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ත ොරතුරු හා සන්නිතේදන  ාක්ෂණය 

10 තරේණිය (2021) 

අ යවශ්ය අන් ්ගත ය (9 iy 10 fY%aKs) 

නිපුණතළලය නිපුණතළ භට්ටභ අන්තර්ගතය ඉතගනුේ ප කළතේද  

1.තතොරතුරු තෝකතේ 
ඳරිගණකයට ඇති 
වහථළනය විභර්නය 
කරයි 

 

 

1.1  ජළතික වාලර්ධනය 
වශළ තතොරතුරු ශළ 
වන්නිතේදන 
තළක්ණ දළයකත්ලය 
වශ ඵඳභ 
විභර්නය කරයි 

● වභළජය තුෂ තතොරතුරු ශළ වන්නිතේදන 

තළක්ණතේ බළවිතය 

[ඉ-රළජයය, කෘෂිකර්භළන්තය, ඉ-තවෞඛ්ය, 

ඉ-ඉතගනුභ, කර්භළන්ත, විතනෝදළවහලළදය, 

ඉ-ලළණිජ 

● අාකිත තඵදුභ (Digital Divide) 

● ඉතක්තරොනික අඳද්රලය තරක්ළකළරීල 

ඵෆශෆර කිරීභ 

● රැකියළ අලවහථළ  

 

● ලෆඩ තෝකතේ විවිධ ක්තේත්ර තුෂ 

තතොරතුරු ශළ වන්නිතේදන 

තළක්ණය බළවිතය විලරණය කරයි 

●  තතොරතුරු ශළ වන්නිතේදන 

තළක්ණය බළවිතතේ වෘණළත්භක 

අා ඳෆශෆදිළි කරයි 

● ලත්භන් වභළජය තුෂ රැකියළ අලවහථළ 

තකතරහි තතොරතුරු ශළ වන්නිතේදන 

තළක්ණය බළවිතය ඳෆශදිළි කරයි 
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1.2 දත්ත තතොරතුරු ඵලට 
ඳරිලර්තනය කිරීතේ 
ඳද්ධතියක් තව 
ඳරිගණකය 
විභර්නය කරයි 

● ඳද්ධතියක වාරචක 

o තදළන 

o වෆකසුභ 

o ප්රතිදළන 

● තතොරතුරු ඳද්ධතියක ප්රධළන 

වාරචක තශ්රතයන් එහි 

ක්රියළකළරීත්ලය විලරණය කරයි 
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1.3 ඳරිගණකතේ ප්රධළන 
වාලර්ධන අලවහථළ 
ශඳුනළ ගෆනීභට එහි 
ඳරිණළභය ගතේණය 
කරයි 

● වකවනතේ තළක්ණය වභග ඳරිගණක 

ඳරිණළභය  

o රික්තක නය (Vacuum tube)  

o රළන්සිවහටරය (Transistor)  

o  වාගෘහිත ඳරිඳථ (Integrated 

circuits): LSIC,VLIC 

● ඳද්ධති ළක්ණිකල ලෆඩි දියුණු වීේ 

o ප්රභළණය  

● ඳරිගණක ඳරිණළභතේ භා වකුණු 

විවහතර කරයි    

● ඳරිණළභය වභග ඳද්ධති 

ළක්ණිකල ලෆඩි දියුණුවීේ 

වළකච්ඡළ කරයි 
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o තේගය 

o ධළරිතළල 

o නිරලදයතළලය 

o කළර්යක්භතළල 

2. ඳරිගණක දෘඩළාග 
තතෝරළතගන බළවිත 
කරයි  
 

2.1 විවිධ ක්රභ බළවිතතයන් 

ඳරිගණක 

ලර්ගීකරණය සිදු කරයි 

● ඳරිගණක ලර්ගීකරණය  

o භශළ ඳරිගණක (Main frame), කුඩළ 

ඳරිගණක( Mini computer ), ක්ෂුද්ර 

ඳරිගණක (Micro computer , සුපිරි 

ඳරිගණක (Supercomputer) 

 o අාකිත (Digital), ප්රතිවභ (analog) වශ 

තදමුහුේ (hybrid) 

● විවිධ ඳන්තිලට අයත් ඳරිගණක 

පිළිඵ තකටිතයන් ඳෆශෆදිළි කරයි 
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2.2 කළර්යය අනුල 

ඳරිගණක පිළිඵ 

ගතේණයක තයතදයි 

 ඳරිගණක ශළ එහි ඳර්යන්ත 

උඳකරණල කළර්යයන් 

o තදළන  

o  වෆකසුේ   
o ප්රතිදළන  
o තචයන 
o  වන්නිතේදනය 

 ගළයළතේ ඳථ (flow paths) වභග 

ඳරිගණක ඳද්ධතිතේ කෆටි වටශන 

● ඳරිගණක ඳද්ධතියක වාඝටක වශ 

ඒලළතේ කළර්ය ශඳුනළතගන විවහතර 

කරයි 

● ඳරිගණක ඳද්ධතිතේ වාඥළ ගෆලීේ 

ඳෆශෆදිළි කරයි 
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2.3 ඳරිශීක අලයතළලය 

අනුල ඳරිගණක වශ 

ඳර්යන්ත  උඳළාග 

තතෝරයි 

● ඳරිගණකය වශ එහි ඳර්යන්ත උඳළාගල 

මලික පිරිවිතර 

 වකවනතේ ප්රරඳය වශ තේගය 

o දෘඩ තෆටිතේ ධළරිතළලය  

o ප්රදර්කතේ පිරිවිතර  

o VGA කළඩ් ඳත වශ බ්ද ඳත 
(sound card) 

o වවේබළවී ප්රතේ භතකතේ 

● තළක්ණික පිරිවිතර ඳදනේ කර තගන, 

ඳරිශීකතේ අලයතළලයන් ශඳුනළ 

ගනියි 
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(RAM) පිරිවිතර 

 ලගකීේ වශතිකය 

 අන්තර්ගත භෘදුකළාග 

 අතවිතයන් ඳසු තවේලය 

2.4 ඳරිගණකයක මලික 

වාරචක ශඳුනළතගන 

ඒලළ ඳරිගණකයට 

වේඵන්ධ කරයි 

● මලික ඳරිගණක වාරචක: යතුරුපුලරුල, 

මසිකය, ඳද්ධති එකකය වශ ප්රදර්කය 

● තකතලණි 

o PS/2 තකතලණිය  

o තශ්රේණිගත තකතලණිය (Serial port)  

o වභළන්තරගත තකතලණිය  (Parallel 

port ) 

o USB තකතලණිය  

o RJ45 තකතලණිය 

o වීඩිතයෝ තකතලණිය (Video port)

  

● ඳරිගණකතේ මලික තබෞතික 

වාරචක විවහතර කරයි 

● ඳරිගණකතේ තකතලණිල කළර්යය 

විවහතර කරයි 
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2.5 ප්රවහත වන්නි  තේදනය 

වශළ, ඳරිගණක 

ජළල ලළසි ශළ අලළසි 

විභවළ ඵයි  

● ඳරිගණක ජළල අලයතළලය 

● ඳරිගණක ජළයක වාරචක 

o ජළ අතුරුමුහුණත් ඳත (NIC) 

o අබයන්තර ශළ ඵළහිර උඳළාග  

o වේතප්රේණ භළධයය 

- රැශෆන් වහිත(guided) :(twisted 

pair, coaxial, fiber optics) 

- රැශෆන් රහිත (unguided)  

o තභොඩභය (MODEM), නළභිය ( 

hub), වහවිචය (switch), භාශසුරුල ( 

router)  

● ඳරිගණක ජළ ප්රරඳ 

o වහථළනීය තඳතදවහ ජළය (LAN) 

o නළගරික තඳතදවහ ජළය (MAN)  

● ජළල අලයතළලය ඳෆශෆදිළි කරයි 

● ජළයක තබෞතික වෆසුභ විවහතර 

කරයි 

● ජළල ලළද වියයන් (issues) 

වළකච්ඡළ කරයි 

● ඳරිගණක ජළ ශරශළ ඳණිවුඩ යලයි 

● ඳරිගණක ජළ ශරශළ වේඳත් තඵදළ 

ශදළ ගනියි 
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o පුලුල් තඳතදවහ ජළය (WAN)   

● ජළකරණතේ ලළසි ශළ අලළසි 

● ඳරිගණක ජළයක් ශරශළ ඳණිවුඩ යෆවීභ 

● වේඳත් තඵදළ ගෆනීභ (භෘදුකළාග, තගොනු 

ඵශලුේ, තගොනු, CD drive, මුද්රකය තදිය 

3. තබෞතික 
ඳරිගණනතේ කුවතළ 
ලෆඩි දියුණු කර ගනියි 

 

3.1 වර අාකිත ඳද්ධති 

ක්රතල්ඛ්ණය කරයි 

(Micro controller 

based kit) 

● වාතේදක ඇසුරින් සිදුතකතරන තදළන 

ශඳුනළ ගෆනීභ වශළ ක්රභතල්ඛ් 

වාලර්ධනය 

● වර වාතේදකල, Actuators ඳළන 

වශළ  ක්රභතල්ඛ් වාලර්ධනය 

● වාතේදක ඇසුරින් සිදුතකතරන 

තදළන ශඳුනළ ගෆනීභ වශළ 

ක්රභතල්ඛ් වාලර්ධනය කරයි 

● වර වාතේදකල, Actuators 

ඳළන වශළ  ක්රභතල්ඛ් වාලර්ධනය 

කරයි 
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4. ඳරිගණක 
ඳද්ධතියක දත්ත 
නිරඳනය ලන වශළ 
බළවිත ලන ක්රභ 
ගතේනය කරයි 

4.1 ඳරිගණක ඳද්ධතියක 

දත්ත නිරඳනය වශළ 

ද්වීභය වාඛ්යළ 

ඳද්ධතිය බළවිත කරයි 

● ඳරිගණකල දත්ත නිරඳනය 

● දවීභය වාඛ්යළ ඳද්ධතිය 

● උඳරිභ වශ අලභ තලතවසි 

බිටුල/වාඛ්යළාකය (Bit/Digit) 

● දත්ත, අලවහථළ තදකකින් නිරඳණය 

කෂ ශෆකි ඵල විවහතර කරයි 

● ධන දභ නිඛි ද්වීභය තකළරතයන් 

නිරඳනය කරයි 
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4.2  විවිධ වාඛ්යළ ඳද්ධති 

අතර ඳරිලර්තනය සිදු 

කරයි 

● වාඛ්යළ ඳද්ධති 

දභය, ද්වීභය, අහටභය, ඩ් දභය 

● වාඛ්යළ ඳද්ධති ඳරිලර්තන ක්රභ (ධන 

නිඛි ඳභණි) 

● වාඛ්යළ ඳද්ධති ඳෆශෆදිළි කරයි 

● දභය වාඛ්යළ, ද්විභය, අහටභය වශ 

ඩ් දභයලට ඳරිලර්තනය කරයි 

● ද්වීභය වාඛ්යළ, දභය, අහටභය  වශ 

ඩ් දභයලට ඳරිලර්තනය කරයි 

● දභය,  අහටභය වශ ඩ් දභය 

වාඛ්යළ ද්වීභයලට ඳරිලර්තනය 

කරයි 
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4.3 දත්ත තචයනතේ 

ධළරිතළලය නිහචය 

කරයි 

● මිනුේ ඒකක: Bit, Byte, Kilobyte, 

Mega Byte, Giga Byte, Tera Byte 

● විවිධ තචයන උඳළාගල 

ධළරිතළලයන්තේ අනුක්රභය: නි ිහිත 

භතකය (Cache memory), වවේබළවී 

● ධළරිතළ ඒකක, ඵයිට අනුවළරතයන් 

විවහතර කරයි 

● විවිධ තචයන උඳළාගල ධළරිතළ 

වවයි   
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ප්රතේ භකනය (RAM), ඳ න භළත්ර 

භතකය (ROM), දළඩ තෆටිය, වාගෘහිත 

තෆටිය (Compact Disk), USB ධළලකය 

4.4 ඳරිගණකල තක්තණ 

ඳද්ධති ගතේණය 

කරයි 

● BCD   

● EBCDIC 

● ASCII 

● Unicode 

● විවිධ තක්තන ඳද්ධති බළවිතළ ලන 

තකළරය ඳෆශෆදිළි කරයි 

● එක් එක් ඳද්ධතිතේ සීභළලන් 

ඳෆශෆදිළි කරයි 
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5. බූලීයළනු තර්කය 
තයොදළතගන තළර්කික 
ද්ලළර පදළයී තව 
බළවිත කරයි 

5.1 මලික තළර්කික 

කළරක ශඳුනළතගන 

ඒලළතේ ක්රියළල ඳශදළ දීභට 

වතයතළ ලගු නිර්භළණය 

කරයි 

● කළරක: AND, OR, NOT, NAND,NOR   

● වතයතළ ලගු ශඳුන්ලළ දීභ (උඳරිභ තදළන 

තුනක් වශළ) 

● තළර්කික ද්ලළරල ක්රියළකළරිත්ලය 

ඳෆශෆදිලි කරයි 

● තළර්කික තභතශයුේ වශළ වතයතළ 

ලගු නිර්භළණය කරයි 
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5.2 බූලියළනු තළර්කික 

වාකල්ඳ බළවිත කර 

එදිතනදළ ජීවිතතේ වර 

ගෆටලුලට විවඳුේ 

තවොයයි 

● වෆඵ ජීවිතතේ වර ගෆටළු විවඳිභ වශළ 

තර්ක  නිර්භළණය 

● බූලියන් තර්කය තයොදළ ගෆනීතභන් 

වර ගෆටළු වශළ විවඳුේ නිරඳනය 

කිරීභ වශළ කෆටි වටශන් (Block 

diagrams) නිර්භළණය කරයි 

● කෆටි වටශන් (Block diagrams) 

තළර්කික වටශන් ඵලට ඳරිලර්තනය 

කරයි 
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6 තභතශයුේ  
ඳද්ධති පදළයි තව 
තයොදළ ගනියි 

6.1 ලර්ගය, කළර්යයන්, 

ලළසි  වශ ගෆටළු 

තශ්රිතල තභතශයුේ 

ඳද්ධති ගතේණය 

කරයි 

● තභතශයුේ ඳද්ධති ලර්ග: 

          ඒක ඳරිශීක - ඵහු ඳරිශීක 
o ඵහු කළර්යය 

o තතය කළ 

o තඵදුනු (distributed) 

● තභතශයුේ ඳද්ධතියක කළර්යයන්: 

ඳරිශීක අතුරුමුහුණත වශ වේඳත් 

කෂභනළකරණය 

o තභතශයුේ ඳද්ධතිතයහි ප්රතිළබ 

● තභතශයුේ ඳද්ධතියක කළර්යයන් 

ඳෆශෆදිලි කරයි 

● තභතශයුේ ඳද්ධතියක උඳතයෝගිතළ 

කළර්යයන් ඳෆශෆදිලි කරයි 
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o තභතශයුේ ඳද්ධතියක උඳතයෝගී 

(utility) කළර්යයන්:  

තකොටවහ කිරීභ (Partitioning) 

තකෘතිකරණය (Formatting), 

ප්රතිබළගිකරණය Defragmentation 

 

6.2 තභතශයුේ ඳද්ධති 

බළවිත කර තගොනු වශ 

තසෝල්ඩර ශසුරුලයි 

● තගොනු ඳද්ධති (file systems)  ශෆඳුන්ලළ 

දීභ 

o ධළලක (drivers) 

o තගොනු ඵශලු (folders) 

o තගොනු වශ එහි දිගුලන් 

o තගොනු වශ තසෝල්ඩර තභතශයුේ 

● තගොනු වශ තසෝල්ඩර කළර්යයන් සිදු 

කරයි: නිර්භළණය, භකළදෆමීභ, 

නෆලත නේ කිරීභ, පිටඳත් කිරීභ 

● අලයතළ අනුල, තල්ඛ්ණ, ඵශලු තුෂ 

වාවිධළනය කරයි 
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7. ලදන් වෆකසුේ 
භෘදුකළාග බළවිතළ කර 

එදිතනදළ ගෆටලු විවයි 

 

7.1 ලදන් වෆකසුේ 

භෘදුකළාගතේ මලික 

ක්ණ ගතේණය කරයි  

● තල්ඛ්ණ නිර්භළණය කිරීභ, විලෘත කිරීභ, 

සුරැකීභ වශ ලවළ දෆමීභ 

● පිටු වෆකසුභ: කඩදළසි ප්රභළණය, භළයිේ, 

දිළනතිය 

● තල්ඛ්න නිර්භළණය කිරීභ, විලෘත 

කිරීභ, සුරැකීභ වශ ලවළ දෆමීභ සිදු 

කරයි 

01 

7.2 ලදන් වෆකසීතේදී 

විවිධ තකෘතිකරණයන් 

බළවිත කරයි 

 

● ඳළ  තකෘතිකරණය 

● රඳ: ඇතුෂත් කිරීභ වශ තකෘතිකරණය 

● ශෆඩත: ඇතුෂත් කිරීභ වශ 

තකෘතිකරණය 

● ලගු: ඇතුෂත් කිරීභ වශ තකෘතිකරණය 

● තයෝගය ඳළ  තකෘතිකරණයන් 

තයොදළ ගනියි 

● රඳ ශෆසිරවීභ ශළ  වර ශෆඩත 

ඇඳීභ සිදු කරයි 

● දත්ත ඇතුෂත් කිරීභට ලගු 

නිර්භළණය කර ලගු වාවහකරණය 

කරයි 

03 

7.3 තල්ඛ්ණ නිලෆරදි කර 

මුද්රණය කරයි 

● අක්ර විනයළවය වශ ලයළකරණ නිලෆරදි 

කිරීභ 

● ඳළ  තවවීභ ශළ  තතද් කිරීභ 

● මුද්රණ යන්ත්රය වශ මුද්රණ විකල්ඳ  

● තල්ඛ්නයක අක්ර විනයළවය වශ 

ලයළකරණ තදෝ නිලෆරදි කරයි 

● අලය වෆකසුේ වහිතල තල්ඛ්න 

මුද්රණය කරයි 

01 
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(පිටඳත් ශළ පිටු ඳරළවය)  තතෝරළගෆනීභ 

7.4 තෆඳෆල් මුසුල (Mail 

Merge)  ඳශසුකභ 

බළවිත කරයි 

● තෆඳෆල් මුසුල බළවිතතේ අලයතළලය 

● තෆඳෆල් මුසුල බළවිත කිරීතේ පියලර 

● තෆඳෆල් මුසුල බළවිතය විවහතර කරයි 

● තෆඳෆල් මුසුල වභඟ වර තල්ඛ්ණ 

නිර්භළණය කරයි 

 

02 

8. ඳෆතුරුේඳත් 
බළවිතතයන් වර   
වාඛ්යළත්භක ගෆටළු 
විවයි 

8.1 ඳෆතුරුේඳතක මලික 

ක්ණ වශ 

කළර්යයන් පිළිඵල 

ගතේණය කරයි 

● ඳෆතුරුේඳත් ශඳුන්ලළ දීභ  

● ඳෆතුරුේඳත් භෘදුකළාගතේ අතුරු මුහුණත 

(GUI) 

● ලෆඩ ඳත්රිකළල, තීරු, තේළි වශ තකෝ 

● ලෆඩ ඳත්රිකළලක වෆරිවෆරීභ 

● විවිධ ලර්ගල දත්ත ඇතුෂත් කිරීභ 

(තල්ඵ, වාඛ්යළ, සත්ර) 

● දභ වහථළන (ලෆඩි කිරීභ වශ අඩු කිරීභ) 

 

 

 

● ඉතක්තරොනික ඳෆතුරුේඳතක 

කළර්යයන් ෆයිවහතුගත කරයි 

● ඳෆතුරුේඳත් භෘදුකළාගතේ අතුරු 

මුහුණතතහි (GUI) විතේළාග ශඳුනළ 

ගනියි 

● ලෆඩ ඳත්රිකළලක තකොටවහ ශඳුනළ 

ගනියි 

● විවිධ ලර්ගතේ දත්ත ඇතුෂත් කර 

වාවහකරණය කරයි 

● අලයතළ අනුල දභ වහථළන වකවයි 

02 

8.2 මලික ගණිතභය 

තභතශයුේ වශ තඳරනිමි 

(Inbuilt)  ශ්රිත 

බළවිතතයන් ගණනයන් 

සිදු කරයි 

● තකෝ ලිපින වශ කළරක බළවිතතයන් 

වර ගණනය කිරීේ (+,  -, *,  /, ^) 

● වර තඳරනිමි (Inbuilt) ශ්රිත 

-SUM, AVERAGE, MAX, MIN, 

COUNT, COUNTA 

● දත්ත තත්රීභ (Sort)  

● මලික කළරක බළවිතතයන් ගණනය 

කිරීේ සිදු කරයි 

● ගණනය කිරීේ ලදී තකෝ තයොමු 

බළවිතළ කරයි 

● ශ්රිත වශ එ හිලළතේ ඳරළමිතීන් ශඳුනළ 

ගනියි 

● ගණනය කිරීේ ලදී මලික තඳරනිමි 

ශ්රිත බළවිත කරයි 

● දත්ත තත්රීභ වශළ ඳෆතුරුේඳත් 

භෘදුකළාග තයිළදළ ගනියි 

03 
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8.3 වළතේක් එතරහි 

නිරතේක් තකෝ 

තයොමු තයෝගය ඳරිදි  

බළවිත කරයි 

● නිරතේක් වශ වළතේක් තකෝ තයොමු ● වළතේක් වශ නිරතේක් තකෝ 

ලිපින තකළර ඳෆශෆදිලි කරයි 

● ගණනය කිරීේ ලදී ඉශත තකළර 

තදකභ සුදුසු තව තයොදළ ගනියි 

01 

8.4 ඳෆතුරුේඳත් බළවිත 

කර ප්රවහතළර භගින් දත්ත 

ඳෆශෆදිලි තව ඉදිරිඳත් 

කරයි 

● ප්රවහතළර: ප්රවහතළර ලර්ගය, ප්රවහතළර ලරණ 

● ප්රවහතළර ලර්ග: 
වහථේබ, තීරු, තර්ඛ්ළ වශ ලට 

● තයෝගය ප්රවහතළර ලර්ගය ශඳුනළ ගනියි 

● වඳයළ ඇති ප්රවහතළර ලර්ග බළවිත කර  

දත්ත ඉදිරිඳත් කරයි 

01 

9 ඉතක්තරොනික 
වභර්ඳණ නිර්භළණය 
කිරීභට භෘදුකළාගය 
බළවිත කරයි 

9.1 ඵහුභළධය බළවිත 

කරමින් පදළයී වභර්ඳණ 

නිර්භළණය කරයි 

● ඳසුබිභ, කදළ පිරිවෆසුභ, කදළ තභෝවහතර 

තලනවහ කිරීභ 

● ඳළ  වශ ඵහුභළධය ඇතුෂත් කිරීභ 

● කදළ පිරිවෆසුභ තකෘතිකරණය 

කරයි 

● ඳළ , රඳ, වීඩිතයෝ වශ බ්ද 

ඇතුෂත් කරයි 

02 

9.2 වභර්ඳණයක 

ගුණළත්භක බළලය ඉශෂ 

නෆාවීභ වශළ සුදුසු 

වජීවිකරණ තයොදයි 

● කදළ වාක්රළන්තිය (slide transition) 

● අභිරුචි වජීවිකරණය (custom 

animation) 

● තයෝගය තිර වාක්රභණ තයොදයි 

● කදළ භත ඇති  ලවහතුන් සුදුසු ඳරිදි    

වජීවිකරණය කරයි 

● ලෆඩිදියුණු කෂ විතේළාග වහිතල 

වර වභර්ඳණයක්  නිර්භළණය 

කරයි 

01 
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 10.  තතොරතුරු ඵළ 
ගෆනීභ වශළ 
වර දත්ත 
වමුදළයන් 
වාලර්ධනය කරයි 

10.1 දත්ත වමුදළය 

වාකල්ඳය ගතේණය 

කරයි 

● දත්ත වමුදළයන් ශෆඳින්වීභ 

● දත්ත වමුදළය අර්ථ දෆක්වීභ 

●  දත්ත වමුදළතේ ලළසි. 

● දත්ත වමුදළතේ විතේළාග: පුනර්කරණය 

තනොභෆතිකභ (absence of redundancy), 

කළර්යක්භතළල (efficiency), 

නිරලදතළල (accuracy), වාගතතළලය 

(consistency), තරක්ළල (security), 

ලාගුබළලය (validity), වර ඵල 

(simplicity), ඒකළග්රතළලය (integrity) 

● අත්යුරු වශ ඉතක්තරොනික දත්ත 

වමුදළයන් 

● වේඵන්ධිත දත්ත වමුදළය  ශෆඳින්වීභ: 

ලගු, තරතකෝඩ, ක්තේත්ර, යතුරු ක්තේත්ර 

(key fields) 

 

● දත්ත වමුදළතේ වහලබළලය වශ ලළසි 

වළකච්ඡළ කරයි 

● වේඵන්ධිත දත්ත වමුදළතේ ක්ණ 

ඳෆශෆදිලි කරයි 

02 

10.2 ලගු එකක් වහිත 

වර දත්ත වමුදළයක් 

නිර්භළණය කර එය 

ඉතක්තරොනික දත්ත 

වමුදළයක් ඵලට 

ඳරිලර්තනය කරයි 

● ක්තේත්ර නළභ, අනනය ක්තේත්ර, දත්ත 

ලර්ග, ක්තේත්ර ඳෂ 

● දත්ත වමුදළ කෂභනළකරණ භෘදුකළාගය 

(DBMS) බළවිතතයන් දත්ත වමුදළයන් 

නිර්භළණය කරයි 

●  දත්ත වමුදළතේ අලයතළලය ශඳුනළ 

ගනියි 

● දත්ත ලගු වදීභට සුදුසු ක්තේත්ර 

තතෝරළ ගනියි 

● DBMS භෘදුකළාග බළවිතතයන් දත්ත 

වමුදළයන් නිර්භළණය කරයි 

 

02 

10.3 වර වේඵන්ධිත 

දත්ත වමුදළයක් 

ශවහතභයල නිර්භළණය 

තකොට එය වේඵන්ධිත 

දත්ත වමුදළ 

● ලගු, ක්තේත්ර වශ යතුරු ක්තේත්ර: 
ප්රළථමික යතුර, තගන්තුක යතුර 

●  ලගු  අතර වේඵන්ධතළ ඇති කරයි 

● වර වේඵන්ධිත දත්ත 
වමුදළයන් ශවහතභය තව 
නිර්භළණය කරයි 

● දත්ත වමුදළ කෂභනළකරණ 
භෘදුකළාග (DBMS) බළවිතතයන් 

වර වේඵන්ධිත දත්ත 

03 
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කෂභනළකරණ ඳද්ධති 

භෘදුකළාගයක් 

(DBMS)  භගින් 

වේඵන්ධිත දත්ත 

වමුදළයක් ඵලට 

නෆනත නිර්භළණය 

කරයි 

වමුදළයක් නිර්භළණය කරයි 

●  ප්රළථමික වශ තගන්තුක යතුරු 
ශඳුනළ ගනියි 

● වඵතළ ක්රියළත්භක කරයි 

10.4 දත්ත ඇතුල් කිරීභට 

වශ දෆක්වීභට දත්ත 

තකෘති ඳත්ර බළවිතළ කරයි 

● තකෘති ඳත්ර වෆසුේ කරයි 

●  එහි ක්ණ තලනවහ කරයි 

●  ඳළන තඵොත්තේ ඇතුෂත් කරයි: 
දත්ත භෆකීභට  

●  දත්ත ඇතුෂත් කරයි 

● දත්ත තදළනය වශ වාවහකරණය 
කිරිභට තකෘති ඳත්ර වෆසුේ 
කරයි 

●  දත්ත ශෆසිරවීභට සුදුසු ඳළන 
ඇතුෂත් කරයි 

● තකෘති බළවිතතයන් දත්ත 

ඇතුල් කරයි 

02 

10.5 තතොරතුරු ඵළ 

ගෆනීභ වශළ විභසුේ 

නිර්භළණය කරයි 

● SQL ලුශය බළවිතළ තනොකර, දෘය 
විභසුේ තභලේ බළවිතතයන් විභසුේ 
වෆසුේ කරයි. 

● නිර්ණළයක බළවිතය 

● ලළර්තළ අනුපිළිතලට වකවහ කරයි 

● ඵළ දී ඇති නිර්ණළයක අනුල 
විභසුේ වෆසුේ කරයි 

●  දත්ත වමුදළය භත වර විභසුේ 

සිදු කරයි 

02 

10.6 තතොරතුරු ඉදිරිඳත් 

කිරීභ වශළ ලළර්තළ 

නිර්භළණය කරයි 

● ලළර්තළ භළයළකරු බළවිතය (sort) 

●  ලළර්තළ මුද්රණය කරයි 

●  දී ඇති අලයතළ වශළ ලළර්තළ 
නිර්භළණය කරයි 

●  ලළර්තළ මුද්රණය කරයි 

එකතුල 60 

 

 

 


