්රමමතක්ඛවරණ සුසමොදර්ශ(විධ්ොනොත්මව, පේවොශොත්මව සහ වස්තු නැඹුරු)
සොවච්ාො වරන්න
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සදහො සපතදස් :
 ශිෂයයින ව්ඩයොයේවකට තෙදන්න
 එම ව්ඩයොයේ විසින්, පරේපරොව පදනේ වර තගන පපතගණව භොෂොවන්තග් පපතණොමය
පිකිෙඳ තසොයොගත් තතොරතුරු ඉදිපතපත් කිරීමට සකස්වන්න
 සිසුන්තගන්, විවිධ් ක්රමමතක්ඛවරණ සුසමොදර්ශ වක (විධ්ොනොත්මව, පේවොශොත්මව සහ වස්තු
නැඹුරු තදි) ට අදොළ සදොහරණ අවම වශතයන් එවක් තහෝ පිළිෙඳ තසොයොගත් වරුණු
විමසන්න
ගුණොත්මව තයදවුේ:
 අන්තර්ජොක පහසුවේ
 සමර්පණ
 අවශය මෘදුවොාග ඇතුළත් පපතගණව
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 9.5: ක්රමමතක්ඛ පපතවර්තනය කිපතතේ අවශයතොව සහ ක්රමමතක්ඛ පපතවර්තව පේරූප
ගතේෂණය වරයි
වොකය :

වොකච්තේ 02 යි

ඉතගනුේ පක :
 ක්රමමතක්ඛ පපතවර්තනය කිරීතේ අවශයතොව විස්තර වරයි
 පේභව හො විෂය ක්රමමතක්ඛ සසඳයි
 භොෂො පපතවර්තව පේරූප කැයිස්තු ගත වර සාක්ෂිප්ත ව පැහැදිකි වරයි
 සේෙන්ධ්වවක වොර්යය සාක්ෂිප්ත ව පැහැදිකි වරයි
අන්තර්ගතය :








ක්රමමතක්ඛ පපතවර්තනය කිරීතේ අවශයතොව
පේභව(source) ක්රමමතක්ඛය
වස්තු (object) ක්රමමතක්ඛය
ක්රමමතක්ඛ පපතවර්තව (program translators)
o අර්ථවිනයොසව (interpreters)
o සේපොදව (compilers)
o තදමුහුන් පේතේශය (hybrid approach)
සන්ධ්ොරව (linkers)

විතශ්ෂ අවධ්ොනය තයොමු විය යුතු සාවක්ප හො වදන් :
 පපතගණව මීින් ක්රිරයොත්මව වරවිය හැකි වන්තන් ද්විම තක්ත තවෘතිය අනුව සවස් වළ
තගොනු පමණක් ෙව අවතෙෝධ්ය
 පේභව ක්රමමතක්ඛය හො වස්තු ක්රමමතක්ඛය අතර තවනස
 සසස් පපතගණව භොෂොවන්තගන් කියන කද ක්රමමතක්ඛ, පපතගණවතයහි ක්රිරයොත්මව වළ හැකි
ද්විම තක්ත තවෘතිය අනුව පපතවර්තනය කිරීතේ අවශයතොව
 සේපොදව හො අර්ථවිනයොසව අතර තවනස්වේ
 සේපොදව ක්රිරයොව - සේපූර්ණ පේභව ක්රමමතක්ඛය ම, ද්විම තක්ත තවෘතිය අනුව,
පපතගණවතයන් ක්රිරයොත්මව වළ හැකි තනි වැයසටහනක් ෙවට පපතවර්තනය කිරීම යි
 අර්ථවිනයොසව ක්රිරයොව - පේභව ක්රමමතක්ඛය තපළින් තපළ, ද්විම තක්ත තවෘතිය අනුව
ක්රිරයොත්මව වළ හැකි වැයසටහනක් ෙවට පපතවර්තනය කිරීම යි
 තදමුහුන් පේතේශය - අර්ථවිනයොසව හො සේපොදන ක්රිරයොවන් ඒවොෙද්ධ් ව භොවිත කිරීතේ
ක්රමමතේදය යි
 ගතිව පපතවර්තනය/සේපොදනය සිදු කිරීම සන්ධ්ොරවයන් මීින් තවතස් සිදු වරන්තන් දැයි
අවතෙෝධ්ය
 පේභව ක්රමමතක්ඛය, වස්තු ක්රමමතක්ඛය, අර්ථවිනයොසව, සේපොදව, සන්ධ්ොරව, පේතේශවය
(Loader)
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පොයේ සැකසුේ සදහො සපතදස් :
 පේභව තගොනුවක් සහ අනුරූප වස්තු තගොනුවක් තපන්වො දී ඒවොතය් අසමොනවේ හුනනො
ගැනීමට සකස්වො ඒවො සොවච්ාො වරන්න
 ස්වොභොවිව භොෂොවක් පපතවර්තනය කිරීතේ ක්රිරයොදොමය සොවච්ාො වරන්න
 පපතගණව ක්රමමතක්ඛන භොෂොවක් පපතවර්තනය කිරීතේ ක්රිරයොවකිය සහ එම පපතවර්තන
ක්රිරයොවකිය අතුරු මුහුණත්(translator) භොවිත වර සිදුකි රීමට ඇති අවශයතොව සොවච්ාො
වරන්න
 අර්ථවිනයොසව භොෂො පේභව ක්රමමතක්ඛ සහ එහි ක්රිරයොවොපතත්වය සදොහරණ මීින් තපන්වො
තදියන්, එම ක්රිරයොවකිය තප්ළිතයන් තප්ළිය සිදු වන තවොරය තදර්ශනය වරන්න
 සේපොදව භොෂො පේභව ක්රමමතක්ඛ සදොහරණ මීින් තපන්වො, එම ක්රිරයොවකිය සේපොදන
(compiling) සහ ක්රිරයොතේ තයදවීේ(executing) තවන තවන ම සිදු වන තවොරය තදර්ශනය
වරන්න
 අර්ථවිනයොසව හො සේපොදන ක්රිරයො තදව ම එවවර සිදුවන පද්ධ්තියක්(තදමුහුන් පේතේශය)
නිරූපණය වරන්න
 ක්රමමතක්ඛ ක්රිරයොවකියව ගැකේ සටහන් භොවිත වර, සන්ධ්ොරව/පේතේශවවක ක්රිරයොවොපතත්වය
සිදුවන තවොරය සොවච්ාො වරන්න
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සදහො සපතදස් :
 සේපොදව/අර්ථවිනයොසව යනු වුමක් ද? සේපොදව/අර්ථවිනයොසව භොවිතයට ගැනීමට
අවශය ඇයි? ...තදි පේශ්න සැපයීම
ගුණොත්මව තයදවුේ:
 පයිතන් මෘදුවොාග ඇතුළත් පපතගණව
 සමර්පණ
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ු තො ම්ටටම 9.6: සතමෝධ්ොනිත සාවර්ධ්න පපතසරතය්(IDE) මූකිව කක්ෂණ හුනනො ගැනිමට
එය ගතේෂණය වරයි.
වොකය :

වොකච්තේද 04 යි

ඉතගනුේ පක :
 IDEහි පේධ්ොන කක්ෂණ හුනනො ගනියි
 පහත සපතදස් පේගුණ වරයි
o තගොනු තරේභය හො සුරැකීම
o ක්රමමතක්ඛ සේපොදනය හො ක්රිරයොත්මව කිපතම
 IDEහි වැරදි නිවැරදි කිරීතේ පහසුවම භොවිත වරයි
අන්තර්ගතය :
 සතමෝධ්ොනිත සාවර්ධ්න පපතසරතය් මූකිව කක්ෂණ
 භොවිතයට සපතදස්
o තගොනු තරේභය හො සුරැකීම
o ක්රමමතක්ඛ සේපොදනය හො ක්රිරයොත්මව කිපතම
 නිතදොස් කිරීතේ (debugging) පහසුවේ
විතශ්ෂ අවධ්ොනය තයොමු විය යුතු සාවක්ප හො වදන් :
 මෘදුවොාග සාවර්ධ්නය සඳහො සාස්වොරව, සේපොදව, නිතදොස්වුරුව(Debuggers)
සහ/තහෝ සතමෝධ්ොනිත සාවර්ධ්න පපතසරතයහි අවශයතොව
 සතමෝධ්ොනිත සාවර්ධ්න පපතසරයක් යනු සාස්වොරව, සේපොදව සහ නිතදොස්වුරුව,
...තදිය ඇතුළත් පපතගේොහව මෘදුවොාග ෙව
 සාස්වොරව, සේපොදව, නිතදොස්වුරුව, සතමෝධ්ොනිත සාවර්ධ්න පපතසර
පොයේ සැකසුේ සදහො සපතදස් :
 විතශ්ෂිත භොෂො IDE පද්ධ්තියක් තපන්වො එහි කක්ෂණ සොවච්ාො වර විස්තර වරන්න
(සාස්වරණය, සේපොදනය, නිතදොස් කිරීම, ..තදි වොර්යයන්)
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සදහො සපතදස් :
 විතශ්ෂිත භොෂොවව IDE පද්ධ්තියක් සපයො එහි කක්ෂණ හුනනො ගන්නො තකස සිසුන්ට
පවසන්න
ගුණොත්මව තයදවුේ:
 පයිතන් මෘදුවොාග ඇතුළත් පපතගණව
 සමර්පණ
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ු තො ම්ටටම 9.7 : ඇක්තගොපතතම
තතක්තනය කිපතම
භොෂොවක් භොවිත වරයි
වොකය

සඳහො විධ්ොනොත්මව

ක්රමමතක්ඛ

: වොකච්තේද 1 0යි

ඉතගනුේ පක :
 ක්රමමතක්ඛයව වඳහය හුනනො ගනියි
 තක්තයව භොවිතය පිළිෙඳ ව ඉදිපතතය් දී දැන ගැනීම සඳහො විවරණ භොවිත වරයි
 ක්රමමතක්ඛයව දී නියත හො විචකය සුදුසු පපතදි තයොදො ගනියි
 තදන කද ක්රමමතක්ඛ භොෂොවව පේොථියව දත්ත පේරූප හුනනො ගනියි
 ක්රමමතක්ඛයව ඇති වොරව හුනනොතගන භොවිත වරයි
 වොරව පේමුඛතො හුනනො ගනියි
 යතුරුපුවරුතවන් තදොනය තවතරන හො සේමත සපොාගවකට පේතිදොන සපයන පහසුවේ
සහිත ව ක්රමමතක්ඛ කියයි
අන්තර්ගතය :
 ක්රමමතක්ඛයව වඳහය
 විවරණ (Comments)
 නියත (Constants) සහ විචකය (variables)
 පේොථියව දත්ත වර්ග (primitive data types)
 වොරව පේවර්ග(operator categories)
o ගණිතමය
(arithmetical),
සේෙන්ධ්ව(relational),
අනුසොපතත(bitwise)
 වොරව පේමුඛතො(operator precedence)
 තදොන/පේතිදොන
o යතුරුපුවරුතවන් තදොනය
o සේමත සපොාගවකට පේතිදොනය

තොර්කිව(logical),

බිටු

විතශ්ෂ අවධ්ොනය තයොමු විය යුතු සාවක්ප හො වදන් :
 පපතගණව වැයසටහන්වකට අදොළ විධ්ොන සියක්ක ම නිශ්චිත ව සහ පැහැදිකි ව තමන් ම,
සේමත වඳහයවට අනුවලක ව තිබිය යුතු ෙව
 එම සේමත වඳහතයහි තිබිය යුතු අාග නේ, හුනන්වන(ශීර්ෂවය), අර්ථ දැක්වීේ (විචකය,
නියත තදි පේවොශන), වඳ තවොටස (ක්රිරයොවකිය සිදුවන ස්ථොනය), සහ පේතිදොන තවොටස
(නිමැවුේ විධ්ොන) ෙව
 තවනත් අවස්ථොවව දී තහෝ තවනත් අතයවු විසින් තහෝ පපතගණව වැයසටහනව ඇති
විධ්ොන මීින් සිදු වන වොර්යය අවතෙෝධ් වර ගැනීම සඳහො විවරණවක ඇති අවශයතොව
 නියත සහ විචකය අතර තවනස අවතෙෝධ් වරවො ක්රමමතක්ඛයක් තුළ සිදු වන ගණනය
කිරීේ හො ඒවොයින් සිදු වන වොර්යය දැක්වීම ( සදොහරණ- y= mx + c යන සී වරණතය් m
සහ c යන නියතයන්ද, x යන්න ස්වොයත්ත විචකයය ද, y යන්න m, c තමන් ම x මත ද
තවනස් වන පරොයත්ත විචකයයක් ෙව)
 සෑම පපතගණව භොෂොවවට ම එයට තතේණිව දත්ත පේරූපයන් ඇති ෙව
 තයෝජිත පපතගණව භොෂොතේ ඇති දත්ත වර්ග(types of data)
 දත්ත භොවිත වර ඒවොයින් පේතිලකයක් කෙො ගැනීම සඳහො එම දත්ත අතර තමතහයුේ සිදු
වළ යුතු ෙව
 විවිධ් වොරව පේවර්ග(ගණිතමය, සේෙන්ධ්ව, තොර්කිව, බිටු අනුසොපතත)
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කිසියේ සී වරණයක් තුළ තමතහයුේ ගණනොවක් ඇති ෙව හො අවතෙෝධ්ය සහ නිවැරදි
පිළිතුර කෙො ගැනීම සඳහො එම තමතහයුේ කිසියේ පේමුඛතොවව ට අනුව (order of
precedence) තමතහයවිය යුතු ෙව
සැම පපතගණව භොෂොවව ම ට අදොළ වූ තදොන විධ්ොන ද (සැවසුේ ඒවවය තුළට දත්ත
ඇතුළත් කිරීම සඳහො), පේතිදොන විධ්ොන ද (සැවසුේ ඒවවය විසින් සවසන කද දත්ත
පේතිදොනය කිරීම සඳහො) ඇති ෙව
යතුරුපුවරුතවන් දත්ත ඇතුළත් වරන තවොරය සහ දත්ත වර්ග තවනත් වර්ගවකට
හැරවීම සදහො ඇති අවශයතොව ය
දත්ත, දත්ත පේරූප, විචකය, නියත, විවරණ, තමතහයවන, පේමුඛතො අනුපිළිතවක,
තදොන/පේතිදොන

පොයේ සැකසුේ සදහො සපතදස් :
 හැම
තක්ඛනයවම
(කිපියක්,
රචනයක්,..තදි)
වඳහතයහි
ශිර්ෂවය,
වඳ,
නිගමන(Conclusion) යන තවොටස් එම පිළිතවළට තිතෙන ෙව සොවච්ාො වරන්න
 පපතගණව ක්රමමතක්ඛවක කිසියේ වඳහයක් තිීමතේ අවශයතොව සොවච්ාො වරන්න
 තදර්ශ ක්රමමතක්ඛයක් තපන්වො එහි වඳහය(ක්රමමතක්ඛ හුනන්වන, විචකය සහ නියත අර්ථ
දැක්වීේ, වඳ සහ පේතිදොන) සොවච්ාො වරන්න
 සිසුන් ව්ඩයොයේවකට තෙදන්න
 එම ව්ඩයොයේවකට සරක තදර්ශ ක්රමමතක්ඛයක් සපයො, එම ක්රමමතක්ඛතය් අයාගු විධ්ොන
ඉදිපතතයන් වයවහොර ෙසින් වරන කද සඳහනක්(විවරණයක්) තනොමැති නේ, එම
ක්රමමතක්ඛතය් ක්රිරයොවොපතත්වය හුනනො ගත තනොහැකි ෙව අවතෙෝධ් වරවන්න
 තයෝජිත ක්රමමතක්ඛන භොෂොවට අදොළ වොරව(syntax) තමන් ම, ක්රමමතක්ඛ තුළ විවරණ ද
අයාගු විය යුතු ෙව සොවච්ාො වරන්න
 y= mx + c සී වරණය හුනන්වො දී, එහි අයාගු පරොයත්ත විචකය වන yහි අගය, නියත පද
වන m හො c තමන් ම ස්වොයත්ත විචකය වන x මත ද තවනස් වන ෙව පැහැදිකි වර ඒවොතය්
ස්වභොවය හො හැසිරීම විස්තර වරන්න
 නියත පද හො විචකයවක ස්වභොවය හො හැසිරීම විස්තර වර තයෝජිත පපතගණව භොෂොතේ දී
ඒවො පේවොශ වරන තවොරය පහදො තදන්න
 දත්ත වර්ග යන සාවක්පය සොවච්ාො වර තයෝජිත පපතගණව භොෂොතේ දී, ඒවොතය් භොවිතය
පැහැදිකි වරන්න
 තවෘති ක්රමමතක්ඛ කිහිපයක් සපයො ඒවොතය් අයාගු විවිධ් දත්ත වර්ග හුනනො ගැනීමට
සකස්වන්න
 සිසු ව්ඩයොයේවකට සරක ක්රමමතක්ඛයක් කිවීමට සකස්වො, එය සේපොදනය වර ක්රිරයො
වරවීමට සකස්වන්න. එතස් සේපොදනය වරන විට, සේපොදන තදෝෂ ඇති වුවතහොත් ඒවො
හුනනො ගැනීමට ද සකස්වන්න. එතස් ඇති තනොවුව තහොත්, ක්රමමතක්ඛය තුළට තදෝෂ
භොවිතයන් අයාගු වර එයින් සේපොදනය වන තදෝෂ වොර්තොව අධ්යයනය කිරීමට
සකස්වන්න.
 තපොදු භොවිතතය් පවතින තමතහයුේ සොවච්ාො වරන්න
 තයෝජිත පපතගණව භොෂොතේ පවතින තමතහයුේ සහ වොරව සොවච්ාො වරියන් පැහැදිකි
වරන්න
 වොරව පේවර්ග (ගණිතමය, සේෙන්ධ්ව, තොර්කිව සහ බිටු අනුසොපතත) හැකි තොත් භොවිත
වර ක්රමමතක්ඛ කිවීමට සකස්වන්න
 විවිධ් පේමුඛතො අයාගු සාඛයොත්මව සී වරණයක් කෙොදී, එහි පිළිතුරු කෙො ගැනීමට
සපතදස් තදන්න
 විවිධ් පේමුඛතො සහිත සී වරණ විසඳීතේ දී සැකකිය යුතු පේමුඛතො පිළිතවළ සොවච්ාො වර,
එතස් තනොවුවතහොත් වැරදි පිළිතුරක් කැීමමට ඇති හැකියොව සොවච්ාො වරන්න
 සේමත පේමුඛතො අනුපිළිතවළව අවශයතොව සොවච්ාො වර, තයෝජිත පපතගණව භොෂොතේ
භොවිත වන සේමත වොරව පේමුඛතොව පහදො තදන්න
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දත්ත ඇතුළත් වර, එම දත්ත මත කිසියේ තමතහයුමක් සිදු වර එයින් ඇති වන පේතිලකය,
ගැළතපන තවෘතියකින් පේතිදොනය කිරීම සඳහො ක්රමමතක්ඛ කිවීමට සකස්වන්න

ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස් :
 තදන කද සී වරණයන් තුළට සකවුණු තවොටු, කැයිස්තු, … තදිය හරහො දත්ත ඇතුළත්
වර සී වරණතය් පේතිලකය කිසියේ තවෘතියවට අනුවලකව නිරූපණය වරවීමට සකස්වො,
එම ක්රමමතක්ඛ තුළ නිවැරදි වඳහයක් සහ ගැළතපන විවරණ සපයො ඇත් දැයි තසොයො
ෙකන්න
 කිසියේ පේොතයෝගිව භොවිතයට අදොළ අවස්ථොවක් සඳහො ක්රමමතක්ඛයක් කිවීමට සකස්වන්න
(සදො- C=(F-32)*5/9 යන සී වරණය භොවිතතයන් පැරන්හයි්ට(Farenheight) සහ
තසන්ටිතගේ්ඩ් (Centigrade) පපතවර්තනය. තමම සී වරණතය් ඇති නියත පද, විචකය හුනනො
තගන ස්වොයත්ත විචකය වන F සඳහො අගයන් පො තවොටු, තක්ෙක,…තදිය හරහො ඇතුක්
වර පේතිලකය වන පරොයත්ත විචකය Cහි අගය කිසියේ තවෘතියකින් නිරූපණය වරවන්න)
 දත්ත වර්ග කිහිපයක් අයාගු සී වරණ සපයො(සදො.- Integer, Floting point, String, date,
…තදි), එහි අයාගු දත්ත වර්ගීවරණයට සකස්වන්න
 සී වරණයක් තුළ ඇති විවිධ් තමතහයවන/වොරව සහ එම වොරවවක නිවැරදි පේමුඛතො
හුනනො ගැනීමට සකස්වන්න
 පේමුඛතො අනුපිළිතවළ පහසුතවන් තසොයො ගැනීමට අපහසු සාකීර්ණ සී වරණයක් සපයො දී,
නිවැරදි පිළිතුර කෙො ගැනීම සඳහො පිළිපැදිය යුතු පේමුඛතො අනුපිළිතවළ වරහන් භොවිත වර
නිරූපණය කිරීමට සකස්වන්න
ගුණොත්මව තයදවුේ:
 පයිතන් පපතගණව භොෂොව හො මෘදුවොාගවකින් සමන්විත පපතගණව
 තදර්ශ ක්රමමතක්ඛ
 සමර්පණ
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 9.8 : ක්රමමතක්ඛ සාවර්ධ්නතයහි පොකන වඳහ භොවිත වරයි.
වොකය

: වොකච්තාද 12 යි

ඉතගනුේ පක :
 පොකන වඳහ තවටිතයන් විස්තර වරයි.
 පොකන වඳහ පේරූප කැයිස්තු ගත වර සාක්ෂිප්ත ව විස්තර වරයි
 ක්රමමතක්ඛනතය් දී පොකන වඳහ යථො පපතදි භොවිත වරයි
 නිි ත(nested) පොකන වරහ ක්රමමතක්ඛනවරණතය් දී තයොදො ගනී
අන්තර්ගතය :
 පොකන වඳහ (control structures)
o අනුක්රමමය(sequence)
o තත්රීම(selection)
o පුනරුක්තිය (repetition)
 පුනර්වරණය(iteration)
 ූ පනය(looping)
විතශ්ෂ අවධ්ොනය තයොමු විය යුතු සාවක්ප හො වදන් :
 ක්රමමතක්ඛ නිවැරදි තකස ක්රිරයොත්මව වීම සඳහො පොකන වඳහවක අවශයතොව  පපතගණව ක්රමමතක්ඛයක් ක්රිරයොත්මව වීතේ දී, එම ක්රමමතක්ඛතය් අයාගු විධ්ොන, අනුක්රමමයට
අනුව ක්රිරයොත්මව වන ෙව
 ක්රමමතක්ඛයක් තවොන්තද්සය
ි වට අනුව විවිධ් මොර්ග ඔස්තස් ක්රිරයොත්මව විය හැකි ෙව
(If , If සහ Else)
 ක්රමමතක්ඛවක අයාගු විධ්ොන සමහර අවස්ථොවක දී, වොර ගණනක්(තපර සඳහන් වළ තහෝ
ක්රමමතක්ඛය තහෝ සිදුවන අවස්ථොතේ දී දැන ගන්නො-පුනර්වරණය සහ ූ පනය) ක්රිරයොත්මව
වන ෙව
 ඉහතින් සඳහන් වරන කද වොර ගණනක් සිදුවන පුනරුක්ති වකද, තෙොතහෝ වොර ගණනොවක්
සිදු වන පුනරුක්ති (නිි ත ූ පනයන්) තිබිය හැකි ෙව
 පොකන වඳහ - අනුක්රමමය, තත්රීම, පුනරුක්තිය - පුනර්වරණය, ූ පනය
පොයේ සැකසුේ සදහො සපතදස් :
 සාකීර්ණ ක්රමමතක්ඛයක් තපන්වො, එහි වන තවොන්තද්සි පේවොශනයව ඇතුළත් වඳහය පහදො
තදන්න.
 සිසුන් ව්ඩයොයේ වරන්න
 තදනකද ක්රමමතක්ඛයක් සහ එම ක්රමමතක්ඛය ක්රිරයොත්මව වූ පසු කැතෙන පේතිලකය
සාසන්දනය වර, එම පේතිලකය ක්රමමතක්ඛතය් පවතින අනුක්රමමයට අනුරූප වන ෙව
අවතෙෝධ් වරවන්න(තවොන්තද්සි රහිත සහ පුනරුක්තිය රහිත)
 සිසු ව්ඩයොයේ සඳහො තවොන්තද්සි පේවොශන භොවිතතයන් සරක ක්රමමතක්ඛයක් කිවීමට
සකස්වන්න
(සදො- තවළඳ භෝඩය ියකදී ගැනීතේ දී රු.400000/-වට වැි  ියක දී ගැනීේ සඳහො 30%ව
ව්ටටමක් කෙොදීම)
 තවොන්තද්සි පේවොශන භොවිතවර, එම පේවොශ වක තිබිය හැකි විවිධ් අවස්ථො සඳහො
ක්රමමතක්ඛයක් කිවීමට සකස්වන්න
(සදො- තවළඳ භෝඩය ියකදී ගැනීතේ දී රු.300000/-වට වැි  ියක දී ගැනීේ සඳහො 20%ව
ව්ටටමක් ද, රු.100000/-වට වැි  ියකදී ගැනීේ සඳහො 10%ව ව්ටටමක්ද, රු.100000/-වට
අයු ියක දී ගැනීේ සඳහො ශලනය ව්ටටමක්ද කෙොදීම )
 කිසියේ කවුණු පරොසයන්ට අනුරූප තශේ්ණි සැවසීම සඳහො ක්රමමතක්ඛයක්, භොවිත වර
කිවීමට සකස්වන්න
(සදො- තයෝජිත පරොසයන් 75-100 =A, 50-74=B, 40-49=C, 40ට අයු=F )
76

 1-100 තතක් වූ අාව එකිතනවට එවතු කිරීම සඳහො ක්රමමතක්ඛයක් “For” පේවොශ භොවිතවර
කිවීමට සකස්වන්න
 පළමු තේිතවෝණ සාඛයො දහය නිරූපණය කිරීම සඳහො ක්රමමතක්ඛයක් කිවීමට සකස්වන්න
 තදන කද තේිතවෝණ සාඛයොවක් ගේොපිව ව පේදර්ශනය කිරීම සඳහො “While” ූ පය භොවිතවර
කිවීමට සකස්වන්න
 එවතුව 51ට අයු වන තකස 0, 7, 3, 4,… තදි තකස සාඛයො එකිතනවට එවතු කිරීම සඳහො
ක්රමමතක්ඛයක් කිවීමට සකස්වන්න
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සදහො සපතදස් :
 සාකීර්ණ ක්රමමතක්ඛයක් තපන්වො එහි අයාගු තවොන්තද්සි පේවොශ හුනනො ගැනීමට සකස්වන්න
 තදන කද ක්රමමතක්ඛයක් සහ ට අදොක පේතල
ි කය සාසන්දනය වර එම පේතිලකය,
ක්රමමතක්ඛතය් විධ්ොනයන් අනුක්රමමයවට අනුරූප ව ක්රිරයොත්මව වන ෙව වටහො ගැනීමට
සකස්වන්න (තවොන්තද්සි රහිත සහ පුනරුක්තිය රහිත)
 තවොන්තද්සි සහ පුනර්වරණ භොවිත වර පියවර වශතයන් ක්රමමතක්ඛයක් කියවන්න
 තදන කද පේොතයෝගිව අවස්ථොවවට ගැළතපන තකස තවොන්තද්සි පේවොශ භොවිත වර
ක්රමමතක්ඛයක් කිවීමට සකස්වන්න
ගුණොත්මව තයදවුේ:
 පයිතන් පපතගණව භොෂොව හො මෘදුවොාගවකින් සමන්විත පපතගණව
 තදර්ශ ක්රමමතක්ඛ
 සමර්පණේ
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 9.9: ක්රමමතක්ඛනතය් දී සප ක්රමමතක්ඛ (sub programs)
වොකය :

භොවිත වරයි.

වොකච්තේද 10 යි

ඉතගනුේ පක :
 ශේත
ි (functions) සාක්ෂිප්ත ව පැහැදිකි වරයි
 ශේත
ි පේරූප කැයිස්තු ගත වර සාක්ෂිප්ත ව පැහැදිකි වරයි
 ශේත
ි යව වරහය හුනනො ගනියි
 ස්ථොනීය හො තගෝකය විචකයයන් සසඳයි
 විචකයයව තයු වොකය අනුව එහි චර්යොව හුනනො ගනියි
 පේතයොගමන අගයව අවශයතොව හුනනො තගන, අදොළ අගය කෙො ගැනීම සඳහො ශේිත කියයි
 අදොළ පරොියති සහ තර්වයන් තයොදො ගනිියන් ශේිත කියයි
 පපතශීකව නිර්වොචිත ශේිත භොවිත වරයි
අන්තර්ගතය :
 සප-ක්රමමතක්ඛ පේරූප
o තුළෙැඳි/තිළැකි (Built in )
o පපතශිකව නිර්වොචිත(user defined)
 වඳහය(structure)
 පරොියති යැවීම(parameter passing)
 පේතයොගමන අගය(return values)
 තපරනිිය අගය(default values)
 විචකය පරොසය(scope of variables)
විතශ්ෂ අවධ්ොනය තයොමු විය යුතු සාවක්ප හො වදන් :
 පපතගණව ක්රමමතක්ඛයක් එකිතනවට සේෙන්ධ්වූ සප-ක්රමමතක්ඛ කිහිපයව එවතුවක් ෙව
 ඉහතින් සඳහන් වරන කද එම සප-ක්රමමතක්ඛ, පසු භොවිතය සඳහො තපර-ක්රමමතක්ඛිත(preprogrammed) තකස ගෙයො වර තැබිය හැකි ෙව (තුළෙැඳි සප-ක්රමමතක්ඛ)
 එතස් තුළෙැඳි සප-ක්රමමතක්ඛ(Built in sub program) නැති අවස්ථොවන් සඳහො, අවශය
විටව දී, විතශ්ෂ අවශයතොවවට සප-ක්රමමතක්ඛයන් සොදො ගැනීමට ක්රමමතක්ඛවයොට හැකි
ෙව (පපතශිකව නිර්වොචිත සප-ක්රමමතක්ඛ )
 එතස් ක්රමමතක්ඛවයන් විසින් සොදොගන්නො කද පපතශිකව නිර්වොචිත සප-ක්රමමතක්ඛ, පසු
අවස්ථොවවදී භොවිත කිරීම සඳහො ගෙයො වළ හැකි ෙව
 ක්රමමතක්ඛ සහ සප-ක්රමමතක්ඛ එක් ව භොවිත කිරීතේ දී එකිතනවො අතර දත්ත හුවමොරු වර
ගන්නො තවොරය(පරොියති යැවීම සහ පේතයොගමන අගයතයෝ)
 සතපො-ක්රමමතක්ඛ පේරූප අතර දත්ත හුවමොරු වර ගැනීතේ දී, භොවිත වන ක්රමම තදවක් වන
තයොමුවක් හරහො පරොියතන් යැවීම(parameter passing by reference) සහ අගයන් හරහො
පරොියතන් යැවීම(parameter passing by values) හුනනො ගැනීම හො සප-ක්රමමතක්ඛ පේරූපවකට
අදොළ තගෝකය විචකය සහ ස්ථොනීය විචකය හුනනො ගැනීම
 අන්තර්ගත සහ පපතශිකව නිර්වොචිත සප-ක්රමමතක්ඛ, පරොියති යැවීම, පේතයොගමන
අගයතයෝ,තපරනිිය අගයතයෝ
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පොයේ සැකසුේ සඳහො සපතදස් :
 ශිෂයයන් ව්ඩයොයේ වරන්න
 එම ව්ඩයොයේවකට සප-ක්රමමතක්ඛ කිහිපයක් අයාගු ක්රමමතක්ඛයක් කෙො තදන්න
 සප-ක්රමමතක්ඛ හුනන්වො දී, ඒවොතය් ක්රිරයොවොරීත්වය සොවච්ාො වරන්න
 සපයො තදන කද ක්රමමතක්ඛවක අයාගු සප-ක්රමමතක්ඛ හුනනො ගැනීමට සකස්වන්න
 තයෝජිත පපතගණව භොෂොතේ භොවිත වන තුළෙැඳි ක්රමමතක්ඛ කිහිපයක් විස්තර වරන්න
 තපර- ක්රමමතක්ඛිත සප-ක්රමමතක්ඛ නැති අවස්ථොවක දී, ක්රමමතක්ඛවයො විසින් සප-ක්රමමතක්ඛ
සොදොගත හැකි ෙව අවතෙෝධ් වරවන්න(පපතශීකව නිර්වොචිත සප ක්රමමතක්ඛ)
 තුළෙැඳි සප-ක්රමමතක්ඛයක් තදර්ශයට ගනිියන්, සප-ක්රමමතක්ඛයව තිබිය යුතු වඳහය සහ
ක්රමමතක්ඛය හො සප ක්රමමතක්ඛය අතර දත්ත හුවමොරු වන තවොරය සොවච්ාො වරන්න
 තගෝකය විචකය සහ ස්ථොනීය විචකයවක ස්වභොවය සොවච්ාො වරන්න
 තයොමුවක් හරහො පරොියතන් යැවීම(parameter passing by reference) සහ අගයන් හරහො
පරොියතන් යැවීම(parameter passing by values) ගැන සොවච්ාො වරන්න
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සදහො සපතදස් :
 සපයන කද තදර්ශ ක්රමමතක්ඛ තුළ අයාගු සප-ක්රමමතක්ඛ හුනනො ගැනීමට සකස්වන්න
 තදනකද අවස්ථොවක් සඳහො භොවිත වළ හැකි තුළෙැඳි ක්රමමතක්ඛ හුනනො ගැනීමට සකස්වො,
ඒවො භොවිතතයන් එම අවස්ථොවට ගැළතපන තකස එම සප-ක්රමමතක්ඛ භොවිත කිරීමට
සකස්වන්න
 තදනකද තේිතවෝණ සාඛයොවක් රූපයකින් නිරූපණය කිරීම සඳහො, සප-ක්රමමතක්ඛයක් කිවීමට
සකස්වන්න [සටහන- තමම අවස්ථොව සප-ක්රමමතක්ඛතය් සිට ක්රමමතක්ඛය තුළට පේතිලකයක්
නිවුත් තනොවරන වොර්ය පටිපොටි(Procedure) තකස අර්ථ දක්වන සප-ක්රමමතක්ඛයකි ]
 කිසියේ තභෞතිව කොක්ෂණිවයක් ගණනය කිරීම සඳහො ක්රමමතක්ඛයක් කිවීමට සකස්වන්න
(සදො- වෘත්තයව පපතියතිය, සෘජුතවෝණොසේයව වර්ගලකය,… තදිය)
 ඉහතින් සොදොගන්නො කද ක්රමමතක්ඛය, සප-ක්රමමතක්ඛයක් තකස පසු අවස්ථොවව දී භොවිත වර
ගත හැකි පපතදි ගෙයො වර ගැනීමට සකස්වන්න(තයොමුවක්/අගයක් හරහො පරොියතන් යැවීම,
තගෝකය/ස්ථොනීය විචකය,… තදිය සැකකික්කට ගනිියන්)
ගුණොත්මව තයදවුේ:
 පයිතන් පපතගණව භොෂොව හො මෘදුවොාගවකින් සමන්විත පපතගණව
 තදර්ශ ක්රමමතක්ඛ
 සමර්පණ
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 9.10 : ක්රමමතක්ඛවක දී දත්ත වඳහ තයොදො ගනී
වොකය

: වොකච්තේද 08 යි

ඉතගනුේ පක :
 දත්ත වඳහ භොවිතය තවටිතයන් පැහැදිකි වරයි
 ක්රමමතක්ඛනතය් දී යථොපපතදි දත්ත වඳහ භොවිත වරයි
අන්තර්ගතය :
 දත්ත වඳහ
o Strings
o Lists
o Tuples
o Dictionaries
විතශ්ෂ අවධ්ොනය තයොමු විය යුතු සාවක්ප හො වදන් :
 ක්රමමතක්ඛයවට දත්ත ඇතුළු කිරීමට තපර එම දත්ත කිසියේ රටොවට සහ පිළිතවළවට ගෙයො
වරගත යුතු ෙව
 විවිධ් වොර්ය වකට ගැළතපන තකස විවිධ් දත්ත වඳහයන් තිීමතේ අවශයතොව
 තයෝජිත පපතගණව භොෂොවට තතේණිව දත්ත වඳහයන්තග් ස්වභොවය සහ සැවැස්තේ
ක්රමමය [තරොවක්(array) තකසින් තහෝ තවනත් තවොරයකින් තහෝ] අවතෙෝධ්ය
 දත්ත වඳහ - Strings, Lists, Tuples සහ Dictionaries
පොයේ සැකසුේ සදහො සපතදස් :
 Strings, Lists, Tuples සහ Dictionaries යන දත්ත වඳහ හුනන්වොදී විස්තර වරන්න
 සිසුන් ව්ඩයොයේ වරන්න
 දත්ත සමූහයක් සපයො දී, ඒවො අවශය වොර්යයට සපතකන පපතදි සාවිධ්ොනය වරවන්න.
(සදො- කිසියේ භෝඩයයක් සහ එහි ියක ගණන් යුගකයන් තකස සෑදීම)
 එතස් සොදො ගන්නො කද දත්ත වඳහයන් භොවිත වර ක්රමමතක්ඛ කියවන්න
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස් :
 තදර්ශ ක්රමමතක්ඛයව අයාගු Strings, Lists, Tuples සහ Dictionaries යන දත්ත වඳහයන්
හුනනො ගැනීමට සකස්වො ඒ පිළිෙඳ විමසන්න
 Strings, Lists, Tuples සහ Dictionaries යන දත්ත වඳහයන් සොදො ගැනීම සඳහො ක්රමමතක්ඛ
කිවීමට සකස්වන්න
 එතස් සොදොගන්නො කද දත්ත වඳහයන් භොවිත වර ක්රමමතක්ඛ කිවීමට සකස්වන්න
ගුණොත්මව තයදවුේ:
 පයිතන් පපතගණව භොෂොව හො මෘදුවොාගවකින් සමන්විත පපතගණව
 තදර්ශ ක්රමමතක්ඛ
 සමර්පණ
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 9.11 : ක්රමමතක්ඛවක දී තගොනු සහ දත්ත සමුදොය හසුරුවයි
වොකය

: වොකච්තේද 06 යි

ඉතගනුේ පක :
 තගොනු තමතහයුේ භොවිත වරයි (තගොනු විවෘත කිරීම, වසොදැී ම, කිවීම, කියවීම සහ එක්
කිරීම)
අන්තර්ගතය :
 තගොනු හැසිරවීම
o මුකිව තගොනු තමතහයුේ
විතශ්ෂ අවධ්ොනය තයොමු විය යුතු සාවක්ප හො වදන් :
 පපතගණව ක්රමමතක්ඛ ක්රිරයො කිරීම සඳහො තපර සවසන කද දත්තවක සහ තතොරතුරුවක
අවශයතොව
 එතස් සවසන කද දත්ත සහ තතොරතුරු විවිධ් පො තගොනු තකස තෙො ගත හැකි ෙව
 ක්රමමතක්ඛයක් එතස් සවසන කද පො තගොනුවක් සමී සේෙන්ධ් වන ක්රමමය
 එතස් සේෙන්ධ් වීතමන් පසු , තගොනු විවෘත කිරීම, කිවීම, කියවීම සහ එක් කිරීම,
වසොදැී ම තදි තගොනු තමතහයුේ සිදු වරන අයුරු
 ගැටලු විසදීම සඳහො තගොනුවන් හැසිරවීතේ ඇති පේතයෝජනය
 තගොනු හැසිරවීම, මූකිව තගොනු තමතහයුේ (විවෘත කිරීම, කිවීම, කියවීම සහ එක් කිරීම,
වසොදැී ම)
පොයේ සැකසුේ සදහො සපතදස් :
 තයදුේ මෘදුවොාග භොවිත වර සැවසූ තගොනුවක්, විවෘත කිරීම හො වැසීම සොවච්ාො
වරන්න
(සදො- Notepad,word,… තදිය)
 තගොනු තමතහයුේ තපන්වොදීම සඳහො පො තගොනුවක් සොදවන්න
 ක්රමමතක්ඛයක් හරහො පො තගොනුවක් සොදො ගන්නො තවොරය පහදො තදන්න
 ක්රමමතක්ඛයක් ක්රිරයොත්මව වන අතරතුර පො තගොනුවක් තුළට පේතේශ වන තවොරය පහදො
තදන්න
 සිසුන් ව්ඩයොයේවකට තෙදන්න
 එම ව්ඩයොයේවකට පො තගොනුවක් තුළට පේතේශ වී, එහි ඇති දත්ත කියවීම සහ එය තුළට
දත්ත එක් කිරීමට හැකි වන තකස ක්රමමතක්ඛ කිවීමට සකස්වන්න
 සිසු ව්ඩයොයේවකට පේොතයෝගිව වැදගත්වමක් ඇති තවත් ක්රමමතක්ඛ කිවීමට සකස්වන්න
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සදහො සපතදස් :
 පො සාස්වොරවයක් භොවිතවර සරක පො තගොනුවක් (Notepad) සොදවන්න
 එම පො තගොනුතේ විවෘත කිරීම, කියවීම හො වැසීම වැනි තමතහයුේ, ක්රමමතක්ඛයක් භොවිත
කිරීතමන් ද යොන්තේිව ව සිදු කිරීමට සකස්වන්න
 පො තගොනුවක් සොදො, ඒ මත තගොනු හැසිරවීතේ තමතහයුේ සිදු කිරීම සඳහො ක්රමමතක්ඛයක්
සවස් වරවන්න
ගුණොත්මව තයදවුේ:
 පයිතන් පපතගණව භොෂොව හො මෘදුවොාගවකින් සමන්විත පපතගණව
 තදර්ශ ක්රමමතක්ඛ
 සමර්පණ
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 9.12 : දත්ත සමුදොයයව දත්ත වළමනොවරණය වරයි
වොකය

: වොකච්තේද 04 යි

ඉතගනුේ පක :
 දත්ත තසොයො කෙො ගැනීම, එක් කිරීම, නවීවරණය සහ මැකීම සඳහො ක්රමමතක්ඛන
භොෂොවකට SQL පේවොශ ඇතුළත් වරයි
අන්තර්ගතය :
 දත්ත සමුදොයයට සේෙන්ධ් විම
 දත්ත සමුද්ධ්රණය (retrieve data)
 දත්ත එක් කිරීම (add), නවීවරණය (modify) සහ මැකීම(delete)
විතශ්ෂ අවධ්ොනය තයොමු විය යුතු සාවක්ප හො වදන් :
 ක්රමමතක්ඛ ක්රිරයොවොරීත්වය සඳහො තපර සවසන කද දත්ත ගෙයො තුළ ඇති දත්තවක
වැදගත්වම
 දත්ත සමුදොය තමතහයුේ සිදුකිරීම සඳහො, සරක දත්ත සමුදොයයක් සෑදීම
 ක්රමමතක්ඛයක් හරහො දත්ත සුමුදොයයවට සේෙන්ධ් වන තවොරය
 අතුරුමුහුණත් ක්රමමතක්ඛයක් හරහො (වකාගුතො ඇතුළත් ව) දත්ත සමුදොයයක් විවෘත වර,
එහි ඇති දත්ත තසොයො කෙො ගැනීම, එක් කිරීම, නවීවරණය සහ මැකීම සිදු කිරීම
 ඉහතින් සඳහන් වරන කද තමතහයුේ සිදු කිරීම සඳහො SQL විධ්ොන භොවිතය
 පේොතයෝගිව වැදගත්වමක් ඇති අවස්ථොවන් සඳහො වගු කිහිපයක් අයාගු දත්ත
සමුදොයවක ක්රිරයොවොරීත්වය
 දත්ත සමුදොය සේෙන්ධ්තොව, දත්ත සමුදොය හැසිරවීම
පොයේ සැකසුේ සදහො සපතදස් :





සිසුන් ව්ඩයොයේවකට තෙදන්න
එම ව්ඩයොයේ සඳහො සුදුසු සරක දත්ත සමුදොයක් සැවසීමට සකස්වන්න
එම දත්ත සමුදොයයට සේෙන්ධ් වීමට ක්රමමතක්ඛයක් කිවීමට සකස්වන්න
දත්ත සමුදොයට පිවිස(වකාගුතො ඇතුළත් ව), එහි ඇති දත්ත සමුද්ධ්රණය, යොවත්වොකන
කිරීම, නවීවරණය, මැකීම සහ දත්ත තසවීම සඳහො ක්රමමතක්ඛ කිවීමට සකස්වන්න
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සදහො සපතදස් :
 කිසියේ පේොතයෝගිව අවස්ථොවන් සඳහො සරක දත්ත සමුදොයයක් සොදවන්න
 එම දත්ත සමුදොයට සමුදොයයට සේෙන්ධ්වීම සඳහො ක්රමමතක්ඛයක් කියවන්න
 දත්ත සමුදොයට පිවිස(වකාගුතො ඇතුළත් ව), එහි ඇති දත්ත සමුද්ධ්රණය, යොවත්වොකන
කිරීම, නවීවරණය, මැකීම සහ දත්ත තසවීම සඳහො ක්රමමතක්ඛ කිවීමට සකස්වන්න
ගුණොත්මව තයදවුේ:
 පයිතන් පපතගණව භොෂොව හො මෘදුවොාගවකින් සමන්විත පපතගණව
 තදර්ශ ක්රමමතක්ඛ
 සමර්පණ
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 9.13 : දත්ත තසොයො තතෝරයි (searches and sorts data)
වොකය

: වොකච්තේද 04 යි

ඉතගනුේ පක :
 අනුක්රමියව තසවුේ ශික්ප ක්රමමය යථො පපතදි භොවිත වරයි
 ෙුෙුළු තත්රීේ ශික්ප ක්රමමය යථො පපතදි තයොදොගනී
අන්තර්ගතය :
 තසවුේ ශික්ප ක්රමම
o අනුක්රමියව තසවුම (sequential search)
 තත්රුේ ශික්ප ක්රමම
o ෙුෙුළු තත්රීම /යො-සැසුනේ තත්රීම (bubble sort)
විතශ්ෂ අවධ්ොනය තයොමු විය යුතු සාවක්ප හො වදන් :
 පේොතයෝගිව ජීවිතතය් දී කිසියේ තදයක් පහසුතවන් හො ඉක්මනින් තසොයො ගැනීම සඳහො
ඒවො පිළිතවළවට තෙො ගැනීතේ අවශයතොව
 පපතගණව දත්ත ද පහසුතවන් හො ඉක්මනින් තසොයො ගැනීම සඳහො ඒවො පිළිතවකවට
තෙො ගැනීතේ අවශයතොව
 තරොවක් තුළ සවසො ඇති දත්ත සමූහයව අයාගු, කිසියේ දත්තයක් තසොයො ගැනීමට
අනුක්රමියව තසවුේ සිද්ධ්ොන්තතය් භොවිතය
 ෙුෙුළු තත්රීේ ශික්ප ක්රමම භොවිතතයන් තත්රීේ සිද්ධ්ොන්තය
 දත්ත තදවක් ගෙොයො වී ඇති ස්ථොන තදතවහි ඇති දත්තවක, අතනයෝනය ස්ථොන හුවමොරු
කිරීතේ සාවක්පය (අනුවයොජ විචකයයව අවශයතොව)
 තත්රීේ හො තසවීේ, අනුක්රමියව තසවුම, ෙුෙුළු තත්රීම
පොයේ සැකසුේ සඳහො සපතදස් :
 සිසුන් කිහිප තදතනවුට අහඹු තකස අාව කිහිපයක් කෙො තදන්න
 එම අාව කිසියේ පිළිතවළවට තනොමැති ෙැවින්, කිසියේ අාවයක් තසොයො ගැනීමට ඇති
අසීරුතොව අවතෙෝධ් වරවන්න
 ඉහතින් සඳහන් වළ තවොරයට, එම අාවයක් තසොයො ගැනීමට භොවිත වරන කද
අනුක්රමියව තසවුේ ක්රමමතේදය සඳහො ක්රමමතක්ඛයක් කිවීමට සකස්වන්න
 මුකින් තෙදො හපතන කද අහඹු අාව සමූහතයන් පටන් තගන, එම අාව කිසියේ පිළිතවළවට
(තතරෝහණ තහෝ අවතරෝහණ තහෝ) සවස් කිරීම සඳහො ෙුෙුළු තත්රීම සිදු වරවන්න
 එතස් පිළිතවළවට සැවසීම සඳහො භොවිත වරන කද ෙුෙුළු තත්රීමට අදොළ වන
ක්රමමතක්ඛය කියවන්න
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස් :
 දත්ත සමූහයක් අතපතන් අවශය දත්තයක් තසවීම සඳහො, අනුක්රමියව තසවුේ ක්රමමතක්ඛයක්
කියවන්න
 දත්ත සමූහයක් කිසියේ පිළිතවළවට සැවසීම සඳහො, ෙුෙුළු තත්රීේ ක්රමමතක්ඛයක්
කියවන්න
ගුණොත්මව තයදවුේ:
 පයිතන් පපතගණව භොෂොව හො මෘදුවොාගවකින් සමන්විත පපතගණව
 තදර්ශ ක්රමමතක්ඛ
 සමර්පණ

83

නිපණ
ු තොව 10

: ෙහු මොධ්ය තොක්ෂණය සපතයෝගී වර ගනිියන් තව
වරයි (HTML 5 භොවිතතයන්)

අයවි සාවර්ධ්නය

නිපණ
ු තො ම්ටටම 10.1 : තකෝව විසිපත වියමතනහි (www or web) අවශයතොව ගතේෂණය වරයි
වොකය

: වොකච්තේද 08 යි

ඉතගනුේ පක :
 තකෝව විසිපත වියමන විස්තර වරයි
 තව අයවියව වඳහය සහ අන්තර්ගතතය් ක්රමමවත් සාවිධ්ොනය විශ්තක්ෂණය වරයි
අන්තර්ගතය :
 තකෝව විසිපත වියමන
 තව අයවි පේරූප
o තතොරතුරු හො පේවෘත්ති
o තපෞද්ගකිව, අධ්යොපන, වයොපොපතව සහ පර්තය්ෂණ
o ජොක පේතේශ ද්වොර (web portals)
විතශ්ෂ අවධ්ොනය තයොමු විය යුතු සාවක්ප හො වදන් :
 අන් අය සමී තතොරතුරු හුවමොරු කිරීම සහ සන්නිතේදනය කිරීතේ අවශයතොව
 එතස් ද තතොරතුරු හුවමොරු කිරීම සහ සන්නිතේදනය සඳහො පපතගණව ජොකවක ඇති
වැදගත්වම
 එවන් තගෝකය පපතගණව ජොකයක් වන අන්තර්ජොකය හො තකෝව විසිපත වියමතනහි ඇති
වැදගත්වම
 අන්තර්ජොකය
 තකෝව විසිපත වියමන
 ජොක පේතේශ ද්වොර
 තව අයවි වර්ග
පොයේ සැකසුේ සඳහො සපතදස් :
 තව අයවිවක අවශයතොව සොවච්ාො වරන්න
 තව අයවි සඳහො පොදවයක් තකස පපතගණව ජොක තයොදොගැනීම සොවච්ාො වරන්න
 තකෝව විසිපත වියමන සහ එහි පපතණොමය සොවච්ාො වරන්න
 ශිෂයයන් ව්ඩයොයේවකට තෙදන්න
 එතස් තෙදන කද ව්ඩයොයේ සඳහො ගුරුවරයො විසින් සපයන කද මොවෘවො යටතත්,
අන්තර්ජොකය භොවිතතයන් තතොරතුරු තසවීමට සකස්වන්න
 ඉහත තසොයො ගත් තව අයවි තපෞද්ගකිව, අධ්යොපන, වයොපොපතව සහ පර්තය්ෂණ තදි
වශතයන් වර්ගීවරණය වරවන්න
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සදහො සපතදස් :
 ගුරුවරයො විසින් සපයන කද තව අයවි කිහිපයක් නිරීක්ෂණය වරවන්න
 තසවුේ යන්තේ කිහිපයක් නිරීක්ෂණය කිරීමට සකස්වන්න (yahoo,google, …තදී)
 තතෝරොගත් තසවුේ යන්තේයක් භොවිත වර කිසියේ මොතෘවොවවට අදොළ තව අයවි තසොයො
ගැනීමට සපතදස් තදන්න
 එතස් කිසියේ මොතෘවොවවට අදොළ ව තසොයො ගත් තව අයවි කිහිපයක් නිරීක්ෂණය
කිරීමට ඉය හපතන්න
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එතස් තසොයො ගත් තව අයවිවකින් තමොතග් මොතෘවොවට වයොත් සුදුසු තව අයවි තතෝරො
ගැනීමට අවශය සපතදස් කෙො තදන්න
එතස් තසොයො ගත් විවිධ් තව අයවි තපෞද්ගකිව, අධ්යොපන, වයොපොපතව,... තදි වශතයන්
වර්ගීවරණය වරවන්න

ගුණොත්මව තයදවුේ:
 අන්තර්ජොක පහසුවේ
 සමර්පණ
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 10.2 : පපතශිකව අවශයතො විශ්තක්ෂණය වරයි ( ෙහු මොධ්ය අන්තර්ගතය)
වොකය

: වොකච්තේද 04 යි

ඉතගනුේ පක :
 තව අයවියව, ලකදොයී සහ යථො පපතදි වු තතොරතුරු පිපතසැකසුමක් නිර්මොණය වරයි
 තව අයවියව ඇති පිටු හුනනො ගනියි
 තව පිටුවව අන්තර්ගතය හුනනො ගනියි
 සාචොකන (navigation) වඳහය හුනනො ගනියි
අන්තර්ගතය :
 තව අයවියව අභිමතොර්ථ නිර්වචනය
 සන්දර්ශනය විය යුතු අන්තර්ගතය
විතශ්ෂ අවධ්ොනය තයොමු විය යුතු සාවක්ප හො වදන් :
 ලකදොයී තකස තතොරතුරු තෙදො හැරීම සඳහො තව අයවිවක අවශයතොව
සදො- වොණිජ තව අයවි ඉතො ලකදොයී වොණිජවරණය කිරීතේ තමවකමකි
අධ්යොපන තව අයවි ලකදොයී තකස ඉගැන්වීතේ තමවකමකි
 තව අයවිතය් අතප්ක්ෂිත පොපතතභෝගිවයන් හුනනො ගැනීතේ වැදගත්වම
සදො- ෙැාවුවව පොපතතභෝගිවතයෝ
පොසකව සිසුහු
 එම අතප්ක්ෂිත පොපතතභෝගිවයන්තග් අවශයතොවට ගැළතපන තව පිටුවව තිබිය යුතු
වයොත් ම ලකදොයී තතොරතුරු හුනනො ගැනීම
පොයේ සැකසුේ සදහො සපතදස් :
 ශිෂයයන් ව්ඩයොයේවකට තෙදන්න
 එම ව්ඩයොයේවකට තව කිපි තයොමු කෙොදීතමන් පසු එම තව අයවි නිරීක්ෂණය
වරවන්න
 එම තව අයවිවක වන අරමුණු හුනනොතගන ඒ පිළිෙඳ ව සිසුන්තගන් විමසන්න
 විවිධ් තව අයවිවක ඇති විවිධ් අරමුණු හො අභිමතොර්ථ පිළිෙඳ ව සොවච්ාො වරන්න
 සඳහන් වරන කද තව අයවි අන්තර්ගතය පිළිෙඳ ව ව්ඩයොයේවකින් විමසන්න
සදො- චකනරූප, කැයිස්තු, මොතෘවො, දෘශව, සේෙන්ධ්ව
 තව අයවි අන්තර්ගතය සහ ඒවොතය් සාවිධ්ොන වඳහය සොවච්ාො වරන්න
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සදහො සපතදස් :
 ශිෂයයන් ව්ඩයොයේවකට තෙදන්න
 එම ව්ඩයොයේවකට විවිධ් තව කිපි තයොමු කෙොදීතමන් පසු එම තව අයවි නිරීක්ෂණය
වර එම තව අයවිවකට අන්තර්ගතය හො අරමුණු හුනනොතගන ඒ පිළිෙඳ ඉදිපතපත් කිරීමක්
සිදු වරවන්න
 ශිෂයය ව්ඩයොයේ විසින් අරමුණු හුනනො ගන්නො කද තව අයවිතයහි, සාවිධ්ොන වඳහය හො
අන්තර්ගතය තපන්නුේ වරන තවොරය පිළිෙඳ ඉදිපතපත් කිරීමක් සිදු වරවන්න
ගුණොත්මව තයදවුේ:
 අන්තර්ජොක පහසුවේ
 තව කිපි තයොමු සහිත මුද්රඅිත පිටපත්
 සමර්පණ
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 10.3 : තව පිටුවක්
හදුනොගනී
වොකය

ක්රිරයොවට නැාවිමට අදොළ වු HTML සසුකන (tags)

:වොකච්තේද 04 යි

ඉතගනුේ පක :
 තව පිටුවව අන්තර්ගතතය් විනයොසය විශ්තක්ෂණය වරයි
 තව පිටුවව අන්තර්ගතතය් සාවිධ්ොනය විශ්තක්ෂණය වරයි
 සරක තව පිටුවක් නිර්මොණය වරයි
අන්තර්ගතය :
 තව පිටුවව සොධ්න ඒවවය
o පිටුව නිර්වචනය
 <html>, </html>
o ශිර්ෂ තවොටස
 <head></head>
 <title></title>
o වඳ තවොටස
 <body> </body>
o පසුබිේ වර්ණ
o පො හැයසේ (text formatting) ගැන්වීම
 <h0>…<h2>tags
 <p> </p>
 <br/>
 Underline, bold , italic
 <font:></font>
- පේමොණය සහ වර්ණය
o විවරණ (comments) එක් කිරීම
විතශ්ෂ









අවධ්ොනය තයොමු විය යුතු සාවක්ප හො වදන් :
HTML භොවිතතයන් තව පිටුවක් සැවසීම
HTML සසුකන භොවිත වර තව පිටුවව වරහය සෑදීම
HTML
සසුකන
විවරණ
කොක්ෂණිව(Attributes)
අවයව(elements)
පො සාස්වොරව(Text editors)(සදො.- Notepad, Notepad ++ …තදිය)

පොයේ සැකසුේ සදහො සපතදස් :
 ශිෂයයන් ව්ඩයොයේවකට තෙදන්න
 ගුරුතුමො විසින් සවසන කද සරක තව පිටුවවට අදොළ පිටු මූකොශේයය අධ්යයනය වරවො,
එම පිටු මූකොශේයයට සුළු තවනස්වේ වරියන්, එම තවනස්වමට අදොළ පේතිදොනය අධ්යයනය
වරවන්න
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පිටු මූකොශේවකට අදොළ සොධ්න ඒවව සහ සසුකන සොවච්ාො වරන්න
o පිටුව නිර්වචනය
o ශිර්ෂ තවොටස
o වඳ තවොටස
o පො හැයසේ (text formatting) ගැන්වීම
o විවරණ (comments) එක් කිරීම,....තදිය
පො සාස්වොරව භොවිතතයන් සරක තව පිටුවක් සොදො ගැනීමට සපතදස් තදන්න
(Notepad භොවිතය වයොත් තයෝගය තේ)

ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සදහො සපතදස් :
 කිසියේ විතශ්ෂිත වූ වොර්යයවට අවශය වන තකස තව පිටුවක් සොදවන්න
සදො- තමොතග් නම, කිපත
ි යොමුව, අධ්යොපන සුදුසුවේ, පිනත
් ලර, ...තදිය ඇතුළත් තව
පිටුවක් සොදවන්න
ගුණොත්මව තයදවුේ:
 සරක පො සාස්වොරව සහ තව
 සමර්පණ

අතපතක්සු ඇතුළත් පපතගණව
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 10.4 : සෙැඳි (linked) තව
වොකය

පිටු නිර්මොණය කිරීමට HTML භොවිත වරයි

: වොකච්තේද 16 යි

ඉතගනුේ පක :
 අධිසේෙන්ධ්ව සකවුණු කිපතතේ භොෂොව (HTML) පැහැදිකි වරයි
 අධිසේෙන්ධ්ව සකවුණු කිපතතේ භොෂොතවහි (HTML) සේමත හුනනො ගනියි
 පේභව තක්ඛනය සුදුසු දිගුවක් සහිත ව සුරකියි
 පපතශීකවතග් අවශයතොව අනුව අදොළ ෙහුමොධ්ය වස්තු ඇතුළත් වර තව පිටුව සැකැසුේ
වරයි
 තව පිටුතවහි දත්ත, වගු සහ කැයිස්තු භොවිත වර සාවිධ්ොනය වරයි
 පහත දැක්තවන අවස්ථො සඳහො අධිසේෙන්ධ්ව තයොදයි
o එව ම පිටුතේ තවනස් අාශ (පිටු සකවුණු)
o එව ම අයවිතය් තවනස් පිටු
o තවනස් අයවිවක පිටු (ෙොහිර සේෙන්ධ්ව)
 ෙහු මොධ්ය වස්තු තව පිටුවට සේෙන්ධ් වරයි
අන්තර්ගතය :
 තව අයවියව අන්තර්ගතය
o මුක් පිටුව
o සේෙද්ධ් පිටු
o අධිසේෙන්ධ්වය (hyperlink)
 එව ම පිටුතේ තවනස් අාශ (පිටු සකවුණු )
 එව ම අයවිතය් තවනස් පිටු
 තවනස් අයවිවක පිටු (ෙොහිර සේෙන්ධ්ව)
 කැයිස්තු (lists)
o පපතපොටිගත කැයිස්තු
o පපතපොටිගත තනොවන කැයිස්තු
o නිර්වචන කැයිස්තු
 රූප(images)
 වගු(tables)
o <table> </table>
o <th> </th>
o <tr> </tr>
o <td> </td>
o <caption>
o තිරු සහ තප්ළි සාතයෝජනය
 ෙහු මොධ්ය වස්තු(multimedia objects
o ශේවය (audio)
o දෘශය (video)
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විතශ්ෂ අවධ්ොනය තයොමු විය යුතු සාවක්ප හො වදන් :
 කැයිස්තු, රූප, වගු,.. තදිය ඇතුළත් වූ සායුක්ත තව අයවියක් එකිතනවට සේෙන්ධ්
වරන කද තව පිටු ගණනොවක් තකස සෑදීතේ අවශයතොව
 එතස් එකිතනවට සේෙන්ධ් වරන කද තව පිටුවක ඇතුළත් විය යුතු තතොරතුරු අධිපො
භොවිතතයන් එකිතනවට සේෙන්ධ් වරන අයුරු
 මුක් පිටුව, සේෙද්ධ්ව පිටු, අධිසේෙන්ධ්ව
 කැයිස්තු, රූප, වගු
 ෙහු මොධ්ය වස්තු(ශේවය, දෘශය, සජීවනතයෝ)
පොයේ සැකසුේ සදහො සපතදස් :
 ශිෂයතයොන් ව්ඩයොයේවකට තෙදන්න
 ගුරුවරයො විසින් තදන කද සුදුසු තව අයවියක් නිරීක්ෂණය වර, එහි වූ විවිධ් සාරචව
හුනනො ගන්නො තකස සපතදස් තදන්න
(මුක් පිටුව, සේෙද්ධ් පිටු, කැයිස්තු, අධිසේෙන්ධ්ව, වගු, ෙහු මොධ්ය වස්තු, ...)
 එම සාරචව සොවච්ාො වර විස්තර වරන්න
 නියියත තගොනු පේරූප භොවිත වර, එම තව අයවිය සුරකින(Save) තවොරය පිළිෙඳ
සොවච්ාො වරන්න ( .html ,…තදි තකස)
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සදහො සපතදස් :
 සේපූර්ණ තනොවරන කද තව
පිටුවව මූකොශේයයක් සිසුන්ට සපයො එය සේපූර්ණ
වරවන්න
 සපයන කද කිසියේ අවශයතොවක් සදහො තව අයවියක් නිර්මොණය වරවන්න.
(එම තව පිටුතේ මුක් පිටුව, අතනවුත් පිටු, අධිසේෙන්ධ්ව, කැයිස්තු, වගු, රූප, ෙහු මොධ්ය
වස්තු, ... තදි සියලුම අාග ඇතුළත් විය යුතු ය)
ගුණොත්මව තයදවුේ:
 සරක පො සාස්වොරව සහ තව අතපතක්සු ඇතුළත් පපතගණව
 සමර්පණ
 තව පිටුතවහි අන්තර්ගත අවශයතො විස්තරය
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 10.5 : තව පිටුවක තපනුම තවනස් කිපතම සඳහො විකොස පත(style sheet)
භොවිත වරයි
වොකය

: වොකච්තේද 08 යි

ඉතගනුේ පක :
 විකොස පතේ සහ ඒවොතය් භොවිතය තවටිතයන් පැහැදිකි වරයි
 විකොස පතේවක නිවැරදි වොරව රීති සහ විවරණ භොවිත වරයි
 විකොස පතේවක මූකොාග තතෝරොගැනිමට අදොළ වූ වරව භොවිත වරයි
 HTML තව පිටුවක තපනුම වැි  දියුණු කිරීම සඳහො විකොස පතේ ඇතුළත් වරයි
 HTML තව පිටුවක තපනුම වැි  දියුණු කිරීම සඳහො විවිධ් විකොස පතේ හැයසේ තයොදයි
අන්තර්ගතය :
 විකොස පත හුනන්වො දීම
 CSS (Cascade Style Sheet)
o වොරව රීති (syntax), විවරණ
 CSS වරව (selectors)
o Element, ID, Class, Group
 CSS ඇතුළත් වරන තවොර
o තභයන්තපතව, ෙොහිර, තප්ළිගත
 තපනුම හැයසේ ගැන්වීම (appearance formatting)
o පසුතකය (background) (වර්ණය, රූපය )
o පො සහ අක්ෂර (text and fonts)
o සේෙන්ධ්ව(Links)
o කැයිස්තු(lists)
o වගු (tables)
විතශ්ෂ




අවධ්ොනය තයොමු විය යුතු සාවක්ප හො වදන් :
තව පිටුවව ඇති නිර්මොණශීකතොතේ වැදගත්වම
CSS
CSS යනු HTML වැි  දියුණුවක් ෙව

පොයේ සැකසුේ සඳහො සපතදස් :
 ශිෂයයන් ව්ඩයොයේවකට තෙදන්න
 CSS භොවිත වර නිර්මොණය වළ තව පිටුවක් සහ CSS භොවිත තනොවර නිර්මොණය වළ
තව පිටුවක් ගුරුවරයො විසින් සැපයිය යුතුය
 එම තව පිටු හො ඒවොතය් පේභව තක්ත සාසන්දනය වර කෙොගත් තතොරතුරු ඉදිපතපත්
වරවන්න
 තව පිටුවව ඇති ඉදිපතපත් කිරීතමහි (සදො- සිත්ගන්නො සුලු ෙව, භොවිතයට ඇති පහසුව
සහ නිර්මොණශීකත්වය) ඇති වැදගත්වම සොවච්ාො වරන්න
 CSS හුනන්වො තදන්න
 CSS භොවිත වර සවසන කද තව පිටුවව සන්දර්භය විස්තරොත්මව ව සොවච්ාො වරන්න
 HTML පමණක් භොවිත වර සැවසූ තව පිටු කිහිපයක් කෙොදී, ඒවො CSS භොවිතතයන්
වැි දියුණු කිරීමට සිසු ව්ඩයොයේ තයොමු වරවන්න
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ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස් :
 අර්ධ් වශතයන් සවසො ඇති CSS පිටු කිහිපයක් සපයො දී ඒවො සේපූර්ණ වරන තකසට
සපතදස් තදන්න
 HTML මීින් සවස් වළ පිටු කිහිපයක් කෙොදී, ඒවො CSS භොවිතතයන් වැි දියුණු වරන
තකසට සපතදස් තදන්න
ගුණොත්මව තයදවුේ:
 සරක පො සාස්වොරව සහ තව අතපතක්සු ඇතුළත් පපතගණව
 සමර්පණ
 තව පිටුතවහි අන්තර්ගත අවශයතො විස්තරය
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 10.6 : තව
වොකය

පිටු නිර්මොණයට සේපොදන තමවකේ (authoring tools) භොවිත වරයි

: වොකච්තේද 10 යි

ඉතගනුේ පක :
 තව පිටු සේපොදන තමවකේ තවටිතයන් පැහැදිකි වරයි
 තව පිටු සේපොදන තමවකේ භොවිතතයන් තව පිටු නිර්මොණය වරයි
අන්තර්ගතය :
 තව පිටු සේපොදන තමවකේ හැඳින්වීම
විතශ්ෂ අවධ්ොනය තයොමු විය යුතු සාවක්ප හො වදන් :
 HTML සසුකන භොවිත තනොවර තව සේපොදන තමවකේ(සේමත සාවර්ධ්න මෘදුවොාග)
භොවිත වර සරක තව පිටු නිර්මොණය
 එම තව පිටු තව දුරටත් වැි දියුණු වරවීම සඳහො HTML සසුකන භොවිතය
 තව සේපොදන තමවකේ
සදො- Dream weaver, Composer,…තදිය
පොයේ සැකසුේ සදහො සපතදස් :
 ශිෂයයන් ව්ඩයොයේවකට තෙදන්න
 සුදුසු තව සේපොදන තමවකේ භොවිත වර තව පිටු කිහිපයක් සවසන්තන් තවතස් දැයි
තදර්ශනය වරන්න
 එතස් සවසන කද තව
පිටු, තව
සේපොදන තමවකමට අදොළ HTML
සේපොදව/සාස්වොරව භොවිත වර තවනස් වරන අයුරු තපන්වො තදන්න
 තව සේපොදන තමවකේ, භොවිත වර තව අයවියක් සවස් වරවන්න
 එතස් සවසන කද තව අයවිතය් විවධ් තවනස්වේ සිදු වරවන්න
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සදහො සපතදස් :
 ගුරුවරයො විසින් සපයන කද තව සේපොදන තමවකේ භොවිතතයන් තව පිටු කිහිපයක්
සැවසීමට සිසු ව්ඩයොයේ තවත සපතදස් තදන්න
(අන්තර්ජොක පහසුවම තිත නේ, මොර්ගගත තව
සේපොදන තමවකේ භොවිතයට
සපතදස් දිය හැකිය)
 එම තව පිටු තවදුරටත් දියුණු කිරීම තහෝ තවනස් කිරීම තහෝ සඳහො HTML සසුකන
භොවිත වරවීමට සකස්වන්න
 එම තව පිටු තව දුරටත් දියුණු කිරීම සඳහො CSS භොවිත වරවන්න
 එතස් සොදොගන්නො කද තව පිටු සුදුසු තකස එකිතනවට සේෙන්ධ් වර පූර්ණ තව
අයවියක් සොදවන්න
ගුණොත්මව තයදවුේ:
 තව සේපොදන තමවකේ සහ තව අතපතක්සු ඇතුළත් පපතගණව
 සමර්පණ
 අන්තර්ජොක පහසුවම
 තව පිටුතවහි අන්තර්ගත විය යුතු අවශයතො විස්තරය
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 10.7 : PHP සහ MySQL භොවිත තවොට ගතිව තව
pages) නිර්මොණය වරයි
වොකය

පිටු (dynamic web

: වොකච්තේද 06 යි

ඉතගනුේ පක :
 ගතිව තව පිටු නිර්වචනය වරයි
 දත්ත පේභව නිර්මොණය වර දත්ත ඇතුළත් වරයි
 MySQLවකට / සිට දත්ත සුරැකීමට/කෙොගැනිමට PHP තක්ත නිර්මොණය වරයි
 සරක තව පොදව තතොරතුරු පද්ධ්තියක් සාවර්ධ්නය වරයි
අන්තර්ගතය :
 ගතිව තව පිටු හැඳින්වීම
 තව පිටුවට PHP තක්ත වොවැද්දීම
o විචකය (variables)
o විවක්ප (arrays)
o පොකන වඳහ (control structures)
o ශ්රීමත (functions)
o දත්ත සමුදොය සේෙන්ධ් කිරීේ
o දත්ත සමුදොය සමී වැය කිපතම
 තපෝරම
o තදොන මූකොාග
 පේරූප ගුණය (type attribute)
 නොම ගුණය (name attribute)
 අගය ගුණය(value attribute)
o පො තදොන (මුර පද) (text input)
o විවක්ප තත්රීේ (radio buttons)
o සකවුණු තවොටුව (check box)
o තත්රීම (selection)
o තයොමු තෙොත්තේ (submit buttons)
o පේතයොරේභ තෙොත්තම (reset button)
o ක්රිරයො ගුණය(action attribute)
o විධි ක්රමම ගුණය(method attribute)
 Get
 Post
o <fieldset> සසුකනය භොවිත තවොට තපෝරම දත්ත වෝඩය කිරීම
o තපෝරම දත්ත දත්ත සමුදොය තුළ සුරැකීම
 දත්ත පේභව නිර්මොණය වර දත්ත ඇතුළත් කිරීම
 MySQL දත්ත සමුදොය සිට දත්ත තසොයො කෙො ගැනිමට PHP තක්ත නිර්මොණය කිරීම
 තසොයො කෙොගත් දත්ත භොවිතතයන් තපෝරම අගයන් අනුතයෝග කිපතම(set)
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විතශ්ෂ අවධ්ොනය තයොමු විය යුතු සාවක්ප හො වදන් :
 ගතිව තව පිටව
ු ව ඇති කක්ෂණ
 Desktop තයදුේ සහ තස්වොදොයව මූකිව පිටපත්වරණය (server based scripting) අතර ඇති
තවනස
 දත්ත සමුදොයයවට ඇතුළුවීම සඳහො තස්වොදොයව පිටපත්වරණය භොෂොවව ඇති
අවශයතොව
 තව පිටුවක් තුළට PHP තක්ත අන්තර්ගත වරවීම
 තව පොදව තතොරතුරු පද්ධ්ති සාවක්පය
 තව පිටුවක් හරහො තස්වොදොයව පිටපත්වරණය භොෂොවක්(PHP) භොවිතො වර, දත්ත
මූකොශේයයවට ඇතුළු වීම (MYSQL) අවතෙෝධ්ය
 තව අතපතක්සු
 පිටපත්වරණ භොෂොව (සදො-PHP)
 තස්වොදොයව (සදො-Apache)
 දත්ත සමුදොය වළමනොවරණ මෘදුවොාග (සදො-MYSQL)
 WAMP, XAMP
පොයේ සැකසුේ සදහො සපතදස් :
 සිසුන් ව්ඩයොයේවකට තෙදන්න
 ගතිව තව පිටු කිහිපයක් හො ස්කාතිව තව පිටු කිහිපයක් තගන තදර්ශනය වරවන්න
 ගතිව හො ස්කාතිව තව පිටුවක අයාගු කක්ෂණ හුනනො ගැනීමට ඉය සකස්වො, ඒ පිළිෙද
සිසුන්තගන් විමසන්න (සදො- ගතිව තව අයවිතය් දත්ත පේභවයක් පැවතම, … තදිය)
 PHP හුනන්වො තදන්න (විධ්ොන, වොරවරීති, …තදිය)
 දත්ත පේභවයක්(MYSQL) සවස් වරන අයුරු සහ එයට MYSQL විධ්ොන භොවිතතයන්
දත්ත ඇතුළත් කිරීම තදර්ශනය වරන්න
 ඉහත දත්ත පේභවය මීින් දත්ත කෙො ගැනීම සඳහො, සපතකන PHP තක්ත ඛ්ඩයයක් තව
පිටුතේ පේභවයට අන්තර්ගත කිරීම තදර්ශනය වරන්න
 එම දත්ත සමුදොයට දත්ත ඇතුළත්වර, ගෙයො වර, ඒවො නැවත ෙැකම සඳහො ගැළතපන
PHP තක්ත ඛ්ඩයයක් තව පිටුතේ පේභවයට අන්තර්ගත කිරීම තදර්ශනය වරන්න
 සරක තව පොදව තතොරතුරු පද්ධ්තියක් නිර්මොණය වරවන්න
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සදහො සපතදස් :
 MYSQL භොවිතතයන් දත්ත පේභවයක් සොදවො, එයට SQL විධ්ොන භොවිතතයන් දත්ත
ඇතුළත් වරවන්න
 එම දත්ත සමුදොයතයන් දත්ත කෙොගැනීම සඳහො, ගැළතපන PHP තක්ත ඛ්ඩයයක් ,
සොදොගන්නො කද තව පිටුවවට ඇතුළත් වරවන්න
 එම දත්ත සමුදොයයට දත්ත ඇතුළත් වර, ගෙයො වර, ඒවො නැවත ෙැකම සඳහො ගැළතපන
PHP තක්ත ඛ්ඩයයක්, සොදොගන්නො කද තව පිටුවට ඇතුළත් වරවන්න
 එම පද්ධ්තිය තදර්ශනය වරවන්න
ගුණොත්මව තයදවුේ:
 තස්වොදොයව මෘදුවොාග සහිත පපතගණවයක් (සදො -XAMP/WAMP/LAMP)
 අන්තර්ජොකය හො අන්තර්ජොක සේපත් පේභව(සදො - Youtube)
 අවශය වරන php සහ MYSQL විධ්ොන කැයිස්තුවක්
 සමර්පණ
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 10.8 : තව
වොකය

අයවියක් පේසිද්ධ් වර නයත්තු වරයි

: වොකච්තේද 04 යි

ඉතගනුේ පක :
 නිර්මොණය වරන කද තව අයවිය, පපතගණවය තුළ පේසිද්ධ් වරයි
 නිදහස් තව පේසිද්ධ් කිරීතේ අයවි(free web hosting sites) හුනනො ගනී
 සවස් වරන කද තව අයවිය, නිදහස් තව පේසිද්ධ් කිරීතේ අයවියව පේසිද්ධ් වරයි
 තව අයවියව වොර්ය සොධ්නය තවතරහි ෙකපොන සොධ්ව විමර්ශනය වරයි
අන්තර්ගතය :
 ස්ථොනීය පේසිද්ධ් කිරීම (Local Publishing)
o තව අයවිය, පපතගණවය තුළ පේසිද්ධ් කිරීම
o තව අයවිය, අන්තර්ජොකය(intranet) තුළ පේසිද්ධ් කිරීම
 තව අයවිය අන්තර්ජොකතය් පේසිද්ධ් කිරීම
o තව තස්වො සැපයුේවරුට (web service provider) සේෙන්ධ් වීම
o තව පිට,ු තව තස්වො දොයවයක් (web server)තුළ පේසිද්ධ් කිරීම
 තව අයවියව ක්රිරයොවොරීත්වයට ෙකපොන සොධ්ව
විතශ්ෂ අවධ්ොනය තයොමු විය යුතු සාවක්ප හො වදන් :
 නිර්මොණය වරන කද තව අයවිය, ස්ථොනීය ව හො තගෝකය ව පේසිද්ධ් කිරීතේ අවශයතොව
 තව අයවියක් ස්ථොනීය ව පේසිද්ධ් කිරීම සඳහො අවශයතොව
o හුනනොගත් අවශයතොවකට ගැළපම
o අවශය වන තත්ත්වයට ගැළපම - සදො.- අතුරු මුහුණත හො තපනුම නිසි තකස
ක්රිරයො කිරීම, සහතිව කිරීම, තව අතපතක්සුවකට ගැළපම ,… තදිය
 අන්තර්ජොකතය් පේසිද්ධ් කිරීතේ ක්රිරයොදොමය
 සදො- ISP සහ Protocol තදිතය් අවශයතොව
 තව පේසිද්ධ් කිරීතේ විවිධ් ක්රමම
 සදො- තනොියකතය් සහ මුදක් තගවො, සොමූහිව සහ එක් පොර්ශ්වයවට පමණක් සීමො වූ තව
පේසිද්ධ් කිරීතේ ක්රමම
 තනොියකතය් තව පේසිද්ධ් කිරීේ අයවි
 අඛ්ඩය ව සහ වයොත් මෑතවට අදොළ වන තතොරතුරු කෙො ගැනීම සඳහො, තව අයවිය
නයත්තු කිරීම සහ යොවත්වොකන කිරීතේ අවශයතොව
 තව අයවිතය් ක්රිරයොවොපතත්වයට ෙකපොන සොධ්ව (සයුගත කිරීතේ හො ෙොගත කිරීතේ
තේගය තදිය තමන් ම භොවිතතය් ඇති පහසුව, තව අයවිය තුළ සැපතසැරීතේ පහසුව,
එව වර පපතශිකවයන් විශොක පේමොණයවට තව අයවිය හො සේෙන්ධ් වීතේ හැකියොව, ...
තදිය )
 අලුතින් හුනන්වො තදනු කෙන තව අයවිවක නොමයන්, තසවුේ යන්තේ භොවිත වර වසේ
නොම තස්වොදොයව (DNS) පපතගණව හො සේෙන්ධ් කිරීතේ(Link) අවශයතොව
 තව
අයවියක් අනවසර පේතේශ වන්නන්තගන් (hackers) තරක්ෂො වර ගැනීතේ
අවශයතොව
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පොයේ සැකසුේ සදහො සපතදස් :
 තමොට සහ අන් අයට නැරඹිය හැකි තකස, ස්ථොනීය ව හො තගෝකය ව පේසිද්ධ් කිරීතේ
ක්රිරයොවකිය සොවච්ාො කිරීම සදහො තව අයවි කිහිපයක් නිරීක්ෂණය වරවන්න
 ශිෂයයන් ව්ඩයොයේවකට තෙදන්න
 තමො විසින් නිර්මොණය වරන කද තව අයවිතයහි අයාගු විය යුතු අවශයතො සහ
තත්ත්වය පරීක්ෂො කිරීම සඳහො එම තව අයවිය ස්ථොනීය ව පේසිද්ධ් කිරීමට සකස්වන්න
 තව අයවිය තගෝකය ව පේසිද්ධ් කිරීමට තපර, තත්ත්ව පරීක්ෂණයක් තකස ස්ථොනීය ව
පේසිද්ධ් කිරීම සොවච්ාො වරන්න
 අන්තර්ජොකය තුළ තසවීමක් වර, තගෝකය ව තව
අයවියක් පේසිද්ධ් කිරීතේ
ක්රිරයොවකිය(තතේණිව නමක් තතෝරො ගැනීම, තව අයවිය සයුගත කිරීේ තදිය) තසොයො
ගැනීමට සකස්වො එය සොවච්ාො වරන්න
 තව පේසිද්ධ් කිරීතේ තව අයවි (මුදක් තගවන සහ තනොියකතය් කෙො තදන) කිහිපයක්
අන්තර්ජොකය භොවිතතයන් තසොයො ගැනීමට සකස්වන්න.
 ඔවුන් විසින් තසොයො ගන්නො කද ක්රිරයොවකියට අනුවලක ව, තම තව අයවිය මුදක් තනොතගවො
තව සත්වොරව පහසුවම කෙො තදන තව අයවියව පේසිද්ධ් වරවන්න
 අඛ්ඩයව සහ ඉතො ම මෑතවට අදොළ තතොරතුරු කෙො ගැනීම සදහො තව අයවියක් නයත්තු
සහ යොවත්වොකන කිරීතේ අවශයතොව සොවච්ාො වරන්න
 තව අයවිතය් ක්රිරයොවොරීත්වය සදහො අදොළ වන වරුණු අවතෙෝධ් වර ගැනීමට සකස්වො,
ඒවො සොවච්ාො වරන්න. එම අවශයතොවයන්, සයුගතකිරීතේ හො ෙොගත කිරීතේ තේගය,...
තදිය තමන් ම භොවිතතය් ඇති පහසුව, තව අයවිය තුළ සැපතසැරීතේ පහසුව, එවවර
පපතශිකවයන් විශොක පේමොණයවට තව අයවිය හො සේෙන්ධ් වීතේ හැකියොව, මතද රඳො
පවත.
 තව ක්තරෝක (web crawler) භොවිතතයන් වසේ නොම තස්වොදොයව යොවත්වොකන කිරීතේ
අවශයතොව සොවච්ාො වරන්න
 තසවුේ යන්තේ පේශස්ථ කිරීතේ ක්රිරයොවකියව(SEO) අවශයතොව සොවච්ාො වරන්න
 තව
අයවිය අනවසර පේතේශ ක්රිරයොවොරීන්තගන් තරක්ෂො වර ගැනීතේ අවශයතොව
සොවච්ාො වර, අපහොරව වකින් (Hacker) සිදුවූ අතත සිදුවීමක් අන්තර්ජොක තසවුමක්
මීින් තසොයො ගැනීමටද සකස්වන්න
 මුරපද භොවිත වර පද්ධ්තියක්ට ඇතුළුවීම පොකනය සහ ගුප්ත තක්තවරන(encryption)
ක්රිරයොවකිය භොවිත වර අන්තර්ගතය තරක්ෂො කිරීම සොවච්ාො වරන්න (තවටිතයන් http
සහ https යන නියමොවකි තදර්ශනය වරවන්න )
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සදහො සපතදස් :
 සිසුන් ව්ඩයොයේවකට තෙදන්න
 සිසුන් විසින් තපර සාවර්ධ්නය වරන කද තව
තව අයවි භොවිතතයන් පේසිද්ධ් වරවන්න

අයවිය, තනොියකතය් තව

ගුණොත්මව තයදවුේ:
 අන්තර්ජොක පහසුවේ
 සමර්පණ
 ස්ථොනීය පේතද්ශ ජොක(LAN) පහසුවේ
 මෘදුවොාග (තගොනු සයුගත කිරීම සදහො සදො-Filezilla)
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පේසිද්ධ් කිරීතේ

නිපණ
ු තොව 11 :

සොර්ව ද්රඅවය අන්තර් ජොක/ සෙැඳි ද්රඅවය අන්තර්ජොක (Internet of Things
- IoT) ගතේෂණය තවොට අදොළ සරක තයදුේ සාවර්ධ්නය කිරීමට, නිහත
ි
පද්ධ්තිවක තැනුේ ඒවව හුනනො ගනියි

නිපණ
ු තො ම්ටටම 11.1: නිහිත පද්ධ්ති වක මූකිව තැනුේ ඒවව පිළිෙඳ දැනුම කෙො ගනී
වොකය :

වොකච්තේද 08 යි

ඉතගනුේ පක :
 ක්ෂුද්රඅ පොකව (Microcontroller) පදනේ වූ සාවර්ධ්න පද්ධ්ති හුනනොතගන කැයිස්තු ගත
වරයි
 ක්ෂුද්රඅ පොකව පදනේ වූ සාවර්ධ්න පද්ධ්තියව ඇති කක්ෂණ විස්තර වරයි
 අන්තර්ජොකය භොවිත වරියන්, ක්ෂුද්රඅ පොකව පදනේවූ පද්ධ්තියක්, වැි දියුණු කිරීමට අවශය
වන මෘදුවොාග හුනනොතගන ෙොගත වරයි
 ක්ෂුද්රඅ පොකව පදනේ වූ සාවර්ධ්න පද්ධ්ති තයොදො ගනිියන් සරක තයදුේ සාවර්ධ්නය වරයි
o ස්ථොනීය තතකෝව තව්රනතොව අනුව තතකෝව විතමෝචන යතයෝයයක් (LED) දැක්වීම සහ
නිවො දැී ම
o වොමර සෂ්ණත්වතය් දී විදුකි පාවොවක් ක්රිරයොත්මව කිරීමට සැකැස්වීම
o චුේෙව යතුරක්(Read Switch) භොවිතතයන් තදොරක් විවෘත ව තහෝ වැසී තහෝ ඇත්දැයි
අනොවරණය වර ගැනීම
අන්තර්ගතය :
 ක්ෂුද්රඅ පොකව පදනේ වූ සාවර්ධ්න පද්ධ්ති: (Arduino සහ තවනත් සමොන පද්ධ්ති)
o හුනන්වොදීම
 ක්ෂුද්රඅ පොකව පදනේ වූ පද්ධ්තිවකට එදිපත ව ක්ෂුද්රඅ සවසන පදනේවූ පද්ධ්ති
o කක්ෂණ
 පේතිසම තදොනය(analog input)
 අාකිත තදොනය(digital input)
 ක්ෂුද්රඅ පොකවය (microcontroller)
 අාකිත පේතිදොනය(digital output)
 ගේොහව (RX) සහ සේතපේ්ෂවය (TX) (Recevier and Transmitter)
 සන්නිතේදන තවතවනිය (Communication port)
 විදුකිෙක සැපයුම (power supply)
o පපතගණවයට සේෙන්ධ් වීම
 USB සෙැදුම
 සතමෝධ්ොනිත සාවර්ධ්න පපතසර(IDE) මෘදුවොාග -තක්ත සාස්වොරව (code editor),
සේපොදව (compiler), ක්රමමතක්ඛව (programmer)
o සරක ක්රමමතක්ඛ තයදුේ/භොවිත
 LEDෙක්ෙයක් දැක්වීම/නිවීම
 තතකෝව සාතේදී පේතිතරෝධ්වයක් (LDR-Light Dependent Resistor) මීින්
අනොවරණය වරගත් ස්ථොනීය තතකෝව තව්රනතොව අනුව LEDෙක්ෙයක් දැක්වීම
සහ නිවො දැී ම
 සෂ්ණත්ව සාතේදවයක් (Temperature sensor) මීින් අනොවරණය වර ගත්
වොමර සෂ්ණත්වය පදනේ වරතගන, විදුකි පාවොවක් ක්රිරයොත්මව කිරීම (on) සහ
ක්රිරයො විරහිත කිරීම (off)
 චුේෙව යතුරක් භොවිතතයන් තදොරක් විවෘත ව තහෝ වැසී තහෝ ඇත් දැයි
අනොවරණය වර ගැනීම
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විතශ්ෂ අවධ්ොනය තයොමු විය යුතු සාවක්ප හො වදන් :
 නිහිත පද්ධ්තියක් යනු තවනත් විදරත් යොන්තේිව පද්ධ්තියවට ඇතුළත් වරවූ
සොමොනයතයන් ක්ෂුද්රඅ පොකවයක් මත පදනේ වූ පද්ධ්තියකි. (තභෞතිව පපතගණනය physical
computing තකස හුනන්වනු කැත )
 ක්ෂුද්රඅ පොකව පදනේ වූ නිහිත පද්ධ්තිවකට එදිපතව ක්ෂුද්රඅ සවසන පදනේ වූ නිහිත පද්ධ්ති
 ක්ෂුද්රඅ පොකවය - CPU, මතවය, තදොන/පේතිදොන තවතවනි සහ අතනවුත් දෘඪොාග
වොකගණව(timers), ගණව(counters), තදෝකව(oscillaters), පේතිසම-අාකිත පපතවර්තව
(Analog-Digital Converters) ,… තදිය ඇතුළත් තනි චිපයක්.
 නිහිත පද්ධ්තිය
 ක්ෂුද්රඅ පොකවය
 තභෞතිව පපතගණනය
 කක්ෂණ(පේතිසම තදොනය ,අාකිත තදොනය , ක්ෂුද්රඅ පොකව ,අාකිත පේතිදොනය , ගේොහවය )
RX( සහ සේතපේ්ෂවය )TX ( , සන්නිතේදන තවතවනිය, විදුකිෙක සැපයුම)
පොයේ සැකසුේ සදහො සපතදස් :
 සොමොනය භොවිත පපතගණවයක් හො නිහිත පද්ධ්තියක් අතර ඇති සමොන-අසමොනවේ
සොවච්ාො වරන්න (අාකිත වැමරොව,ජාගම දූරවථනය , පපතගණවගත තමෝටර්
රථය(computerized car) , …යනොදි නිහිත පද්ධ්ති සොමොනය භොවිත පපතගණවයවයක් සමී
සසඳන්න)
 ශිෂයයින් ව්ඩයොයේ වකට තෙදන්න
 එක් එක් ශිෂය ව්ඩයොයේවකට, ක්ෂුද්රඅ පොකව මත පදනේ වූ සාවර්ධ්න පුවරුවක් සපයො
එම පුවරුතේ ඇති කක්ෂණ හුනනො ගන්නො තකස දන්වන්න.
 එම හුනනොගත් කක්ෂණවකට අදොළ අරමුණු හො වොර්ය විස්තර වරන්න
 තදර්ශ නිහිත පද්ධ්තියක් සහ එහි වොර්ය විදහො දක්වන්න
 නිහිත පද්ධ්තියක් ෙවට සාවර්ධ්නය වළ හැකි සුදුසු තභෞතිව පද්ධ්තියක් හුනනොතගන
සොවච්ාො වරන්න
 තයෝජිත නිහිත පද්ධ්තිය සදහො අවශය සපොාග හුනනොගන්නො තකස සිසු ව්ඩයොයේ වකට
දන්වන්න
 තයෝජිත නිහිත පද්ධ්තිය සඳහො ක්රමමොනුරූපිත රූ සටහන ඇඳීම සදහො ශිෂය
ව්ඩයොයේවකට මොර්තගෝපතද්ශනය සපයන්න
 එම රූප සටහනට අනුව තයෝජිත නිහිත පද්ධ්තිතය් සපොාග එවකස් කිරීම සඳහො ශිෂය
ව්ඩයොයේ වකට මොර්තගෝපතද්ශනය සපයන්න
 එතස් එවකස් වරන කද නිහිත පද්ධ්තිය පොකනය සඳහො මෘදුවොාගයක් සතමෝධ්ොනිත
සාවර්ධ්න පපතසරයක් (IDE) භොවිතතයන් සාවර්ධ්නය වරගැනීතේ අවශයතොව සොවච්ාො
වරන්න
 සුදුසු සතමෝධ්ොනිත සාවර්ධ්න පපතසරයව අනුරූප තක්ත සාස්වොරවය, සේපොදවය සහ
ක්රමමතක්ඛවය භොවිත වරන්තන් තවතස් දැයි තදර්ශනය වරන්න
 ක්ෂුද්රඅ පොකවය තුළට ක්රමමතක්ඛනය කිරීමට අවශය මෘදුවොාගය, ගැකේ සටහනකින් තරේභ
වර සැකසුේ වර ගන්නො අයුරු, සිසු ව්ඩයොයේ තවත මොර්තගෝපතද්ශනය වරන්න
 තේ සඳහො තතෝරො ගන්නො කද පපතගණව භොෂොතේ වොරව රීති (syntax) හුනන්වො තදන්න.
 ගැකේ සටහන අනුරූප පේභව තක්තයවට පපතවර්තනය කිරීම සඳහො IDE භොවිත වරන
අයුරු, සිසු ව්ඩයොයේවකට මොර්තගෝපතද්ශනය සපයන්න
 IDE භොවිතතයන් පේභව තක්තය යන්තේ තක්තයවට සේපොදනය වර, ක්ෂුද්රඅ පොකවය තුළට
ක්රමමතක්ඛනය කිරීම සඳහො ශිෂය ව්ඩයොයේවකට මොර්තගෝපතද්ශනය සපයන්න
 එම නිහිත පද්ධ්තිය විදුකි සැපයුමවට සේෙන්ධ් වර එහි ක්රිරයොයොරීත්වය නිරීක්ෂණය කිරීම
සඳහො ශිෂය ව්ඩයොයවකට මොර්තගෝපතද්ශනය සපයන්න (කිසියේ තදොනයවට අදොළ
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පේතිදොනයන් සිදු වනවො දැයි නිරීක්ෂණය වර, අවශය ක්රිරයොවොරීත්වය කෙොතදනවො දැයි
පරීක්ෂො වර ෙකන්න)
පහත සඳහන් නිහිත පද්ධ්ති සැකසුේ වර, තක්තනය වර, තගොයනාවන තකස සිස-ු
ව්ඩයොයේ වකට දන්වන්න
o LEDෙක්ෙයක් දැක්වීම සහ නිවීම
o තතකෝව සාතේදී පේතිතරෝධ්වයක්(LDR-Light Dependent Resistor) මගින්
අනොවරණය වරගත් ස්ථොනීය තතකෝව තව්රනතොව අනුව LEDෙක්ෙයක් දැක්වීම සහ
නිවො දැී ම
o සෂ්ණත්ව සාතේදවයක් (Temperature sensor) මීින් අනොවරණය වර ගත් වොමර
සෂණත්වය පදනේ වරතගන, විදුකි පාවොවක් ක්රිරයොත්මව කිරීම (on) සහ
ක්රිරයොවිරහිත කිරීම (off)
o චුේෙව යතුරක් භොවිතතයන් තදොරක් විවෘත ව තහෝ වැසී තහෝ ඇත්දැයි
අනොවරණය වර ගැනීම

ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සදහො සපතදස් :
 නිහිත පද්ධ්තියක් නිර්මොණය වළ හැකි අවස්ථොවක් සිසු ව්ඩයොයේවකට කෙො තදන්න
 ඔවුන් ඉතගන ගත් පියවර අනුව, එම නිහිත පද්ධ්තිය සවස් වරවන්න
 සාවර්ධ්නය වරන කද නිහිත පද්ධ්තිවක පේදර්ශනයක් පන්ති වොමරය තුළ සාවිධ්ොනය
වරවන්න
 නිහිත පද්ධ්ති තදර්ශනය වරන තකස ශිෂය ව්ඩයොයේවකට දන්වන්න
ගුණොත්මව තයදවුේ:
 විවෘත මුකොශේ විදරත් තේදිවොව - ක්ෂුද්රඅ පොකව මත පදනේ වූ සාවර්ධ්න පුවරු
(Arduino, Micro:bit, Raspberry pi)
 තදොන/පේතිදොන සපොාග(සදො- තදොනය සඳහො LDR, පේතිදොනය සඳහො LED)
 පයිතන් මෘදුවොාග අයාගු පපතගණවයක් (සතමෝධ්ොනිත සාවර්ධ්න පපතසර)
 අන්තර්ජොක සේෙන්ධ්තොව
 සමර්පණ
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 11.2: සොර්ව ද්රඅවය අන්තර්ජොකය (Internet of Things) පිළිෙඳ ව ගතේෂණය
තවොට සරක තයදුේ සොදයි
වොකය :

වොකච්තේද 07යි

ඉතගනුේ පක :
 සොර්ව ද්රඅවය අන්තර්ජොකය (Internet of Things) නිර්වචනය වරයි
 එදිතනදො ජීවිතය සුහුරු(smart) වර ගැනීම සඳහො සොර්ව ද්රඅවය අන්තර්ජොකතය්
අවශයතොව හුනනො ගනියි
 සොර්ව ද්රඅවය අන්තර්ජොකතය් විවිධ් තයදුේ සොවච්ාො වරයි
 සොර්ව ද්රඅවය අන්තර්ජොකය තවතරහි ෙකපොන තොක්ෂණ හුනනො ගනියි
 සොර්ව ද්රඅවය අන්තර්ජොකතය් තයදුමක් නිර්මොණය තවොට ක්රිරයොත්මව කිරීම මීින්
අන්තර්ජොකය හරහො සපවරණයක් දූරස්ථ ව පොකනය වරයි
සදො- අන්තර්ජොකය හරහො LED ෙක්ෙයක් දැක්වීම/නිවීම
 සමොජීය සහ තරක්ෂණ තදීනව සදහො, හුනනොගත් සොර්ව ද්රඅවය අන්තර්ජොක මූකව
ි
පද්ධ්ති භොවිත වරයි
අන්තර්ගතය :
● සොර්ව ද්රඅවය අන්තර්ජොකය (Internet of Things(IoT)) හැඳින්වීම
o නිර්වචනය
o අවශයතො
o IoT තයදුේ
o සෙක තොක්ෂණය (enabling technologies)
● දූරස්ථ ව පොකනය වළ හැකි සපවරණයක් තගොයනැීීමට අවශය සරක IoT තයදුම
විතශ්ෂ අවධ්ොනය තයොමු විය යුතු සාවක්ප හො වදන් :
 අප ජීවිතය අන්තර්ගත වනුතය්, ස්වයාක්රිරය ව අන්තර්ක්රිරයොවොරී සුහුරු පද්ධ්තිවක අයාගු
IoT තයදුේ සහිත “සුහුරු තකෝවයව(Smart World)” ෙව
 IoT යනු අන්තර්ජොකය හරහො එකිතනව සන්නිතේදනය වළ හැකි වූ එකිතනව
අන්තර්ක්රිරයොවොරී නිහිත පද්ධ්ති ජොකයකි.
 නවීන තකෝවතය් අන්තර්ජොකය තුළ, IoTවක(සොර්ව ද්රඅවය අන්තර්ජොකතය්) අවශයතොව
වන්තන් අන්තර්ජොකයට සේෙන්ධ් ද්රඅවය එකිතනවට සේෙන්ධ් වරියන් අතනවුත් ද්රඅවය ක්රිරයො
වරවීම ෙව
සදො- සුහුරු ශීතවරණයව ද්රඅවය ඇණවුේ සීමොවට වයො අයු වූ විට, එම ද්රඅවය, අන්තර්ජොකය
හරහො ස්වයාක්රිරය ව සුපිපත තවළදසැකකින් ඇණවුේ කිරීතමන් තගන්වො ගැනීම
 IoT සපතයෝගී වරගත් විට ජීවිතය පහසු හො සැපවත් වළ හැක්තක් තවතස් දැයි
අවතෙෝධ්ය
සදො-රොජවොරීය නිමවී නිවසට පැියතණන විට රොතේී වෑම තේක සඳහො ශීතවරණතය්
කිසියේ තහොරයක් තනොමැතිනේ ස්වයාක්රිරයව පි්ටසො තගදරට තගන්වො ගැනීම
 වුමන තභෞතිව පද්ධ්තියක් සදහො වුවද IoT පද්ධ්තියක් සෑදිය හැකි ෙව
සදො - සුහුරු නිවොස (Smart Homes), සුහුරු නගර (Smart cities), සුහුරු ගමනොගමනය
(smart transport), සුහුරු තසෞඛයය (smart health),..තදිය
 ඉතො ශීඝරවත
ේ යන් ඉහළ යන, වුයො තකස සොදන කද ඉතකක්තොොනිව සපොාග සහ තේගවත්
සහ විශොක පේමොණයන්තගන් දත්ත හුවමොරු වරගත හැකි සන්නිතේදන ජොක
සදො- නැතනෝ තොක්ෂණය(Nano technology), සාතේදව තොක්ෂණය (sensor technology),
ජොකවරණ තොක්ෂණය (network technology),… තදිය
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සොර්ව ද්රඅවය අන්තර්ජොකය (IOT) සොදො ඇති මූකිව සපොාග හුනනො ගැනීම
එම සපොාග නේ,
o තදොන සපොාග (සාතේදව)
o සන්නිතේදන මොර්ගය (අන්තර්ජොකය)
o සැවසුේ ඒවවය (ක්ෂුද්රඅ පොකව)
o පේතිදොන සපොාග (ඇක්චුතේටරය) ,…තදිය.
සාතේදව යනු තදොන හුනනො ගැනීම සඳහො වූ සපොාගයකි (පපතසරතය් පවතින තත්ත්ව
තවනස්වේ අනොවරණය කිරීමට)
සන්නිතේදන මොර්ගයක්(Channel) යනු එකිතනව අන්තර් ක්රිරයොවොපතත්ව සපොාග/පද්ධ්තිය
අතර කිසියේ සන්නිතේදන සේෙන්ධ්යක් ඇති කිරීමට භොවිත වරන මොධ්යයකි
සැවසුේ ඒවවය යනු තදොනයන් සහ කිසියේ තපර නිශ්චය වරන කද නීතියක් හො එම
ඇක්චුතේටර් ධ්ොවවවකට අනුරූප ව තරණයන් කෙොතදන සපවරණයකි
ඇක්චුතේටරය යනු පේතිදොනයන් නිපදවීමට වන සපොාගයකි (පපතසරතය් පවතින තත්ව
තවනස්වේ)
සොර්ව ද්රඅවය අන්තර්ජොකතය් වන සමොජ සහ තරක්ෂව පේතිවිපොව

පොයේ සැකසුේ සදහො සපතදස් :








"සුහුරු තකෝවය"යන සාවක්පය සහ එයට අදොළ සදොහරණ කිහිපයක් සොවච්ාො වරන්න
සුහුරු පද්ධ්තිවක ඇති වොසි(සුවපහසුව,වොර්යක්ෂමතොව,...යනොදිය) සොවච්ාො වරන්න
සිසුන් ව්ඩයොයේවකට තෙදො, එම ව්ඩයොයේවකට අන්තර්ජොකතය් තසවීම මීින් සුහුරු
පද්ධ්තියක් තසොයො තගන, එය පන්තියට ඉදිපතපත් වරවීමට සකස්වන්න
එතස් තසොයොගන්නො කද සුහුරු පද්ධ්තිතය් තදොන, සැවසුේ නීතිය(processing rule) හො
එයට අදොළ පේතිදොනය අවතෙෝධ් වර ගැනීමට සකස්වන්න
IoT පද්ධ්තිවක භොවිත වන තොක්ෂණතේදයන් සොවච්ාො වර, සිසු ව්ඩයොයේ විසින්
තසොයොගන්නො කද සුහුරු පද්ධ්තිතය් වන සුවිතශ්ෂ තොක්ෂණතේදයන් හුනනො ගන්නො තකස
සපතදස් දී එය විමසන්න
සරක IoT තයදුමක් සඳහො සදොහරණ සපයො, එම සුහුරු පද්ධ්තිය සැකසුේ වර ක්රිරයොත්මත
කිරීමට සපතදස් තදන්න
සදො- අන්තර්ජොකය හරහො විදුකි පහනක් දැක්වීම තහෝ නිවීම
සොර්ව ද්රඅවය අන්තර්ජොකතය් වන සමොජ සහ තරක්ෂව පේතිවිපොව සොවච්ාො වරන්න
[සමොජ තවන් කිරීේ, ෙකය තනොකත් පේතේශයන්/ සොර්ව ද්රඅවය අන්තර්ජොකතය් පොකව
සපොාග, තපෞද්ගකිව නිවුතු(issues) ]

ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස් :





IoT තයදුමක් තකස නිර්මොණය වළ හැකි කිසියේ පද්ධ්තියක් සිසු ව්ඩයොයමට කෙො
තදන්න.
ඔවුන් ඉතගන ගත් ක්රමමතේදය අනුව එම නිහිත පද්ධ්තිය සෑදවීමට සකස්වන්න
පන්ති වොමරය තුළ, සාවර්ධ්නය වක IoT තයදුේ පේදර්ශනයක් සාවිධ්ොනය වරවන්න
එම පේදර්ශනතය් දී, ව්ඩයොයේ විසින් සවසන කද IoT තයදුම පේදර්ශනය කිරීමට සකස්වො ඒ
පිළිෙඳ ව විමසන්න
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ගුණොත්මව තයදවුේ:
 විවෘත මුකොශේ විදරත් තේදිවොව - ක්ෂුද්රඅ පොකව මත පදනේ වූ සාවර්ධ්න පුවරු
(Arduino, Micro:bit, Raspberry pi)
 තදොන/පේතිදොන සපොාග(සදො- තදොනය සඳහො තව අතපතක්සු , පේතිදොනය සඳහො LED)
 සුදුසු මෘදුවොාග අයාගු පපතගණවයක්(සතමෝධ්ොනිත සාවර්ධ්න පපතසර)
 තදොන/පේතිදොන සපොාග(සදො- තදොනය සඳහො LDR, පේතිදොනය සඳහො LED)
 පයිතන් මෘදුවොාග අයාගු පපතගණවයක් (සතමෝධ්ොනිත සාවර්ධ්න පපතසර)
 අන්තර්ජොක සේෙන්ධ්තොව
 සමර්පණ
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නිපණ
ු තොව 12

: තරගවොරී තවළඳපළට සහ වයොපොපතව සාවිධ්ොනවකට, තතොරතුරු හො
සන්නත
ි ේදන තොක්ෂණය තයදිය හැකි අයුරු ගතේෂණය වරයි

නිපණ
ු තො ම්ටටම 12.1 :
තවළඳ තකෝවය තුළ තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණතය්
භලියවොව ගතේෂණය වරයි
වොකය

: වොකච්තේද 04 යි

ඉතගනුේ පක :
 අාකිත තර්කාවය නිර්වචනය වරයි
 අාකිත තර්කාවතය් නව වොණිජය ක්රමම කැයිස්තු ගත වර පැහැදිකි වරයි
 සෘජු සොේපේදොයිව තවළඳ සාවිධ්ොන, මොර්ගගත තවළඳ සාවිධ්ොන හො ඉහත ක්රමම තදව ම
භොවිත තනොවන සාවිධ්ොන සාවක්පයන් හුනනො ගනී
 තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය හො වයොපොර ක්රිරයොවොරවේ අතර සේෙන්ධ්ය
විස්තර වරයි
අන්තර්ගතය :
 අාකිත තර්කාවය(digital economy)
o අාකිත තර්කාවතය් නව වොණිජය ක්රමම
 පේති-තවන්තද්සි කිරීම (reverse auction)
 ව්ඩයොයේ තකස ියක දී ගැනීම
 ඉ-තවළඳ තපොළ(e-market place)
 Pure brick, brick සහ click, සහ pure click සාවිධ්ොන
 වයොපොර ක්රිරයොවොරීත්වය සහ තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණතය් භලියවොව
o ගිණුේවරණය හො තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය
o මොනව සේපත් හො තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය
o නිෂ්පොදනය හො තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය
o අතකවිවරණය හො තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය
o සැපයුේ දොම වළමනොවරණය (supply chain management) හො තතොරතුරු හො
සන්නිතේදන තොක්ෂණය
o වයොපොර සන්නිතේදනය හො තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය
o තරක්ෂිත තගවීේ යොන්තේණ
 තගවුේ වොහක්තදොර (payment gateways)
 තරක්ෂිත ණය පත් (credit cards) තගවීේ
 තතවන පොර්ශ්ව පද්ධ්ති (Paypal යනොදිය)
 යොන්තේණ
o දත්ත ගුප්තතක්තනය
(encryption)
o ක්ෂුද්රඅ ණය තගවීේ (bit coin තදිය )
 ඉ-වොණිජයතය් ඇති තර්ජනය සහ අවස්ථො
o තපෞද්ගකිවත්වය (privacy)
 නිෂ්පොදන වොණිජයවරණය (product commercialization)
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විතශ්ෂ අවධ්ොනය තයොමු විය යුතු සාවක්ප හො වදන් :
 වයොපොපතව තකෝවතය් , තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය භොවිත කිරීම මීින් රටව
තර්කාවය සාවර්ධ්නය වළ හැකි ෙව
 අාකිත තර්කාවතය් නව වයොපොපතව ක්රමම
 තවළද තකෝවය තුළ තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණතය් ක්රිරයොවොපතත්වය සහ
භලියවොව
 ඉ-වොණිජයතය් අවස්ථො සහ තර්ජන
 අාකිත තර්කාවය
 පේති-තවන්තද්සි කිරීම, ව්ඩයොයේ තකස ියක දී ගැනීම, ඉ-තවළඳතපොළ
 අාකිත තර්කාවතය් වයොපොපතව සාවිධ්ොන වර්ග (සදො- Pure bricks, brick and click, pure
click)
 තරක්ෂොව,තපෞද්ගකිවත්වය, නිෂප
් ොදන වොණිජයවරණය
පොයේ සැකසුේ සදහො සපතදස් :
 වයොපොර සහ ඒවොයින් තර්කාවයට ඇති දොයවත්වය සොවච්ාො වරන්න
 සිසුන් ව්ඩයොයේවකට තෙදො, මොර්ගගත සහ මොර්ගඅපගත වයොපොර අවස්ථො තදවක් සපයො,
සිසු ව්ඩයොයේ සදහො ඒවො සැසඳීමට සහ තවනස දැක්වීමට සකස්වන්න
 සිසු ව්ඩයොයේ තසොයොගත් දෑ ඉදිපතපත් වරවන්න
 සොේපේදොයිව වයොපොපතව ක්රිරයොවකියට ඉ-වොණිජයය විසුනේ හුනන්වො දී සොවච්ාො වරන්න
 සුදුසු සදොහරණ සමීින්, රටව තර්කාවතය් දියුණුවට ඉ-වොණිජයය දොයව වරගන්තන්
තවතස් දැයි සොවච්ාො වරන්න
 අාකිත තර්කාවතය් වන විවිධ් වර්ගවක තවළඳ සාවිධ්ොන සදොරණයන් සහිත ව සොවච්ාො
වරන්න
 අන්තර්ජොකතයන් තසවීම මීින් තහෝ තවනත් ක්රමම භොවිතතයන් තහෝ වයොපොපතව
ක්රිරයොවොපතත්වය සඳහො තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණතය් වොර්යභොරය (ජාගම
ෙැාවුමය වටයුතු, ජාගම තගවීේ, ATM, පේතේශපත් තවන් කිරීේ, දවදය හමු
(channeling),…යනොදී) හුනනො ගැනීමට සකස්වො සිසු ව්ඩයොයේවකින් විමසන්න
 වළ හැකි තරක්ෂිත තගවීේ යොන්තේණ (credit card,pay pal,debet card,…තදිය) ඇගයීමට
කක්වරියන් සොවච්ාො වරන්න
 ඉ-වොණිජයතය් ඇති තර්ජන හො අවස්ථො පිළිෙඳ ව සිසු ව්ඩයොයේවකට වරුණු තසොයො
ගැනීමට සකස්වො, ඔවුන් තසොයොගත් දෑ ඉදිපතපත් කිරීමට අවස්ථොව කෙො තදන්න
 සිසු ව්ඩයොයේ විසින් ඉදිපතපත් වරන කද දෑ සොවච්ාො වරන්න
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සදහො සපතදස් :
 සිසුන් විසින් ඉදිපතපත් වරන කද වරුණු සියක්ක සොරොාශගත වර පැවරුමක් තකස කිඛිත ව
කෙොදීමට සකස්වන්න
ගුණොත්මව තයදවුේ:
 අන්තර්ජොක පහසුවේ
 සමර්පණ
 වීි තයෝ පට
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 12.2: තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය සහ වයොපොපතව තමතහයුේ අතර
ඇති සේෙන්ධ්තොව විශ්තක්ෂණය වරයි
වොකය :

වොකච්තේද 04යි

ඉතගනුේ ලක :
 ඉ-වොණිජයය හො ඉ - වයොපොර අතර තවනස හුනනො ගනී
 ඉ-වොණිජයය හො ඉ - වයොපොරවක විෂය පථ විශ්තක්ෂණය වරයි
 ඉ - වයොපොර ගනුතදනු වර්ග තවොර කැයිස්තු ගත වර සාක්ෂිප්ත ව පැහැදිකි වරයි
 ඉ - වයොපොර ගනුතදනුවක වොසි හො අවොසි පැහැදිකි වරයි
අන්තර්ගතය :
 ඉ-වොණිජයය හො ඉ - වයොපොර
o ඉ-වොණිජයය හො ඉ - වයොපොරවක විෂය පථ
o ඉ - වයොපොරවක ගනුතදනු වර්ග
 B2B, B2C, C2C, C2B, B2E, G2C
 ඉ - වයොපොරය
o අතථය තවළඳ පේදර්ශනොගොර (virtual store fronts)
o තතොරතුරු තැරැවරුතවෝ
o මොර්ගගත තවළඳතපොළ
o අන්තර්ගත සපයන්තනෝ
o මොර්ගගත තස්වො සැපයුේවරු
o ද්වොර (portals)
o අතථය පේජොව (virtual community)
 ඉ - වයොපොර ගනුතදනුවක වොසි හො අවොසි
විතශ්ෂ අවධ්ොනය තයොමු විය යුතු සාවක්ප හො වදන් :
 ඉ-වයොපොර සහ වොණිජයය සහ ඒවොතය් විෂය පථ සැසඳීම සහ තවනස තපන්වොදීම
 ඉ-වයොපොරවක ගනුතදනු වර්ග (B2B, B2C, C2C, C2B, B2E, G2C)
 අවොසි හුනනො ගනිියන්, රටව තර්කාවයට ඉ-වයොපොර සහ ඉ-වොණිජයය දොයවත්වය අවතෙෝධ්
වරවීම
 ඉ-වොණිජයතය් නව පේවණතො
 ඉ-වයොපොර , ඉ-වොණිජය
පොයේ සැකසුේ සදහො සපතදස් :
 සිසුන් ව්ඩයොයේවකට තෙදො, ඉ-වොණිජය සහ ඉ-වයොපොර සඳහො වන අවස්ථොවන් සපයො ඒවො
සාසන්දනය වර තවනස තසවීමට සකස්වන්න
 සිසු ව්ඩයොයේ තසොයොගත් දෑ ඉදිපතපත් කිරීමට ඔවුනට ඉය සකස්වන්න
 ඉ-වයොපොර සහ ඉ-වොණිජය අතර තවනස්වේ සහ ඒවොතය් විෂය පථය පිළිෙඳ ව ඔවුන්
ඉදිපතපත් කිරීමට තසොයොගත් වරුණු සොවච්ාො වරන්න
 ඉ- වයොපොරවක ගනුතදනු වර්ග හුනනො තගන සදොහරණ සමීින් සොවච්ාො වරන්න
 සිසු ව්ඩයොයේවකට ඉ-වයොපොරවක වොසි සහ අවොසි ඇගයීමට සකස්වො, ඔවුන් තසොයොගත් දෑ
ඉදිපතපත් වරවන්න
 සාඛයොතක්ඛන හො සදොහරණ සමීින් ඉ-වොණිජයතය් නව පේවණතො සොවච්ාො වරන්න
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සදහො සපතදස් :
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සකස්වන්න

ගුණොත්මව තයදවුේ:
 අන්තර්ජොක පහසුවේ
 සමර්පණ
 වීි තයෝ පට
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ු තො ම්ටටම 12.3: පොපතතභෝගිවයොට වැි  දියුණු වළ නිෂ්පොදන හො තස්වොවන් නිපදවීම හො
තෙදො හැරීම පිණිස තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය දොයව වන
තවොරය විශ්තක්ෂණය වරයි
වොකය

: වොකච්තේද 04යි

ඉතගනුේ පක :
 ඉ- අතකවිවරණය නිර්වචනය වරයි
 ඉ- අතකවිවරණතය් දී තතොරතුරු තොක්ෂණතය් භලියවොව හුනනො ගනී
 පොපතතභෝගිවයොතග් අවශයතොව අනුව, ඔහුට තත්ත්වතයන් ඉහළ නිෂප
් ොදනයක් තහෝ
තස්වොවක් තහෝ කෙො දීම සඳහො දත්ත සමුදොයය හො සේෙන්ධ් අතකවිවරණය තයොදො
ගන්නො තවොරය ගතේෂණය වරයි
 තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය මීින් තවළඳොතේ තරගවොරී වොසි දිනො ගන්නො
තවොරය තසොයො ෙකයි
අන්තර්ගතය :
 ඉ- අතකවිවරණය
o අතකවිවරණතය් සාවක්ප
o අතකවිවරණය තුළ තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණතය් භොවිතය
- තව පේචොරණය
 අතකවිවරණය හො ෙැඳි දත්ත සමුදොයතයෝ
o වෘතේිම ෙුද්ධි තමවකේ (AI tools) හො තොක්ෂණය භොවිතතයන් පොපතතභෝගිව හැසිරීේ
රටොව පිළිෙඳ ව අනොවැකි පළ කිරීම
o තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය මීින් තරගවොරී වොසි දිනො ගැනීම
 ජාගම අතකවිවරණය (mobile marketing)
විතශ්ෂ අවධ්ොනය තයොමු විය යුතු සාවක්ප හො වදන් :
 අතකවිවරණතය් දී, වොර්යක්ෂම ව පොපතතභෝගිවයන්ට භෝඩය හො තස්වො සැපයීමට
තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණතය් දොයවත්වය
 ඉ-අතකවිවරණ සාවක්පය
 අතකවිවරණය තුළ තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණතය් භොවිත
 අතකවිවරණතය් දී ඉතකක්තොොනිව දත්ත සමුදොයයව දොයවත්වය
 ජාගම අතකවිවරණතය් වන ගැටලු සහ වොසි
පොයේ සැකසුේ සදහො සපතදස් :
 අතකවිවරණ සාවක්ප සොවච්ාො වරන්න
 සිසුන් ව්ඩයොයේවකට තෙදන්න
 අතකවිවරණතය් දී, තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණතය් දොයවත්වය හුනනො
ගැනීමට සිසුන්ට පවසො ඔවුන් තසොයොගත් තතොරතුරු ඉදිපතපත් වරවන්න
 සිසු ව්ඩයොයේ විසින් ඉදිපතපත් වළ දෑ සොවච්ාො වරන්න
 අන්තර්ජොක තසවුේ මීින,් අතකවිවරණතය්දී ඉතකක්තොොනිව දත්ත සමුදොයව
දොයවත්වය සිසු ව්ඩයොයේ වකට විමර්ශනය කිරීමට සකස්වො ඔවුන් තසොයොගත්
තතොරතුරු ඉදිපතපත් වරවන්න
 සිසු ව්ඩයොයේ ඉදිපතපත් වළ දෑ සොවච්ාො වරන්න
 ජාගම අතකවිවරණ සාවක්පය විස්තර වර සොවච්ාො වරන්න
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ජාගම අතකවිවරණතය් තමතහවර හුනනො ගැනීමට සිසු ව්ඩයොයේ තයොමු වර, ඔවුන්
තසොයොගත් දෑ ඉදිපතපත් වරවන්න
සිසු ව්ඩයොයේ විසින් ඉදිපතපත් වළ දෑ සොවච්ාො වරන්න

ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සදහො සපතදස් :
 සිසුන් විසින් ඉදිපතපත් වරන කද වරුණු සියක්ක සොරොාශගත වර පැවරුමක් තකස කිඛිත ව
කෙොදීමට සකස්වන්න
ගුණොත්මව තයදවුේ:
 අන්තර්ජොක පහසුවේ
 සමර්පණ
 වීි තයෝ පට
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නිපණ
ු තොව 13 : තතොරතුරු හො සන්නත
ි ේදන තොක්ෂණතය් නව නැඹුරුව හො අනොගත දිශොනති
ගතේෂණය වරයි
නිපණ
ු තො ම්ටටම 13.1 : පපතගණනතය් නව නැඹුරුව හො අනොගත දිශොනති ගතේෂණය වරයි
වොකය

: වොකච්තාද 04 යි

ඉතගනුේ පක :
 ෙුද්ධිමත් සහ හැීුේෙර පපතගණනය අර්ථ දක්වයි
 වෘතේිම ෙුද්ධිය පැහැදිකි වරයි
 ියනිස් - යන්තේ සහසේෙන්ධ්තොව අගය වරයි
අන්තර්ගතය :
 ෙුද්ධිමත් සහ චිත්තතේගී පපතගණනය (intelligent and immotional computing)
 වෘතේිම ෙුද්ධිය (Artificial Intelligence)
 ියනිස් - යන්තේ සහ සේෙන්ධ්තොව (man-machine coexistence)
 යන්තේ - යන්තේ සහ සහපැවැත්ම (machine-machine coexistence)
විතශ්ෂ අවධ්ොනය තයොමු විය යුතු සාවක්ප හො වදන් :
 විවිධ් එදිතනදො ක්රිරයොවොරවේවකට පපතගණව විසින් ෙුද්ධිමත් ව වෘතේිම ව දොයව විය හැකි
තවොරය
 ියනිස් - යන්තේ සහ සේෙන්ධ්තො හො යන්තේ - යන්තේ සහ සහපැවැත්තේ අවශයතොවන්
සඳහො වෘතේිම ෙුද්ධිය භොවිත වරගන්නො අන්තර්ක්රිරයොවොරී තයදුේ පිළිෙද අවතෙෝධ්ය
 ෙුද්ධිමත් සහ චිත්තතේගී පපතගණනය ,වෘතේිම ෙුද්ධිය ,ියනිස් - යන්තේ සහ සේෙන්ධ්තො
සහ යන්තේ - යන්තේ සහපැවැත්ම
පොයේ සැකසුේ සදහො සපතදස් :
 ෙුද්ධිමත් සහ චිත්තතේගී පපතගණනතය් සාවක්පය විස්තර වර සොවච්ාො වරන්න
 වීි තයෝ පටයක් තපන්වීතමන් වෘතේිම ෙුද්ධිතය් භොවිතයන්තග් සදොහරණ තදර්ශනය
වරවන්න
 සිසුන් ව්ඩයොයේ වර, අන්තර්ජොක තසවීතමන් වෘතේිම ෙුද්ධිතය් භොවිතයන් හුනනො ගන්නො
තකස දන්වන්න
 ියනිස් - යන්තේ සහසේෙන්ධ්තො හො යන්තේ - යන්තේ සහපැවැත්ම විස්තර වර සොවච්ාො
වරන්න
 වීි තයෝ පට භොවිතතයන්, කිසියේ ියනිස් - යන්තේ සහ සේෙන්ධ්තො හො යන්තේ - යන්තේ
සහපැවැත්ම තදර්ශනය වරවන්න
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සදහො සපතදස් :
 සිසුන් ව්ඩයොයේ වරන්න
 සිසු ව්ඩයොයේ සදහො වෘතේිම ෙුද්ධිය සේෙන්ධ් සමර්පණයක් සවසවො එය පන්තියට
ඉදිපතපත් කිරීමට සකස්වන්න
ගුණොත්මව තයදවුේ:
 අන්තර්ජොක පහසුවේ
 සමර්පණ
 වීි තයෝ පට
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 13.2 : නිතයෝජිත තොක්ෂණතය් මූකධ්ර්ම හො තයදවුේ ගතේශණය වරයි
වොකය

: වොකච්තේද 04 යි

ඉතගනුේ පක :
 මෘදුවොාග නිතයෝජිත තවටිතයන් පැහැදිකි වර එහි ගති කක්ෂණ විස්තර වරයි
 ෙහු-නිතයෝජිත පද්ධ්ති තවටිතයන් පැහැදිකි වර ඒවොතය් ගති කක්ෂණ තවටිතයන් දක්වයි
 නිතයෝජිත පද්ධ්තිවක තයදුේ හුනනො ගනී
අන්තර්ගතය :
 මෘදුවොාග වොරව (software agents)
 ෙහු වොරව පද්ධ්ති (multi agent systems)
 නිතයෝජිත පද්ධ්තිවක තයදවුේ
විතශ්ෂ අවධ්ොනය තයොමු විය යුතු සාවක්ප හො වදන් :
 මෘදුවොාග වොරව - සුවිතශ්ෂ පපතසරයව ස්වොයත්ත සහ අඛ්ඩය තවත් එක් ක්රමමතක්ඛ
ක්රිරයොවක් තහෝ පපතශීකවයන් සදහො ක්රිරයො වරන්තනවු තකස ක්රිරයොතේ තයදතවන
මෘදුවොාගයකි.
 ෙහු වොරව පද්ධ්ති - සුවිතශ්ෂ පපතසරයව, ෙහුවිධ් අන්තර්ක්රිරයොවොරී වොරව පද්ධ්තන්
සමීින් සොදන කද පපතගණවගත පද්ධ්තියකි.
පොයේ සැකසුේ සදහො සපතදස් :
 මෘදුවොාග වොරව සහ ෙහු වොරව පද්ධ්තිවක සාවක්ප විස්තර වර සොවච්ාො වරන්න
 වීි තයෝ පට තපන්වීතමන්, මෘදුවොාග වොරව සහ ෙහු වොරව පද්ධ්තිවක සදොහරණයන්
තදර්ශනය වරන්න
 සිසුන් වන්යොයේ වර, එම සිසු ව්ඩයොයේ සදහො කිසියේ වොරව පද්ධ්තිවක තයදුේ
හුනනොතගන ඒවො ඉදිපතපත් කිරීමට සකස්වන්න
 සිසුන් ව්ඩයොයේ විසින් ඉදිපතපත් වරන කද දෑ සොවච්ාො වරන්න
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස් :
 සිසුන් ව්ඩයොයේ වරන්න
 සිසු ව්ඩයොයේ සදහො, මෘදුවොාග වොරව සහ ෙහු වොරව පද්ධ්තියන්තග් තයදුේ ඇතුළත්
සමර්පණයක් සවසවො එය පන්තියට ඉදිපතපත් කිරීමට සකස්වන්න
ගුණොත්මව තයදවුේ:
 අන්තර්ජොක පහසුවේ
 සමර්පණ
 වීි තයෝ පට
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 13.3 : දැනට පවතින පපතගණන මොදිකි විශ්තක්ෂණය වර නව මොදිකි තයෝජනො
වරයි
වොකය

: වොකච්තේද 04 යි

ඉතගනුේ පක :
● තවොන් නියුමොන් පපතගණවතයන් ඔ ෙට තොක්ෂණ පුතරෝවථනය වරයි
අන්තර්ගතය :
● තවොන් නියුමොන් පපතගණවතයන් ඔ ෙට
● පේවෘති තපේ්පතත පපතගණනය/ පේවෘති අනුතපේ්පතත පපතගණනය (nature inspired computing)
● දජව තපේ්පතත පපතගණනය/ දජව අනුතපේ්පතත පපතගණනය (bio-inspired computing)
● ක්තවොන්ටේ පපතගණනතය් මූකධ්ර්ම (fundamentals of Quantum computing)
● තයදුේ
විතශ්ෂ




අවධ්ොනය තයොමු විය යුතු සාවක්ප හො වදන් :
පේවෘති අනුතපේ්පතත පපතගණනය
දජව තපේ්පතත පපතගණනය
ක්තවොන්ටේ පපතගණන තයදුේ

පොයේ සැකසුේ සදහො සපතදස් :
 තවොන් නියුමොන් පපතගණවතයන් ඔ ෙට ගිය සාවක්ප, පේවෘති තපේ්පතත පපතගණනය, දජව
තපේ්පතත පපතගණනය, ක්තවොන්ටේ පපතගණනතය් මූකධ්ර්ම විස්තර වර සොවච්ාො වරන්න
 සිසුන් ව්ඩයොයේ වර ඉහත එක් එක් සාවක්පයන් ව්ඩයොයේවකට පවරො, එය පන්තියට
ඉදිපතපත් වරවන්න
 සිසුන් ව්ඩයොයේ විසින් ඉහත ඉදිපතපත් වරන කද දෑ සොවච්ාො වරන්න
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස් :
 සිසුන් විසින් ඉදිපතපත් වරන කද වරුණු සියක්ක සොරොාශගත වර පැවරුමක් තකස කිඛිතව
කෙොදීමට සකස්වන්න
ගුණොත්මව තයදවුේ:
 අන්තර්ජොක පහසුවේ
 සමර්පණ
 වීි තයෝ පට
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නිපණ
ු තොව 14

: වයොපෘතියක් තකස සරක තතොරතුරු පද්ධ්තියක් නිර්මොණය තවොට
ක්රිරයොත්මව වරයි

නිපණ
ු තො ම්ටටම 14.1 : තතොරතුරු පද්ධ්තියක් නිර්මොණය කිරීතේ වයොපෘතියක් තමතහයවයි
නිපණ
ු තො ම්ටටම 14.2 : තතොරතුරු පද්ධ්තිය ක්රිරයොත්මව තවොට පේදර්ශනය වරයි
වොකය

: වොකච්තේද 30 යි

ඉතගනුේ පක :
 වයොපෘතිවක අවශයතොව සහ ඒවොතය් කක්ෂණ සදොහරණ ඇසුපතන් හුනනො ගනී
 වයොපෘතියව පොර්ශ්වවරුවන්තග් භලියවොව හුනනො ගනී
 වයොපෘතියක් සැකසුේ කිරීතේ පදනේ හුනනො ගනී
 වයොපෘතියක් තකස සිදු වළ හැකි කිසියේ පේතයෝගිව අවශයතොවයක් හුනනො ගනී
 වයොපෘති තයෝජනොවක් පිළිතයළ වරයි
 එම තයෝජනොව ඉදිපතපත් වරයි
 වයොපෘතිය සාවිධ්ොනය වරයි
 SDLC පියවර මත පදනේ ව වයොපෘතිය ක්රිරයොත්මව වරයි
 එම SDLC හි එක් එක් අදියර ගුරුවරයො විසින් ඇගයීමට කක් කිරීතමන් අනතුරු ව, කැෙුණ
පේතිලක තක්ඛනගත වර භොරතදයි
 අවසන් වයොපෘතිය ඉදිපතපත් වරියන් එම පද්ධ්තිය පන්තිතය් පේදර්ශනය වරයි
අන්තර්ගතය :
 වයොපෘති සඳහො සදොහරණ
 පොර්ශ්වවරුතවෝ
o පහත වන පොර්ශ්වවරුවන්තග් වගකීේ හො භලියවොව
 තජයෂ් වළමනොවොරීත්වය
 පොපතතභෝගිවතයෝ/තස්වොකොභීහු
 පපතශීකවතයෝ
 වයොපෘති වළමනොවරුතවෝ
 ව්ඩයොයේ විශ්තක්ෂවයින්
 සී ක්ෂවතයෝ
 සැපයුේවරුතවෝ
 වයොපෘති සැකසුම
o වයොපෘතිතය් පියවර
o වයොපෘතිතය් එක් එක් පියවරවක දී සිදු කිරීමට නියියත ක්රිරයොවොරවේ
o සෑම ක්රිරයොවොරවමව ම තරේභව දිනය සහ අවසොන දිනය
o පරොයත්තතො/අතනයෝනය සේෙන්ධ්වේ
o එක් එක් ක්රිරයොවොරවේ සඳහො අවශය සේපත්
o ඉතො වැදගත් සිද්ධි සහිත දින
o සැකැස්ම තවතරහි සිදු විය හැකි අවදොනේ සහ එම අවදොනේ අවම වළ හැකි තවොරය
o ගොන්්ට සටහන්(Gantt charts)
 වයොපෘතියක් සඳහො සරක පේොතයෝගිව අවශයතොවක් හුනනො ගැනීම
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වයොපෘති තයොජනොව
o තයෝජනොව පිළිතයළ කිරීම
o අනුමත වරවො ගැනීම
වයොපෘති සාවිධ්ොනය
o වයොපෘතිය සඳහො අදොළ තක්ඛන ගෙයො කිරීම(වයොපෘති තෆෝක්යරය )
o සිදුවිය හැකි අනතුරුවකින් එම තක්ඛන තරක්ෂො කිරීම
o පොර්ශ්වවරුවන් සමී සන්නිතේදනය
o පේගතිය වොර්තො කිරීම
o පේගති සමොතකෝචනය
වයොපෘතියව පියවර
o මූකිව විමර්ශනය
o ශවයතො අධ්යයනය
o අවශයතො විශ්තක්ෂණය
o සැකසුේ කිරීම
o තක්තනය/ක්රමමතක්ඛනය කිරීම
o පද්ධ්ති පරීක්ෂොව
o තක්ඛනගත කිරීම
වයොපෘතිය ඉදිපතපත් කිපතම සහ එය විදහො දැක්වීම

විතශ්ෂ අවධ්ොනය තයොමු විය යුතු සාවක්ප හො වදන් :
 වයොපෘතිතය් ස්වභොවය සහ අරමුණු
 පොර්ශ්වවරුතවෝ (පපතශීකවයින්, සාවර්ධ්නවරුවන්, වළමනොවරුවන්,… තදිහු) සහ
ඔවුන්තග් භලියවො
 වයොපෘතිය ක්රිරයොවට නැාවීම මගින්, වයොපෘතිය හුනනො ගැනීතේ පටන් අවසොනය දක්වො
පියවර, සැකසුේ වළ යුතු ෙව
 පද්ධ්තිය සැකසුේ කිරීම සහ සාවර්ධ්නය කිරීමට තපර අවශයතොව හුනනො ගැනීම, ශවයතො
අධ්යයනය ,තයෝජනොවක් ඉදිපතපත් කිරීතේ අවශයතොව
 වයොපෘති වළමනොවරණතය් සෑම පියවරවම ඇති වැදගත්වම හො පරමොර්ථය අවතෙෝධ්ය
 වයොපෘතියව අත්දැකීේ: ගැටලුව/අවශයතොව හුනනො ගැනීම, ශවයතො අධ්යයනය, අවශයතො
රැස් කිරීම හො අවශයතො විශ්තක්ෂණය, පද්ධ්ති සැකසුම, පද්ධ්ති සාවර්ධ්නය, පරීක්ෂො කිරීම
සහ තත්ත්ව සහතිව කිරීම, ක්රිරයොත්මව කිරීම (තදර්ශනය)
 ගැටලුව/අවශයතොව හුනනො ගැනීම, ශවයතො අධ්යයනය, අවශයතො රැස් කිරීම හො අවශයතො
විශ්තක්ෂණය, පද්ධ්ති සැකසුම, පද්ධ්ති සාවර්ධ්නය, පරීක්ෂො කිරීම සහ තත්ත්ව සහතිව
කිරීම, ක්රිරයොත්මව කිරීම
පොයේ සැකසුේ සදහො සපතදස් :
 වයොපෘතිතය් ස්වභොවය සහ අරමුණ පිළිෙඳ ව සොවච්ාො වරන්න (වොකච්තේද 1)
 පොර්ශ්වවරුවන්තග්
(පපතශීකවයන්,
සාවර්ධ්නවරුවන්,
වළමනොවරුවන්,…
තදින්තග්) භලියවො සහ එක් එක් පොර්ශවවරුවන්තග් සොමූහිව පේයත්නය හරහො
වයොපෘතියක් සොර්ථව වර ගැනීම පිළිෙඳව සොවච්ාො වරන්න (වොකච්තේද 2)
 වයොපෘතිතය් පියවර පිළිෙඳ ව විස්තර වර සහ සොවච්ාො වරන්න: ගැටලුව/අවශයතොව හුනනො
ගැනීම, ශවයතො අධ්යයනය, අවශයතො රැස් කිරීම හො අවශයතො විශ්තක්ෂණය, පද්ධ්ති
සැකසුම, පද්ධ්ති සාවර්ධ්නය, පරීක්ෂො කිරීම සහ තත්ත්ව සහතිව කිරීම, ක්රිරයොත්මව කිරීම
(තදර්ශනය) (වොකච්තේද 2)
 සිසුන්තග් සදොහරණ සොවච්ාො කිරීතමන්, සුදුසු වයොපෘති මොතෘවොවක් තසොයො ගන්තන්
තවතස්දැයි සිසුන්ට සපතද්ස් තදන්න



පහත සඳහන් එක් එක් පියවර අනුව තතෝරොගත් මොතෘවොව යටතත් වයොපෘතිය සිදු වරවන්න:
ගැටලුව/අවශයතොව හුනනො ගැනීම, ශවයතො අධ්යයනය, අවශයතො රැස් කිරීම හො අවශයතො
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විශ්තක්ෂණය, පද්ධ්ති සැකසුම, පද්ධ්ති සාවර්ධ්නය, පරීක්ෂො කිරීම සහ තත්ත්ව සහතිව
කිරීම, ක්රිරයොත්මව කිරීම
වයොපෘතිතය් තවෘති සහ වොර්තො තවෘති හුනන්වො තදන්න
තයෝජනොව: මොතෘවොව, ගැටලුව/අවශයතොව හුනනො ගැනීම, ශවයතො අධ්යයනය (විභවය
විසුනේ සහ තහොඳ ම විසුනම), විසුනේ විස්තර
වොර්තොව: මොතෘවොව, විසුනතේ සාක්ෂිප්තය, පද්ධ්ති විශ්තක්ෂණය, පද්ධ්ති සැකසුේ, තවටි
තක්ත ඛ්ඩයයන් සමී පද්ධ්ති සාඝරවටවතය් විස්තරය, පරීක්ෂණ දත්ත සහ අනුරූප නිමැවුම
තම වයොපෘතිය සමර්පණ වදො ඇසුපතන් සහ සොරොාශගත වරන කද වොර්තොවක්(පිටු 4 - 6)
ඇසුපතන් පිළිතයළ වරවන්න
තම වයොපෘතිය ඉදිපතපත් වරවන්න

ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සදහො සපතදස් :
 සිසුන්ට වයොපෘති තයෝජනො කිහිපයක් ඉදිපතපත් කිරීමට සකස්වො, ඔවුන්ට සුදුසු වයොපෘති
මොතෘවොවක් තසොයො ගැනීමට සකස්වන්න
 සිසුන් තම වයොපෘති තයෝජනොව තයොමු වර, එය පන්තියට සහ ම්ඩයකයවට තවටිතයන්
ඉදිපතපත් වළ යුතු ය.( ඒ සඳහො තම පොසතක්, ICT ගුරුවරයො සමී තවනත් ගුරුවරුන්
එක්තවතනවුතග් තහෝ තදතදතනවුතග් සහතයෝගය සිසුන්ට කෙො ගත හැකි ය)
 පහත සඳහන් එක් එක් පියවර අනුව තතෝරොගත් මොතෘවොව සඳහො වයොපෘති සිදු කිරීමට
සකස්වන්න: ගැටලුව/අවශයතොව හුනනො ගැනීම, ශවයතො අධ්යයනය, අවශයතො රැස් කිරීම
හො අවශයතො විශ්තක්ෂණය, පද්ධ්ති සැකසුම, පද්ධ්ති සාවර්ධ්නය, පරීක්ෂො කිරීම සහ
තත්ත්ව සහතිව කිරීම, ක්රිරයොත්මව කිරීම
 පන්තිය සහ ම්ඩයකය ඉදිපතතය්, තම වයොපෘතිය සමර්පණ වදො ඇසුපතන් ඉදිපතපත් වරවීමට
සකස්වන්න
(ඒ සඳහො තම පොසතක්, ICT ගුරුවරයො සමී තවනත් ගුරුවරුන් එක්තවතනවුතග් තහෝ
තදතදතනවුතග් සහතයෝගය සිසුන්ට කෙො ගත හැකි ය)
 තම වයොපෘතිතය් සොරොාශගත වරන කද වොර්තොවක් (පිටු 4 - 6) ගුරුවරයො තවත කෙොදීමට
සකස්වන්න
ගුණොත්මව තයදවුේ:
 පපතගණව
 ෙහුමොධ්ය පේක්තෂ්පවය (Multi media projector)
 අවශය මෘදුවොාග
 නියැදි වයොපෘති, වයොපෘති තයෝජනො, වයොපෘති වොර්තො
 සමර්පණ

English-Sinhala-Tamil Glossary

115

No

English

Sinhala

Tamil

1.

abstract model

වියුක්ත තවෘතිය

fUj;jpay; khjpup

2.

acceptance testing

පේතිගහ
ේ ණ පරීක්ෂොව

Vw;Gr; Nrhjid

3.

access privilege

පේතේශවීතේ වරපේසොදය

mZfy; cupik

4.

agile model

සුචකය තවෘතිය

RWRWg;G khjpup

5.

alternate key

විවක්ප යතුර

khw;Wr; rhtp

6.

American Standard
Code for Information
Interchange (ASCII)

තතොරතුරු හුවමොරුව සඳහො වූ
ඇමපතවොනු සේමත තක්තය

jfty;
,ilkhw;Wf;fhd
mnkupf;f epak
tpjpf;Nfhit

7.

amplitude

විස්තොරය

tPr;rk;

8.

amplitude modulation

විස්තොර මූර්ානොව

tPr;rg; gz;Ngw;wk;

9.

analog

පේතිසම

xg;Gik

10.

anchor

රැඳවුම

epiy epWj;jp

11.

application layer

අනුපත
ේ යෝග ස්ථරය

gpuNahf mLf;F

12.

architecture

නිර්ියතය

fl;likg;G

13.

arithmetic and logical
unit (ALU)

අාව ගණිත හො තොර්කිව
ඒවවය

vz;fzpj kw;Wk; ju;f;f
myF

14.

array

අරොව

mzp

15.

artificial intelligence

වෘතිම ෙුද්ධිය

nraw;if Ez;zwpT

16.

Affective computing

ෙුද්ධිමත් සහ චිත්තතේගී
පපතගණනය

Ez;zwpT
czu;jpwd;kpf;f
fzpj;jy;

17.

associative law

සාඝරවටන නයොය

$l;L tpjp

18.

attenuation

වැහැරීම/හොයනය

neha;ik

19.

attribute

සපකැකිය /ගුණය/ සපකක්ෂණය gz;Gfs;

20.

authoring tool

සේපොදන තමවකම

gilg;ghf;ff; fUtp

21.

Automated Teller
Machine (ATM)

ස්වයාවෘත මුදක් ගනුතදනු
යන්තේය

jhdpaq;fpg; gzk;
ifahs;; ,ae;jpuk;

22.

autonomous

ස්වයාපොකව/
ස්වතන්තේ/ස්වොයත්ත

RahjPd
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23.

axiom

ස්වසිද්ධිය/පේතයක්ෂය

ntspg;gil cz;ik

24.

backups

සපස්ථ

fhg;ngLj;jy;

25.

bandwidth

වකොප පළක/ෙඳස් පළක

gl;il mfyk;

26.

batch processing

වෝඩය සැවසුම

njhFjp
Kiwtopahf;fk;

27.

big data

මහො දත්ත

ngupa juT

28.

binary

ද්විමය

Jtpjk;> ,Ukk;

29.

binary coded decimal
(BCD)

ද්වීමය තක්තිව දශමය

,Ukf; FwpKiw jrkk;

30.

bio-inspired computing

දජව තපේපත
් ත පපතගණනය/
දජව අනුතපේ්පතත පපතගණනය

capupay; cs;sPu;g;Gf;
fzpg;G

31.

bit coin

බිටු වොසි

Ez;fld; gzk;
nrYj;jy;

32.

bitwise

බිටු අනුසොපතත

gpl; thup

33.

bitwise logical
operation

බිටු අනුසොපතත තොර්කිව
තමතහයුේ

gpl; thup jHf;fr;
nraw;ghL

34.

black box testing

වොක මාජුසො පරීක්ෂොව

fWg;Gg;ngl;br; Nrhjpg;G

35.

blogging

තව සටහනය

tiyg;gjptply;

36.

boot–up

පේතේශනය

njhlq;Fjy;

37.

broadcasting

විවොශනය

njhiygug;gy;

38.

browsing

අතපතක්සීම

NkNyhly;

39.

bubble sort

ෙුෙුළු තත්රීම/ යො-සැසුනේ
තත්රීම

Fkpop tifg;gLj;jy;

40.

built-in

තුළෙැඳි / තිළැකි

cl;nghjpe;j

41.

business process reengineering (BPR)

වයොපොර ක්රිරයොවකිතය් පේති
ඉාජිතන්රුවරණය

tzpf nray;Kiw
kPs;fl;likg;G

42.

candidate key

නිරූපය යතුර

gpujpepjpj;Jtr; rhtp

43.

cardinality

ගණනීයතොව

vz;zsit

44.

cathode ray tube (CRT) වැතතෝය කිරණ නකය

fNjhl;Lf; fjpu; Foha;

45.

central processing unit
(CPU)

kj;jpa nraw;ghl;L
myF

මධ්ය සැවසුේ ඒවවය
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46.

characteristics

ගති කක්ෂණ / ස්වකක්ෂණ

rpwg;gpay;Gfs;

47.

check box

සකවුණු තවොටුව

rupghu;g;Gg; ngl;b

48.

client-server model

තස්වො තයෝජව-තස්වො දොයව
තවෘතිය

Nritg; gadu; khjpup

49.

clock

ස්පන්දවය

fbfhuk;

50.

cloud computing

වකොවුළු පපතගණනය

Nkff; fzpik

51.

coaxial cable

සමක්ෂව තක්ෙකය

Xur;R tlk;

52.

code editor

තක්ත සාස්වොරව

FwpKiw njhFg;gp

53.

comment

විවරණය

tpsf;ff; Fwpg;G

54.

commutative law

නයොයතද්ශ නයොය

gupkhw;W tpjp

55.

compact disc

සුසාහිත ි ස්වය

Xspapay; tl;L

56.

compatibility

ගැළපුම

nghUe;Jif

57.

compiler

සේපොදවය

njhFg;ghd;

58.

component

සාරචවය

$W

59.

composite key

සායුක්ත යතුර

$l;Lr; rhtp

60.

constant

නියතය

khwpyp

61.

content management
system (CMS)

අන්තර්ගත වළමනොවරණ
පද්ධ්තිය

cs;slf;f
Kfhikj;Jt Kiwik

62.

context switching

සන්දර්භ සුවිචනය

re;ju;g;g epiykhw;wy;

63.

contiguous allocation

යොෙද විභොජනය

mLj;jLj;jhd xJf;fPL

64.

control structure

පොකන වඳහය

fl;Lg;ghl;Lf; fl;likg;G

65.

control unit (CU)

පොකන ඒවවය

fl;Lg;ghl;lyF

66.

credit card

ණයපත

fldl;il

67.

customization

අභිරුචිවරණය

jdpg;gadhf;fy;

68.

data

දත්ත

juT

69.

data and control bus

දත්ත සහ පොකන පථ

juTk; fl;Lg;ghl;Lg;
ghl;ilAk;

70.

database management

දත්ත සමුදොය වළමනොවරණ
පද්ධ්ති

juTj;js Kfhikj;Jt
Kiwik
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system )DBMS)
71.

data definition
language ( DDL)

දත්ත නිර්වචන භොෂොව

juT tiuaiw nkhop

72.

data dictionary

දත්ත ශ දතවෝෂය

juT mfuhjp

73.

data flow diagram

දත්ත ගැකේ සටහන

juT gha;r;ry; tiuglk;

74.

data flow model
(DFM)

දත්ත ගැකේ තවෘතිය

juT gha;r;ry; khjpup

75.

data link layer

දත්ත සෙැඳි ස්ථරය

juT ,izg;G mLf;F

76.

data manipulating
language ( DML)

දත්ත හැසුරුේ ෙස

juT ifahsy; nkhop

77.

data migration

දත්ත පර්යටනය

juT ngau;r;rp

78.

debugging

නිතදොස් කිරීම

tO ePf;fy;

තරණ සහොය පද්ධ්ති

jPu;khd cjT Kiwik

79.

decision support
system (DSS)

80.

declarative

පේවොශොත්මව

mwptpg;G

81.

default values

තපරනිිය අගය

,ay;Gepiy kjpg;G

82.

defragmentation

පේතිඛ්ඩයනය

Jzpf;if ePf;fy;

83.

demodulation

විමූර්ානය

gz;gpwf;fk;

84.

device

සපොාගය / සපක්රමමය

rhjdk;

85.

device driver

සපොාග ධ්ොවව මෘදුවොාග

rhjdr;; nrYj;jp

86.

digital

අාකිත

,yf;f Kiw

87.

digital camera

අාකිත වැමරොව

,yf;fKiwg; glf;fUtp

88.

digital economy

අාකිත තර්කාවය

,yf;fKiwg;
nghUshjhuk;

89.

digitizer

සාඛයොාවවය

,yf;fkhf;fp

90.

direct implementation

සෘජුස්ථොපනය

Neub mKyhf;fk;

91.

disk formatting

තැටි/ි සව හැයසේ ගැන්වීම

tl;L tbtikg;G

92.

distortion

විවෘතිය

jpupG

93.

distributive law

විඝරවටන නයොය

gq;fl
P ;L tpjp

119

94.

document flow
diagram

තක්ඛන ගැකේ සටහන

Mtzg; gha;r;ry;
tiuglk;

95.

domain

වසම

Ms;fsk;

96.

domain name server
(DNS)

වසේ නොම තස්වොදොයවය

Ms;fsg; ngau;
Nritafk;

97.

domain name system
(DNS)

වසේ නොම පද්ධ්තිය

Ms;fsg; ngau;
Kiwik

98.

dynamic host
configuration protocol
(DHCP)

ගතිව ධ්ොරව පොකන නියමොවකිය khWk; tpUe;Njhk;gp
cs;sikT newpKiw

99.

dynamic web page

ගතිව තව

පිටු

,af;Fepiy
tiyg;gf;fk;

100. e-commerce

විදරත් වොනිජයය

kpd; tu;j;jfk;

101. economical feasibility

තර්කාව ශවයතොව

nghUshjhur;
rhj;jpag;ghL

102. elementary process
description)EPD)

මුකිව ක්රිරයොවකි විස්තරය

mbg;gilr; nra;Kiw
tpgupg;G

103. e-market place

ඉ-තවළඳ තපොළ

,yj;jpudpay; re;ij
,lk;

104. encryption

ගුප්ත තක්තනය

kiwFwpahf;fk;

105. enterprise resource
planning system
(ERPS)

වයවසොය සේපත් සැකසුේ
පද්ධ්තිය

epWtd %yts
jpl;lkply; Kiwik

106. entity

භලතොර්ථය/අභිභත
ල ත්වය/සත්තොව epiynghUs;

107. entity identifier

භලතොර්ථ/අභිභත
ල ත්වය
හුනන්වනය

epiynghUs;;
milahsq;fhl;b

108. entity relationship(ER)
diagram

භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො
රූපසටහන

epiynghUs;
cwTKiw ml;ltiz

109. executable

ක්රිරයොත්මව වළ හැකි

,af;fj;jF

110. executive support
system (ESS)

විධ්ොයව සහොය පද්ධ්තිය

epiwNtw;W cjT
Kiwik

111. expert system

විතශ්ෂඥ පද්ධ්තිය

epGzj;Jt Kiwik

112. extended binary coded
decimal interchange

විස්තෘත ද්වීමය තක්තව දශම

ePbj;j Jtpj FwpKiw
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cod (EBCDIC)

jrk ,lkhw;wf; Fwp

113. extended entity
relationship (ER)
diagram

විස්තෘත භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො
රූප සටහන

tpupthf;fg;gl;l
epiynghUs;
cwTKiw ml;ltiz

114. feasibility study

ශවයතො අධ්යයනය

rhj;jpag;ghL fw;if

115. feedback loop

පේතිතපෝෂණ ලුපය

gpd;D}l;ly; tisak;

116. fetch-execute cycle

තහරණ-ක්රිරයොවරවුේ චක්රමය

jUtpg;G epiwNtw;Wr;
Row;rp

117. fiber optic

පේවොශ තන්තු

,io xspapay;

118. file

තගොනුව

Nfhg;G

119. file hierarchy

තගොනු ධ්ුරොවකිය

Nfhg;G gbepiy

120. firewall

ගිනි පවුර

jPr;Rtu;

121. normal form

පේථම පේමත අවස්ථොව

,ay;ghf;fy; tbtk;

122. fixed internal hard disk

අචක අභයන්තර දෘඪ තැටි

epiyahd cs;sf
td;jl;L

123. flash memory

සැණ/ ක්ෂණිව මතවය

gspr;rPl;L epidtfk;

124. flash memory card

සැණ/ ක්ෂණිව මතව පත

gsPr;rpl;L epidtf
ml;il

125. flat file system

ඒව තගොනු පද්ධ්තිය

rkjsf; Nfhg;G
Kiwik

126. flip-flop

පිළි-තපොළ

vO-tpO

127. float

ඉපුකිම/ඉපිකම

kpjit

128. floppy disk

නමය තැටිය

nefpo; tl;L

129. flow chart

ගැකේ සටහන

gha;r;rw; Nfhl;Lg;glk;

130. folder

තගොනු ෙහලුම

Nfhg;Giw

131. foreign key

තගන්තුව යතුර

me;epar;rhtp

132. formatting

හැයසේ ගැන්වීම

tbtikj;jy;

133. frame

රොමුව

rl;lfk;

134. frequency modulation

සාඛයොත මූර්ානය

mjpu;ntz; gz;Ngw;wy;

135. full adder

පූර්ණොවකවය

KOikf; $l;b
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136. function

ශේත
ි ය / වොර්යය

rhu;G

137. functional dependency

වොර්ය ෙද්ධ් පරොයත්තතොව

nray; rhu;Gepiy

138. functional requirement

වොර්ය ෙද්ධ් අවශයතොව

nray;gL Njit

139. quantum computing

ක්තවොන්ටේ පපතගණනය

nrhl;L fzpg;G
mbg;gil

140. gateway

තදොරටු මී / වොසක් ද්වොරය
/වොහක්තදොර

Eiothapy;

141. genetic algorithm

සහජ ඇක්තගොපතදමය

kugZ topKiw

142. geographical
information
system(GIS)

භලතගෝකය තතොරතුරු පද්ධ්තිය
/ියහිතැන් තතොරතුරු පද්ධ්තිය

Gtpapay; jfty;
Kiwik

143. graph plotter

පේස්තොර කවුණුවරණය

gltiuap

144. graphic tablet

චිතේවලකවය

tiutpay; tptukhf;fp

145. grid computing

ජොකව පපතගණනය

Nfhl;Lr;rl;lff; fzpik

146. guided media

නියමු මොධ්ය

topgLj;jg;gl;l Clfk;

147. half adder

අර්ධ්ොවකවය

miu $l;b

148. hand trace

හස්තොනුතර්ඛනය

ifr; RtLfs;

149. hard disk

දැි  තැටිය / දෘඪ ි ස්වය

td;jl;L

150. hardware

දෘඪොාග

td;nghUs;

151. hexadecimal

ෂඩ් දශමය

gjpdWkk;

152. hierarchical model

ධ්ූරොවකි තවෘතිය

gbepiy khjpup

153. host

සත්වොරවය

tpUe;Njhk;gp

154. hub

නොභිය

Ftpad;

155. human operator

ියනිසක්රිර
් යොවරුතවෝ

kdpj ,af;Fgtu;

156. hybrid approach

තදමුහුන් පේතේශය

fyg;G mZfy;

157. hyperlink

අධිසේෙන්ධ්වය

kP ,izg;G

158. Integrated circuits ( IC) අනුවකිත පපතපථ

xUq;fpize;j Rw;W

159. icon

නිරූපවය

rpW glk;

160. identity

සර්වසොමය

milahsk;
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161. image

රූපය

gbkk;

162. imperative

විධ්ොනොත්මව

fl;lis

163. incremental

වර්ධ්නොත්මව

VWkhd> mjpfupg;G

164. indexed allocation

අනුක්රමියව විභොජනය

Rl;b xJf;fPL

165. information

තතොරතුරු

jfty;

166. inkjet printer

තන්ත විදුේ මුද්රඅවය

ikj;-jhiumr;Rg;nghwp

167. instant messaging

ක්ෂනිව පණිවුය යැවීම

cldbr; nra;jpaply;

168. integrated development සතමෝධ්ොනිව
environment)IDE)
සාවර්ධ්න පපතසරය

xUq;fpize;j tpUj;jp
R+oy;

169. integration test

අනුවකන පරීක්ෂණය

xUq;fpize;j Nrhjpg;G

170. intelligent and
emotional computing

ෙුද්ධිමත් සහ චිත්තතේගී
පපතගණනය

Ez;zwpTk;
czu;jpwDkpf;f
fzpj;jy;

171. interface

අතුරු මුහුණ

,ilKfk;

172. internet service
provider( ISP)

අන්තර්ජොක තස්වය සපයන්නො

,izar; Nrit
toq;Fdu;

173. interpreter

අර්ථවිනයොසවය

nkhopkhw;wp

174. interrupt

අතුරු බිුනම

,ilA+W

175. intranet

අන්ත:ජොකය/ අන්තතෝජොක

mftpizak;

176. internet of things (IoT)

සොර්ව ද්රඅවය අන්තර්ජොකය/
සෙැඳි ද්රඅවය අන්තර්ජොකය

nghUl;fspd; ,izak;

177. iteration

පුනර්වරණය

kPs; nray;

178. karnaugh map

වොතනෝ සිතියම

fhNdh tiuglk;

179. knowledge
management system(
KMS)

දැනුේ වළමනොවරණ පද්ධ්තිය

mwpT Kfhikj;Jt
Kiwik

180. large scale integration
(LSI)

විශොක පපතමොණතය් අණුවකනය

ghupa msT
xUq;fpizg;G

181. latency

පමොව/ගුප්තතොව

kiwepiy

182. least significant

අයුමතවතසසි

rpWk kjpg;G
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183. legend

විස්තර පො ය

Fwp tpsf;fk;

184. life cycle of data

දත්ත ජීවන චක්රමය

juT tho;f;if tl;lk;

185. light emitting
diode(LED) display

තතකෝව විතමෝචව දිතයෝය
සන්දර්ශවය

xspfhYk; ,Uthapj;
jpiu / xsp ckpOk;
,U Kidak;

186. linked allocation

සෙැඳි විභොජනය

,izg;G xJf;fPL

187. linker

සන්ධ්ොරවය

,izg;gp

188. liquid crystal display(
LCD)

ද්රඅවස්ලටිව සන්දර්ශවය

jputg;gspq;Ff; fzpdpj;
jpiu

189. list

කැයිස්තුව

gl;bay;

190. liveware

ජීවොාග

capu; nghUs;

191. local publishing

ස්ථොනීය පේසිද්ධ් කිරීම

cs;sf ntspaPL

192. local area network
(LAN)

ස්ථොනීය පේතද්ශ ජොකය

,lj;Jup tiyaikg;G

193. logic gate

තොර්කිව ද්වොරය

ju;f;fg; gliy

194. Logical Data
Modeling( LDM)

තොර්කිව දත්ත තවෘතිවරණය

ju;f;fj; juT
khjpupAUthf;fy;

195. logical data structure

තොර්කිව දත්ත වරහය

ju;;ff
; j; juTf;
fl;likg;G

196. logical design tools

තොර්කිව සැකසුේ තමවකේ

ju;f;f tbtikg;Gf;
fUtp

197. looping

ූ පනය

tisa tuy;

198. machine code

යන්තේ තක්තය

,ae;jpuf; FwpaPL

199. machine-machine
coexistence

යන්තේ-යන්තේ සහපැවැත්ම

,ae;jpu- ,ae;jpu
xUq;fpUj;jy;;

200. magnetic ink character
reader( MICR)

චුේෙකිත තන්ත අනු කවුණු
කියවනය

fhe;j ik vOj;JU
thrpg;ghd;;

201. magnetic stripe reader

චුේෙව තරු කියවනය

fhe;jg;gl;b thrpg;ghd;

202. magnetic tape

චුේභව පටිය

fhe;j ehlh

203. malware

අනිශ්

jPk;nghUs;

204. management
information system

වළමනොවරණ තතොරතුරු
පද්ධ්තිය

මොදුවොාග
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Kfhikj;Jt jfty;
Kiwik

(MIS)
205. man-machine
coexistence

ියනිස-් යන්තේ සහපැවැත්ම

kdpjd; - ,ae;jpuk;
xUq;fpUj;jy;;

206. media access control
(MAC)

මොධ්ය පේතේශ පොකව

Clf mZfy;
fl;Lg;ghL

207. memory management
unit) MMU)

මතව වළමනොවරණ ඒවවය

epidtf Kfhikj;Jt
myF

208. mesh topology

ෙැඳි ස්ථකවය

fz;zp ,lj;jpay;

209. microprocessor

ක්ෂුද්රඅ සවසනය

Ez;nrayp

210. microwave

ක්ෂුද්රඅ තරාග

Ez;ziy

211. mini disk

වුයො තැටිය

rpW tl;L

212. mobile computing

ජාගම පපතගණනය

nry;yplf; fzpik

213. mobile marketing

ජාගම අතළවිවරණය

nry;yplr;
re;ijg;gLj;jy;

214. modularization

තමොි යුකවරණය

$W epiyahf;fk;

215. modulation

මූර්ජනය

gz;Ngw;wk;

216. most significant

වැි ම තවතසසි

mjpAau; kjpg;G

217. mother board

මවු පුවරුව

jha;g;gyif

218. multi agent systems

ෙහු වොරව පද්ධ්ති

gy;Kftu; Kiwik

219. multi user-multi task

ෙහු පපතශීකව -ෙහු වොර්යය

gw;gadu;-gw;gzp

220. multi-core processors

ෙහු හර සවසන

gy;fU nrayp

221. multimedia objects

ෙහු මොධ්ය වස්තු

gy;Y}lf nghUs;

222. multiplexer

ෙහු පථවොරවය

gy;Nru;g;gp

223. multiplexing

ෙහු පථවරණය

gy;Nru;g;G

224. multiprocessing

ෙහු සැවසුම

gd;Kiwtopahf;fp

225. multitasking

ෙහුවොර්ය කිපතම

gw;gzp

226. multi-threading

ෙහු-අනුක්රිරයොයනය

gy; nray;$W

227. nature inspired
computing

පේවෘති තපේ්පතත පපතගණනය/
පේවෘති අනුතපේ්පතත පපතගණනය

,aw;if cs;sPu;g;Gf;
fzpg;G
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228. nested loop

නීි ත ූ පය

ePbj;j tisak;

229. network addresses
translating (NAT)

ජොක තයොමු පපතවර්තනය

tiyaikg;G Kftup
ngau;g;G

230. network architecture

ජොක නිර්ියතය

tiyaikg;Gf;
fl;likg;G

231. network layer

ජොක ස්ථරය

tiyaikg;G mLf;F

232. network model

ජොක තවෘතිය

tiyaikg;G khjpup

233. neural network

ස්නොයුව ජොකය

euk;gpay; tiyaikg;G

234. non-functional
requirement

වොර්යෙද්ධ් තනොවන අවශයතොව

nray;rhuhj; Njitfs;

235. normalization

පේමතවරණය

,ay;ghf;fy;

236. null

අභිශන
ල ය

ntw;W

237. object code

වස්තු තක්ත/

nghUs; Fwp

238. object oriented

වස්තු නැඹුරු / පොදව

nghUs; Nehf;Fila

239. object- relational
model

වස්ත-ු සේෙන්ධ්ව තවෘතිය

nghUs; cwTepiy
khjpup

240. octal

අෂ්ටමය

vz;kk;

241. office automation
system )OAS)

වොර්යොක ස්වයාවරණ පද්ධ්තිය

mYtyfj; jd;dpaf;f
Kiwik

242. offline

මොර්ග අපගත/ මොර්ගගත
තනොවන

njhluW epiy

243. one’s compliment

එතවහි අනුපූරවය

Xd;wpd; epug;gp

244. online

මොර්ගගත

njhluwh epiy

245. open source

විවෘත මූකොශේ

jpwe;j %yk;

246. operational feasibility

තමතහයුේ ශවයතොව

nraw;ghl;Lr;
rhj;jpag;ghL

247. operator category

වොරව පේවර්ගය

nrayp tif

248. operator precedence

වොරව පේමුඛතො

nrayp Kd;Dupik

249. optical character reader
(OCR)

පේවොශ අණු කවුණු කියවනය

xspapay; vOj;JU
thrpg;ghd;;

250. optical mark reader

පේවොශ කවුණු කියවනය

fhe;j ik vOj;JU
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(OMR)

thrpg;ghd;

251. output

පේතිදොනය

ntspaP;L

252. packet switching

තපොදි හුවමොරුව

nghjp kilkhw;wy;

253. paging

පිටුවරනය

gf;fkply;

254. paradigm

සුසමොදර්ශය/
පේතිමොනය/පේතිරූපය

Nfhl;ghl;Lr; rl;lfk;

255. parallel
implementation

සමොන්තර ස්ථොපනය

rkhe;ju mKyhf;fk;

256. parameter passing

පරොියති යැවීම

gukhdf; flj;jy;

257. parity

සමතොව

rkepiy

258. password

මුර පදය

flTr;nrhy;

259. payment gateway

තගවුේ වොසක් ද්වොරය

gzf; nfhLg;gdT
Eiothapy;

260. periodic refreshing

තවර්ත පේතෙෝධ්වරණය

fhyKiw GJg;gpj;jy;

261. peripheral device

පර්යන්ත සපොාගය / සපක්රමමය

Gwr; rhjdk;

262. phablet

ෆැ ක්ට

ngg;yl;

263. phased implementation

අවධිස්ථොපනය / පියවර
ක්රිරයොත්මවකිරීම

fl;l mKyhf;fy;

264. phase modulation

වකො මුර්ානය

epiy gz;Ngw;wk;

265. phishing

තතුෙෑම

topg;gwpj;jy;

266. physical layer

තභෞතිව ස්ථරය

ngsjPf mLf;F

267. physical memory

තභෞතිව මතවය

ngsjPf epidtfk;

268. pilot implementation

නියොමව ස්ථොපනය / නියොමව
ක්රිරයොත්මව කිරීම

Kd;Ndhb mKyhf;fy;

269. piracy

තචෞරත්වය/ ලු්ඩ නය

fsT

270. pirated software

තචෞර/ලු්ඩඨිත මෘදුවොාග

jpUl;L nkd;nghUs;

271. plagiarism

ගේන්ථ/රචනො තචෞර්යය

fUj;Jj; jpUl;L

272. point to point
connection

ඍජු කක්ෂය සේෙන්ධ්තොව

Xd;Wlndhd;W
,izg;G

273. pointing device

දැක්වුේ සපොාගය

Rl;b rhjdk;
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274. port

තවතවනිය

thapy;> Jiw

275. portable external hard
disk

ජාගම/සුවහනීය ෙොහිර දෘඪ
තැටිය

fhtj;jF Gw td;jl;L

276. portal

ද්වොරය/ තමුඛද්වොරය

tiythry;

277. Point of sale (POS)
machine

විවුණුේ තපොක යන්තේ

tpw;gid ,l ,ae;jpuk;

278. postulate

සපවක්පනය

vLNfhs;

279. power supply

විදුකි සැපයුම/ජව සැපයුම

kpd; toq;fp

280. presence check

තථයතො පරීක්ෂොව

,Uj;jy; rupghu;j;jy;

281. presentation layer

සමර්පන/ඉදිපතපත් කිපතේ ස්ථරය

Kd;itg;G mLf;F

282. primary key

පේොථියව/මුක් යතුර

Kjd;ikr; rhtp

283. primitive data type

පේොථියව දත්ත වර්ගය

G+u;tPfj; juT tif

284. privacy

තපෞද්ගකිවත්වය

me;juq;fk;

285. private key

තපෞද්ගකිව යතුර

gpuj;jpNafr; rhtp

286. process

ක්රිරයොවකිය/ක්රිරයොයනය/ සැවසුම

nray;/
Kiwtopahf;fy

287. process control
block(PCB)

ක්රිරයොයන පොකන ඛ්ඩයය

nray; fl;Lg;ghl;Lj;
njhFjp

288. process management

ක්රිරයොයන වළමනොවරණය

nray; Kfhikj;Jtk;

289. process states

ක්රිරයොයන තත්ත්ව

nray; epiy

290. process transition

ක්රිරයොයන සාක්රමමණය

nray; epiykhwy;

291. product
commercialization

නිෂ්පොදන වොණිජයවරණය

jahupg;G
tu;j;jfkakhf;fy;

292. product of sum (POS)

ඓවයයන්තග් ගුණිතය

$l;Lj;njhifapd;
ngUf;fk;

293. program translator

ක්රමමතක්ඛ පපතවර්තව

nra;epuy;
nkhopngau;g;ghd;

294. proprietary

හිියවේ සහිත

jdpAupik

295. protocol

නියමොවකිය

elg;nghOq;F

296. prototyping

මූකොවෘතිවරණය

%ytif khjpup
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297. proxy server

නිතයෝජන තස්වොදොයවය

gjpyhs; Nritafk;

298. pseudo code

වයොජ තක්තය

Nghypf;Fwp

299. public switch
telephone network
(PSTN)

තපොදු ස්වීච දූරවථන ජොකය

nghJ Mspaplg;gl;l
njhiyNgrp
tiyaikg;G

300. public key

තපොදු යතුර

nghJr; rhtp

301. pulse code modulation

ස්පන්ද තක්ත මූර්ජනය

Jbg;Gf;Fwp gz;Ngw;wk;

302. pulse width modulation ස්පන්ද විතර මුර්ජනය

Jbg;G mfyg;
gz;Ngw;wk;

303. radio button

NubNah nghj;jhd;

විවක්ප තත්රීම

304. random access memory සසේභොවී පේතේශ මතවය
)RAM)

jw;Nghf;F mZfy;
epidtfk;

305. range check

පරොස පරීක්ෂොව

tPr;R rupghu;j;jy;

306. rapid application
development (RAD)

ශීඝරවේ තයදවුේ සාවර්ධ්නය

Jupj gpuNahf tpUj;jp

307. read only memory
(ROM)

ප න මොතේ මතවය

thrpg;G kl;Lk;
epidtfk;

308. real time

තථය වොකිව

epfo;Neuk;

309. record

සපකැකියොන

gjpT

310. redo

නැවත කිරීම

kPsr; nra;

311. redundancy

සමතිපතක්තතොව

kpifik

312. reference model

තයොමු තවෘතිය

tiyaikg;gpd;
fl;likg;G

313. refreshing

පුෙුදු කිරීම

Gj;Japu;g;gpj;jy;

314. register memory

තරජිස්තර මතවය

gjptfk;

315. relational

සේෙන්ධ්ව

njhlu;G> cwTepiy

316. relational model

සේෙන්ධ්ව තවෘතිය

cwTepiy khjpup

317. relational database

සේෙන්ධ්ව දත්ත සමුදොය

cwTepiy juTj;jsk;

318. relational instance

සේෙන්ධ්තො නිදර්ශනය

njhlu;G Kiw
vLj;Jf;fhl;L

129

319. relational schema

සේෙන්ධ්තො පපතපොටිව සටහන

njhlu;G Kiwj; jpl;lk;

320. relationship

සේෙන්ධ්තොවය

njhlu;GKiw

321. remote

දූරස්ථ

njhiy> J}u

322. render

විදැහු

toq;F

323. repeater

පුනර්වථවය

kPsp> kPl;b

324. repetition

පුනරුක්තිය

kPs; nray;

325. reset button

පේතයොරේභ තෙොත්තම

kPsikg;Gg; nghj;jhd;

326. retrieve

සමුද්ධ්රණ

kPsg;ngW

327. return value

පේතයොගමන අගය

jpUk;gy; ngWkhdk;

328. reverse auction

පේතිතවන්තද්සිය

vjpu;khw;W Vyk;

329. ring topology

මුදු ස්ථකවය

tisa ,lj;jpay;

330. router

මා හසුරුව

topg;gLj;jp>
topr;nrYj;jp

331. routing

මා හැසිරවිම

topr;nrYj;jy;

332. scanner

සුපිපතක්සවය

EZF Nehf;fp

333. scheduler

නියමවරණය

xOq;FgLj;jp

334. scope of variable

විචකය පරොසය

khwp nraw;gug;G

335. query

විමසුම

tpdty;

336. selection

තත්රීම

njupT

337. selector

වරවය

Nju;tp> Nju;e;njLg;gp

338. sensor

සාතේදවය

czup

339. sequence

අනුක්රමමය

njhlu;

340. sequential circuit

අනුක්රමියව පපතපථය

njhlu;r; Rw;W

341. sequential search

අනුක්රමියව තසවුම

tupirKiwj; Njly;

342. server

තස්වොදොයවය / අනුගේොහවය

Nritafk;

343. session layer

සැසි ස්ථරය

mku;T mLf;F

344. sharable pool

හුවමොරු පුාජය

gfpujF nghJ ,lk;

345. sign-magnitude

කවුණුවත් පේමොණය / සාකක්ෂිත FwpAila tPr;rsT
130

පපතමොණනය / අාකිත
පපතමොණනය
346. single user-multi task

ඒව පපතශීකව-ෙහු වොර්යය

jdpg;gadu;-gw;gzp

347. single user-single task

ඒව පපතශීකව-ඒව වොර්යය

jdpg;gadu;-jdpg;gzp

348. smart card

සුහුරු වොඩ්පත

#l;bif ml;il

349. smart phone

සුහුරු දුරවථනය

#l;bifj; njhiyNgrp

350. smart system

සුහුරු පද්ධ්තිය

#l;bif Kiwik

351. social networking

සමොජ ජොකවරණය

r%f
tiyaikg;ghf;fy;

352. software

මෘදුවොාග

nkd;nghUs;

353. software agent

මෘදුවොාග වොරව

nkd;nghUs; Kftu;

354. sort

තත්රීම

tupirg;gLj;J

355. source

පේභව

%yk;

356. spiral model

සර්පික තවෘතිය

RUsp khjpup

357. spooling

එතම

Rw;Wjy;

358. Star topology

තොරවො ස්ථකවය

tpd;kd
P ; ,lj;jpay;

359. stepwise refinement

පියවරොවොර පිපතපහදුව

gbKiw ePf;fy;;

360. storage

තචයනය

Nrkpg;G

361. storage allocation

තචයන විභොජනය

Nrkpg;G xJf;fy;

362. stored program concept තචිත ක්රමමතක්ඛ සාවක්පය

Nrkpf;fg;gl;;l nra;epuy;;
vz;zf;fU

363. structure

වරහය

fl;likg;G

364. structure chart

වරහ සටහන

fl;likg;G tiuG

365. structured

වරහගත

fl;likg;Gila

366. structured query
language( SQL)

වරහගත විමසුේ ෙස

fl;likg;G tpdty;
nkhop

367. submit button

තයොමු තෙොත්තම

rku;g;gpj;jy; nghj;jhd;

368. subnet mask

සප ජොක තවරණය

cgtiy kiwKfk;

369. sub-netting

සප-ජොකනය

cgtiyaikg;G
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370. sub-program

සප-ක්රමමතක්ඛය

Jizr; nra;epuy;

371. sum of products (SOP)

ගුණිතයන්තග් ඓවයය

ngUf;fq;fspd;
$l;Lj;njhif

372. supply chain
management

සැපයුේ දොම වළමනොවරණය

tpepNahf
rq;fpypj;njhlu;
Kfhikj;Jtk;

373. swapping

පේතිහරණය

,lkhw;wy;

374. switch

ස්විචය

Msp

375. syntax

වොරව රීති

njhlupay;

376. system development
life cycle(SDLC)

පද්ධ්ති සාවර්ධ්න ජීවන චක්රමය

Kiwik tpUj;jp
tho;f;if tl;lk;

377. table

වගුව

ml;ltiz

378. table check constraint

වගු පරීක්ෂො සාතරෝධ්වය

ml;ltiz rupghu;j;jy;
fl;Lg;ghL

379. tag

සසුකනය

Xl;L

380. Technical feasibility

තොක්ෂණිව ශවයතොව

njhopDl;gr; rhj;jpaf;
fw;if

381. telecommuting

දුරස්ථ සාවොදය / දුර
සන්නිතේදනය

njhiynray;

382. testing strategy

පරීක්ෂණ සපක්රමමය

guPl;rpj;jy; cghak;

383. text and font

පො

සහ අක්ෂර

thrfKk; vOj;JUTk;

384. text formatting

පො

හැයසේ ගැන්වීම

thrf tbtikg;G

385. text input

පො තදොන

thrf cs;sPL

386. normal form

පේමත අවස්ථොව

,ay;ghf;fy; tbtk;

387. thumbnail

සැතවවි රූ

FWk;glk;

388. time division
modulation (TDM)

වොක තෙදුේ මූර්ානය

Neug; gpup;Tg; gz;ghf;fk;

389. time sharing

වොක විභජනය

Neug;gfpu;T

390. timing

වොක ගණනය

Neuf;fzpg;G

391. top down design

මුදුන් බිේ සැකසුම

NkypUe;J fPohd
tbtikg;G
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392. touch pad

ස්පර්ශව සපධ්ොනය / පොදවය

njhL ml;il

393. touch screen

ස්පර්ශව තිරය

njhLjpiu

394. transaction processing
system( TPS)

ගනුතදනු සැවසුේ පද්ධ්තිය

gupkhw;wr; nrayhf;f
Kiwik

395. transitive dependency

සාක්රමොන්ති පරොයත්තතොව

khWk; rhu;G epiy

396. transport layer

පේවොහන ස්ථරය

Nghf;Ftuj;J mLf;F

397. transport protocol

පේවොහන නියමොවකිය

Nghf;Ftuj;J
elg;nghOq;F

398. tuple

සපකැකියොන/තප්කිය

gjpT/epiu

399. twisted pair

ඇඹපත යුගක

KWf;fpa Nrhb

400. two’s compliment

තදතවහි අනුපූරවය

,uz;bd; epug;gp

401. type check

පේරූප පරීක්ෂොව

tif rupghu;j;jy;

402. constraint

සාතරෝධ්නය

fl;Lg;ghL tif

403. ubiquitous computing

සර්වවර්ති තගණනය

vq;Fk; tpahgpj;j
fzpik

404. undo

අතහෝසි කිරීම

nray;jtpu;

405. unguided media

නියමු තනොවන මොධ්ය

topgLj;jg;glhj Clfk;

406. uni-casting

සෘජු සේතපේ්ෂණය

jdpg;gug;gy;

407. unicode

යුනිතවෝඩ්/ ඒවතක්ත

Xw;iwf;Fwp Kiw

408. unique constraint

අනනය සාතරෝධ්වය

jdpj;Jtf; fl;Lg;ghL

409. unit testing

ඒවව පරීක්ෂණය

myFr; Nrhjid

410. universal

සොර්වතේ

nghJ

411. updating

යොවත්වොකන කිරීම

jw;fhyg;gLj;jy;

412. user

පපතශීකව

gadu;

413. user defined

පපතශිකව නිර්වොචිත

gadu; tiuaiw

414. validation

වකාගු කිරීම

nry;Ygbahf;fy;

415. variable

විචකයය

khwp

416. very large scale
integration (VLSI)

ඉතො විශොක පපතමොණතය්
අනුවකිත

kpfg; ngupastpyhd
xUq;fpizg;G
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417. video graphic adapter
(VGA)

ද්රඅශය චිතේව අනුහුරුවුරුව

fhnzhsp tiuap
nghUj;jp

418. virtual community

අතථය පේජොව

nka;epfu; r%fk;

419. virtual memory

අතථය මතවය

nka;epfu; epidtfk;

420. virtual storefront

අතථය තවළඳ පේදර්ශනොගොරය

nka;epfu; filKfg;G

421. waterfall model

දියඇකි තවෘතිය

ePu; tPo;r;rp khjpup

422. wave length

තරාග තයොමය

miy ePsk;

423. web portal

තව ද්වොරය

tiy thry;

424. web server

තව

තස්වොදොයවය

,iza Nritafk;

425. web service provider

තව

තස්වො සැපයුේවරු

,iza Nrit
toq;Fdu;

426. white box testing

ස්තේත මාජුසො පරීක්ෂොව

ntz;ngl;br; Nrhjpg;G

427. world wide
web(WWW)

තකෝව විසිපත වියමන

cyfshtpa tiy

428. uniform resource
locator (URL)

ඒවොවොපත සේපත් නිශ්චොයවය

rPu;ik ts
,Ug;gplq;fhl;b

429. uniform resource
identifier(URI)

ඒවොවොපත සේපත් හුනන්වනය

rPu;ik ts
milahsq;fhl;b
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