
 

 
 

   

 

 

 

 

 

ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන 

 ොක්ෂණය 
 

අ. ත ො. ස. (උ/ත ළ)  

13 තරේණිය 
 

 

ගුරුවරුන්න සදහො සම් ත් ත ො  
 

 

ත ොරතුරු  ොක්ෂණ තද ොර් තම්න්නතුව 

ජොතික අධ්යො න ආය නය 

මහරගම 

ශ්රී ලංකොව 

www. nie. lk 
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ත ොරතුරු සන්නිතේදන  ොක්ෂණය 

13 තරේණිය - ගුරුවරුන්න සඳහො සම්පත් තපො  

 

 

 

 

©ජොතික අධ්යොපන ආය නය 

පළමු මුද්රණය  

 

 

 

 

 

 

ත ොරතුරු  ොක්ෂණ තදපොර් තම්න්නතුව 

විදයො හො  ොක්ෂණ පීඨය 

ජොතික අධ්යොපන ආය නය 

මහරගම 

 

www. nie. lk 

 

මූද්රණය:  මුද්රණ තදපොර් තම්න්නතුව 

ජොතික අධ්යොපන ආය නය 

 

  



 

iii 
 

අධ්යක්ෂ ජනරොල්තතුමොතේ  ණිවිඩය 
 

ජොතික අධ්යොපන ආය නය විසින්න වරින්න වර අධ්යොපනතේ ගුණොත්මකභොවය වර්ධ්නය කිරීම සඳහො සුදුසු 

පියවර ගන්නනො ලදී. අදොළ විෂයයන්න සඳහො අතිතර්ක තපොත් සකසේ කිරීම එවැි එක් පියවරකි.  

 

13 තරේණිතේ විෂය ිර්තේශය සහ ගුරු මොර්තගෝපතේශය පන්නති කොමරතේ සොර්ථකව ක්රියොත්මක කිරීම 

සඳහො තමම අතිතර්ක කියවීම් තපො  ජොතික අධ්යොපන ආය නය විසින්න රචනො කර ඇ .  

 

තමම අතිතර්ක තපො  මඟින්න, විෂය ි ර්තේශයට අ යවශය කොර්ය මණ්ඩල සැපයීතමන්න අදොළ විෂය ධ්ොරොව 

ඉතගනීමට පහසුකම් සපයනු ඇ ැයි අපි අතේක්ෂො කරමු. 

 

තමම කියවීම් ද්රවය, ඔබට ලබො දීම සඳහො ඔවුන්නතේ අධ්යයන දොයකත්වය ලබො දුන්න ජොතික අධ්යොපන 

ආය නතේ කොර්ය මණ්ඩලයට සහ බොහිර විතශේෂ සම්පත්දොයකයින්නට මොතේ කෘ ඥ ොව පළ කරමි. 

 

ආචොර්ය සුිල් ජයන්න  නවරත්න 

අධ්යක්ෂ ජනරොල් 

ජොතික අධ්යොපන ආය නය 

මහරගම. 
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ිතයෝජය අධ්යක්ෂ ජනරොල්තතුමොතේ  ණිවිඩය 

 
අතී තේ සිටම අධ්යොපනය ිරන්න රතයන්න තවනසේවීම්වලට භොජනය තවමින්න ඉදිරියට ගමන්න කරමින්න 

තිබුණි. මෑ  යුගතේ තමම තවනසේ වීම දැඩි තලස සීඝ්ර වී ඇ . ඉතගනුම් ක්රමතේද තමන්නම  ොක්ෂණික 

තමවලම් භොවි ය අතින්න හො දැනුම උත්පොදනය සම්බන්නධ්තයන්න ද ග  වූ දශක තදක තුළ විශොල පිබිදීමක් 

දක්නට ලැබුණි. තම් අනුව ජොතික අධ්යොපන ආය නය ද 2015 ට අදොළ අධ්යොපන ප්රතිසංසේකරණ සඳහො 

අප්රමොදව සුදුසු පියවර ගිමින්න සිටියි. තගෝලිය ව සිදුවන තවනසේකම් ගැන තහොඳින්න අධ්යයනය කර තේශිය 

අවශය ො අනුව අනුවර්ථනයට ලක් කර ශිෂය තක්න්නීය ඉතගනුම්- ඉගැන්නවීම් ප්රතේශය පොදක කර ගිමින්න 

නව විෂමොලොව සැලසුම් කර පොසල් පේධ්තිතේ ියමුවන්න තලස තසේවය කරන ගුරුභවතුන්න වන ඔබ තව  

තමම සම්පත් තපො  පුද කරන්නතන්න ඉ ො සතුටිි. 

 

තමවැි නව මඟ තපන්නවීම් උපතේශන සංග්රහයක් ඔබ තව  ලබො තදන්නතන්න ඒ මඟින්න ඔබට වඩො තහොඳ 

දොයකත්වයක් ලබො දිය හැකිතේය යන විශේවොසය ිසො ය. 

 

ඔබ තව  ලබො තදන තමම සම්පත් තපො  මැනවින්න අධ්යනය කර වඩො ිර්මොණශීලි දරුපරපුරක් බිහිකර 

ශ්රි ලංකොව ආර්ික හො සමොජීය අතින්න ඉදිරියට තගන යොමට කැපවීතමන්න යුතුව කටයුතු කරනු ඇ ැයි මම 

විශේවොස කරමි. 

 

තමම සම්පත් තපො  ිර්මොණය වූතේ තමම විෂය ක්තෂේත්රයට අදොළ ගුරුභවතුන්න හො සම්පත් පුේගලයින්න 

රැසකතේ තනොපසුබට උත්සොහය හො කැපවීම ිසො ය. 

 

අධ්යපන පේධ්තිතේ සංවර්ධ්නය උතදසො ිම වූ තමම කොර්යය මො ඉ ොමත් උසසේ තලස අගය කරන අ ර 

තම් සඳහො කැපවී ක්රියො කළ ඔබ සැමට මොතේ තගෞරවොන්නවි  සේතුතිය පිරිනමමි.  

 

තක්. ආර්. පත්මසිරි 

ිතයෝජය අධ්යක්ෂ ජනරොල් 

විදයො හො  ොක්ෂණ පීඨය 

ජොතික අධ්යොපන ආය නය 
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අධ්යක්ෂකතුමොතේ  ණිවිඩය 

 

ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන  ොක්ෂණ විෂය ඉ ො ඉක්මින්න තවනසේ වන සියලුම විෂය ක්තෂේත්රවල භොවි  

කරමින්න නවීකරණය වන විෂයයකි. ඉංජිතන්නරු විදයොව, වවදය විදයොව, ආර්ික විදයොව, ගිණුම්කරණය, 

ගණි ය, රසොයන විදයොව, තභෞතික විදයොව, සංගී ය, නර් නය, චිත්ර ආදී සියලු විෂය ක්තෂේත්ර සඳහො 

ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන  ොක්ෂණ විෂය විහිදී තගොසේ ඇ . එම සියලු විෂයයන්න සඳහො තමම විෂය මඟින්න 

නව තයදීම්  ොක්ෂණ ක්රම ශිල්ප එකතු වී ඇ . එබැවින්න අද සියලු තදනො යම් ප්රමොණයකට තහෝ ත ොරතුරු 

හො සන්නිතේදන  ොක්ෂණ සොක්ෂර ොවයක් ලබො ගැනීම අ යොවශය කරුණක් වී ඇ .  

 

එවන්න අවධියක ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන  ොක්ෂණ විෂයය ගැන පුළුල් අවතබෝධ්යක් සහි  පිරිසක් 

සඳහො ද රුකියො අවසේථො බහුලව පවතී. එම අවසේථො සම්පුර්ණ කිරීමට ප්රමොණවත් වියතුන්න පිරිසක් බිහිවීම 

අඩුවක් ව පවතී. එම පිරිස හැකි අයුරින්න වර්ධ්නය කර ගැනීම තමම විෂයයට තයොමුවීම තුළින්න ද සිදු වනු 

ඇ ැයි අතේක්ෂො තකතර්.  

 

තමම විෂය යටතත් නව විෂයය ඒකක ගණනොවක් තමවර විෂයමොලො සංතශෝධ්නතේ දී ඇතුළත් කරන ලදි. 

විතශේෂතයන්න ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන  ොක්ෂණතේ නව ම තයදුමක් වන IOT - Internet of Things 

විෂය ඒකකය තමම විෂය ිර්තේශයට ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු කිරීම වැදගත් සංතශෝධ්නයකි. 

අන්න ර්ජොලය මඟින්න ත ොරතුරු තමතහයවීමක් පමණක් මෑ ක් වන තුරු සිදු වුව ද දැන්න ද්රවය තමතහයවීම 

ද අන්න ර්ජොලය තුළින්න සිදුකළ හැකි ය. එම ක්රියොකොරකම් ප්රොතයෝගිකව සිදුකිරීමට තමම විෂය ිර්තේශයට 

හො තමම සම්පත් තපො ට ඇතුළත් කර ඇ . එය මහත් අභිතයෝගයක් වූතේ සියලු ගුරුවරු තම් සදහො 

ප්රොතයෝගිකව පුහුණු කිරීම ය. එය අප තදපොර් තම්ත්තුව සොර්ථක ව ඉටු කළ අ ර එම ඒකකය උගන්නවන 

අයුරු ිසි පරිදි තමහි පැහැදිලි කර ඇ . 

 

තබොතහෝ නයොයොත්මක කරුණු ඉ ො පැහැදිලි ව විසේ ර කිරීම තමම සම්පත් තපො  මඟින්න ඉටු තකතර්.  ව 

ද තමම විෂයතේ ඇති ගැඹුරු නයොයොත්මක කරුණු තබතහවින්න අතුළත් කර සිසුන්නට අනවශය තලස 

තවතහසකොරී ව ඉතගනීම තවනුවට ප්රොතයෝගික භොවි ය මඟින්න විෂයය කරුණු අවතබෝධ්වන අයුරින්න තමම 

සම්පත් තපො  සකසේ කිරීමට කටයුතු කර ඇ . ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන  ොක්ෂණ විෂයය 6 වසර සිට 

9 වසර දක්වො සිසුන්නට ද හැදෑරීමට අවසේථොව තම් වසතර් සිට ලබො දීම තුළින්න 10 වසර සිට 13 වසර දක්වො 

සම්පුර්ණ විෂය ිර්තේශ සංසේකරණයක් 2020 වසතර් සිට සිදු කිරීමට ියමි  අ ර එහි දී තමයට වඩො 

 වත් ප්රොතයෝගික ක්රියොකොරකම් සහි  ව සිසුන්නට වඩොත් ආකර්ශණීය විෂය ිර්තේශයන්න සකසේ කිරීමට 

අතේක්ි  ය. 

 

තමම කටයුත්  සොර්ථක ව ිමො කිරීම සඳහො සම්පත් පුේගල මණ්ඩලය, භොෂො සංසේකොරකවරුන්න හො 

ත ොරතුරු  ොක්ෂණ තදපොර් තමන්නතුතේ සියලු කොර්යය මණ්ඩලය ඉ ො කැපවීතමන්න කටයුතු කරන ලද 

අ ර එම පිරිසතේ දොයකත්වය තවනුතවන්න  තබතහවින්න සේතුති කරමි.       

 

ඩී. අනුර ජයලොල් 

අධ්යක්ෂ 

ත ොරතුරු  ොක්ෂණ තදපොර් තම්න්නතුව 

ජොතික අධ්යොපන ආය නය 
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ිහි   ේධ්ති  

 

ිපුණ ොව  11 : 
සොර්ව ද්රවය අන්න ර් ජොලය/   සබැඳි  ද්රවය අන්න ර්ජොල (Internet of Things- IoT) ගතේෂණය 

තකොට අදොළ සරල තයදුම් සංවර්ධ්නය කිරීමට, අංකි   ේධ්තිවල  ැනුම් ඒකක හඳුනො ගියි. 
 

ිපුණ ො මට්ටම 11.1: අංකි   ේධ්තිවල මූලික  ැනුම් ඒකක පිළිබඳ දැනුම ලබො ගියි. 
 

ඉතගනුම්  ල :  

● ක්ුද්ර පොලක (Microcontroller)  පදනම් වූ සංවර්ධ්න පේධ්ති හඳුනොතගන ලැයිසේතු ග  කරයි. 
● ක්ුද්ර පොලක පදනම් වූ සංවර්ධ්න පේධ්තියක ඇති ලක්ෂණ විසේ ර කරයි.  
● අන්න ර්ජොලය භොවි  කරමින්න, ක්ුද්ර පොලක පදනම් වූ පේධ්තියක්, වැඩිදියුණු කිරීමට අවශය වන 

මෘදුකොංග හඳුනොතගන බොග  කරයි. 
● ක්ුද්ර පොලක පදනම් වූ සංවර්ධ්න පේධ්ති තයොදො ගිමින්න සරල තයදුම් සංවර්ධ්නය කරයි. 

o සේථොනීය ආතලෝක තීව්ර ොව අනුව  ආතලෝක විතමෝචන ඩතයෝඩයක්  (LED) දැල්වීම සහ 
ිවො දැමීම. 

o කොමර උෂේණත්වතේ දී විදුලි පංකොවක් ක්රියොත්මක කිරීමට සැලැසේවීම. 
o චුම්බක යතුරක්(Read Switch) භොවි තයන්න තදොරක් විවෘ  ව තහෝ වැසී ඇත්දැයි 

අනොවරණය කර ගැනීම. 

 

ිහි   ේධ්ති (Embeded System) සහ සොර්ව ද්රවය අන්න ර්ජොලය (Internet of 

Things - IoT) 

ිහි   ේධ්ති  

ිහි  පේධ්තියක් (Embeded System) යනු ශී කරණ, තරදි තසෝදන යන්නත්ර, තමෝටර් රථ, . . . ආදී තවනත් 

පේධ්තියක් තුළට කොවේදවො/ ිහි  කර ඇති පරිගණක පේධ්තියකි (Embeded Computer System). එය 

ආදොන ලබො තගන ක්රියොවලිය සිදු කිරීතමන්න පසු ප්රතිදොනය ලබො තදයි. එනම් ආදොන, ක්රියොවලි සහ ප්රතිදොන 

(Input Process Output - IPO) ආකෘතිය අනුගමනය කරයි. සංතේදක (Sensors) විසින්න උෂේණත්වය, 

තේගය, ආතලෝකය, ...වැි තභෞතික තලෝකතේ ඇති  ත්ත්වයන්න ආදොන තලස ග්රහණය කර ගියි. ඒවො 

සකසනය (Processor) විසින්න දී ඇති ක්රමතල් ඛයකට (Programme) අනුව සැකසීතම් ක්රියොවලිය සිදුකර 

ප්රතිදොනයන්න ලබො තදයි. ප්රතිදොන මඟින්න තයෝජක (actuators) ක්රියොතේ තයදවීම සිදුකරන අ ර එමඟින්න 

උෂේණත්වය, තේගය, ආතලෝකය, ...වැි තභෞතික තලෝකතේ ඇති  ත්ත්වයන්න තවනසේ කරයි. එබැවින්න 

ිහි  පේධ්ති මඟින්න තභෞතික පරිගණනය (Physical Computing) සිදු කරයි.  

ිහි   ේධ්ති සඳහො IEEE අර්ථ දැක්වීම. 

“විශොල පේධ්තියක තකොටසක් වන පරිගණක පේධ්තියක් මඟින්න එම පේධ්තිතේ සමහර අවශය ො ඉටු 

කරීම; උදොහරණයක් තලස, ගුවන්න යොනයක තහෝ තේගවත් සංක්රමණ පේධ්තියක භොවි  කරන පරිගණක 

පේධ්තියක් දැක්විය හැක. ” 
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රූපය 1 මඟින්න ිහි  පේධ්තියක ආකෘතියක් සහ රූපය 2 මඟින්න ිහි  පේධ්ති සංරචක දැක්තේ.  

 

රූ ය 1: ත ෞතික තලෝකතේ ිහි   ේධ්තියක ආකෘතියක් 

 

 

 

 

රූ ය 2: ිහි   ේධ්තියක සංරචක 

 

ිහි  පේධ්ති සංවර්ධ්නය සඳහො ක්ුද්ර සකසන (microprocessors) තහෝ ක්ුද්ර පොලක (microcontrollers) 

තහෝ භොවි  කරනු ලැතබ්.  

ක්ුද්ර පොලක (microcontrollers) පොදක කරගත් ිහි  පේධ්තියක් යනු මධ්ය සැකසුම් ඒකකය (CPU), 

ම ක, ආදොන/ප්රතිදොන ත ොටුපල (I/O ports) සහ අතනකුත් පර්යන්න  අඩංගු  ි චිපයකි.  

ක්ුද්ර සකසන (microprocessors) පොදක කරගත් ිහි  පේධ්තියක, මධ්ය සැකසුම් ඒකකය හැර ක්ුද්ර 

පොලකතයහි ඇති අතනකුත් සංරචකයන්න ක්ුද්ර සකසන චිපයට බොහිරින්න සම්බන්නධ් කරයි. 

බහු ර ිහි  පේධ්ති, ක්ුද්ර පොලක ම  පදනම් තේ. මක්ිසොද යත්, ඒවො තබොතහොමයක මූලික කොර්යයන්න 

සිදු කිරීමට මිල අධික, බලවත් ක්ුද්ර සකසන අවශය තනොතේ. 
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රූ ය 3: ක්ුද්ර සකසන ම   දනම හො ක්ුද්ර  ොලක ම   දනම 

 

ිහි   ේධ්ති සඳහො දෘඪොංග සහ මෘදුකොංග  ොවි ය 

 

ිහි  පේධ්ති සංවර්ධ්නය සදහො දෘඪොංග සහ මෘදුකොංග සංරචක යන ේවිත්වයම පිළිබඳ දැනුම අවශය තේ.  

එයට ක්ුද්ර පොලක ම  පදනම් වූ සංවර්ධ්න පුවරු, සංතේදක, තයෝජක සහ සතමෝධ්ොික සංවර්ධ්න 

පරිසරය (Integrated Development Environment) ඇතුළත් තේ.  

 

ක්ුද්ර  ොලක ම   දනම් වූ සංවර්ධ්න පුවරු 

ආර්ඩිතනෝ (Arduino), ක්ුද්ර: බිටු (micro:bit), ... වැි ක්ුද්ර පොලක ම  පදනම් වූ සංවර්ධ්න පුවරු 

ගණනොවක් තිතබ්. 

 
රූ ය 4: ක්ුද්ර  ොලක ම   දනම් වූ සංවර්ධ්න පුවරු 



 

4 
 

එකිතනකට තවනසේ ක්ුද්ර පොලක ම  පදනම් වූ ිහි  පේධ්ති සංවර්ධ්න තේදිකො ගණනොවකි. ඒ අ රින්න, 

“ආර්ඩිතනෝ තේදිකොව” (Arduino Platform) පහ  සඳහන්න තහේතු ිසො අප භොවි  කරමු. 

● ිදහසේ හො විවෘ  මූලොර දෘඩොංග සැලසුම සහ මෘදුකොංග තමවලම් දොමය. 

● හරසේ තේදිකො සහොය 

● පුළුල් ිල සහ ප්රජො සහොය 

● මෘදුකොංග පුසේ කොල පුළුල් තලස ලබො ග  හැකිවීම. 

● පුළුල් දෘඩොංග දිගු කිරීතම් හැකියොව 

● Wrapper ශ්රි  භොවි ය ිසො ලද අතිශය පරිශීලක මිත්රශීලී බව (ඕනෑම ක්රමතල්ඛන භොෂොවක් 

භොවි තයන්න ලබොගත් මූලික ක්රමතල්ඛන දැනුම පමණක් ප්රමොණවත් තේ.) 

 

ආර්ිතනෝ (Arduino) 

 

ආර්ඩිතනෝ යනු ිදහසේ හො විවෘ  මූලොර, අඩු මිලකට ලබොග  හැකි, පහසුතවන්න භොවි  කළ හැකි දෘඪොංග 

හො මෘදුකොංග තේදිකොවකි (Platform). විවිධ් වර්ගතේ ආර්ඩිතනෝ පුවරු තිතබ්.  ම අවශය ොව සහ දැරිය 

හැකි මිල අනුව ඔබට ඒවො ත ෝරො ග  හැකි ය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූ ය 5: ආර්ිතනෝ පුවරු 

 
 

 

 

 

ලබො ග  හැකි විවිධ් ආර්ඩිතනෝ (Arduino) පුවරු අතුරින්න, අපි පහ  සඳහන්න තහේතු ිසො Arduino Uno 

භොවි  කරමු. 

● මිල අඩු වීම. 

● වඩොත් බහුල ව භොවි  කරන, දැඩි තලස තල්ඛනග  කර ඇති, වඩොත් පුසේ කොල ආධ්ොර සහි  

සංවර්ධ්න පුවරුව වීම. 

● 493 ක් වූ Shields මඟින්න ලැතබන දෘඩොංග දිගු කිරීතම් සහොය 

● 5V අනුකූල I/O ත ොටුපල (තබොතහෝ සංතේදක සහ තයෝජක 5V භොවි ො කරයි.) 

● ඔබටම සොදො ග  හැකි (DIY) සහය සහි  දෘඩොංග සැලැසේම (සිදුරු තුළින්න ඇතුලු කරන 

ඉතලක්තරොික උපොංග භොවි තයන්න සොදො ග  හැකි වීම.) 
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රූපය 6 මඟින්න Arduino Uno ක්ුද්ර පොලක ම  පදනම් වූ සංවර්ධ්න පුවරුතේ අංග තපන්නනුම් කරයි.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

   

 

    

    

රූප සටහන 6 හි සඳහන්න, ප්රතිසම ආදොන තුඩු (Analog Input pins) මඟින්න ක්ුද්ර පොලකයට ප්රතිසම 

ආදොනයන්න ඇතුළු කරයි. අංකි  ආදොන/ ප්රතිදොන තුඩු (Digital I/O pins) මඟින්න අංකි  ආදොනයන්න ඇතුළු 

කිරීම තමන්න ම අංකි  ප්රතිදොන ලබො දීම සිදු කරයි. බොහිර ව සම්බන්නධ් උපොංගයකට අනුක්රමික (Serial) 

සන්නිතේදනය හරහො දත්  සම්තේෂණය කිරීමට සහ එම උපොංගයතයන්න දත්  ලබො ගැනීමට සහ 

සම්තේෂණ සහ ග්රොහක තුඩු (Transmit & Receive pins) තයොදො ගියි. Arduino Uno හි ATmega328P 

යන ක්ුද්ර පොලකය අන්න ර්ග  තවයි. තදෝලක (Oscillator) මඟින්න ක්ුද්ර පොලකය ක්රියොත්මක කිරීම සඳහො 

තහෝරො සේපන්නදයක් (Clock pulses) සපයයි. වි ශේව තරේණිග  බසේ (USB) තකතවිය මඟින්න පරිගණකයක් 

සංවර්ධ්න පුවරුවට සම්බන්නධ් කරයි. එය ක්ුද්ර පොලකයට සේිරොංග (firmware) උඩුග  කිරීම, පරිගණකය 

හො පුවරුව අ ර දත්  යැවීම සහ ලැබීම සහ තවෝල්් 5ක සරල ධ්ොරොවක් පුවරුව තව  සැපයීම සිදු කරයි. 

පුවරුව, USB තකතවියට සම්බන්නධ්කර තනොමැති විට විදුලි සැපයුම් ජැක්කුව (Power supply jack) 

මඟින්න අතිතර්ක බල සැපයුමක් සපයයි. බලශක්ති දර්ශකය (Power indicator) මඟින්න බල සැපයුම් 

 ත්ත්වය තපන්නනුම් කරයි. ප්ර යොරම්භ තබොත් ම (Reset button) ක්ුද්ර පොලකය ප්ර යොරම්භ කරයි 

(Reset).  
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1. ප්ර යොරම්භ තබොත් ම (Reset button) 

2. වි ශේව තරේණිග  බසේ තකතවිය (USB Port) 

3. විදුලි සැපයුම් ජැක්කුව (Power supply jack) 

4. ප්රතිසම ආදොන තුඩු (Analog Input pins) 

5. ක්ුද්ර පොලකය (Microcontroller) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

6. තදෝලක (Oscillator) 

7. බලශක්ති දර්ශකය  

(Power indicator)    

8. සම්තේෂණ සහ ග්රොහක තුඩු                                      

(Transmit & Receive pins)    

9. අංකි  ආදොන/ප්රතිදොන තුඩු                                   

      (Digital input/Output pins)                                       
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ආර්ිතනෝ සතමෝධ්ොික සංවර්ධ්න  රිසරය (Arduino IDE) 
 

සේිරොංග සංවර්ධ්නය සඳහො සතමෝධ්ොික සංවර්ධ්න පරිසරයක් මූලික ව අවශය තේ. ිහි  පේධ්ති සඳහො 

වූ සතමෝධ්ොික සංවර්ධ්න පරිසරතයහි උඩුග කරණයක් (Uploader) තමන්න ම තක්  සංසේකොරකයක් 

(Code Editor) සම්පොදකයක් (Compiler) ද තිතබ්. යන්නත්ර තක්  (Machine code) ක්ුද්ර පොලකයට උඩුග  

කිරීම (Upload) සඳහො උඩුග කරණය භොවි  තේ. ආර්ඩිතනෝ, අය කිරීමක් රහි  ි දහසේ සහ විවෘ  මූලොර 

සතමෝධ්ොික සංවර්ධ්න පරිසරක් සපයයි. එය Arduino IDE තේ.  

එය https://www.arduino.cc/en/Main/Software මඟින්න ලබො ග  හැකි ය. රූපය 7 මඟින්න Arduino IDE 

හි ප්රධ්ොන සංරචක දැක්තේ.  

 

 
රූ ය 7: Arduino IDEහි ප්රධ්ොන සංරචක 

ආර්ඩිතනෝ සතමෝධ්ොික සංවර්ධ්න පරිසරය භොවි තයන්න ලියන ලද ක්රමතල්ඛයක්, සැකිල්ලක් (Sketch) 

යනුතවන්න හැඳින්නතේ. රූපය 7හි, 

▪ New තබොත් ම, තක්  සංසේකොරකතේ නව සැකිල්ලක් ිර්මොණය කරයි.  

▪ Open තබොත් ම, ේවිතීයක ආචයනතයන්න පවතින සැකිල්ලක් ප්රතේශනය (load) කරයි. 

▪ Save තබොත් ම, තක්  සංසේකොරකතයහි ඇති වත්මන්න සැකිල්ල සුරකියි. 

▪ Verify තබොත් ම, සියලු කොරක රීති තදෝෂ (syntax errors) සඳහො ප්රභව තක් ය (source code) 

පරික්ෂො කරයි. කිසියම් තදෝෂයක් හමුවුවතහොත්, ඒවො Console කවුළුතේ වොර් ො තේ. 

▪ Upload තබොත් ම, ප්රභව තක් ය යන්නත්ර තක් ය බවට සම්පොදනය කර, එය ක්ුද්ර පොලකය තුළට 

උඩුග  කරයි. 

▪ Message area, සතමෝධ්ොික සංවර්ධ්න පරිසරතේ  ත්ත්වය තපන්නවයි.  

▪ Console window, තදෝෂ පණිවිඩ හො අතනකුත් ත ොරතුරු තපන්නනුම් කරයි. 

▪ Board & Port connected කවුළුව මඟින්න භොවි  පුවරුව සහ සම්බන්නධ් තකතවිය තපන්නවයි. 
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ිහි   ේධ්ති සංවර්ධ්නය  

පහ  ිහි  පේධ්ති සංවර්ධ්නය පිළිබඳ අධ්යනය කරමු: 

1. ිමිලීතම් පේධ්තිය (Blinker system) 

2. සේවයංක්රීය  ආතලෝක  පේධ්තිය (Auto Light System) 

3. සේවයංක්රීය  පංකො පේධ්තිය (Auto Fan System) 

4. තදොර සංතේදී සීනු පේධ්තිය (Door Alarm System) 

 ේධ්තිය 1 : ිමිලීම (Blinker) 

ආතලෝක විතමෝචක දිතයෝඩයක් (LED) වරින්නවර ිමි ිමී දැල්වීම (Blinked) තමම පේධ්තිය මඟින්න සිදු 

කරයි. 

අවශය සංරචක 

1 × Arduino Uno ක්ුද්ර පොලක ම  පදනම් වූ සංවර්ධ්න පුවරුව  

      (ිමිලීතම් පේධ්තිය පොලනය කිරීමට) 

1 × LED (වරින්නවර ආතලෝකය විතමෝචනයට) 

1 × 220Ω ප්රතිතරෝධ්කයක් (තවෝල්ටීය ොවය පහ  තහලො, LEDය තුළින්න ගලන ධ්ොරොව අවශය පමණට සීමො 

කිරීමට) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ආතලෝක විතමෝචක දිතයෝඩ  (LED) 

ආතලෝක විතමෝචක දිතයෝඩයක් යනු අර්ධ් සන්නනොයක උපොංගයකි. එය ඇතනෝඩය සහ 

කැත ෝඩය තලස නම් කරන ලද තයොමු (leads) තදකකින්න සමන්නවි  තේ. ඇතනෝඩ තයොමුව 

සොමොනයතයන්න කැත ෝඩ තයොමුවට වඩො දිගු තේ. ඇතනෝඩතේ සිට කැත ෝඩයට විදු ය 

ගලො යන විට, දිතයෝඩය ආතලෝකය විතමෝචනය කරයි.  

ක්රමොනුරූප  රූසටහන තුළ ආතලෝක විතමෝචක දිතයෝඩය  සංතක් ොත්මක ව ිරූපණය 

කරනුතේ පහ  පරිදිය.  

 

 

රූ ය 8 මඟින්න ආතලෝක විතමෝචක දිතයෝඩයක් දැක්තේ.  

 

 

රූ ය 8: LEDතේ තයොමු 

LEDවලට ඒවොට ම විතශේි  වූ ධ්ොරොවක් (2 - 20mA) සහ තවෝල්ටීය ොවක් (1. 8 - 3. 3V) 

ඇ . ක්ුද්ර පොලක ආදොන ප්රතිදොන තුඩු හරහො සොමොනයතයන්න 5V සැපයුමක් ලබො තදන ිසො, 

LEDයක් හරහො එයට අවශය ධ්ොරොව ලබො දීමට සුදුසු ප්රතිතරෝධ්ක භොවි  කරමින්න එම 

තවෝල්ටීය ොව අඩු කිරීම අවශය තේ. ිමිලීතම් (Blinker) පේධ්තිය සංවර්ධ්නය කිරීතම් දී 

තම් සඳහො 220Ω ප්රතිතරෝධ්කයක් භොවි  කරයි.  
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ප්රතිතරෝධ්ක (Resistor) 

ප්රතිතරෝධ්කයක් යනු පරිපථයක ධ්ොරොතවහි ගලොයොමට බොධ්ො කරන විදුත් සංරචකයකි. 

ක්රමොනුරූප රූසටහන තුළ ප්රතිතරෝධ්කයන්න සංතක් ොත්මක ව ිරූපණය කිරීමට  තමය 

භොවි  කරයි. ප්රතිතරෝධ්ය ඕම්වලින්න (Ω) මිනු ලබන අ ර එය වර්ණ පටි (Color Bands) 

ක්ටලයක් මඟින්න ිරූපණය කරයි. වතම් සිට දකුණට ගමන්න කිරීතමන්න වර්ණ පටි හඳුනො 

ගියි. රූපය 9 මඟින්න ප්රතිතරෝධ්ක සඳහො වන වර්ණ ආතේශක (Color codes) දැක්තේ. 

පහ  වගුතේ, ඉහිලුම් තීරුතේ (Tolerance column) දක්වො ඇති ප්රතිශ ය අනුව 

ප්රතිතරෝධ්තේ අගය තවනසේ විය හැකි ය.  

 
රූ ය 9: ප්රතිතරෝධ්ක සඳහො වන වර්ණ ආතේශක 

 
ඒ අනුව, 220Ω ප්රතිතරෝධ්කය රතු, රතු සහ දුඹුරු පැහැතයන්න ි රූපණය කරයි. එය 22×101 

Ω අගය ලබො තදයි.  
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ිහි  පේධ්තියක් තගොඩනැගීම සඳහො පහ  දැක්තවන පියවර අනුගමනය කිරීම අ යවශය තේ. 

● ක්රමොනුරූප රූසටහන තගොඩනැගීම (Construct Schematic diagram) සහ දෘඩොංග එකලසේ කිරීම 

(Assemble hardware) 

● සේිරොංගය සැලසුම් කිරීම (Design firmware) 

● සේිරොංගය  සංවර්ධ්නය කිරීම (Develop firmware) 

● සේිරොංගය සම්පොදනය කිරීම සහ යන්නත්ර තක් ය උඩුග  කිරීම (Compile firmware and Uplode 

machine code) 

 

 

ක්රමොනුරූ  රූසටහන (Schematic diagram) තගොඩනැගීම සහ දෘඩොංග එකලසේ කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූ ය 10 - ිමිලීතම් ක්රමොනුරූ  රූසටහන 

ක්රමොනුරූප රූසටහන්න මඟින්න ඉතලක්තරොික පරිපථයක් සංතක් ොත්මක ව ිරූපණය කරයි. ිමිලීතම් 

(Blinker) පේධ්තිය රූ ය 10 මඟින්න දැක්තේ.  

රූපය 10හි, ක්ුද්ර පොලකයට 5V සහ GND (බිම්/ භූග ) තුඩු හරහො විදුලි බලය සපයයි. Reset තුඩුව Reset 

සේවිචය හරහො බිමට සම්බන්නධ් තේ. Reset සේවිචය එබූ විට, එය  ොර්කික පහළ අවසේථොවට පත්වී (logic 

low) ක්ුද්ර පොලකය ප්ර යොරම්භ (reset) තේ. අතනක් සැම අවසේථොවකදීම  ොර්කික ඉහළ අවසේථොතේ (logic 

high) පවත්වො ගැනීම සඳහො එය සොමොනයතයන්න ප්රතිතරෝධ්කයක් හරහො ධ්න (positive) විදුලි සැපයුම් 

මොර්ගයට සම්බන්නධ් කරනු ලැතබ්. XTAL1 සහ XTAL2 තුඩු බොහිර තදෝලකයක් (Oscillator) සමඟ 

සම්බන්නධ් තේ. Arduino Uno හි ඉහ  සංරචක තපර සම්බන්නධ් කර ඇ . තමයින්න ි හි  පේධ්ති සංවර්ධ්නය 

පහසු කරයි. තකතසේ තව ත්, ආදොන/ ප්රතිදොන තුඩුවකට ප්රතිතරෝධ්කයක් සමඟ ිමිලීමට ආතලෝක 

විතමෝචක දිතයෝඩයක් සම්බන්නධ් කිරීමට අවශය තේ.  

සේිරොංගය සැලසුම් කිරීම 

සේිරොංග යනු දෘඪොංග උපොංගයක් සඳහො වූ සේි ර මෘදුකොංගයකි. එබැවින්න, දෘඪොංග එකලසේ කිරීතමන්න පසුව, 

ක්ුද්ර පොලකය ක්රමතල්ඛග  කිරීමට අවශය තේ. සේිරොංග සංවර්ධ්නය සොමොනයතයන්න සිදු කරනුතේ ගැලීම් 



 

10 
 

සටහන්න භොවි තයන්න ඇල්තගොරි ම සැලසුම් කිරීතමි. 

ගැලීම් සටහන (Flowchart) 

තපොදු කොර්ය පරිගණක පේධ්ති සඳහො සකසේ කරන ලද ක්රමතල්ඛ තමන්න තනොව, ිහි  පේධ්තීන්නහි ඇති 

සේිරොංගවලට අදොළ ක්රමතල්ඛ නැව  නැව ත් ක්රියොතේ තයදතේ. මක් ිසො ද යත් ක්රමතල් ඛය ක්රියොත්මක 

වී අවසන්න වූ විට, පොලනය භොර ගැනීමට තමතහයුම් පේධ්තියක් තනොමැති බැවින්න, ක්රමතල් ඛය විසින්න ඊළඟට 

සිදු කළ යුතු පියවර සැලසුම් කළ යුතු තේ. තමහි ප්රතිඵලයක් තලස, ක්රමතල්ඛය සැලසුම් කරනු ලබන්නතන්න 

තනොනවතින ලූපයක් භොවි  කරමින්න නැව  නැව ත් ක්රියොත්මක වන තලස ය. රූ ය 11 මඟින්න ිමිලීතම් 

පේධ්තිතේ සේිරොංගයට අදොළ ගැලීම් සටහන්න තපන්නනුම් කරයි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉහ  ගැලීම් සටහතන්න setup( ) ශ්රි ය සඳහො වන ගැලීම් සටහන:  
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ඉහ  ගැලීම් සටහතන්න loop( ) ශ්රි ය සඳහො වන ගැලීම් සටහන: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ආර්ඩිතනෝ සැකිල්තල් ප්රධ්ොන ශ්රි  තදකක් ඇ . එේවො setup( ) සහ loop( ) තලස නම් කර ඇ . setup( ) 

ශ්රි ය, ක්රමතල්ඛතේ ආරම්භතේ දී එක් වරක් පමණක් ක්රියොත්මක වන අ ර සොමොනයතයන්න කිසියම් 

ආරම්භක කොර්යයක් ඉටු කිරීමට භොවි  කරයි. loop( ) ශ්රි ය, නැව ත් ක්රියොතේ තයදවිමට භොවි  කරයි.  

රූප සටහන 11හි ගැලීම් සටහනට අනුව, loop( ) ශ්රි ය පළමුව ledPin තුඩුව logic high තලස සකසයි. 

ක්ුද්ර පොලකය එවිට අංකි  ආදොන/ ප්රතිදොන තුඩු 8න්න 5V ලබො තදන ිසො ආතලෝක විතමෝචක දිතයෝඩය 

දැල් තේ. ඇල්තගොරි මය එවිට 500ms පමණ කොලයක් නැවතී සිටියි. නැව  ledPin තුඩුව logic low 

තලස සකසයි. ක්ුද්ර පොලකය එවිට අංකි  ආදොන/ ප්රතිදොන තුඩු 8න්න 0V ලබො තේ. එවිට LEDය ිතේ 

(turns off). ඇල්තගොරි මය එවිට 500ms පමණ කොලයක් නැවතී සිටියි. loop() ශ්රි ය නැව ත් ක්රියොතේ 

තයදතවන (run) විට, සෑම  ත්පර ½ කට වරක් ආතලෝක විතමෝචක දිතයෝඩය දැල්වීම සහ ිවීම සිදු තේ. 

 

 

 

 

 

රූ ය 11 : ිමිලීතම්  ේධ්තිතේ ගැලීම් සටහන්න 
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සේිරොංගය  සංවර්ධ්නය කිරීම 

ආර්ඩිතනෝ සතමෝධ්ොික සංවර්ධ්න පරිසරය භොවි තයන්න ඉහ  ගැලීම් සටහන පදනම් කරතගන ිමිලීතම් 
පේධ්තිතේ සේිරොංගය සඳහො ලියන ලද ප්රභව තක් ය රූ ය 12 මඟින්න දැක්තේ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූ ය 12 : ිමිලීතම්  ේධ්තිතේ සේිරොංගතේ ප්ර ව තක් ය 

ආර්ඩිතනෝ සැකිල්තලහි දී, // විවරණ (comment) සඳහො භොවි  තේ. ප්රභව තක් ය තුළ, ledPin පූර්ණ 

සංඛයොත්මක ිය යක් (integer constant) තලස ප්රකොශයට පත් කර (declare) ඇ . PinMode(PIN, 

mode) ශ්රි ය, තුඩුවක් ආදොන තුඩුවක් තහෝ ප්රතිදොන තුඩුවක් තහෝ තලස විනයොස කරනු (configure) ලබයි. 

digitalWrite(pin, state) ශ්රි ය,  ොර්කික පහළ තහෝ ඉහළ (logic HIGH තහෝ LOW) තලස අංකි  තුඩු 

සකසයි. delay(ms) ශ්රි ය, මිලි  ත්පරවලින්න ියම කරන ලද කොලයක් සේිරොංගය ධ්ොවනය වීම රඳවො  

 බො ගියි.  

සේිරොංගය සම් ොදනය කිරීම සහ යන්නර තක් ය උඩුග  කිරීම (Compile firmware and Uploade 

machine code) 

 

ප්රභව තක් ය කොරක රීති තදෝෂ (syntax error) වලින්න ත ොර බව, සතමෝධ්ොික සංවර්ධ්න පරිසරතයහි ඇති 

Verify තබොත් ම භොවි තයන්න  හවුරු (Verify) කරග  හැකි ය. එතසේ  හවුරු කරගැනීතමන්න පසුව, 

සංවර්ධ්න පුවරුව USB තකතවියක් හරහො පරිගණකයට සම්බන්නධ් කර, Upload තබොත් ම භොවි තයන්න 

ප්රභව තක් ය, යන්නත්ර තක්  බවට සම්පොදනය කර, යන්නත්ර තක් ය ක්ුද්ර පොලකය තව  උඩු ග  තකතර්. 

 

එවිට ආතලෝක විතමෝචක දිතයෝඩය, USB තකතවිය හරහො විදු ය ලබොතගන සෑම   ත්පර ½ කට 
වරක් ිමිලීමට (blink) පටන්න ගියි.  
 
 ේධ්තිය 2 : සේවයංක්රිය ආතලෝක  ේධ්තිය (Auto Light System) 
 

පේධ්තිය 1හි දී, අපි ආතලෝක විතමෝචක දිතයෝඩයක් වරින්නවර ිමි ිමී දැල්වීම (blinked) සිදු කතළමු. 
තමම පේධ්තිය තුළ අපි, ආතලෝක සංතේදී ප්රතිතරෝධ්කයක් (Light Dependent Resistor - LDR) භොවි  
කරමින්න සේථොික ආතලෝක තීව්ර ොව (ambient light intensity) ම  පදනම්ව ආතලෝක විතමෝචක 
දිතයෝඩයක් දැල්වීම (on) තහෝ ිමීම (off) තහෝ සිදු කරමු. 
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අවශය සංරචක 

1 × Arduino Uno ක්ුද්ර පොලක ම  පදනම් වූ සංවර්ධ්න පුවරුව                          

      (සේවයංක්රීය ආතලෝක පේධ්තිය පොලනයට) 

1 × LED (ආතලෝකය විතමෝචනයට) 

1 × 220Ω ප්රතිතරෝධ්කයක් (තවෝල්ටීය ොවය පහ  තහලො, LEDය තුළින්න ගලන ධ්ොරොව අවශය පමණට සීමො 

කිරීමට)  

1 × ආතලෝක සංතේදී ප්රතිතරෝධ්කයක් (LDR)  

      (සේථොික ආතලෝක තීව්ර ොව ආදොනයක් තලස ලබො ගැනීමට) 

1 × 10kΩ ප්රතිතරෝධ්කයක්  

      (තවෝල්ටීය ොවය පහ  තහලො භූග  මොර්ගයකට (ground line) ගලො යන ධ්ොරොව සීමො කිරීමට)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ආතලෝක සංතේදී ප්රතිතරෝධ්ක (LDR) 

ආතලෝක සංතේදී ප්රතිතරෝධ්කයක් (LDR) යනු ආතලෝකතේ තීව්ර ොව ම  පදනම්ව 

ප්රතිතරෝධ්ය තවනසේ වන ප්රතිතරෝධ්යකි. ආතලෝක සංතේදී ප්රතිතරෝධ්ක  මඟින්න ක්රමොනුරූප 

රූසටහන්න තුළ සංතක් ොත්මක ව ිරූපණය තකතර්.      

 

රූ ය 13 මඟින්න ආතලෝක සංතේදී ප්රතිතරෝධ්කයක් තපන්නවයි.  

 
 

රූ ය 13: ආතලෝක සංතේදී ප්රතිතරෝධ්කයක් (LDR) 
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ක්රමොනුරූ  රූසටහන (Schematic Diagram) තගොඩනැගීම සහ දෘඩොංග එකලසේ කිරීම 
 

 

රූ ය 14 : සේවයංක්රිය ආතලෝක  ේධ්තිතේ (Auto Light System) ක්රමොනුරූ  රූසටහන 

රූ ය 14 සේවයංක්රිය ආතලෝක පේධ්තිතේ (Auto Light System) ක්රමොනුරූප රූසටහන ිරූපණය කරයි. 

ක්රමොනුරූප රූසටහතන්න අන්න ර්ග  තබොතහෝ උපොංග Arduino Uno පුවරුව ම  තපර සම්බන්නධ් කර ඇ . 

 

Arduino Uno පුවරුවට අම රව සිදු කළ යුතු සම්බන්නධ් ො වනුතේ අංක 8 ආදොන/ ප්රතිදොන තුඩුවට 

ප්රතිතරෝධ්කයක් හරහො ආතලෝක විතමෝචක දිතයෝඩයක් සම්බන්නධ් කිරීම සහ 5V සහ GND (බිම්/ භූග ) 

විදුලි සැපයුම් මොර්ග අ ර ආතලෝක සංතේදී ප්රතිතරෝධ්කයක් සහ 10kΩ ප්රතිතරෝධ්කයක් තරේණිග ව 

සම්බන්නධ් කිරීම තේ. ආතලෝක සංතේදී ප්රතිතරෝධ්කය සහ 10kΩ ප්රතිතරෝධ්කය එකිතනකට තරේණිග ව 

සම්බන්නධ් වන සේථොනතයන්න වයරයක් A0 ප්රතිසම තුඩුවට සම්බන්නධ් කර ඇ . ඊළඟ තකොටස මඟින්න 

සේිරොංග සැලැසේම පිළිබඳව සොකච්ඡො කරමු.  

 

සේිරොංගය සැලසුම් කිරීම 

පේධ්තිය 1හි දී  තමන්න ම, ගැලීම් සටහනක් භොවි තයන්න ඇල්තගොරි ම සැලසුම් කිරීම සමඟින්න සේි රොංග 

සංවර්ධ්නය ආරම්භ කරයි.  
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ගැලීම් සටහන 

සේවයංක්රිය ආතලෝක පේධ්තිතේ සේිරොංගයට අදොළ ගැලීම් සටහන්න රූ ය 15 මඟින්න තපන්නවයි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉහ  ගැලීම් සටහතන්න setup( ) ශ්රි ය සඳහො වන ගැලීම් සටහන: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ඉහ  ගැලීම් සටහතන්න loop( ) ශ්රි ය සඳහො වන ගැලීම් සටහන: 
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රූ ය 15: සේවයංක්රිය ආතලෝක  ේධ්තිතේ ගැලීම් සටහන්න 

loop() ශ්රි යක් තලස නැව  නැව ත් ක්රියොතේ තයතදමින්න, සේථොික ආතලෝකතේ තීව්ර ොව අනුව ආතලෝක 

විතමෝචක දිතයෝඩය සේවයංක්රිය ව දැල්වීම (on) තහෝ ිවීම (off) තහෝ සිදු කරයි.  

සේිරොංගය  සංවර්ධ්නය කිරීම 

ආර්ඩිතනෝ සතමෝධ්ොික සංවර්ධ්න පරිසරය භොවි තයන්න ඉහ  ගැලීම් සටහන පොදක කරතගන සේවයංක්රිය 

ආතලෝක පේධ්තිතේ සේිරොංගය සඳහො ලියන ලද ප්රභව තක් ය රූපය 16 මඟින්න තපන්නවයි.  

 

රූපය 16 : සේවයංක්රිය ආතලෝක පේධ්තිතේ සේිරොංගතේ ප්රභව තක් ය 
 

analogRead(pin)  ශ්රි ය ිශේචි  ප්රතිසම තුඩුතේ තවෝල්ටීය ොව කියවො 0 - 1023 අ ර සංඛයොවක් ලබො 

තදයි. තමම සංඛයොව මඟින්න ආතලෝක සංතේදී ප්රතිතරෝධ්කය ම  වැතටන ආතලෝකතේ තීව්ර ොවය 
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ිරූපණය තේ. ඉන්න පසුව එය තපර තීරණය කර ගත් අගයක් සමඟ සංසන්නදනය කරනු ලබන අ ර, 

ආතලෝකතේ තීව්ර ොව ම  පදනම්ව  ආතලෝක විතමෝචක දිතයෝඩය දැල්වීම (on) තහෝ ිවීම (off) තහෝ සිදු 

තේ. ප්රොතයෝගික ව, ආතලෝක විතමෝචක දිතයෝඩය අඳුර වැටීමත් සමඟ සේවයංක්රීයව ක්රියොත්මක වීම සඳහො 

සුදුසු තපරිමි අගයක් භොවි  කරනු ලැතබ්.  

සේිරොංගය සම් ොදනය  කිරීම සහ  යන්නර තක් ය උඩුග  කිරීම (Compile firmware and Uploade 

machine code) 

පේධ්තිය 1හි දී තමන්න ම, සේි රොංගය සම්පොදනය කර,  යන්නත්ර තක් ය උඩුග  කිරීම සිදු කළ යුතු ය.  

 

 ේධ්තිය 3 : සේවයංක්රිය  ංකො  ේධ්තිය (Auto Fan System) 

ඉහ  අපි සරල ිහි  පේධ්ති තදකක් ිර්මොණය කතළමු. තයෝජකයක් (actuator) ක්රියොතේ තයදවීම සහ 

පරිසරතයන්න ආදොනයක් ලබොතගන, එම ආදොනය අනුව තයෝජකයක් ක්රියොත්මක කිරීම තමම ිහි  පේධ්ති 

මඟින්න සිදුකරන  ලදී. දැන්න අපි කොමර උෂේණත්වය අනුව, සේවයංක්රීයව විදුලි පංකොවක තමෝටරයක් 

ක්රියොත්මක වීම තහෝ ක්රියොවිරහි  වීම තහෝ (turn on or off) සිදු කිරීම සඳහො සේවයංක්රීය පංකො පේධ්තියක් 

ිර්මොණය කරමු. 

අවශය සංරචක 

1 × Arduino Uno ක්ුද්ර පොලක ම  පදනම් වූ සංවර්ධ්න පුවරුව  

(සේවයංක්රීය පංකො  පේධ්තිය පොලනයට) 

1 × 9V සරල ධ්ොරො තමෝටරයක් (DC Motor) (පංකොව ක්රියොතේ තයදවීමට) 

1 × LM35 උෂේණත්ව සංතේදකයක්  

      (කොමර උෂේණත්වය සංතේදනය කර ගැනීමට)  

1 × BC547 රොන්නසිසේටරයක්  

      (තමෝටරය ක්රියොත්මක කිරීම සඳහො ප්රමොණවත් ධ්ොරොවක් ලබො දීමට) 

1 × 1kΩ ප්රතිතරෝධ්කයක් (රොන්නසිසේටරයට ගලොයන ධ්ොරොව සීමො කිරීමට) 

1 × 1N4001 ඍජුකොරක ඩතයෝඩයක් (Rectifier Diode) 

       (තමෝටරය තුළ සිදුවන සේවයං තේරණය මඟින්න රොන්නසිසේටරය ආරක්ෂො කර ගැනීමට)                                       
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උෂේණත්ව සංතේදක (Temperature Sensor) 

LM35 යනු සංතේදනය කරන උෂේණත්වය අනුව එහි Vout තුඩුතේ තවෝල්ටීය ොව තවනසේ වන 

අනුකලි  පරිපථ උෂේණත්ව සංතේදකයකි. එහි V+ සහ GND තුඩු පිළිතවළින්න ධ්න (positive) 

හො භූග  (ground) විදුලි රැහැන්නවල ට සම්බන්නධ් කළ යුතු තේ. රූපය 17 මඟින්න LM35හි තුඩු 

ප්රතිදොන (pinout)  තපන්නවයි.  

 
 

රූපය 17: LM35 සංතේදකතයහි තුඩු ප්රතිදොන 

 

සංතේදකය විසින්න සංතේදනය කර ගන්නනො ලද උෂේණත්වය තසල්සියසේවලින්න ලබො ගැනීමට 

පහ  දැක්තවන සමීකරණය භොවි  කළ හැකි ය.  

උෂේණත්වය =  Vout × 100 (1) 

 

තමෝටරය (Moter)  

තමෝටරයක් යනු තයෝජකයක් වන අ ර එය විදුත් ශක්තිය චොලක ශක්තිය බවට පරිවර් නය 

කිරීමට භොවි  කරයි. ක්ුද්ර පොලකතේ ආදොන/ප්රතිදොන තුඩුවලින්න (I/O pin) ලබොතදන ධ්ොරොවට 

වඩො වැඩි ධ්ොරොවක් තමෝටරයට ලබො දිය යුතු ය. එම ිසො රොන්නසිසේටරයක් තමෝටරය ක්රියොත්මක 

කිරීම සඳහො ද, ආදොන/ ප්රතිදොන තුඩුවක් (I/O pin) රොන්නසිසේටරය ක්රියොත්මක කිරීම සඳහො ද 

භොවි  කරයි. ක්රමොනුරූප රූසටහ න්න තුළ සරල ධ්ොරො තමෝටර (DC motors) සංතක් ොත්මක ව 

ිරූපණය කිරීමට              තමම සංතක් ය භොවි  කරයි.  

 

රූපය 18 මඟින්න  9V සරල ධ්ොරො තමෝටරයක් දැක්තේ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූ ය 18: 9V සරල ධ්ොරො තමෝටරය 
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ට්රොන්නිසේටරය (Transister) 

රොන්නසිසේටරයක් යනු අර්ධ්සන්නනොයක උපොංගයක් වන අ ර එය ඉතලක්තරොිකව විදුලි බලය 

සන්නධි විසන්නධි කිරීම සහ විදුලි බලය පොලනය කිරීම සඳහො භොවි  කරයි. එයට තුඩු තුනක් ඇති 

අ ර ඒවො පොදමය (Base-B), සංග්රොහකය (Collector-C) සහ විතමෝචකය (Emitter-E) තලස 

හැඳින්නතේ. කුඩො ධ්ොරොවක් පොදම - විතමෝචක (Base-Emitter) පරිපථය හරහො ගැලීමට සැලැසේ වූ 

විට, රොන්නසිසේටරය එහි සංග්රොහක - විතමෝචක (Collector-Emitter) පරිපථය හරහො සොතේක්ෂව 

විශොල ධ්ොරොවක් ගලො යොමට ඉඩ සලසයි. ක්රමොනුරූප  රූසටහ න්න තුළ NPN වර්ගතේ රොන්නසිසේටර           

සංතක් ොත්මක ව ිරූපණය කිරීමට පහ  සංතක් ය භොවි  කරයි.   

 

රූපය 19 මඟින්න BC547 රොන්නසිසේටරයක් ිරූපණය තේ.  

 
 
 

 

 

 

 

 
 

රූ ය 19: BC547 ට්රොන්නිසේටරය 
 

දිතයෝඩය (Diode) 

දිතයෝඩයක් යනු අර්ධ්සන්නනොයක උපොංගයකි. එයට ඇතනෝඩය සහ කැත ෝඩය යනුතවන්න තයොමු 

තදකක් ඇ . දිතයෝඩයක් තුළින්න විදුලිය ගමන්න කරන්නතන්න ඇතනෝඩතේ සිට කැත ෝඩය තදසට 

පමණි. ක්රමොනුරූප රූසටහ න්න තුළ ඩතයෝඩයක් සංතක් ොත්මක ව ිරූපණය කිරීමට පහ  

සංතක් ය භොවි  කරයි.  

 

රූපය 20 මඟින්න  1N4001 ඍජුකොරක දිතයෝඩයක් දැක්තේ.                                           

 

 

 

රූ ය 20: 1N4001 ඍජුකොරක ඩතයෝඩය 
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ක්රමොනුරූ  රූසටහන (Schematic Diagram) තගොඩනැගීම සහ දෘඩොංග එකලසේ කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූ ය 21: සේවයංක්රිය විදුලි  ංකො  ේධ්තිතේ ක්රමොනුරූ  රූසටහන 

සේවයංක්රිය පංකො පේධ්තිතේ ක්රමොනුරූප රූසටහන රූ ය 21 මඟින්න දැක්තේ. තපර පේධ්තිවල දී තමන්නම, 

ක්රමොනුරූප රූසටහතන්න අන්න ර්ග  තබොතහෝ උපොංග Arduino Uno පුවරුව ම  තපර සම්බන්නධ් කර ඇ . 

LM35 උෂේණත්ව සංතේදකතේ V+ සහ GND තුඩු පිළිතවළින්න 5V හො ඍණ විදුලි සැපයුම් මොර්ගවලට 

සම්බන්නධ් කළ යුතු අ ර Vout තුඩුව A0 ප්රතිසම ආදොන තුඩුවට (analog input pin) සම්බන්නධ් කළ යුතු ය. 

8 වන අංකි  ආදොන/ප්රතිදොන තුඩුව (Digital I/O pin) ප්රතිතරෝධ්යක් හරහො රොන්නසිසේටරතේ පොදම අග්රයට 

(Base-B) සම්බන්නධ් කළ යුතු ය. ඉන්න පසු ව තමෝටරය රොන්නසිසේටරතේ සංග්රොහකය (Collector-C) සහ 

තවනම විදුලි සැපයුමක 9V සැපයුම් මොර්ගය අ ර සම්බන්නධ් කළ යුතු ය. රොන්නසිසේටරතේ විතමෝචකය 

(Emitter-E) ඍජුවම තපොදු GND විදුලි සැපයුම් මොර්ගයට සම්බන්නධ් කළ යුතු ය. ඍජුකොරක දිතයෝඩය 

තමෝටරයට සමොන්න ර ව සිටින තලස එහි කැත ෝඩය 9V සැපයුමට සම්බන්නධ් කරනු ලැතබ්.   

ඊළඟ තකොටතසේ දී තමම පරිපථය පොලනය කිරීම සඳහො අවශය සේිරොංගතේ සැලැසේම පිළිබඳ සොකච්ඡො 

කරනු ලැතබ්.     

සේිරොංගය සැලසුම් කිරීම. 

පූර්ව පේධ්තිවල දී තමන්නම, ඇල්තගොරි මයක් ිරූපණය කළ හැකි ගැලීම් සටහන්න භොවි තයන්න සේි රොංග 

සංවර්ධ්නය කිරීම කරනු ලැතබ්.  

 

ගැලීම් සටහන  

සේවයංක්රිය විදුලි පංකො පේධ්තිතේ සේිරොංගයට අදොළ ගැලීම් සටහන්න රූ ය 22 මඟින්න දැක්තේ.  

 



 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉහ  ගැලීම් සටහතන්න setup( ) ශ්රි ය සඳහො වන ගැලීම් සටහන: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉහ  ගැලීම් සටහතන්න loop( ) ශ්රි ය සඳහො වන ගැලීම් සටහන: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූ ය 22: සේවයංක්රිය විදුලි  ංකො  ේධ්තිතේ ගැලීම් සටහන්න 



 

22 
 

 

loop() ශ්රි ය යටතත් ඇති තක් ය නැව  නැව ත් ක්රියොත්මක කරනු ලබන ිසො, කොමර උෂේණත්වය 

අනුව විදුලි පංකොතේ තමෝටරය සේවයංක්රියව ක්රියොත්මක වීම තහෝ ක්රියො විරහි  වීම තහෝ සිදු තේ.  

 

සේිරොංගය  සංවර්ධ්නය කිරීම 

ඉහ  දැක්තවන ගැලීම් සටහනට අනුව ආර්ඩිතනෝ සතමෝධ්ොික සංවර්ධ්න පරිසරය භොවි  කරමින්න 

සේවයංක්රිය විදුලි පංකො පේධ්තිතේ සේිරොංගය සඳහො ලියන ලද ප්රභව තක් ය රූ ය 23 මඟින්න දැක්තේ.  

 

රූ ය 23: සේවයංක්රිය විදුලි  ංකො  ේධ්තිතේ සේිරොංගතේ ප්ර ව තක් ය 

analogRead(pin) ශ්රි ය ියම කර ඇති ප්රතිසම තුඩුතේ (analog pin) තවෝල්ටීය ොව ලබොතගන, එය 0 ත් 

1024 ත් අ ර අගයක් තලස ප්රතිදොනය කරයි. පළමුව තමම අංකය 0 ත් 5 ත් අ ර තවෝල්ටීය ොවයක් බවට 

පරිවර් නය කර පසුව එය තසල්සියසේ අංශක උෂේණත්වයක් බවට පරිවර් නය කරයි. තමතසේ ආගණනය 

කරන ලද උෂේණත්වය තපර තීරණය කරන ලද උෂේණත්වයක් සමඟ සංසන්නදනය කිරීම මඟින්න කොමර 

උෂේණත්වය අනුව තමෝටරය ක්රියොත්මක වීම තහෝ ක්රියො විරහි  වීම තහෝ සිදු තේ.  

සේිරොංගය සම් ොදනය කිරීම හො යන්නර තක් ය උඩුග  කිරීම (Compile firmware and Uploade 

machine code).  

තපර පේධ්තිවල දී තමන්නම සේිරොංග සම්පොදනය කර යන්නත්ර තක් ය උඩුග  කිරීම සිදු කළ යුතු ය. වග 

 

 ේධ්තිය 4: තදොර සංතේදී  සීනු  ේධ්තිය (Door Alarm System) 

ඉහ  පේධ්ති 2 සහ 3 හි දී, අපි පිළිතවලින්න ආතලෝක සහ LM35 උෂේණත්ව සංතේදක භොවි  කරමින්න ආදොන 

ලබො ගැනීම සහ තයෝජක ක්රියොතේ තයදවීම සිදු කතළමු. තමම පේධ්තිය මඟින්න අපි, තදොරක් විවෘ  කරන 

විට අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කරන තදොර සංතේදී සීනු පේධ්තියක් තගොඩනගමු. තමහි දී ආදොනය ලබො ගැනීම 

සඳහො සංතේදකයක් තලස චුම්බක යතුරක් (reed switch) භොවි  කරයි. 
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චුම්බක යතුර (Reed Switch) 

චුම්බක යතුරක් යනු චුම්බක ක්තෂේත්රයක් තයදූ විට ක්රියොත්මක වන විදුත් සේවිචයකි. එය 

සොමොනය තයන්න විවෘ  ව පවතින අ ර චුම්බක ක්තෂේත්රයක් සමීප කළ විට එහි ඇති සම්බන්නධ්ක 

එකිතනකට සම්බන්නධ් තේ. චුම්බක යතුරක් සහ චුම්බකයක් පිළිතවළින්න තදොරට සහ උළුවසේසට 

(door frame) සවි කර ඇති අවසේථොතේ, තදොර වසො ඇති විට චුම්බක යතුතර් සම්බන්නධ්ක 

එකිතනකට සම්බන්නධ්ව පවතී. තදොර විවෘ  වන විට චුම්බකය ඈත්වන ිසො එම සම්බන්නධ්ක 

එකිතනකට ඈත් වී යතුර විවෘ  තේ. රූ ය 24 මඟින්න චුම්බක යතුරක් දැක්තේ.    

 

 

 

 

 

රූ ය 24: චුම්බක යතුර (Reed Switch) 
 

අවශය සංරචක 

1 × Arduino Uno ක්ුද්ර පොලක පදනම් වූ සංවර්ධ්න පුවරුවක්                                                       

(Arduino Uno microcontroller-based development board) 

      (තදොර සංතේදී සීනු පේධ්තිය පොලනයට)  

1 × පීඩ තගොමුව (Piezo Buzzer) (ප්රතිදොනය තලස ශබ්දයක් ිකුත් කිරීමට) 

1 × චුම්බක යතුර (Reed Switch) (ආදොනය ලබො ගැනීමට) 

1 × 10kΩ ප්රතිතරෝධ්ක 

      (තවෝල්ටීය ොවය පහ  තහලො භූග  මොර්ගයට ගලො යන ධ්ොරොව සීමො කිරීමට) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පීඩ තගොමුව (Piezo Buzzer) 

පීඩ තගොමුවක් යනු පීඩ විදුලිය (piezo electric) භොවි තයන්න ශබ්ද ජනනය කරනු ලබන 

තයෝජකයකි. රූපය 25 මඟින්න පීඩ තගොමුවක් දැක්තේ.  

 

රූපය 25: පීඩ තගොමුව (Piezo Buzzer) 
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ක්රමොනුරූ  රූසටහන (Schematic Diagram) තගොඩනැගීම සහ දෘඩොංග එකලසේ කිරීම 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූ ය 26: තදොර සංතේදී සීනු  ේධ්තිතේ ක්රමොනුරූ  රූසටහන 

 

තදොර සංතේදී සීනු පේධ්තිතේ ක්රමොනුරූප රූසටහන රූ ය 26 මඟින්න දැක්තේ. තපර පේධ්තිවලි දී තමන්නම, 

ක්රමොනුරූප රූසටහතන්න අන්න ර්ග  තබොතහෝ උපොංග Arduino Uno පුවරුව ම  තපර සම්බන්නධ් කර ඇ . 

අම ර සංරචක වන පීඩ තගොමුව (Piezo Buzzer) 8 වන අංකි  ආදොන/ ප්රතිදොන (digital I/O) තුඩුවට 

සම්බන්නධ් කර ඇති අ ර චුම්බක යතුර සහ 10kΩ ප්රතිතරෝධ්කය තරේණිග ව 5V සහ GND විදුලි සැපයුම් 

මොර්ග අ ර සම්බන්නධ් කර ඇ . චුම්බක යතුර සහ 10kΩ ප්රතිතරෝධ්ක තරේණිග  සම්බන්නධ් වන 

සේථොනතයන්න වයරයක් 9 වන අංකි  ආදොන/ ප්රතිදොන තුඩුවට සම්බන්නධ් කර ඇ .          

 

තදොර විවෘ  වන විට, චුම්බක ක්තෂේත්රය ඈත් වන ිසො චුම්බක යතුතර් සම්බන්නධ් ොවය නැතිතේ. එවිට 9 

වන අංකි  ආදොන/ ප්රතිදොන තුඩුව ප්රතිතරෝධ්කය හරහො GND විදුලි සැපයුම් මොර්ගයට පමණක් සම්බන්නධ් 

තේ. තමම තවනසේ වීම ිසො 9 වන අංකි  ආදොන/ ප්රතිදොන තුඩුතේ  ත්ත්වය  ොර්කිකව පහළ  ත්වයට 

(logic low) පත්වී එහි විභව අන්න රය 0V තේ. එහි ප්රතිඵලයක් තලස, ක්ුද්ර පොලකතේ ඇති තක් ය මගින්න 

8 වන අංකි  ආදොන/ ප්රතිදොන තුඩුව  හරහො පීඩ තගොමුව ක්රියොත්මක කරවයි. ඊළඟ තකොටසින්න තම් සඳහො 

අවශය සේිරොංග සැලැසේම පිළිබඳ ව සොකච්ඡො කරනු ලැතබ්.    

සේිරොංගය සැලසුම් කිරීම  

තපර පේධ්තිවල දී තමන්නම, ඇල්තගොරි මයක් ිරූපණය කළ හැකි ගැලීම් සටහන්න භොවි තයන්න සේිරොංග 

සංවර්ධ්නය කිරීම කරනු ලැතබ්.  

 

ගැලීම් සටහන 

 

තදොර සංතේදී සීනු පේධ්තිතේ සේිරොංගයට අදොළ ගැලීම් සටහන රූ ය 27 මඟින්න ිරූපණය තේ.  
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ඉහ  ගැලීම් සටහතන්න setup( ) ශ්රි ය සඳහො වන ගැලීම් සටහන: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉහ  ගැලීම් සටහතන්න loop( ) ශ්රි ය සඳහො වන ගැලීම් සටහන: 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූ ය 27: තදොර සංතේදී සීනු  ේධ්තිතේ ගැලීම් සටහන 
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loop() ශ්රි ය නැව  නැව ත් ක්රියොතේ තයදතවන ිසො, තදොර විවෘ  වන විට පීඩ තගොමුව මඟින්න නොදයක් 

ිකුත් තේ.  

සේිරොංගය  සංවර්ධ්නය කිරීම 

ඉහ  දැක්තවන ගැලීම් සටහනට අනුව ආර්ඩිතනෝ සතමෝධ්ොික සංවර්ධ්න පරිසරය භොවි  කරමින්න 

තදොර සංතේදී සීනු පේධ්තිතේ සේිරොංගය සඳහො ලියන ලද ප්රභව තක් ය රූ ය 28 මඟින්න දැක්තේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූ ය 28: තදොර සංතේදී සීනු  ේධ්තිතේ සේිරොංගතේ ප්ර ව තක් ය 

 

tone(pin, frequency) ශ්රි ය, සටහන්න කරන ලද ි ශේචි  සංඛයො යට අදොළ අංකි   රංගයක් උත්පොදනය 

කර එය අංකි  ආදොන/ ප්රතිදොන තුඩුවට තයොමු කරයි. noTone(pin) ශ්රි යට ඇමතීම කරන තුරු 

උත්පොදනය කරන ලද නොදය තනොනවත්වො වොදනය තේ.                 

සේිරොංගය සම් ොදනය කිරීම හො යන්නර තක් ය උඩුග  කිරීම (Compile firmware and Uploade 

machine code)  

තපර පේධ්තිවල දී තමන්නම, සේිරොංග සම්පොදනය කර යන්නත්ර තක් ය උඩුග  කිරීම සිදු කළ යුතු ය.  
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1. 2 සොර්ව ද්රවය   අන්න ර්ජොලය (Internet of Things - IoT) 

ිපුණ ො මට්ටම 11.2:  සොර්ව ද්රවය අන්න ර්ජොලය (Internet of Things) පිළිබඳ ව ගතේෂණය 

තකොට සරල තයදුම් සොදයි. 

 

ඉතගනුම්  ල: 

● සොර්ව ද්රවය අන්න ර්ජොලය (Internet of Things) ිර්වචනය කරයි. 
● එදිතනදො ජීවි ය සුහුරු(smart) කර ගැනීම සඳහො සොර්ව ද්රවය අන්න ර්ජොලතේ 

අවශය ොවය හඳුනො ගියි. 
● සොර්ව ද්රවය අන්න ර්ජොලතේ විවිධ් තයදුම් සොකච්ඡො කරයි. 
● සොර්ව ද්රවය අන්න ර්ජොලය තකතරහි බලපොනු ලබන  ොක්ෂණ හඳුනො ගියි. 
● සොර්ව ද්රවය අන්න ර්ජොලතේ තයදුමක් ිර්මොණය තකොට ක්රියොත්මක කිරීම මඟින්න 

අන්න ර්ජොලය හරහො උපකරණයක් දුරසේථව පොලනය කරයි. 
උදො- අන්න ර්ජොලය හරහො LED බල්බයක් දැල්වීම/ ිවීම 

● සමොජීය සහ ආරක්ෂණ ආදීනවයන්න සඳහො, හඳුනො ගත් සොර්ව ද්රවය අන්න ර්ජොල මූලික 
පේධ්ති භොවි  කරයි. 

 

 

සුහුරු තලෝකය (Smart World)  

සොර්ව ද්රවය අන්න ර්ජොලය මඟින්න, සේවොධීන අන්න ර් සම්බන්නධ් සුහුරු පේධ්තිවලින්න පිරි ජීවි වලින්න යුතු 

“සුහුරු තලෝකයක්” ිර්මොණය කළ හැකි ය. උදොහරණයක් තලස, ඔබතේ සුහුරු 'එලොම්' ඔරතලෝසුව 

(smart alarm clock) උදෑසන ඔබ අවදි කිරීම පමණක් තනොව ඔතබ් උදෑසන තත් සඳහො වතුර උණු කිරීමට 

ඔතබ් විදුලි තක් ලයට දැනුම් දීම ද සිදු කරන්නතන්න නම් කුමක් සිදුතේ ද? සුහුරු ශී කරණය ඒ තුළ අඩංගු 

ආහොර ද්රවය ප්රමොණය අධීක්ෂණය කරමින්න මිල දී ග  යුතු ආහොර ද්රවය ලැයිසේතුව සති අන්න තේ දී ඔබතේ 

සුහුරු දුරක නයට එවන්නතන්න නම් තකතසේ තේද? තම් සියලු අදහසේ අපතේ ජීවි  වඩො පහසු කරවයි.   

කුඩො අත් ඔරතලෝසුතේ සිට විශොල තමෝටර් රථ, තගොඩනැඟිලි ත ක් වන තබොතහෝ වසේූන්න සොර්ව ද්රවය 

ගණයට අයත් තේ. තම්වොට පරිගණක ජවය එක් කළ විට, තමම වසේතු සුහුරු (smart) වසේතු  බවට පත් වන 

අ ර ඒවො ිහි  පේධ්ති තලස හඳුන්නවනු ලැතබ්. ිහි  පේධ්තිවලට තභෞතික තලෝකතේ  ත්ත්වයන්න 

සංතේදනය කළ හැකි අ ර ම තභෞතික තලෝකතේ  ත්ත්වයන්න (උෂේණත්වය, තේගය, ආතලෝකය, ...වැි 

 ත්ත්වයන්න) තවනසේ කිරීම ද සිදු කළ හැකි ය.  

ිහි  පේධ්ති අන්න ර්ජොලයට සම්බන්නධ් කළ විට, ඒවො එකිතනක සමඟ හො පරිශීලකයන්න සමඟ අන්න ර් 

ක්රියො කරන අ ර ඒ තුළින්න සොර්ව ද්රවය අන්න ර්ජොලය (Internet of Things/ IoT) ිර්මොණය කරයි.   

 

1. 2. 1  ොක්ෂණය සක්රිය කිරීම (Enabling Technologies) 

තබොතහෝ  ොක්ෂණයන්න විසින්න සොර්ව ද්රවය අන්න ර්ජොලය ක්රියොතේ තයොදවො ඇ . අති විශොල ලිපින 

ප්රමොණයකින්න යුතු IPv6 අන්න ර්ජොල ි යමොවලිය, කලොප පළල (bandwidth) වැඩි, පිරිවැය අඩු ජොලකරණ 

 ොක්ෂණය,  ඉහළ ක්රියොකොරිත්වතයන්න යුත් එතහත් ප්රමොණතයන්න (size) සහ මිතලන්න අඩු සංතේදක 

 ොක්ෂණය  ඉහළ කොර්ය සොධ්නයකින්න, අඩු විදුලි පරිතභෝජනයකින්න සහ වැඩි ධ්ොරි ොවකින්න යුත් එතහත් 

ප්රමොණතයන්න සහ මිතලන්න අඩු සකසන හො දත්  ගබඩො කරන  ොක්ෂණයන්න යනොදිය තමයට ඇතුළත් තේ. 
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2. 2 සොර්ව ද්රවය අන්න ර්ජොලතේ තයදීම් (Applications of IOT) 

පැළඳිය හැකි උපකරණ, අතනකුත් උපකරණ, ිවොස, ප්රවොහනය, කෘිකර්මොන්න ය, තසෞඛයය, යනොදිය 

ඕනෑම තභෞතික පේධ්තියකට සොර්ව ද්රවය අන්න ර්ජොලය සම්බන්නධ් කළ හැකි ය. පොරිතභෝගික සොර්ව ද්රවය 

අන්න ර්ජොල තයදීම්වලට, දූරසේථ ප්රතේශ හැකියොවන්න සහි  ගෘහ උපකරණ සහ අධීක්ෂණ හැකියොවන්න 

සහි  සුහුරු පැළඳිය හැකි උපකරණ ඇතුළත් තේ.  

වයොපොරික සොර්ව ද්රවය අන්න ර්ජොල තයදීම්වලට, දූරසේථ අධීක්ෂණ හැකියොවන්න සහි  සුහුරු වවදය සහ 

තසෞඛයය තසේවො පේධ්ති, හදිසි දැනුම් දීම් සහ ආධ්ොරක හැකියොවන්න, ආතලෝකකරණය, තේශගුණය, 

විතනෝදොසේවොදය, ආරක්ෂොව සහ තගොඩනැඟිල්ල තුළ ඇති අතනකුත් පේධ්ති අධීක්ෂණය හො පොලනය 

කිරීතම් හැකියොවන්න සහි  සුහුරු තගොඩනැඟිලි සහ ිවොස සේවයංකරණ තයදීම්, සුහුරු වීදි ලොම්පු, සුහුරු 

වොහන නව ො  ැබීම්, වොහන පොලනය සහ ආරක්ෂොව සහ මොර්ග ආධ්ොරක පේධ්ති, … ආදි ප්රවොහන තයදීම් 

ඇතුළත් තේ. කර්මොන්න  සොර්ව ද්රවය අන්න ර්ජොල තයදීම්වලට, ක්රියොවලි පොලනය සහ ිෂේපොදන නඩත්තු 

පේධ්ති වැි සුහුරු ි ෂේපොදන තයදීම් සහ වර්ෂොප නය, ආර්ද්ර ොව, පලිතබෝධ් නොශක සහ පොංශු අන්න ර්ග  

ිරීක්ෂණ පේධ්ති වැි කෘිකොර්මික තයදීම් සහ සුහුරු වොරිමොර්ග හො තපොතහොර තයදීතම් පේධ්ති, …ආදිය 

ඇතුළත් තේ.       

1. 2. 3 සොර්ව ද්රවය අන්න ර්ජොලතේ අභිතයෝග (Challenges of IoT) 

සොර්ව ද්රවය අන්න ර්ජොලය තබොතහෝ ඉඩ ප්රසේ ොවන්න හො අවසේථොවන්න සඳහො තදොරටු විවර කර ඇ . එතහත් 

එහි තබොතහෝ අභිතයෝග ද ඇ . සමොජ හුතදකලොව සහ සොර්ව ද්රවය අන්න ර්ජොල උපොංගයන්න අනවසරතයන්න 

පොලනය කිරීම හො තපෞේගලික හො සංතේදී ත ොරතුරු තව  අනවසර ප්රතේශ වීම වැි ආරක්ෂක සහ 

තපෞේගලිකත්ව පිළිබඳ ගැටලු වැි සමොජ ගැටලු තමම අභිතයෝග තේ. යම් කිසිවකු ඔබතේ සුහුරු 'එලොම්' 

ඔරතලෝසුව තව  අනවසරතයන්න ප්රතේශ වී (hack) එමඟින්න ඔබතේ සියලු සොර්ව ද්රවය අන්න ර්ජොලයන්න තව  

ප්රතේශ වුවතහොත් කුමක් සිදුතේ ද?   

එම ිසො සොර්ව ද්රවය අන්න ර්ජොලතේ ඇති අවසේථො පමණක් තනොව අභිතයෝග ද අවතබෝධ් කර ගැනීම ඉ ො 

වැදගත් තේ.  

සොර්ව ද්රවය අන්න ර්ජොලය ම   දනම් වූ  ේධ්ති සංවර්ධ්නය 

අන්න ර් සම්බන්නධි  (interconnected) සුහුරු පේධ්ති, සේවයංක්රීය කිරීම සඳහො සොර්ව ද්රවය අන්න ර්ජොලය ම  

පදනම් වූ පේධ්ති සංවර්ධ්නය තකතර්. 

 ේධ්තිය 5: සුහුරු ආතලෝක  ේධ්තිය (Smart Light System) 

අන්න ර්ජොලය හරහො දුරසේථව විදුලි පහනක් දැල්වීම සහ ිවීම තමම පේධ්තිය මඟින්න සිදුකරයි. 

අන්න ර්ජොලයට සම්බන්නධ් ව ඇති තවනත් පරිගණකයක් තුළ ක්රියොත්මක වන තවබ් අ රික්සුවක් මඟින්න 

http://host/?1 සහ http://host/?0 යන HTTP ඉල්ලීමක් සිදු කළ විට, සුහුරු ආතලෝක පේධ්තිය මඟින්න 

ආතලෝක විතමෝචක දිතයෝඩයක් පිළිතවළින්න දැල්වීම සහ ිවීම තමහිදී සිදු තේ.     
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අවශය සංරචක 

1 × Arduino Uno ක්ුද්ර පොලක පදනම් වූ සංවර්ධ්න පුවරුවක් 

(සුහුරු ආතලෝක පේධ්තිය පොලනයට)   

1 × Arduino Ethernet Shield  

(Arduino Uno හි ක්රියොකොරිත්වය පුළුල් කර අන්න ර්ජොලය තව  සම්බන්නධ් වීමට) 

1 × LED (ආතලෝකය විතමෝචනයට)   

1 × 220Ω ප්රතිතරෝධ්ක (තවෝල්ටීය ොවය පහ  තහලො, LEDය තුළින්න ගලන ධ්ොරොව අවශය පමණට 

සීමො කිරීමට)  

 

 

 

 

 

 

  

Arduino Ethernet Shield 

Arduino Ethernet Shield යනු ප්රධ්ොන ක්ුද්ර පොලක ම  පදනම් වූ සංවර්ධ්න පුවරුවක් ම ට එක් 

කළ හැකි තපර එක්ලසේ කරන ලද තමොඩියුලයකි (A pre-assembled add-on module). Ethernet 

Shield එක Arduino Uno පුවරුව හො සම්බන්නධ් කළ පසු Arduino Uno පුවරුතවහි ක්රියොකොරිත්වය 

පුළුල් වී අන්න ර්ජොලය තව  සම්බන්නධ් වීමට පහසුකම් සැලතසයි. Arduino Ethernet Shield නව ම 

අනුවොදයක් රූ ය 29 මඟින්න දැක්තේ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූ ය 29: Arduino Ethernet Shield 
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ක්රමොනුරූ  රූසටහන (Schematic Diagram) තගොඩනැගීම සහ දෘඩොංග එකලසේ කිරීම 

 

රූ ය 30: සුහුරු ආතලෝක  ේධ්තිතේ ක්රමොනුරූ  රූසටහන 

රූ ය 30 මඟින්න සුහුරු ආතලෝක පේධ්තිතේ ක්රමොනුරූප රූසටහන ිරූපණය කරයි. තපර පේධ්තිවල දී 

තමන්නම, ක්රමොනුරූප රූසටහතන්න අන්න ර්ග  තබොතහෝ උපොංග Arduino Uno පුවරුව ම  තපර සම්බන්නධ් 

කර ඇ . සම්බන්නධ් කළ යුතු අතිතර්ක සංරචක වන්නතන්න Ethernet Shield සහ අංකි  ආදොන/ ප්රතිදොන 

තුඩුවට ප්රතිතරෝධ්කයක් හරහො සම්බන්නධි  අන්න ර්ජොලය හරහො පොලනය කළ ආතලෝක විතමෝචක 

දිතයෝඩය පමණි.  

Arduino Uno පුවරුව තව  ප්රතේශනය වීතම් දී Ethernet Shield, Arduino Uno පුවරුතේ ඇති 4, 10, 

11, 12 සහ 13 යන අංකි  ආදොන/ ප්රතිදොන තුඩු භොවි  කරමින්න Arduino Uno පුවරුතේ ඇති ක්ුද්ර 

පොලකය සමඟ සන්නිතේදනය කරයි. එබැවින්න, ඒවො තපොදු භොවි  ආදොන/ ප්රතිදොන තුඩු තලස  වදුරටත් 

භොවි  කළ තනොහැක.        

සේිරොංගය සැලසුම් කිරීම  

තපර පේධ්තිවල දී තමන්නම, ඇල්තගොරි මයක් ිරූපණය කළ හැකි ගැලීම් සටහන්න භොවි තයන්න සේිරොංග 

සංවර්ධ්නය කිරීම කරනු ලැතබ්.  

ගැලීම් සටහන  

සුහුරු ආතලෝක පේධ්තිතේ සේිරොංගයට අදොළ ගැලීම් සටහන්න රූ ය 31 මඟින්න දැක්තේ.  
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ඉහ  ගැලීම් සටහතන්න setup( ) ශ්රි ය සඳහො වන ගැලීම් සටහන: 

 

 

ඉහ  ගැලීම් සටහතන්න loop( ) ශ්රි ය සඳහො වන ගැලීම් සටහන: 

 

රූ ය 31: සුහුරු ආතලෝක  ේධ්තිතේ ගැලීම් සටහන්න 

ඉහ  ඇල්තගොරි මතේ, පළමු ව දෘඪොංග මොධ්ය ප්රතේශ පොලන ලිපිනය (MAC address) සහ අංක 8 දරණ 

ආදොන/ ප්රතිදොන තුඩුව (No. 8 Pin) ප්රකොශකර (declared) ඇ . ඉන්න පසු 80 තකතවිය හරහො ඕනෑ ම 

තවබ් තසේවොලොභි සන්නිතේදනයක් ලබො ගැනීම සඳහො තවබ් තසේවොදොයකයක් සකසො ඇ . setup() ශ්රි ය 
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තුළ පළමු ව ledPin ප්රතිදොන තුඩුවක් තලස විනයොස ග  කර (configure) ඇ . ඉන්න පසු Arduino Uno 

පුවරුව සහ සම්බන්නධි  පරිගණකය අ ර තරේණිග  සන්නිතේදනය සඳහො අවශය දත්  සන්නිතේදන 

තේගය සකසේ කර ඇ . අනතුරුව, DHCP භොවි  කරමින්න අන්න ර්ජොලයට සම්බන්නධ් වීමට උත්සොහදරනු 

ලැතබ්. setup() ශ්රි තේ ඊළඟ පියවතර් දී, DHCP මඟින්න පවරන ලද IP ලිපිනය, සම්බන්නධි  පරිගණකය 

තුළ ධ්ොවනය තවමින්න පවතින Arduino සතමෝධ්ොික සංවර්ධ්න පරිසරතේ තරේණිග  සන්නදර්ශකතේ 

(Serial Monitor) මුද්රණය කරනු ලැතබ්. ඉන්න පසුව, තවබ් තසේවොලොභීන්න තවතින්න ලැතබන ඕනෑම 

සන්නිතේදනයක් ලබො ගැනීම සඳහො තපර විනයොසග  කරන ලද තවබ් තසේවොදොයකය ආරම්භ කරනු 

ලැතබ්.     

loop() ශ්රි තේ සැම පුනර්කරණයක දී ම, පළමුව එය තවබ් තසේවොදොයකයොට සන්නිතේදනය කරනු ලබන 

ඕනෑ ම තවබ් තසේවොලොභිතයක් ගනු ලැතබ්. එවැි තවබ් තසේවොලොභිතයක් සිටී නම්, තවබ් තසේවොලොභියො 

තසේවොදොයකයට සම්බන්නධ්ව සිටිනතුරු ලූපයක් ක්රියොත්මක කරනු ලැතබ්. තමම ලූපය තුළ දී, තවබ් 

තසේවොලොභියොතේ තනොකිය වූ http ඉල්ලීමක් තිතබ් ද? යන්නන පරීක්ෂො කරයි. එතසේ තනොකියවූ http 

ඉල්ලීමක් තිතබ් නම්, එම ඉල්ලීම අනුලක්ෂණතයන්න අනුලක්ෂණයට කියවනු ලැතබ්. එම අනුලක්ෂණය 

“?” නම්, එම ඉල්ලුතම් ඇති ඊළඟ අනුලක්ෂණය '1' තහෝ '0' ද යන්නන පරීක්ෂො කරයි. ඒ අනුව, ledPin හි 

 ොර්කික  ත්ත්වය ඉහළ (high) තහෝ පහළ (low) තහෝ තලස සකසන අ ර සම්බන්නධ් LED එක 

පිළිතවළින්න දැල්වීම තහෝ ිවීම සිදු තේ. අවසොන වශතයන්න, තවබ් තසේවොලොභියො තවබ් තසේවොදොයකතයන්න 

විසන්නධි කරනු ලැතබ්.      

සේිරොංගය  සංවර්ධ්නය කිරීම 

ඉහ  දැක්තවන ගැලීම් සටහනට අනුව ආර්ඩිතනෝ සතමෝධ්ොික සංවර්ධ්න පරිසරය භොවි  කරමින්න සුහුරු 

ආතලෝක පේධ්තිතේ සේිරොංගය සඳහො ලියන ලද ප්රභව තක් ය රූ ය 32 හො 33 මඟින්න දැක්තේ.  

 

රූ ය 32: සුහුරු ආතලෝක  ේධ්තිතේ සේිරොංගතේ ප්ර ව තක් ය - 1 තකොටස 
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Arduino Ethernet Shield 2 සමඟ කටයුතු කිරීමට අවශය Ethernet2.h ලිපි තගොනුව (library file) ප්රභව 

තක් යට ඇතුළත් කිරීම #include<Ethernet2.h> මඟින්න සිදු තකතර්. mac[ ] යනු Ethernet Shield හි 

MAC ලිපින ඇතුළත් බයිට අරොවක් (byte array) තේ. Ethernet Shield සමඟ එන සැබෑ MAC ලිපිනතේ 

ඇති ෂඩ්දශමය සංඛයොවලින්න “0x##” යන්නන ප්රතිසේථොපනය විය යුතු ය. ඊළඟ තේළිය මඟින්න, 80 තකතවිය 

හරහො ලැතබන ඕනෑ ම තවබ් තසේවොලොභි සන්නිතේදනයක් ලබො ගැනීම සඳහො තවබ් තසේවොදොයකය සකසො 

ඇ .  

setup() ශ්රි ය තුළ ඇති Serial.begin(baudRate) ශ්රි ය මඟින්න Arduino Uno පුවරුව සහ සම්බන්නධි  

පරිගණකය අ ර තරේණිග  සන්නිතේදනය සඳහො අවශය දත්  සන්නිතේදන තේගය සකසේ කර ඇ . 

Ethernet.begin(mac) ශ්රි ය මඟින්න, DHCP භොවි  කරමින්න Ethernet Shield අන්න ර්ජොලයට සම්බන්නධ් 

කරයි. ප්රභව තක් තේ ඊළඟ තේළිතේ, Ethernet.localIP() ශ්රි ය විසින්න DHCP මඟින්න පවරො ඇති ගතික 

IP ලිපිනය ලබො ගන්නනො අ ර Serial.println(value) ශ්රි ය මඟින්න එය Arduino සතමෝධ්ොික සංවර්ධ්න 

පරිසරතේ තරේණිග  සන්නදර්ශකය ම  මුද්රණය කරයි. තපර සකසන ලද තවබ් තසේවොදොයකතේ begin()  

ශ්රි ය එම තසේවොදොයකය ආරම්භ කර, තවබ් තසේවොලොභීන්න තවතින්න ලැතබන සන්නිතේදනවලට සවන්න දී ම 

ආරම්භ කරයි.   
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loop() ශ්රි තේ සැම පුනර්කරණයක දී ම, තවබ් තසේවොදොයකතේ available() ශ්රි ය මඟින්න තවබ් 

තසේවොදොයකය සමඟ සන්නිතේදනය කරනු ලබන තසේවොලොභිතයක් සිටී නම් එම තසේවොලොභියො 

ප්ර යොගමනය (returns) කරනු ලබයි. එවැි තවබ් තසේවොලොභිතයක් සිටී නම්, එම තසේවොලොභියොතේ  

connected() ශ්රි තයන්න අස ය (False) යන්නන ප්ර යොගමනය කරන තුරු while ලූපය ක්රියොත්මක තේ. තමම 

ලූපය තුළ දී, තවබ් තසේවොලොභියොතේ available() ශ්රි ය මඟින්න, තවබ් තසේවොලොභියොතේ තනොකියවූ http 

ඉල්ලීමක් තිතබ් ද? යන්නන පරීක්ෂො කරයි. එතසේ තනොකියවූ http ඉල්ලීමක් තිතබ් නම්, තවබ් 

තසේවොලොභියොතේ read() ශ්රි ය මඟින්න එම ඉල්ලීතමහි තිතබන ඊළඟ අනුලක්ෂණය කියවො එය character 

විචලයට පවරනු ලැතබ්. එම අනුලක්ෂණය “?” නම්, තවබ් තසේවොලොභියොතේ read() ශ්රි ය මඟින්න එම 

ඉල්ලීතමහි “?” අනුලක්ෂණයට පසු ව ඇති අනුලක්ෂණය කියවො එය character විචලයට පවරයි. ඊළඟ 

තකොන්නතේසි තදක මඟින්න එම  අනුලක්ෂණය '1' තහෝ '0' තහෝ යන්නන පරීක්ෂො කරයි. ඒ අනුව 

digitalWrite(pin, state) ශ්රි ය මඟින්න සඳහන්න කරන ලද අංකි  ආදොන/ ප්රතිදොන තුඩුතේ  ොර්කික 

 ත්ත්වය ඉහළ (high) තහෝ පහළ (low) තලස සකසන අ ර සම්බන්නධි  ආතලෝක විතමෝචක දිතයෝඩය 

පිළිතවළින්න දැල්වීම තහෝ ිවීම සිදු තේ. අවසොනතේ දී තවබ් තසේවොලොභියොතේ stop() ශ්රි ය මඟින්න තවබ් 

තසේවොලොභියො තවබ් තසේවොදොයකතයන්න විසන්නධි කරනු ලැතබ්.          

 

සේිරොංගය සම් ොදනය කිරීම හො යන්නර තක් ය උඩුග  කිරීම  

(Compile firmware and Uploade machine code) 

 

අන්න ර්ජොලයට සම්බන්නධ්යක් සහි  ජොලයකට සුහුරු ආතලෝක පේධ්තිය සම්බන්නධ් කිරීමට අවශය වන 

අ ර ඒ සඳහො Ethernet Shield හි ඊ තන් තකතවිය හො ජොලකරණ තක්බලයක් භොවි  කළ හැකි ය. 

ඉන්න පසු තපර පේධ්තිවල දී තමන්නම, සේි රොංග සම්පොදනය කර යන්නත්ර තක් ය උඩුග  කිරීම සිදු කරනු 

ලැතබ්. යන්නත්ර තක් ය උඩුග  කිරීතමන්න පසු, තවබ් තසේවොදොයකතේ IP ලිපිනය මුද්රණය කරගැනීම සඳහො 

ආර්ඩිතනෝ සතමෝධ්ොික සංවර්ධ්න පරිසරතේ තරේණිග  සන්නදර්ශකය විවෘ  කරග  යුතු ය. 

අන්න ර්ජොලයට සම්බන්නධ් ව ඇති තවනත් පරිගණකයක ඇති තවබ් අ රික්සුවකින්න http://host/?1 තහෝ 

http://host/?0 තහෝ HTTP ඉල්ලීමක් සිදු කළ විට, සුහුරු ආතලෝක පේධ්තිතේ ඇති LED බල්බය 

පිළිතවළින්න දැල්වීම තහෝ ිවීම තහෝ සිදු තේ. ඉහ  ඒකොකොර සම්පත් ිශේචොයකතේ (URL), host යනු 

සුහුරු ආතලෝක පේධ්තිය තුළ ක්රියොත්මක වන තවබ් තසේවොදොයකතේ IP ලිපිනය තේ.  වද රැහැන්න රහි  

WiFi සන්නිතේදනය (Wireless communication) භොවි තයන්න ද තමවැි   ආකොරතේ සොර්ව ද්රවය 

අන්න ර්ජොලය පදනම් වූ පේධ්ති සංවර්ධ්නය කළ හැකි ය.  

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

පුනරීක්ෂණ ප්රශේන  

1. ිහි  පේධ්තියක් යනු කුමක්ද? 

2. තපොදු කොර්ය පරිගණක පේධ්ති තමන්න ිහි  පේධ්ති ද ආදොන, ක්රියොවලි සහ ප්රතිදොන (IPO) 

ආකෘතිය අනුගමනය කරයි ද? උදොහරණයක් භොවි  කරමින්න පැහැදිලි කරන්නන. 

3. පහ  සඳහන්න ප්රකොශය සලකො බලන්නන, "ිහි  පේධ්ති තභෞතික පරිගණකකරණය සිදු කරයි." 

උදොහරණයක් භොවි  කරමින්න පැහැදිලි කරන්නන. 

4. මයිතක්රොතප්රොතසසර් ම  පදනම් වූ සහ ක්ුද්ර පොලක ම  පදනම් වූ ිහි  පේධ්ති සංවර්ධ්නතේ 

වොසි සහ අවොසි සොකච්ඡො කරන්නන. 

5. මයිතක්රොතකොන්න්තරෝලර් සඳහො සේි රොංග ලිවීතම්දී අප අසීමි  ලූපයක් තක්  කළ යුත්තත් ඇයි? 

පැහැදිලි කරන්නන. 

6. සොර්ව ද්රවය අන්න ර්ජොලය (IoT) යනු කුමක්ද? 

7. සොර්ව ද්රවය අන්න ර්ජොලය (IoT) සංවර්ධ්නය හො ක්රියොත්මක කිරීමට IPv6 බලපොන්නතන්න 

තකතසේද? 

8. අපතේ ජීවි යට සොර්ව ද්රවය අන්න ර්ජොලතේ (IoT) බලපෑම ගැන සොකච්ඡො කරන්නන. 
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 යි න්න ක්රමතල්තඛකරණය  

 

ිපුණ ොව  09 : ගැටලු විසඳීමට ඇල්තතගොරි ම සංවර්ධ්නය කර ඒවො ආතක් නය (encoding) කිරිම 
සඳහො ක්රමතල්තඛ  ොෂොවක්  ොවි  කරයි. 
 

ි ණ ො මට්ටම් 9.1  :ගැටලු විසඳීතම් ක්රියොවලිය(problem solving process)  ොවි  කරයි. 
ිපුණ ො මට්ටම් 9.2 :ගැටලු විසඳීම සඳහො මුදුන්න බිම් පියවරොකොර  පිරි හදු ක්රමතේද ගතේෂණය කරයි. 
ිපුණ ො මටිටම් 9.3  :ගැටලු විසඳීම සඳහො ඇල්තතගොරි මික ප්රතේශය තයොදො ගියි. 
 
ඉතගනුම්  ල  :  

● ගැටලු විසඳීතම් ක්රියොවලිතේ පියවර පැහැදිලි කරයි. 

• ගැටලු විසඳීතම් ක්රියොවලිය ක්රියොත්මක කරයි. 

• ගැටලු විසඳීම සඳහො මුදුන්න බිම් පියවරොකොර  පිරිපහදු ක්රමතේද භොවි  කරයි. 

• ගැටලුවකට විසඳුමක් පැහැදිලි කිරීම සඳහො ආකෘති සටහන්න අඳියි. 
• ඇල්තගොරි ම තකටිතයන්න පැහැදිලි කරයි. 
• ගැලීම් සටහන්න ඇඳිමට භොවි  කරන සම්ම  සංතක්  හදුනො ගියි. 

• තදන ලද ගැටලුවකට විසඳුම් පැහැදිලි කිරීම සඳහො ගැලීම් සටහන්න අඳියි. 

• තදන ලද ගැටලුවකට විසඳුම් පැහැදිලි කිරීම සඳහො වයොජ තක්  ලියයි.  
• විසඳුම්  හවුරු කර ගැනීම සඳහො හසේ ොනු තර්ඛන සටහන්න අඳියි. 

 

ඇල්තතගොරි ම සංවර්ධ්නය 
 
ඇල්තගොරි මයක් යනු සොමොනයතයන්න ගැටලුවක් විසඳීම සඳහො මනොව ිර්වචනය කරන ලද (පැහැදිලි 
හො සැක රහි ) උපතදසේවල සීමි  අනුක්රමයකි (සීමි  මූලද්රවය ගණනකි). 
ගැටලු විසඳීතම් ක්රියොවලියට සම්බන්නධ් පියවර පහ  රූපය මගින්න චක්රීය ආකොරතයන්න දැක්තේ. 
 

 
 
ගණි මය ගැටලු විසඳීතම් දී පමණක් තනොව සැබෑ ජීවි තේ ගැටලුවල දී ද ගැටලු විසඳීතම් ක්රියොවලිය 
වැදගත් තේ. 
 
උදොහරණ: 
වොයුතගෝලීය උෂේණත්වය ඉහළ යන විට වොයුසමීකරණ යන්නත්රය මොරු කිරීම යනු තභෞතික කඩදොසි 
සොදන්නතනකු (උෂේණත්වය) ම  පදනම්ව ගණි මය අසමොන ොවයක් විසඳීමයි. 
අනුගමනය කිරීමට සුදුසු පොඨමොලොවක් තසොයො ගැනීම යනු විවිධ් පොඨමොලොවල පිරිවැය සහ ප්රතිලොභ 
පිළිබඳ ගණි මය සංසන්නදනයක් විසඳීමයි. 
ඉහ  සඳහන්න කළ උදොහරණ වැි සියලුම උදොහරණ සඳහො ඇල්තගොරි මයක් ම  පදනම්ව පරිගණක 
වැඩසටහනක් ලිවිය හැකි ය. 
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තමොියුලකරණය (Modularization) (Decomposition) (විතයෝජනය) 

ඇල්තගොරි ම යන තයදුම තත්රුම් ගැනීමට, සොමොනයතයන්න ගැටලු විසඳීතම් ක්රියොවලිය සලකො බලමු. 
ගැටලු විසඳීතම් ක්රියොවලිය පහ  පරිදි ලැයිසේතු ග  කළ හැකි ය : 
 

o ගැටලුව හඳුනො ගැනීම. 
o උපගැටලු හඳුනො ගැනීම (ප්රධ්ොන ගැටලුවට තහේතුකොරක වූ). 
o උපගැටලුවලට (උප) විසඳුම් තසොයො ගැනීම. 
o ප්රධ්ොන ගැටලුව විසඳො ගැනීම සඳහො  ර්කොනුකූල ව උප විසඳුම් සම්බන්නධ් කිරීම. 

 

උදොහරණයක් තලස, පොනය සඳහො තත් තකෝේපයක් සෑදීම වැි එදිතනදො වන සරල තදයක් ගිමු. තමම 
ක්රියොවලියට ඇතුළත් වන්නතන්න ආදොන තලස අමුද්රවය ලබො දී, අමුද්රවය මිර කිරීතම් ක්රියොවලිතයන්න පසු අවසන්න 
ප්රතිදොනය තලස පොනය සඳහො තත් තකෝේපයක් සකසො ගැනීම යි.  
 

සමහර ගැටලුවල දී, විශොල ගැටලුවක් කුඩො උපගැටලුවලට තබදීම අවශය වන අ ර, විවිධ් උපගැටලුවලට 
(උප) විසඳුම් එකතුවක් තලස විසඳුමක් සලකො බැලිය හැකි ය.  
 

උදොහරණය:  
 

ප්රධ්ොන ගැටලුව : සංවිධ්ොනයක අකොර්යක්ෂම පරිපොලනය 

උපගැටලුව : වැටුේ අංශතේ පවතින ගැටලු, මොනව සම්පත් අංශතේ පවතින ගැටලු,            
                 ොක්ෂණික අංශතේ පවතින ගැටලු, . . . ආදිය  
 

සටහන: පේධ්ති සැලසුම් ක්රියොවලිතේ දී සිදු කරනු ලබන්නතන්න තමය යි.  
 

ගැටලුවක් විසඳීම සඳහො ඉහ  උපොය මොර්ගය නම් කරනු ලබන්නතන්න තමොඩියුලකරණය (Modularization)/ 
විතයෝජනය (Decomposition) තලසිි. තමොඩියුලකරණය යන්නතනහි තත්රුම යනු විශොල ගැටලුවක් 
තකොටසේවලට තබදමින්න  ොර්කික උපගැටලු බවට පත් කිරීම යි. අපතේ උදොහරණතේ දී,  ව දුරටත් 
 ොර්කික ව තබදිය තනොහැකි කුඩො ගැටලු බවට, විශොල ගැටලුවක් තමොඩියුලකරණය තහෝ තබදීම සිදු කරයි. 
තත් තකෝේපයක් සෑදීතම් දී, තමොඩියුලකරණය වනුතේ ජලය උණු කිරීම, අමුද්රවය මිර කිරීම, . . . ආදිය යි.  
 
සැබෑ තලෝකතේ පේධ්ති සැලැසේමක, පළමු උත්සොහතේ දී, අපට ඇති තහොඳම තමොඩියුලකරණය ලබො ග  
තනොහැකි වනු ඇ . එය වඩොත් යහපත් කිරීමට මුලික ආකෘතිය පිරිපහදු කිරීම අවශය තේ. ප්රසොදනය 
(refinement) කිරීතම් ක්රියොවලිය මඟින්න, පේධ්තියක් වඩොත් සංතේදී කිරීම සඳහො සමහර උපගැටලු 
ඒකොබේධ් කිරීමට තහෝ  ව දුරටත් උපගැටලුවලට කැඩීමට අපට සිදු තේ. ක්රියොවලිය පහ  පරිදි 
ප්රසේථොරිකව ිරූපණය කළ හැකි ය. 
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උපගැටලු (උපපේධ්ති) හඳුනොගත් පසු, ඒවො දෘශයමය වශතයන්න තත්රුම් ග  හැකි තලස තල්ඛන ග  කළ 
යුතු ය. රූපක භොවි තයන්න ලියො දැක්වීම, දෘශයමය වශතයන්න තත්රුම් ග  හැකි තහොඳම ආකොරය යි.  
 
පුේගලතයක් ඡන්නදයක දී, ඡන්නදය ප්රකොශ කිරීමට සුදුසුකම් ලබයි ද? යන්නන පරීක්ෂො කිරීම යන ගැටලුව 
සලකො බලන්නන.  
වයස අවු. 18 තහෝ ඊට වැඩි තහෝ නම්, ඡන්නදය ප්රකොශ කිරීමට සුදුසුකම් ලබයි. 
 

වයස අවු. 18 ට වඩො අඩු නම්, ඡන්නදය ප්රකොශ කිරීමට සුදුසුකම් තනොලබයි. 
 

ඉහ  ගැටලුව සහ විසඳුම ිරූපණය කිරීම සඳහො, ක්ටි රූප සටහනක් (Block Diagram) පහ  දැක්තේ.  
 
 
 
  
 

 

 

රූ ය 2. 1 :  දෘශයමය වශතයන්න තත්රුම් ග  හැකි ිරූ ණයක් 
 

ගැටලු විසඳීම සඳහො ඇල්තතගොරි මික ප්රතේශය  

 ඇල්තගොරි ම පහ  පරිදි ිරූපණය කළ හැකි ය: 

o රූපමය ිරූපණය (Graphycal Representation): ගැලීම් සටහන 

o ලිඛි මය ිරූපණය (Textual Representation): වයොජ තක් ය 

 

ගැලීම් සටහන/ වයොජ තක් ය පසුව ප්රභව තක්  බවට පරිවර් නය කරනු ලැතබ්. 

 

රූ මය ිරූ ණය (Graphycal Representation): 
 

පේධ්ති, ක්ටි රූප සටහින්න ිරූපණය කළ පසු එය ගැලීම් සටහනක් බවට සංවර්ධ්නය කළ යුතු ය. ගැලීම් 

සටහන වශතයන්න අර්ථ දැක්තවන්නතන්න ක්ටි රූප සටහතනහි දැක්තවන තකොටසේ තත්රුම් ගැනීමට වන ක්රියො 

ප්රවොහය යි (flow of actions).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වයස අවු. 18 තහෝ ඊට වැඩි තහෝ නම්, 
ඡන්නදය ප්රකොශ කිරීමට සුදුසුකම් ලබයි. 

වයස පරීක්ෂො කිරීම. 

වයස අවු. 18 ට වඩො අඩු නම්, ඡන්නදය 
ප්රකොශ කිරීමට සුදුසුකම් තනොලබයි. 
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● ගැලීම් සටහන්න (Flow charts)  
 

ගැලීම් සටහන්න, විසඳුම් විසේ ර කිරීම සඳහො පහ  සඳහන්න සම්ම  සංතක්  භොවි  කරයි.  
 

ආරම්භය/ අවසොනය (Start/ End)  

ආදොනය/ ප්රතිදොනය (Input/ Output)  

තීරණ ගැනීම (Decision Making)  

ක්රියොවලිය (Action)  

ගැලීම් දිශො (Flow lines)  

 සම්බන්නධ්කය (Connector)  

උප-රූටිනය (Subroutine)  

වගුව 2. 1 :  ගැලීම් සටහන්න සංතක්  

 

 

 

ඉහ  සංතක්  භොවි තයන්න ඉහ  සොකච්ඡො කළ ගැටලුව සඳහො පහ  සඳහන්න ගැලීම් සටහන අපට ලබො 

ග  හැකි ය.  

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
         
 
                          
 
 
     

රූ ය 2. 2 :  ඡන්නදය ප්රකොශ කිරීතම් සුදුසුකම්  රීක්ෂො කිරීම සඳහො වන ගැලීම් සටහන 
 

● ලිඛි මය ිරූ ණය (Textual Representation) :  
 

වයොජ තක්  (Pseudo codes) 
ගැලීම් සටහතනන්න ිරූපණය වන දෑ වයොජ තක් යක් තලස ද දැක්විය හැකි ය. වයොජ තක් ය ඉංග්රීසි 
භොෂොතවන්න ප්රකොශයක් තලස ලිවීතම් දී පරිගණක ක්රමතල්ඛ භොෂොවන්නට සමීප තේ, එතහත් කිසියම් විතශේි  
භොෂොවකින්න සේවොධීන තේ. වයොජ තක්  ලියූ විට, එය සුදුසු පරිගණක ක්රමතල්ඛ භොෂොවක් බවට පරිවර් නය 

 

 

 

 

 ඡන්නදය ප්රකොශ 

කිරීමට සුදුසුකම් 

තනොලබයි. 

 

ඡන්නදය ප්රකොශ 

කිරීමට සුදුසුකම් 

ලබයි. 

ආරම්භය 

වයස අවු. 18 
ට වඩො අඩු 

ද? 

වයස ඇතුළත් කරන්නන 

අවසොනය

යය 

නැ  ඔේ 
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කිරීම පහසු ය.  
 

වයොජ තක් ය සඳහො උදොහරණයක් පහ  දැක්තේ.  
 

Begin 

Read age 

If age <18 then  

Display “not eligible to vote” 

Else  

Display “eligible to vote” 

Endif 

 End 

 
 

● හසේ ොනුතර්ඛන (Hand traces) 
වයොජ තක් ය ලිඛි  ව ඉදිරිපත් කරන ලද පසු, ක්රමතල්ඛ භොෂොවක් බවට පරිවර් නය කිරීමට තපර අත්යුරු 
පරීක්ෂොවක් (manual check) සිදු කරනු ලැතබ්. තමය සුදුසු උදොහරණයන්න සමඟින්න තේළිතයන්න තේළිය වැඩ 
කරන අයුරු දක්වයි. උදොහරණතේ දී, අප ඕනෑ ම වයසේ අගයක් ඇතුළත් කර තහෝ ආදොනය කර තහෝ 
ක්රියොවලිය තුළ කුමක් සිදුවිය හැකි දැයි ිරීක්ෂණය කරන්නන. ක්රමතල්ඛ ක්රියොවට නංවන විට සිදුවිය හැකි 
තදෝෂ අවම කිරීම සඳහො තමය සිදු කරනු ලැතබ්.  
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ිපුණ ො මට්ටම : 9.4 ක්රමතල්තඛනය කිරිතම් විවිධ් සුසමොදර්ශ (paradigms)  සසඳො බලො තවන්න 
කර දක්වයි. 

 

ඉතගනුම්  ල :  
● පරිගණක භොෂොවන්නතේ පරිණොමය පරම්පරොව පදනම් කර තගන විසේ ර කරයි. 
● විධ්ොනොත්මක, ප්රකොශොත්මක, වසේතු නැඹුරු භොෂොවන්න සසඳො බලො තවන්න කර දක්වයි. 

 
 
 

● ක්රමතල්තඛන  ොෂොවන්නතේ  රිණොමය 
 
ක්රමතල්ඛන භොෂොවක් යනු විතශේි  ආකෘතියකින්න සහ වයොකරණ භොවි තයන්න ලියො ඇති විධ්ොන සමූහයක 
එකතුවකි. විතේශිකයකු සමඟ සන්නිතේදනය කිරීම සඳහො විතේශ භොෂොවක් තත්රුම් ගැනීම සඳහො තවනත් 
භොෂොවක් ඉතගනීම හො සමොන ව තමය ඉතගන ග  යුතු ය. C, C++, Python, Pascal, Java, . . . ආදී යනු 
ක්රමතල්ඛන භොෂො සඳහො උදොහරණ තේ.    
 
වයොජ තක්  සොමොනය සහ කිසියම් ක්රමතල්ඛන භොෂොවකට වි තශේි  තනොවන අ ර එය ත ෝරො ගත් 
වි තශේි  ක්රමතල්ඛන භොෂොවකට පරිවර් නය කළ යුතු ය. තයදුම් වර්ගය හො විතශේෂඥ ොව ම  පදනම්ව 
 ම කැමැත්  අනුව එම ක්රමතල්ඛන භොෂොව ත ෝරො ගනු ලැතබ්.  
 

පරිගණක භොෂොවක් යනු මිිසුන්නට තත්රුම් ග  හැකි භොෂොවක් වන අ ර එය සම්පොදනය (compile) 
කිරීතමන්න පසු  පරිගණකයට තත්රුම් ග  හැකි තේ. විවිධ් තයදුම් සඳහො සුදුසු විවිධ් භොෂො තිතබ්.  එනම්; 
විදයොත්මක ගණනය කිරීම්, දත්  සමුදො කළමනොකරණය, වයොපොර තයදුම්, ....ආදි 
 

● ක්රමතල්තඛන සුසමොදර්ශ (Programming paradigms) 
 

පරිගණක ක්රමතල්ඛන භොෂො, එය ක්රියො කරන ආකොරය අනුව, පුළුල් කොණ්ඩ තදකකට වර්ගීකරණය 
කරනු ලබන අ ර ඒවො ක්රමතල්ඛන සුසමොදර්ශ (paradigms)  තලස හැඳින්නතේ.  
 

1. විධ්ොනොත්මක  ොෂො (Imperative languages) 
 

තමය තපොදු කොර්යයන්න සඳහො තයතදන්නනක් බැවින්න, වඩොත් සුලභ ම වර්ගය තේ. තමහි දී විධ්ොන අනුක්රමයක් 
තලස (ලියනු ලබන ක්රමතල්ඛය) ගැටලුව විසඳනු ලැතබ්.  
තමම භොෂො  ව දුරටත් කොණ්ඩ තුනකට වර්ගීකරණය කළ හැකි ය.  
 

▪ පටිපොටිග  (Procedural) - උදො. C 
▪ වසේතු නැඹුරු (Object Oriented) - උදො. Java, C++ 

▪ සමොන්න රග  සැකැසේම (Parellel Processing) - උදො. Java 

      
2. ප්රකොශොත්මක  ොෂො (Declarative languages) 
 

තමය සුවිතශේෂී කොර්යයන්න සඳහො භොවි  වන බැවින්න, සොමොනයතයන්න භොවි ය අඩු ය. තමහි දී ිශේචි  
අනුක්රමයක් තහෝ ප්රකොශන තහෝ තනොමැති අ ර විවිධ් ගලොයෑම් ඇ . SQL, CSS,. . . ආදී උදොහරණ තේ.     
      

▪  ොර්කික (Logic) -උදො.  Prolog 

▪ ශ්රි මය දත්  ගැලීම් (Functional Dataflow) -උදො. Lisp 

▪ දත්  ගබඩො (Database) -උදො. SQL 
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ිපුණ ො මට්ටම : 9.5 ක්රමතල්තඛ  රිවර් නය කිරිතම් අවශය ොව සහ ක්රමතල්තඛ  රිවර් ක ප්රරූ  

ගතේෂණය කරයි. 
 
 

ඉතගනුම්  ල :  
● ක්රමතල්ඛ පරිවර් නය කිරීතම් අවශය ොව විසේ ර කරයි. 
● ප්රභව හො විෂය ක්රමතල්ඛ සසඳයි. 
● භොෂො පරිවර් ක ප්රරූප ලැයිසේතු ග  කර සංක්ිේ  ව පැහැදිලි කරයි. 
● සම්බන්නධ්කවල කොර්යය සංක්ිේ  ව පැහැදිලි කරයි. 

 

2. 3 ක්රමතල්තඛ  රිවර් නය සහ ක්රමතල්තඛ  රිවර් ක ප්රරූ   
 

ප්රභව ක්රමතල්ඛය (Source Program) සහ විෂය ක්රමතල්ඛය (Object Program) යන්නත්ර තක්  (machine 

code) බවට පරිවර් නය කිරීම අවශය තේ.   
 

ප්ර ව තක්  (Source code) 

මිිසුන්නට තත්රුම් ග  හැකි භොෂොවලින්න තහවත් උසසේ ම්ටතම් භොෂොවලින්න (C, Python, . . . ආදි) ලියො 
ඇති ක්රමතල්ඛ ලියො ඇත්තත් ප්රභව තක් වලිි. 
 

විෂය තක්  (Object code) 
ප්රභව තක්  පරිවර් නය කිරීමකින්න ත ොරව පරිගණකයට ඍජුවම තත්රුම් ග  තනොහැකි ය. එය අ ර මැදි 
ක්රමතල්ඛයක් භොවි තයන්න යන්නත්ර භොෂොව බවට පරිවර් නය කළ යුතු ය. එතසේ යන්නත්ර භොෂොවට පරිවර් නය 
කළ පසු එය විෂය තක් වලින්න සමන්නවි  විෂය ක්රමතල්ඛය තලස හැඳින්නතේ.  
 

පරිගණකවලට තත්රුම් ග  හැකි යන්නත්ර භොෂොව, බූලියොනු  ර්කතේ ඇති අංකි  විධ්ොනවලින්න සමන්නවි  
තේ. එහිදී 1 සහ 0 න්න සමන්නවි  අංකි  විධ්ොනයන්න භොවි  තේ. නමුත් මිිසුන්න හුරුවී ඇත්තත් දශමය සංඛයො 
භොවි යට බැවින්න ේවීමය සංඛයො භොවි ය අපහසු ය.  
 
ඉහ  සඳහන්න අපහසු ොව මඟ හරවො ගැනීම සඳහො, මිිසොට තත්රුම් ග  හැකි ප්රභව තක්  ක්රමතල්ඛය 
ලිවීතමන්න පසු අ රමැදි ක්රමතල්ඛයක් මඟින්න එයට අනුරූප ේවිමය සංඛයොවලින්න යුතු විෂය තක් යන්නතගන්න 
සමන්නවි  ක්රමතල්ඛයක් බවට පරිවර් නය කරයි. අර්ථ විනයොසකරණය (Interpreting) සහ සම්පොදනය 
(Compiling) තමම පරිවර් නය  සිදු කළ හැකි ආකොර තදකක් තේ.   
 
  

o අර්ථ විනයොසක (Interpreters) 
අර්ථ විනයොසක ප්රභව තක් ය විෂය තක් ය බවට පරිවර් නය කිරීතම් දී, තේළිතයන්න තේළිය විෂය තක් ය 
බවට පරිවර් නය කරයි. අර්ථ විනයොසකතේ සේවභොවය අනුව වැඩසටහන ක්රියොත්මක වන සෑම 
අවසේථොවකදී ම තමම ක්රියොවලිය නැව  නැව  කිරීමට සිදු තේ. එබැවින්න, තමහි ක්රියොත්මක කොලය ඉහළ 
තේ. BASIC, Fortran, සහ Python යන භොෂො තමම පරිවර් න වර්ගය භොවි  කරයි.       
 

o සම් ොදක (Compilers) 
සම්පොදකය, සම්පූර්ණ ප්රභව තක් ය එකවර විෂය තක් ය බවට පරිවර් නය කරයි. තමම ක්රියොවලිතයන්න 
පසු විෂය තක් ය තලස හදුන්නවනු ලබන සේිර ේවිමය තක් යක් ජනනය තේ. වැඩසටහන ක්රියොත්මක වන 
සෑම අවසේථොවකදී ම විෂය තක් ය ක්රියොත්මක තේ. එම ිසො ක්රියොත්මක කිරීතම් කොලය අඩු තේ. Pascal, 

C යන භොෂොවන්න තමම ක්රමය භොවි  කරයි. ප්රභව තක් තේ තවනසේකමක් සිදු කළතහොත් නැව ත් 
සම්පොදනය (Compile) කිරීම කළ යුතු අ ර එවිට එම ප්රභව තක් යට අදොළ නව විෂය තක් ය ජනනය 
තේ.          
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● තදමුහුන්න ප්රතේශය (Hybrid approach)   
කිසියම් තදයක් කිරීමට හැකි ආකොර තදකක් තහෝ කිහිපයක් තහෝ පවතින විට, සොතේක්ෂ ව ඒවොතේ වොසි 
සහ අවොසි පවතී. ඒවො තුලනය කිරීමට තදමුහුන්න ප්රතේශය තයොදො ගනු ලැතබ්. උදොහරණයක් තලස තදමුහුන්න 
විදුලි තමෝටර් රථ (hybrid electric cars) නගරය තුළ ධ්ොවනය වීතම් දී බැටරිය භොවි  කරන අ ර 
නගරතයන්න පිට  ධ්ොවනය වීතම් දී එන්නජිම භොවි  කරයි. එතසේ ම කොර්යක්ෂම ොව වැඩි කිරීම සඳහො 
සම්පොදනය සහ අර්ථ විනයොසකරණය ඒකොබේධ් කළ හැකි ය.  
 
● සම්බන්නධ්කය (Linker) 
සම්පොදනය සහ අර්ථ විනයොසකරණය යන පරිවර් නයන්න හැරුණු විට, සම්බන්නධ්කය තලස හැඳින්නතවන 
 වත් ක්රියොවලියක් මඟින්න පරිශීලක විධ්ොන, සම්ම  පුසේ කොල ශ්රි  (library functions) සමඟ සම්බන්නධ් 
කරයි. උදොහරණයක් තලස, සම්බන්නධ්ක ක්රියොවලිතේ දී ආදොන සහ ප්රතිදොන විධ්ොන (Input and Output 
commands) ප්රධ්ොන ක්රමතල්ඛයට සම්බන්නධ් කරනු ලැතබ්. උදොහරණයක් තලස, පරිශීලක printf  විධ්ොනය 
ලියන විට, සම්බන්නධ්කය විසින්න එම ක්රමතල්ඛය සම්බන්නධ්ක තුළ ගබඩො කර ඇති printing උප ක්රමතල්ඛය 
සමඟ සම්බන්නධ් කරයි.   
 
පහ  රූපතේ දැක්තවන්නතන්න දෘඩොංග, යන්නත්ර භොෂොව, එකලසේ කිරීතම් භොෂොව සහ ඉහළ ම්ටතම් භොෂොවල 
ධූරොවලිතයහි පිහිටීම යි. 
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ිපුණ ො මට්ටම : 9.6 සතමෝධ්ොික සංවර්ධ්න  රිසරතේ (IDE)  මූලික ලක්ෂණ හඳුනො 
ගැනීමට එය ගතේෂණය කරයි. 
ඉතගනුම්  ල :  

• IDEහි ප්රධ්ොන ලක්ෂණ හඳුනො ගියි. 
• පහ  උපතදසේ ප්රගුණ කරයි. 

o තගොනු ආරම්භය හො සුරැකීම. 
o ක්රමතල්ඛ සම්පොදනය හො ක්රියොත්මක කිරීම. 

• IDE හි වැරදි ිවැරදි කිරීතම් පහසුකම භොවි  කරයි. 
 

2. 4 සතමෝධ්ොික සංවර්ධ්න  රිසරය (IDE)  

සතමෝධ්ොික සංවර්ධ්න පරිසරය ප්රභව තක්  හසුරුවයි. තබොතහෝ සතමෝධ්ොික සංවර්ධ්න පරිසරයන්නහි 

තක්  සංසේකොරකයක් (Code Editor) සම්පොදකයක් (Compiler), උඩුග කරණයක් (Uploader), ... ආදිය 

අන්න ර්ග  තේ. 

ඉහතින්න සඳහන්න කළ ආකොරයට, උසසේ ම්ටතම් භොෂොවකින්න ප්රභව තක් ය ලියො එය ක්රියොතේ තයදවීමට 

සුදොනම් වූ විෂය තක් යන්නතගන්න සමන්නවි  ක්රමතල්ඛයක් බවට සම්පොදනය කරනු ලැතබ්.  

තමම ක්රියොවලිතේ දී සිදුවන්නතන්න කුමක් ද? යන්නන සහ එක් එක් අදියර සඳහො කුමන වැඩසටහන්න වගකිව 

යුතු ද? යන්නන සලකො බලමු.   

සංසේකොරක  ොවි තයන්න සංසේකරණය කිරීම (Editing using Editors) - තමම ක්රියොවලිතේ පළමු අදියර 

තමය යි. ඇල්තගොරි මය, පරිගණක භොෂොතේ කොරක රීතිවලට (syntax) අනුකූල ව ප්රකොශන (statements) 

බවට පරිවර් නය කළ යුතු තේ. තමම ප්රකොශ  ව දුරටත් සැකසීම සඳහො යතුරු ලියනය කළ යුතු තේ. 

තමම ක්රියොවලිය සංසේකරණය තලස හැඳින්නතවන අ ර තමම කොර්යය කිරීමට උපකොර වන මෘදුකොංග 

සංසේකොරක (Editors) තලස හැඳින්නතේ. විවිධ් ලක්ෂණවලින්න (features) සමන්නවි  විවිධ් වර්ගතේ 

සංසේකොරක ඇ . උදොහරණයක් තලස නව තගොනුවක් ිර්මොණය, තගොනුවක් ගබඩො කිරීම, ගබඩො කරන 

ලද තගොනුවක් විවෘ  කිරීම, ....ආදිය  සංසේකොරකයක ඇති ප්රධ්ොන කොර්ය තුනක් තලස ග  හැකි ය. මූලික 

වශතයන්න, සංසේකොරකයක් යනු අවම ලොක්ෂණික සහි  වදන්න සැකසුම් මෘදුකොංගයකි.  

සම් ොදක  ොවි තයන්න ිතදොසේ කිරීම/ සම් ොදනය කිරීම (Debugging/ Compiling using 

Compilers) - තමතසේ සංසේකරණය කිරීතමන්න පසු ප්රභව තක්  ඇතුළත් ප්රභව තගොනුව (source file) 

ිර්මොණය කරයි. තමම ප්රභව තගොනුව සම්පොදනය කිරීම (compile) මඟින්න විෂය තගොනුවක් (object file) 

බවට පරිවර් නය කළ යුතු ය. සම්පොදනය කිරීම් ක්රියොවලිතේ දී, ිතදොසේ කිරීම් තලස  වත් ක්රියොවලියක් 

සිදුතවමින්න පවතී. තමය ප්රභව තගොනුතේ ඇති කොරක රීති තදෝෂ (syntax errors) හඳුනො ගන්නනො 

ක්රියොවලියකි. ි තදොසේ කිරීම සම්පොදනයට පළමු ව සිදු කළ හැකි ය. එතහත් තබොතහෝ අවසේථොවල දී ි තදොසේ 

කිරීම සහ සම්පොදනය එක විට සිදු තේ. ිතදොසේ කිරීතම් වැඩසටහන ිතදොසේකුරුව (Debugger) තලස 

හැඳින්නතවන අ ර සම්පොදන වැඩසටහන සම්පොදකය තලස හැඳින්නතේ.       

වර් මොනතේ දී, සතමෝධ්ොික සංවර්ධ්න පරිසර තලස හඳුන්නවන පුළුල් මෘදුකොංග ඇ . ඒවොතේ 

සංසේකොරක, ිතදොසේකුරුව සහ සම්පොදකය ඇතුළත් පුළුල් වැඩසටහනක් ඇති අ ර එම වැඩසටහන්න 

භොවි තයන්න සංසේකරණය, ිතදොසේ කිරීම්/ සම්පොදනය ඉ ො පහසුතවන්න සිදු කළ හැකි ය. ඒවො ඉ ො ම 

පරිශීලක-මිත්ර (user-friendly) වන අ ර පරිශීලක-මිත්ර අතුරු මුහුණත් (user-friendly interfaces) හරහො 

කොර්යයන්න සිදු කළ හැකි ය.          
Microsoft Visual Studio යනු එවැි සතමෝධ්ොික සංවර්ධ්න පරිසරයකි. Eclipse සමඟ PyDev තේනු 

මෘදුකොංගය (plugin) යනු පයි න්නහි සංවර්ධ්නය සඳහො සතමෝධ්ොික සංවර්ධ්න පරිසරය තේ.  
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පයි න්න ක්රමතල්ඛ සංවර්ධ්නය සඳහො තබොතහෝ මොර්ගග  සතමෝධ්ොික සංවර්ධ්න පරිසර ඇ .   

 2. 5 ඇල්තතගොරි ම ආතක් නය කිරීම සඳහො විධ්ොනොත්මක ක්රමතල්තඛ  ොෂො  

පහ  දැක්තවන තකොටසේවල දී, ක්රමතල්ඛ වූහය සහ කොරක රීති ආදර්ශනය කිරීම සඳහො පයි න්න 
ක්රමතල්ඛ  භොෂොව තයොදො ගැතන්න. තමම වූහ සහ කොරක රීති තබොතහොමයක් භොෂොවල එක හො සමොන තේ. 

 ොර්කික ක්රමතල්ඛ ශිල්ප ක්රම ඉතගන ගැනීතමන්න පසුව, කුඩො සේවයං අධ්යයනයකින්න තවනත් ඕනෑම 

භොෂොවකට මොරුවීමට ඕනෑම අයකුට හැකි තේ.      
 

● ක්රමතල්තඛතේ වූහය  
 

ක්රමතල්ඛයකට ආදොනය, සැකසීම හො ප්රතිදොනය තලස ප්රධ්ොන තකොටසේ තුනක් ඇ . අප දන්නනො පරිදි, 

ආදොන/ ප්රතිදොන විචලය නොම භොවි තයන්න හැසිරවිය හැකි ය.  ොර්කිකව, විචලයක් භොවි  කිරීමට ප්රථම 
එය අර්ථ දැක්විය යුතු ය. එම ිසො ආදොන තකොටසට පළමුව ක්රමතල්ඛතේ විචලය අප අර්ථ දක්වයි.  

 

කලින්න සඳහන්න කළ පරිදි, print(), writeln(), . . . ආදී තපර අර්ථ දක්වන ලද ශ්රි  ක්රමතල්ඛවල දී භොවි  

කරයි. තම්වො පුසේ කොල තුළ ගබඩො කර ඇති අ ර තමම පුසේ කොල ශ්රි  ආරම්භතේ දී ප්රතේශනය කළ 

යුතු ය.    
 

ඒ අනුව, ක්රමතල්ඛ වූහයක් පහ  දැක්තේ.  
 
ආරම්භය  
 අ යවශය පුසේ කොල ආයො  කරන්නන (Importing essential libraries). 
 විචලය/ ිය  අර්ථ දැක්වීම (Declaration of variables/ constants). 
 දත්  ඇතුළත් කිරීම. 
 සැකසීම. 
 ප්රතිඵල ප්රතිදොනය. 
අවසොනය 

         
● විවරණ (Comments)  
 
ක්රමතල්ඛනතේ දී, විවිධ් තේළිවල ක්රියොකොරිත්වයන්න මිිසුන්නට තත්රුම් ග  හැකි, සොමොනය භොෂොවකින්න 
හඳුනො ගැනීම හො තත්රුම් ගැනීම අවශය තේ. අප දන්නනො පරිදි, තමම ක්රමතල්ඛයක් පරිගණකයට තත්රුම් 
ග  හැකි භොෂොවකින්න සමන්නවි  තේ. එම ි සො තමම පර රය පියවො ගැනීම සඳහො, විධ්ොන අවසොනතේ තහෝ 
විධ්ොනයට පළමුව අපි විවරණ ලියනු ලැතබ්. තම්වො සම්පොදකය විසින්න ක්රියො කරවනු තනොලබන අ ර 
ප්රකොශනතේ තහෝ විධ්ොනතේ තහෝ ක්රියොකොරිත්වය තත්රුම් ගැනීම සඳහො පමණක් භොවි  තකතර්. 
ක්රමතල්ඛකයො හැර අන්න අයට විධ්ොනවල/ ක්රමතල්ඛතේ ක්රියොකොරිත්වය තත්රුම් ගැනීම සඳහො විවරණ 
අ යවශය තේ.  
 
පයි න්නවල දී,  පහ  දැක්තවන පරිදි විවරණ ලිවිය හැකි ය.    
 
Age = 26 
if (age >=18): 
     print ("You are eligible to vote");  # to print the eligibility           
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ිපුණ ො මට්ටම : 9.7 ඇල්තතගොරි ම  ආතක් නය කිරිම  සඳහො විධ්ොනොත්මක  ක්රමතල්තඛ   ොෂොවක් 
(Python)    ොවි  කරයි. 

 
ඉතගනුම්  ල :  
● ක්රමතල්ඛයක වූහය හඳුනො ගියි. 
● තක් යක භොවි ය පිළිබඳ ඉදිරිතේ දී දැන ගැනීම සඳහො විවරණ භොවි  කරයි. 
● ක්රමතල්ඛයක දී ිය  හො විචලයයන්න සුදුසු පරිදි තයොදො ගියි. 
● තදන ලද ක්රමතල්ඛ භොෂොවක ප්රොථමික දත්  ප්රරූප හඳුනො ගියි. 
● ක්රමතල්ඛයක ඇති කොරක හඳුනොතගන භොවි  කරයි. 
● කොරක ප්රමුඛ ො හඳුනො ගියි. 
● යතුරු පුවරුතවන්න ආදොනය තකතරන හො සම්ම  උපොංගවලට  ප්රතිදොන සපයන පහසුකම් සහි ව 

ක්රමතල්ඛ ලියයි. 
 

 

2. 6  යි න්න ක්රමතල්තඛ (Python Programme)  

පයි න්න යනු පහ  2.6.1හි කොර්යයන්න සඳහො තයොදො ග  හැකිවූ ද, 2.6.2හි සඳහන්න ලක්ෂණවලින්න සමන්නවි  

වූ ද, ක්රමතල්ඛකයින්න අ ර ජනප්රිය වූ ක්රමතල්ඛන භොෂොවකි. එය වර්ෂ 1991 දී ගයිතඩෝ වැන්න තරොසම් (Guido 

van Rossum) විසින්න ිර්මොණය කරන ලදී.  

2. 6. 1  යි න්න මඟින්න කුමක් කළ හැකි ද? 

● වැඩ  ල ිර්මො ණය කිරීම සඳහො මෘදුකොංග සමඟ,  
● දත්  සමුදො පේධ්තියකට සම්බන්නධ් කිරීමට (ඒ ඇසුරින්න තගොනු කියවීමට සහ තවනසේ කිරීමට ද 

හැකි ය.),  
● මහො දත්  (big data) හසුරුවීමට හො සංකීර්ණ ගණි ය සඳහො,  
● තේගවත් මූලොකෘතියක් සඳහො තහෝ ිෂේපොදනය සඳහො තහෝ සූදොනම් මෘදුකොංග සංවර්ධ්නයට,  
● තවබ් තයදුම් ිර්මොණය කිරීමට තසේවොදොයකයක් ම , පයි න්න භොවි  කළ හැකි ය.  

2. 6. 2 Pythonහි ලක්ෂණ 

● පයි න්න විවිධ් තේදිකො (platforms) ම  ක්රියො කරයි (Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, . . . 
යනොදිය).  

● පයි න්නහි ඉංග්රීසි භොෂොවට සමොන සරල කොරක රීති (syntax) ඇ .  
● පයි න්න සඳහො තවනත් ක්රමතල්ඛ භොෂොවන්නට වඩො අඩු තේළි ග ණනකින්න ක්රමතල්ඛකයන්න ලිවීම 

සඳහො සංවර්ධ්කයන්නට (Developers) ඉඩ සලසො තදන කොරක රීති තිතබ්.  
● පයි න්න අර්ථ විනයොසක පේධ්තියක් (interpreter) ම  ධ්ොවනය (run) කරයි. එනම් එය ලියූ 

සැතණකින්න තක් ය ක්රියොතේ තයදවිය හැකි ය. මින්න අදහසේ වන්නතන්න මූලොකෘති (prototyping) ඉ ො 
තේගවත් විය හැකි බව යි.  

● පයි න්න කොර්ය පටිපොටික ක්රමයක් (a procedural way), වසේතුවක් දිශොන  වූ ආකොරයක් (an 

object-orientated way) තහෝ ක්රියොකොරී ආකොරයක් (a functional way) තලස සැලකිය හැකි ය. 

 

 



 

47 
 

 

 6. 3  යි න්න සේථො නය කිරීම (Python Installation) 

ඔතබ් පරිගණකතේ පයි න්න සේථොපනය කර තනොමැති නම්, පහ  දැක්තවන තවබ් අඩවිතයන්න එය 

තනොමිතල් බොග  කර සේථොපනය කළ හැකි ය: https://www. python. org/downloads/python  

 

3. 7 සතමෝධ්ොික සංවර්ධ්න ඉතගනුම් පරිසරය (IDLE) පහ  දැක්තේ:  

 

 

 

 

2. 6. 4  යි න්න තගොනුවක් ගබඩො කිරීම 

පයි න්න තගොනුවක් " . py" තගොනු දිගුව සමඟ ගබඩො කරයි.  

උදො. : hello. py 
 

අපතේ පළමු පයි න්න ක්රමතල්ඛය, පයි න්න Shell භොවි තයන්න සංවර්ධ්නය කරමු.  

print("My First Program") තලස පයි න්න Shell තුළ යතුරුලියනය කර Enter කරන්නන.  

 

 

 

 

එවිට පයි න්න Shellහි පහ  ප්රතිදොනය ලැතබ්.  

 

 

 

 

 

print("My First Program") තලස  යි න්න සංසේකොරකය තුළ යතුරුලියනය කර, firstProgram1. 

py තලස ගබඩො කිරිම :  

 

පයි න්න සංසේකොරකය විවෘ  කරන්නන.  

File   New 

තමතලස යතුරුලියනය කරන්නන 
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ක්රමතල්ඛය ධ්ොවනය (Run) කරන්නන.  

Run         Run Module ත ෝරො තහෝ F5 යතුර ඔබන්නන.  

 

 

 

 

 

 යි න්න විවරණ (Python Comments) 

පයි න්න විවරණ # සංතක් ය මඟින්න ආරම්භ කළ විට එම තේළිතේ ඉතිරි සියල්ල විවරණයක් තලස 
පයි න්න විදහු කරයි.  

 

 

 
 
 
 යි න්නහි හඳුන්නවන (Python Identifier) 
 
 

ක්රමතල්ඛයක ඇති යම් යම් වසේතු [විචලය (variable), ශ්රි  (Function), පන්නති (class)] හඳුනො ගැනීම සඳහො 
අනුබේධ් කළ සංතක්  නොම, “හඳුන්නවන” (Identifier) තලස හැඳින්නතේ. හඳුන්නවන ිර්මොණය කිරීතම් දී 
අනුගමනය කළ යුතු නීති පේධ්තියක් ඇ . තමම නීති පේධ්තිය ක්රමතල්ඛ භොෂොව ම  රඳො පවතී.  
පහ  දැක්තවන නීති, පයි න්න ක්රමතල්ඛන හඳුන්නවන ිර්මොණය සඳහො අනුගමනය කළ යුතු ය.  

● විචලය නොමයක් අක්ෂරකින්න තහෝ යටි ඉරකින්න (underscore/_) තහෝ ආරම්භ කළ යුතු ය.  
● විචලය නොමයක පළමු අක්ෂරයට පසුව අක්ෂර (A-z), ඉලක්කම් (0-9) සහ යටි ඉර (_) අඩංගු 

විය හැකි ය.  
● නමට තිබිය හැකි අක්ෂර සංඛයොතේ උපරිම සීමොවක් තනොමැ .  
● පයි න්න භොෂොතේ විතශේි  පද (Key word) හඳුන්නවන තලස භොවි  කළ තනොහැකි ය.  
● විචලය නොම සඳහො අක්ෂර තේදය බලපොයි (case-sensitive තේ). (age, Age සහ AGE යනු 
 එකිතනකට තවනසේ විචලයය  තුනකි) 
 

විචලය (variable) 

විචලයය යනු දත්  ගබඩො කළ හැකි පරිගණක ම කතේ සේථොනයක් සඳහො සංතක් ොත්මක ව නොමයක් 

පැවරීමකි. ක්රමතල්ඛයක් මඟින්න විචලයයක් ිර්මොණය කරයි. එතසේම ක්රමතල්ඛයක් ක්රියොතේ තයතදන 

අ රතුර, විවිධ් කොලයන්නහි, එකම දත්  ප්රරූපතේ (data type) විවිධ් අගයන්න, ගබඩො කිරීමට විචලය භොවි  

කළ හැකි ය. 
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 යි න්නහි විචලය ිර්මොණය 

තවනත් ක්රමතල්ඛ භොෂො තමන්න, විචලයක් ප්රකොශ කිරීමට පයි න්න විධ්ොනයක් තනොමැ .  

ඔබ මුලින්න අගයක් පැවරූ විට, ඒ තමොතහොතත් විචලය ිර්මොණය තේ.  

 

 

උදොහරණය 1 :  

තක් ය  ප්රතිදොනය      

 

 

 

 

 

උදොහරණය 2 : 

තක් ය                                 ප්රතිදොනය 

 

 

 

 

 

 යි න්නහි සම්බන්නධ් කිරීම් (Concatenation in python) 

 
සම්බන්න ධ් කිරීම් සඳහො, පයි න්න "+" තමතහයවනය භොවි  කරයි: 
 

උදොහරණය 3 : 

තක් ය                                          ප්රතිදොනය 

 

 

 

 යි න්නහි සම්ම  දත්  ප්රරූ  (Standard data types in Python) 

Numbers 

• Integral 

o Integer 

o Boolean 

• Real 

• Complex 

Sequences 

• Immutable sequences 

o Strings 

o Tuples 

 

 

 



 

50 
 

o Bytes 

o  

• Mutable sequences 

o Lists 

o Byte arrays 

Set types 

o Sets 

o Frozen sets 

Mappings 

• Dictionaries 

 
අගයයන්න පැවරීම (assign a value) මඟින්න සංඛයොත්මක වර්ගතේ විචලයන්න ිර්මොණය කළ 
හැකි ය: 

• x = 1     # int 

• y = 2.8  # float 

• z = 1j    # complex 

විචලයකට දත්  ප්රරූ යක් ියම කිරීම (Specify a Data type to a Variable) 
විචලයකට දත්  ප්රරූපය ියම කිරීමට ඔබට අවශය වන අවසේථො තිතබ්. දත්  ප්රරූප පරිවර් නය 
කිරීම (casting) සිදු කළ හැකි ය. පයි න්න, දත්  ප්රරූප අර්ථ දැක්වීම සඳහො පන්නති භොවි  කරයි.  
 

● int() - පූර්ණ සංඛයොවක්, දශම සංඛයොවක් (float literal) තහෝ අනුලකුණු අනුක්රමයක් 
(string literal) මඟින්න තහෝ පූර්ණ සංඛයොවක් තගොඩනඟයි.  

● float() - පූර්ණ සංඛයොවක්, දශම සංඛයොවක් තහෝ අනුලකුණු අනුක්රමයක් මඟින්න තහෝ දශම 
සංඛයොවක් තගොඩනඟයි.  

● str() - අනුලකුණු අනුක්රමයන්න, පූර්ණ සංඛයොවන්න සහ දශම සංඛයොවන්න ඇතුළත්, විවිධ් දත්  
ප්රරූපයන්නතගන්න සමන්නවි  අනුලකුණු අනුක්රමයක් තගොඩනඟයි.  

 

උදොහරණය 4 : 

ධ්න තහෝ ඍණ තහෝ පූර්ණ සංඛයො (Integers) 

තක් ය               ප්රතිදොනය 

 

 

 

 

 

උදොහරණය 5 : 

ධ්න තහෝ ඍණ තහෝ  ොත්ත්වික දශම සංඛයො (Floats) 

තක් ය                     ප්රතිදොනය 
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උදොහරණය 6 : 

අනුලකුණු අනුක්රම (strings)  

තක් ය               ප්රතිදොනය 

 
 

  

 

 

 

අනුලකුණු අනුක්රමය (String Literals) 

Pythonහි අනුලකුණු (String),  ි උඩුතකොමො ලකුණින්න (‘ ’) තහෝ ේවිත්ව උඩුතකොමො ලකුණින්න (“ ”) 
තහෝ වට වී ඇ .  
  
'hello' හො "hello" යන්නන සමොන තේ.  
 
අනුලකුණු අනුක්රමයක් හැසිරවීමට පයි න්නහි තබොතහෝ අනුලකුණු ශ්රි  (string functions)  ඇ .  

 

උදොහරණය 7 : 

තක් ය                                  ප්රතිදොනය 

 

 

 

 

 

 

 රිශීලක ආදොන (User Input) 

පයි න්න මඟින්න විධ්ොන තේළි ආදොනය හරහො දත්  ඇතුළත් කිරීම සඳහො පරිශීලකයොට ඉඩ ලබො තදයි.  

උදොහරණය 8 : 

input() ක්රමය භොවි  කිරීතමන්න පරිශීලකයොතේ නම විමසනු ඇ , ක්රමතල් ඛ තිරය ම   ම නම 
යතුරුලියනය කළ පසු එය එම තිරය ම  මුද්රණය කරයි: 
 

තක් ය                                       ප්රතිදොනය 
 
 

 

 

 යි න්නහි ඇති තමතහයවන (Python Operators) 

 

තමතහයවන භොවි  කරනුතේ විචලයන්න සහ අගයයන්න ම  තමතහයුම් සිදු කිරීමට  යි.  

 

 

 

 



 

52 
 

 

පයි න්නහි ඇති තමතහයවන :  

● අංක ගණි මය තමතහයවන (Arithmetic operators) 
● පැවරුම් තමතහයවන (Assignment operators) 
● සැසඳුම් තමතහයවන (Comparison operators) 
●  ොර්කික තමතහයවන (Logical operators) 
● බිටු අනුසොරි  තමතහයවන (Bitwise operators) 

අංක ගණි මය තමතහයවන (Arithmetic operators) 
 

තමතහයවන  ොවි ය උදොහරණ 

+ එකතු කිරීම x + y 

- අඩු කිරීම x – y 

* ගුණ කිරිම x * y 

/ තබදීම x / y 

% තබදීතමන්න පසු තශේෂය x % y 

** ඝො ය (Exponentiation) x ** y 

// පූර්ණ සංඛයොමය තබදීම (Floor division) x // y 

 

උදොහරණය 9 : 

තක් ය                                              ප්රතිදොනය 

 

 

 

 

 

උදොහරණය 10 : 
 තක් ය   ප්රතිදොනය 

 

 

 

 

 

සටහන : පූර්ණ සංඛයො (Integer) සහ අනුලකුණු අනුක්රමයක් (String) ගණනය කළ තනොහැකි ය. 

අතනකුත් විවිධ් දත්  ප්රරූප භොවි යට උත්සොහ කරන්නන.  
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 ැවරුම් තමතහයවන (Assignment Operators) 

පැවරුම් තමතහයවන විචලයන්න සඳහො අගයන්න ියම කිරීමට භොවි  කරයි: 

තමතහයවන  ොවි ය සමොන ො  

= c = 5 c = 5 

+= m += 3 m = m + 3 

 
 
සැසඳුම් තමතහයවන (Comparison Operators) 

සැසඳුම් තමතහයවන, අගය තදකක් සැසඳීම සඳහො භොවි  කරයි: 
 

තමතහයවන  ොවි ය උදොහරණ 

== සමොන a == b 

!= අසමොන a != b 

> විශොල a > y 

< කුඩො  b < y 

>= විශොල තහෝ සමොන a >= b 

<= කුඩො තහෝ සමොන a <= b 

 

 ොර්කික තමතහයවන (Logical Operators) 

 ොර්කික තමතහයවන, තකොන්නතේසි සහි  ප්රකොශයන්න ඒකොබේධ් කිරීමට භොවි  කරයි: 

තමතහයවනය විසේ රය උදොහරණ 

and  ප්රකොශ තදක ම ස ය නම්, ස ය ප්රතිදොනයක් 

ලැතබ්.  

a < 5 and  b < 10 

or ප්රකොශ එකක් තහෝ ස ය නම්, ස ය ප්රතිදොනයක් 

ලැතබ්.  

a < 5 or b < 4 

not තකොන්නතේසියක්/ ප්රතිඵලය ස ය නම්, අස ය 

ප්රතිඵලයක් තලස ප්රතිතලෝමය (Reverse) ලැතබ්. 

not(a < 5 and b < 10) 
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බිටු අනුසොරි  තමතහයවන (Python Bitwise Operators) 

බිටු අනුසොරි  තමතහයවන, (ේවිමය) සංඛයො සංසන්නදනය කරයි: 

තමතහයවන නොමය විසේ රය උදොහරණ 

a=60, b=13 යයි උපකල්පනය 

කරන්නන 

& AND බිටු තදකම 1 තේ නම්, 

ප්රතිදොනය 1 තේ. 

(a & b) = 12 (0000 1100) 

| OR බිටු තදතකන්න එකක් තහෝ 

1 තේ නම්, ප්රතිදොනය 1 

තේ. 

(a | b) = 61 (0011 1101) 

~ NOT සියලුම බිටුවල 

අනුපූරකය 

(~a ) = -61 (2හි අනුපූරකය 1100 

0011 තේ) 

 

කොරක ප්රම්රඛ ොව (Operators Precedence) 
පයි න්න තමතහයවන වැඩි ප්රමුඛ ොතේ සිට අඩු ප්රමුඛ ොව දක්වො තවනසේ වන අයුරු පහ  තේ.  

තමතහයවන විසේ රය 

** ඝො ය (බලය ලබො ගන්නන) 

~  අනුපූරකය (Complement) 

+ , - ඒකීය එකතුව සහ අඩු කිරීම (unary plus and minus) 

(උදො. x++, x--) 

*,  / , %,  // ගුණ කිරීම, තබදීම, තබදීතමන්න පසු තශේෂය,පූර්ණ 

සංඛයොමය තබදීම. 

+, - එකතු කිරීම, අඩු කිරීම 

>>, << දකුණට සහ වමට බිටු චලනය කිරීම (shift) 

& බිටු අනුසොරි  'AND' 

^  බිටු අනුසොරි  `XOR' (Exclusive ‘OR’)  

| බිටු අනුසොරි   `OR' 

<=,  <>,  >= සැසඳුම් තමතහයවන 

<>, ==, != සමොන ො තමතහයවන (Equality operators) 

= ,%=, /= ,//=, -= ,+=, *=, **= පැවරුම් තමතහයවන 

is, is not අනනය ො තමතහයවන 

In, not in සොමොජික තමතහයවන 

Not  ොර්කික තමතහයවන 

And  ොර්කික තමතහයවන 

Or  ොර්කික තමතහයවන 



 

55 
 

ිපුණ ො මට්ටම : 9.8 ක්රමතල්තඛ සංවර්ධ්නතයහි  ොලන වුහ  ොවි  කරයි. 
 
ඉතගනුම්  ල :  

• පොලන වුහ තකටිතයන්න විසේ ර කරයි. 

• පොලන වුහ ප්රරූප ලැයිසේතු ග කර සංක්ිේ  ව විසේ ර කරයි. 

• ක්රමතල්ඛනතේ දී පොලන වුහ යථො පරිදි භොවි  කරයි. 
• ිඩි (nested) පොලන වුහ ක්රමතල්ඛන කරණතේ දී තයොදො ගනී. 

 

 ොලන වුහ (Control Structures) 

ගැලීම්  ොලනය (Flow of Control) 

ක්රමතල්ඛයක ගැලීම් පොලනය සඳහො මූලික ගැලීම් පොලන වුහ තුනක් ක්රියොත්මක තේ: 

● අනුක්රමය (Sequential): තක්  ප්රකොශන අනුක්රමිකව ක්රියොත්මක තේ (එකක් පිටුපසින්න එකක් 
තලස අනුපිළිතවළින්න). 

 

● තත්රීම (Selection): තීරණ ගැනීම සඳහො භොවි  කරයි. - විකල්ප මොර්ග තදකක් තහෝ වැඩි 
ගණනක් තහෝ ත ෝරො ගැනීම. පයි න්නහි, වන තත්රීම් ප්රකොශන වර්ග: 
o if 
o if-else 
o if-elif-else 

 

● පුනර්කරණය (Repetition): ප්රකොශයක් තහෝ ප්රකොශ සමූහයක් තහෝ නැව  නැව ත් කිහිප 
ව ොවක් ක්රියොත්මක කිරීමට භොවි  කරයි. පයි න්නහි, පුනර්කරණය සඳහො පහ  දැක්තවන ලූප 
භොවි  කරයි.  
o while 
o for 

අනුතේදනය (Indentation) 

ක්රමතල්ඛ ප්රකොශයක විෂය පථය (scope) අර්ථ දැක්වීමට, පයි න්න ක්රමතල්ඛන භොෂොතේ දී අනුතේදනය 

භොවි  කරයි. තවනත් ක්රමතල්ඛ භොෂො තබොතහෝ විට තමම කොර්යය සඳහො සඟළ වරහන්න භොවි  කරයි.  

  

 

 

 අනුතේදනය (Indentation) 

උදොහරණය 11 : 
If ප්රකොශය 

තක් ය                                           ප්රතිදොනය 

 

 
 
පයි න්න භොෂොව බහු-විධ් තකොන්නතේසි ප්රකොශ සපයයි.  
● If-else ප්රකොශ 

● If, elif, else ප්රකොශ 

 

if x > y: 
print("x is greater than y") 

 

 

 



 

56 
 

උදොහරණය 12 : 

If. . . else ප්රකොශය 

තක් ය        ප්රතිදොනය 

 

 

 

උදොහරණය 13 : 

If, Elif, else 

තක් ය        ප්රතිදොනය 

 

 

 

 යි න්නහි පුනර්කරණ (Python Loops) 

● while ප්රකොශ 
● for ප්රකොශ 

 

while ප්රකොශ  
 

කොරක රීති 
 

 

 

 

 

උදොහරණය 14 : 

පහ  සඳහන්න ක්රමතල්ඛය 1 සිට 5 ත ක් සංඛයො මුද්රණය කරයි.  

while ප්රකොශය (while Statements) 

තක් ය    ප්රතිදොනය 

 

 
 
 
 

For ප්රකොශය 

දන්නනො වොර ගණනක් සඳහො ප්රකොශ තකොටසක් පුනර්කරණය කිරීමට for ලූපය භොවි  කරයි.  
 

කොරක රීති 
For variable name  in structure: 
suit 
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උදොහරණය 15 : 

තක් ය               ප්රතිදොනය 

 

 

 

 

 

 

Break ප්රකොශය 

break ප්රකොශතේ දී තකොන්නතේසිය ස ය වුව ද, ලූපය න ර කළ හැකි ය. 

උදොහරණය 16 : 

x==3 වන විට ලූපතයන්න ඉවත් තේ. 

තක් ය        ප්රතිදොනය 

 

 

 

 

 

break ප්රකොශය මඟින්න, සියලු අයි ම හරහො පුනර්කරණයක් සිදු වීමට තපර, පුනර්කරණය න ර කළ හැකි 

ය. 

උදොහරණය 17 : 

තක් ය                 ප්රතිදොනය 

 

 

 

 

Continue ප්රකොශය 

continue ප්රකොශය මඟින්න දැනට ක්රියොත්මක ව පවතින පුනර්කරණය න ර කර, ඊළඟ පියවර ඔසේතසේ 

ඉදිරියට යයි. 

 

 

 

විචලය නොමය (Variable) 

ජි)name) 

 
වූහය (structure) 

suit 
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උදොහරණය 18 : 

a == 3 නම් ඊළඟ පුනර්කරණය ක්රියොත්මක තේ. 

තක් ය           ප්රතිදොනය 

 

 

 

 

 

 

උදොහරණය 19 : 
තක් ය                       ප්රතිදොනය 
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ිපුණ ො මට්ටම : 9.9  ක්රමතල්තඛනතේ දී උ  ක්රමතල්තඛ (subprograms)    ොවි  කරයි. 
 
ඉතගනුම්  ල :  

● ශ්රි (functions)  සංක්ිේ ව පැහැදිලි කරයි. 
● ශ්රි  ප්රරූප ලැයිසේතු ග  කර සංක්ිේ ව පැහැදිලි කරයි. 
● ශ්රි යක වුහය හඳුනො ගියි. 
● සේථොනීය හො තගෝලීය විචලයයන්න සසඳයි. 
● විචලයයක ආයු කොලය අනුව එහි චර්යොව හඳුනො ගියි. 
● ප්ර යොගමන  අගයක අවශය ොවය හඳුනො තගන, අදොළ අගය ලබො ගැනීම සඳහො ශ්රි  ලියයි. 
● අදොළ පරොමිති සහ  ර්කයන්න තයොදො ගිමින්න ශ්රී  ලියයි. 
● පරිශීලක ිර්වොචි  ශ්රි  භොවි  කරයි. 

 
 
ශ්රි  (Functions) 

ශ්රි යක් (function) යනු තක්  තකොටසකි. එය අම න/ කැඳවන (called) විට පමණක් ක්රියොත්මක තේ. 

පරොමිතියක් (parameters) මඟින්න ශ්රි යකට දත් යක් යැවිය (pass)  හැකි ය.  

ශ්රි යකට, ප්රතිඵලයක් තලස දත්  ප්ර යොගමනය (return) කළ හැකි ය.  

 යි න්නහි ශ්රි යක් ිර්මො ණය කිරීම (Creating a Function) 

Pythonහි දී def යන මූල පදය භොවි තයන්න ශ්රි යක් අර්ථ දක්වනු ලැතබ්. 

උදො:  

def my_function(): 

      print("This is my first function ") 

ශ්රි යකට ඇමතීම (Calling a Function) 

ශ්රි යකට ඇමතීමට, වරහන්න සහි  ශ්රි  නොමයක් භොවි  කරයි. 

 

උදොහරණය 20 : 

තක් ය            ප්රතිදොනය 

 

 

 

 
 රොමිති (Parameters) 
පරොමිති තලස ශ්රි යකට ත ොරතුරු යැවිය හැකි ය.  

වරහන්න තුළ, ශ්රි  නොමයට පසුව, පරොමිති ියම කරයි. ඔබට අවශය පරිදි පරොමිති කිහිපයක්, තකොමොවන්න 

තයොදමින්න එකතු කළ හැකි ය.  

පහ  දැක්තවන උදොහරණතේ එක් පරොමිතියක් (fname) සහි  ශ්රි යක් ඇ . ශ්රි යට ඇමූ විට, ශ්රි ය තුළ 

දී සම්පූර්ණ නම මුද්රණය කිරීමට භොවි  වන මුල් නොමය (first name) යවනු ලැතබ්.  
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උදොහරණය 21: 
තක් ය    

 

 

ප්රතිදොනය 

 

 

ත රිමි  රොමිති අගය (Default Parameter Value) 

තපරිමි පරොමිති අගයක් භොවි  කරන්නතන්න තකතසේ දැයි පහ  උදොහරණතයන්න දැක්තේ.  

පරොමිතියකින්න ත ොරව ශ්රි ය ඇමතීතමන්න, එය තපරිමි අගය (default value) භොවි  කරයි. 

උදොහරණය 22 : 

තක් ය    

 

ප්රතිදොනය 

 

 

ප්ර යොගමන අගය (Return Values) 

 

 

ශ්රි යක යම් අගයක් ප්ර යොගමනය කිරීමට, return ප්රකොශනය භොවි  කරයි. 

උදොහරණය 23 : 

තක් ය                        ප්රතිදොනය 
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විචලය  රොසය (Scope of Variables) 

ක්රමතල්ඛයක සියලු ම විචලයන්නට, එම ක්රමතල්ඛතේ සියලු සේථොනවල සිට ප්රතේශ විය තනොහැකි ය. 

විචලයක් ප්රකොශයට පත් කළ සේථොනය ම  තමය රඳො පවතී.  

යම් විචලයක පරොසය මඟින්න, එම විචලයට ක්රමතල්ඛයක කුමන තකොටසක සිට ප්රතේශ විය හැකි ද? යන්නන 

තීරණය කරයි.  

Python විචලයන්නහි මූලික පරොස තදකක් ඇ .  

● තගෝලීය විචලයතයෝ (Global variables) 
● සේථොනීය විචලයතයෝ (Local variables) 

 

තගෝලීය විචලය සහ සේථොනීය විචලය 

 

ශ්රි තේ බඳ/ කඳ (body) තුළ අර්ථ දැක්තවන විචලයවල, සේථොනීය විෂය පරොසයක් ඇති අ ර, බොහිර ව 
අර්ථ දක්වො ඇති විචලයවල, තගෝලීය විෂය පරොසයක් ඇ .  
තමයින්න අදහසේ වන්නතන්න, සේථොනීය විචලය ප්රකොශයට පත් කරන ලද ශ්රි ය තුළ පමණක් ක්රියොත්මක වන බව 

යි. එතහත් තගෝලීය විචලයවලට සියලු ශ්රි යන්න විසින්න ක්රමතල්ඛය පුරොම ප්රතේශ විය හැකි ය. යම් ශ්රි යකට 

අම න විට, එය තුළ අර්ථ දැක්තවන විචලය පරොසයට රැතගන එනු ලැතබ්.  

 

උදොහරණය 24: 
තක් ය  
    

  

 

 

 

 

 

 

 ප්රතිදොනය 
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ිපුණ ො මට්ටම : 9.10 ක්රමතල්තඛවල දී දත්  වූහ තයොදො ගියි. 
 

ඉතගනුම්  ල :  
● දත්  වූහ භොවි ය තකටිතයන්න පැහැදිලි කරයි. 
● ක්රමතල්ඛනතේ දී යථො පරිදි දත්  වූහ භොවි  කරයි. 

 

 

දත්  වූහ (Data structures) 
● Strings 

● Lists 
● Tuples 

● Dictionaries 
 

ලැයිසේතු (List) 

ලැයිසේතුවක් යනු අනුපිළිතවළ කළ හැකි (ordered) සහ තවනසේ කළ හැකි අවයව එකතුවකි. Pythonහි 

List තකොටු වරහන්න සහි  ව ([ ]) ලියො ඇ .  

උදොහරණය 25 : 

ලැයිසේතුවක් පිළිතයළ කිරීම.      

තක් ය     ප්රතිදොනය 
 

 

උදොහරණය 26 : 

ලැයිසේතුවක තදවැි අයි මය මුද්රණය කරයි.  

තක් ය    ප්රතිදොනය 

 

 

උදොහරණය 27 : 

තදවන අයි මය ant තලස තවනසේ කරයි.       

තක් ය     ප්රතිදොනය 

 

 

 

උදොහරණය 28 : 

ලැයිසේතුවක සියලු අයි ම එකින්න එක මුද්රණය කරයි.   

තක් ය    ප්රතිදොනය 

 

 

උදොහරණය 29 

ලැයිසේතුවක අයි මයක් ("cat") තිතබ් දැයි පරීක්ෂො කරයි. 

තක් ය      ප්රතිදොනය 
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උදොහරණය 30 : 

ලැයිසේතුවක ඇති අයි ම සංඛයොව මුද්රණය කරයි.     

තක් ය    ප්රතිදොනය 

 

 

 

ලැයිසේතුවකට අයි මයක් ඇතුළත් කිරීම 

ලැයිසේතුවකට අයි මයන්න එකතු කිරීම සඳහො(append)ක්රමය භොවි  කරයි. 

උදොහරණය 31: 

ලැයිසේතුවකට ant එකතු කිරීම 

තක් ය     ප්රතිදොනය 

 

 

 

ලැයිසේතුවක මධ්යයට අයි මයක් ඇතුළත් කිරීම 

උදොහරණය 32 :  

තදවන සේථොනයට ant අයි මය ඇතුළත් කිරීම 

තක් ය     ප්රතිදොනය 

 

 

ලැයිසේතුවකින්න අයි මය ඉවත් කිරීම 

remove() ක්රමය ිශේචි  කරන ලද අයි මය ඉවත් කරයි. 

උදොහරණය 33 : 

ලැයිසේතුතේ dog අයි මය ඉවත් කිරීම. 

තක් ය     ප්රතිදොනය 

 

 

 

ලැයිසේතුවකින්න ිශේචය කරන ලද අයි මයක් ඉවත් කිරීම 

del  මූල පදය මඟින්න ිශේචය කරන ලද සූචිය (index) ඉවත් කරයි. 

 

උදොහරණය 34: 

ිශේචය කරන ලද 0 සූචිය සහි  ලැයිසේතු අයි මය ඉවත් කරයි. 

තක් ය     ප්රතිදොනය 
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ලැයිසේතුවක් හිසේ කිරීම. 

clear() මඟින්න ලැයිසේතුව හිසේ කරයි. 

 

උදොහරණය 35  

ලැයිසේතුවක ඇති සියලු අයි ම හිසේ කරයි.  

තක් ය            ප්රතිදොනය 

 

 

 

 

පයි න්නහි ඔබට භොවි  කළ හැකි තුළ බැඳි ක්රම (built-in methods) ගණනොවක් ඇ .   

ක්රමය විසේ රය 

append() ලැයිසේතුතේ අවසොනයට අවයවයක් ඇතුළත් කරයි.  

clear() ලැයිසේතුතේ ඇති සියලු ම අවයව ඉවත් කරයි. 

copy() ලැයිසේතුතේ පිටප ක් ප්ර යොගමනය කරයි. 

count() ිශේචය කරන ලද අගය සහි  අවයව ගණන ප්ර යොගමනය කරයි. 

extend() ලැයිසේතුවක ඇති අවයව, දැනට පවතින ලැයිසේතුවක අවසොනයට ඇතුළත් 

කරයි. 

index() ිශේචය කරන ලද අගතේ පළමු අවයවතේ සූචිය ප්ර යොගමනය කරයි.  

insert() ිශේචය කරන ලද සේථොනයට අවයවයක් ඇතුළත් කරයි. 

pop() ිශේචය කරන ලද සේථොනතයන්න අවයවයක් ඉවත් කරයි. 

remove() ිශේචය කරන ලද අගය සහි  අවයවය ඉවත් කරයි. 

reverse() ලැයිසේතුතේ අනුපිළිතවළ ප්රතිවර් නය කරයි. 

sort() ලැයිසේතුව ත ෝරයි.  
සටහන : ඉහ  ලැයිසේතු ක්රම කිහිපයක් සොකච්ඡො කර ඇ .  

 

Tuples 

Tuple යනු අවයවවල එකතුවක් (collection) තේ. එහි ඇති අවයව අනුපිළිතවළක් සහි  ව ඇති අ ර ඒවො 

තවනසේ කළ තනොහැකි තේ (immutable). පයි න්න හි දී,  Tuple රවුම් වරහන්න මඟින්න ිරූපණය කරයි.  

උදොහරණය 36 : 

Tupleක් ිර්මොණය කිරීම.  

තක් ය                                 ප්රතිදොනය 
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උදොහරණය 37: 

පළමු සේථොනතේ ඇති අයි මය ප්ර යොගමනය (Return) කිරීම. 

තක් ය                                     ප්රතිදොනය 

 

 

කළින්න සොකච්ඡො කළ පරිදි Tupleක අගයන්න තවනසේ කළ තනොහැකි ය.  

උදොහරණය 38 : 

ඔබට Tupleක් තුළ ඇති අගයන්න තවනසේ කළ තනොහැකි ය. 
 

තක් ය     

 

 

 

ප්රතිදොනය 

 

 

 

 

අයි ම හරහො පුනර්කරණය තවමින්න එම අයි ම මුද්රණය කිරීම.  

උදොහරණය 39 : 

තක් ය         ප්රතිදොනය 

 

 

 

 

Tupleක් තුළ අයි මයක් තිතබ් දැයි පරීක්ෂො කිරීම 

 

උදොහරණය 40 : 

Tupleක් තුළ " dog " අයි මය තිතබ් දැයි පරීක්ෂො කිරීම.  

තක් ය       ප්රතිදොනය 

 

 

 

Tuple තුළ ඇති අවයව ගණන මුද්රණය කිරීම.  

උදොහරණය 41 : 

තක් ය        ප්රතිදොනය 

 

 

 

 



 

66 
 

Tuple තවනසේ කළ තනොහැකි තේ (immutable). එම ිසො එහි ඇති අවයව ද ඉවත් කළ තනොහැකි ය.  

එතහත් ඔබට Tupleක් සම්පූර්ණතයන්න ම මකො දැමිය හැකි ය.  

tuple සඳහො  ොවි  කළ හැකි තුළ බැඳි  ක්රම . 

ක්රමය විසේ රය 

count() Tupleක් තුළ විතශේි  අගයයක් තයදී ඇති වොර ගණන ප්ර යොගමනය 
කරයි. 

index() ිශේචි  කරන ලද අගයක් Tuple  තුළ තසොයො, එම අගය තසොයො ගත් 
සේථොනය ප්ර යොගමනය කරයි. 

 

Dictionaries 

Dictionary යනු අනුපිළිතවළක් තනොමැති අයි මවල එකතුවක් වන අ ර එහි ඇති අයි ම තවනසේ කළ 

හැකි අ ර, එහි දී සූචි භොවි  කරයි. පයි න්නහි දී සඟළ වරහන්න මඟින්න dictionary ිරූපණය කරන අ ර 

එයට යතුරු සහ අගයයන්න ඇ .  

Dictionaryක් ිර්මොණය කර එය මුද්රණය කිරීම.       

උදොහරණය 42 : 

තක් ය     

 

 

 

ප්රතිදොනය 

 

 

 

යතුරක අගය ලබො ගැනීම. 

එතසේ ම get() ක්රමය භොවි තයන්න ද යතුරක අගය ලබො ග  හැකි ය.  

උදොහරණය 43 : 

" Country " යතුතරහි අගය ලබො ගැනීම 

තක් ය                ප්රතිදොනය 
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අගයන්න තවනසේ කිරීම . 

උදොහරණය 44 : 

"year"හි 2019 යන අගය 2018 තලස තවනසේ කිරීම.  

තක් ය     

 

 

 

 

ප්රතිදොනය 
 

 

Dictionaryහි ඇති සියලු ම යතුරු නොමයන්න (key names) එකින්න එක මුද්රණය කිරීම. 

උදොහරණය 45 : 

තක් ය    ප්රතිදොනය 

  

 

 

 

 

Dictionaryහි ඇති යතුරු අගයයන්න (values) සියල්ල එකින්න එක මුද්රණය කිරීම 

උදොහරණය 46 : 

තක් ය      ප්රතිදොනය 

 

 

 

 

ඔබට dictionaryතේ ඇති අගයයන්න ප්ර යොගමනය (return) කිරීම සඳහො values() ශ්රි ය ද භොවි  කළ හැකි 

ය.  

items() ශ්රි ය භොවි තයන්න යතුරු සහ අගයයන්න (keys and values) හරහො ලූප විය හැකි ය.  

උදොහරණය 47 :  

 තක් ය    ප්රතිදොනය 
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dictionary තුළ අයි මයක් පවතී ද යන්නන පරීක්ෂො කිරීම 

උදොහරණය 48 : 

" Country " යන්නන dictionary තුළ පවතී ද? යන්නන පරීක්ෂො කරන්නන.  

තක් ය     

 

 

 

 

ප්රතිදොනය 

 

 

Dictionary තුළ ඇති අයි ම ගණන (number of items) මුද්රණය කිරීම.  

උදොහරණය 49 : 

තක් ය         ප්රතිදොනය 

 

 

 

නව සූචි යතුරක් (index key) භොවි  කරමින්න dictionaryට නව අයි මයක් ඇතුළත් කිරීම සහ අගයක් 
පැවරීම.    

 

උදොහරණය 50 : 

Stu_details යන dictionnaryහි School සූචි යතුර සඳහො ABC අගය පැවරීම. 

තක් ය     

 

 

 

 

 

ප්රතිදොනය 
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අයි ම ඉවත් කිරීම. 

Dictionaryකින්න අයි ම ඉවත් කිරීම සඳහො තබොතහෝ ක්රම (methods) ඇ .  
pop() ක්රමය මඟින්න, ිශේචය කරන ලද යතුරු නොමය සහි  අයි මය ඉවත් කරයි.  

 

උදොහරණය 51 :   

Stu_details තගන්න country ඉවත් කිරීම 

තක් ය     ප්රතිදොනය 

 

 

 

 

 

popitem() ක්රමය මඟින්න අවසොනයට ඇතුළත් කරන ලද අයි මය ඉවත් කරයි.  

 

උදොහරණය 52 : 
අවසොන අයි මය ඉවත් කිරීම. 
තක් ය     ප්රතිදොනය 

 

 

 

 

 

del මූල පදය, ිශේචය කරන ලද යතුරු නොමය සහි  අයි මය ඉවත් කරයි.  

 

උදොහරණය 53 : 

Stu_details තගන්න country ඉවත් කිරීම. 

තක් ය                               ප්රතිදොනය 
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clear() මූල පදය, dictionaryය හිසේ කරයි(empty).  

උදොහරණය 54 :  

තක් ය         ප්රතිදොනය 

 

 

 

 

 

 

Dictionary ක්රම   

ඔබට Dictionary සඳහො භොවි  කළ හැකි පයි න්න තුළ බැඳි ක්රම (built-in methods) ගණනොවක් ඇ .  

 

 

ක්රම (Methods) විසේ රය (Description) 

clear() Dictionaryතේ ඇති සියලු ම අයි ම ඉවත් කරයි. 

copy() Dictionary තේ පිටප ක් ( a copy) ප්ර යොගමනය (Return) කරයි.  

fromkeys() ිශේචය කරන ලද යතුරු සහ අගයන්න සහි  (keys and values)  
dictionaryයක්  ප්ර යොගමනය කරයි. 

get() ිශේචය කරන ලද යතුතරහි අගය  ප්ර යොගමනය කරයි. 

items() සෑම යතුරු අගය යන යුගලයක් සඳහො එක්  tuple එක බැගින්න, 
tupleවලින්න සමන්නවි  list එකක්  ප්ර යොගමනය කරයි. 

keys() Dictionaryතේ  යතුරු අඩංගු ලැයිසේතුවක්  ප්ර යොගමනය කරයි. 

pop() ිශේචය කරන ලද යතුරු සහි  අවයව ඉවත් කරයි. 

popitem() අවසොනයට ඇතුළත් කරන ලද යතුර-අගය යුගලය ඉවත් කරයි. 

setdefault() ිශේචය කරන ලද යතුතර් අගය ප්ර යොගමනය කරයි. එම යතුර 
තනොපවතී නම්: යතුර සමඟ  ිශේචය කරන ලද අගය  Dictionaryට 
ඇතුළත් කරයි. 

update() ිශේචය කරන ලද  යතුර-අගය  යුගල යොවත්කොලීන කරයි. 

values() Dictionary තුළ ඇති සියලු ම අගයයන්න තේ  ලැයිසේතුවක්  
ප්ර යොගමනය කරයි. 
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ිපුණ ො මට්ටම : 9.11  ක්රමතල්තඛවල දී තගොනු සහ දත්  සමුදොය හසුරුවයි. 

ඉතලනුම්  ල :  

• මූලික තගොනු තමතහයුම් භොවි  කරයි (තගොනු විවෘ  කිරීම, වසොදැමීම, ලිවීම, කියවීම 

සහ එක් කිරීම). 

 යි න්නහි තගොනු හැිරවීම 

● තගොනු ිර්මොණය, කියවීම, යොවත්කොලීන කිරීම සහ මකො දැමීම සඳහො පයි න්නහි ශ්රි  

ගණනොවක් තිතබ්.  

● මූලික තගොනු තමතහයුම් තලස විවෘ  කිරීම, වසො දැමීම, කියවීම, ලිවීම සහ එක් කිරීම 

(append), ... ආදිය තමහි දී භොවි  තේ. 

• open() ශ්රි ය, පයි න්නහි තගොනු සමඟ කටයුතු කිරීමට භොවි  කරන ප්රධ්ොන ශ්රි ය තේ.  

open() ශ්රි තේ filename සහ mode තලස පරොමිති තදකක් ඇ .  

තගොනුවක් විවෘ  කිරීම සඳහො විවිධ් ක්රම හ රක් තිතබ්.  

"r" – කියවීම  - තපරිමි අගය. කියවීම සඳහො තගොනුවක් විවෘ  කරයි. තගොනුව තනොමැති නම් තදෝෂයක් 

(error) ලබො තේ.  
 

"a" - එක් කිරීම - එක් කිරීම සඳහො තගොනුවක් විවෘ  කරයි. තගොනුව තනොමැති නම්, තගොනුව ිර්මොණය 
කරයි. 

"w" – ලිවීම - ලිවීම සඳහො තගොනුවක් විවෘ  කරයි. තගොනුව තනොමැති නම්, තගොනුව ිර්මොණය කරයි. 

"x" – ිර්මොණය කිරීම - ිශේචය කරන ලද තගොනුව ිර්මොණය කරයි. එම තගොනුව පවතී නම් තදෝෂයක් 
ලබො තේ. 

කොරක රීති (Syntax)  

තගොනුවක් කියවීම සඳහො විවෘ  කිරීතම් දී තගොනු නොමය පමණක් සඳහන්න කිරීම ප්රමොණවත් තේ.  

f = open("n1. txt") 

ඉහ  තක් ය පහ  සඳහන්න තක් යට සමොන තේ.  

f = open("n1. txt", "rt") 

"r"  යන්නන කියවීම සඳහොත්, "t"  යන්නන පොඨ සඳහොත් භොවි  වන තපරිමි අගයන්න (default values) වීම 

එයට තහේතුව තේ. එම ිසො එය සඳහන්න කිරීම අවශය තනොතේ.  

සටහන: තගොනුව  වතින බව  හවුරු කරගන්නන. නැතිනම් තදෝෂ  ණිවිඩයක් ලැතේ.  
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තසේවොදොයකතේ ඇති තගොනුවක් විවෘ  කිරීම.  

පහ  සඳහන්න තගොනුව, පයි න්න (Python) අඩංගු තගොනු බහොලුම (folder) තුළ ම ඇ ැයි උපකල්පනය 

කරන්නන.  

n1. txt 

 

තගොනුව විවෘ  කිරීම සඳහො පයි න්න තුළ බැඳි  open() ශ්රි ය භොවි  කරන්නන. තගොනුතේ අන්න ර්ග ය 

කියවීම සඳහො read() ක්රමය (method) සහි  තගොනු වසේතුවක් (file object), open() ශ්රි ය ප්ර යොගමනය 

කරයි.   

උදොහරණය 56 : 

තක් ය        ප්රතිදොනය 

 

 

 

 

තගොනුතේ තකොටසක්  මණක් කියවීම.  

read() ක්රමය තපරිමි තලස තගොනුතේ අඩංගු සම්පූර්ණ පොඨය ම ප්ර යොගමනය කරයි. එතහත් ඔබට 

තකොපමණ අක්ෂර ප්රමොණයක් ප්ර යොගමනය කර ගැනීමට අවශය ද යන්නන ිශේචය කළ හැකි ය.   

උදොහරණය 57 : 

තගොනුතේ පළමු අක්ෂර පහ ප්ර යොගමනය කරයි.  

තක් ය                      ප්රතිදොනය 
 

 

 

 

තේළි කියවීම 

readline()  ක්රමය භොවි තයන්න තගොනුතේ ඇති තේළියක් ප්ර යොගමනය කළ හැකි ය.  

 

උදොහරණය 58 : 

තගොනුතේ ඇති තේළියක් කියවීම. 

තක් ය                                 ප්රතිදොනය 
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දොහරණය 59: 

තක් ය                                     ප්රතිදොනය 
 
 

 

 

 

 වතින තගොනුවකට දත්  ලිවීම.  

 

පවතින තගොනුවකට ලිවීම සඳහො, open() ශ්රි යට පරොමිතියක් ඇතුළත් කළ යුතු ය.  

"a" – Append – තගොනුතේ අවසොනයට එකතු කිරීම.  

"w" - Write -  දැනට පවතින අන්න ර්ග ය ම  ලිවීම (overwrite).  

1. "n1. txt" තගොනුව විවෘ  කර එම තගොනුතේ අවසොනයට අන්න ර්ග යක් එකතු කිරීම. 
f = open("n1. txt", "a") 

f. write("Now the file has one more line!") 

2. "n1. txt" තගොනුව විවෘ  කර එහි අන්න ර්ග ය ම  ලිවීම.  

f = open("n1. txt", "w") 

f. write("Woops! I have deleted the content!") 

සටහන: "w"  රොමිතිය තගොනුතේ සම්පූර්ණ අන්න ර්ග ය ම  නැව  ලිවීම ිදු කරයි. 

නව තගොනුවක් ිර්මොණය කිරීම. 

පයි න්නහි නව තගොනුවක් ිර්මොණය කිරීමට, open() ක්රමය පහ  සඳහන්න එක් පරොමිතියක් සමඟ භොවි  

කරන්නන.  

"x" - Create – තගොනුවක් ිර්මොණය කරයි, එම නමින්න තගොනුවක් පවතී නම් තදෝෂ පණිවිඩයක් 

ප්ර යොගමනය කරයි. 

"a" - Append – ිශේචය කරන ලද තගොනුව තනොමැති නම්, නව තගොනුවක් ිර්මොණය කරයි. 

"w" - Write - ිශේචය කරන ලද තගොනුව තනොමැති නම්, නව තගොනුවක් ිර්මොණය කරයි. 
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උදොහරණය 60 : 

"n2. txt" යන තගොනුව ිර්මොණය කිරීම. 

තක් ය                                ප්රතිදොනය 
 

 

 

 

 

 

තගොනුවක් මකො දැමීම. 

තගොනුවක් මකො දැමීමට OS තමොඩියුලය ආයො  (import) කර එහි os.remove() ශ්රි ය ධ්ොවනය කරන්නන.    

"n1. txt" තගොනුව ඉවත් කිරීම. 

import os 

os. remove("n1. txt") 

තගොනුව  වතී දැයි  රීක්ෂො කිරීම. 

තදෝෂ පණිවිඩයක් ලැබීම වැළැක්වීමට, තගොනුව මකො දැමීමට උත්සොහ කිරීමට තපර එය පවතින්නතන්න දැයි 

පරීක්ෂො කිරීම අවශය තේ.  

තගොනුව පවතින්නතන්න දැයි පරීක්ෂො කර ඉන්න පසු එය මකො දැමීම.  

import os 

if os. path. exists("n1. txt"): 

  os. remove("n1. txt") 

else: 

  print("The file does not exist") 

තගොනු බහොලුමක් මකො දැමීම.  

සම්පූර්ණ තගොනු බහොලුම මකො දැමීමට, os. rmdir()  ක්රමය භොවි  කරන්නන. 

"myfolder" තගොනු බහොලුම මකො දැමීම. 

import os 

os. rmdir("myfolder") 

සටහන: හිසේ තගොනු බහොලුම් පමණක් මකො දැමිය හැකි ය.  

 

 

 

 

f = open("n2.txt", "x") 
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ිපුණ ො මට්ටම : 9.12 දත්  සමුදොයක දත්  කළමනොකරණය කරයි. 

ඉතගනුම්  ල  :  

• දත්  තසොයො ලබො ගැනීම, එක් කිරීම, නවීකරණය සහ මැකීම සඳහො 
ක්රමතල්ඛන භොෂොවලට SQL ප්රකොශ ඇතුළත් කරයි. 

 

 යි න්න MySQL 

දත්  සමුදො තයදුම් සඳහො පයි න්න භොවි  කළ හැකි ය.  

වඩොත් ජනප්රිය ම දත්  සමුදොය MySQL තේ.  

MySQL දත්  සමුදොය 

තක්  උදොහරණ සමඟ අත්හදො බැලීම සඳහො, MySQL ඔබතේ පරිගණකයට සේථොපනය කළ යුතු ය.  

https://www.mysql.com/downloads/ යන ඒකොකොර සම්පත් ිශේචොයකතයන්න (URL), MySQL 
බොග  කරග  හැකි ය.  
තහෝ  

WAMP තසේවොදොයකය, තමම ඒකොකොර සම්පත් ිශේචොයකතයන්න                             
https://sourceforge. net/projects/wampserver/  බොග  කරග  හැකි ය.  

තහෝ  

XAMPP තසේවොදොයකය, තමම ඒකොකොර සම්පත් ිශේචොයකතයන්න                                         
https://www.apachefriends.org/index. html බොග  කරග  හැකි ය.  

 

MySQL ධ්ොවකය සේථො නය කිරීම. 

MySQL දත්  සමුදොයට ප්රතේශ වීමට, පයි න්නවලට MySQL ධ්ොවකය අවශය තේ. තම් සඳහො "MySQL 

Connector"  ධ්ොවකය භොවි  කළ හැකි ය. "MySQL Connector" සේථොපනය කිරීම සඳහො PIP භොවි  කළ 

හැකි ය. PIP යනු පයි න්න පැතක්ජ තහෝ තමොඩියුල සඳහො වන පැතක්ජ කළමනොකරුතවකි. PIP තබොතහෝ 

විට පයි න්න පරිසරතේ දැනටමත් සේථොපනය කර ඇ . (පයි න්න සේථොපනය කරන විට, “Install Now” 

තවනුවට “Customize installation” යන්නනට ත ෝරන්නන. එවිට  PIP සේවයංක්රිය ව සේථොපනය තේ.)  

PIP සේථොපනය වී ඇත්දැයි පරීක්ෂො කරගැනීම සඳහො, පයි න්න script ඩිතරක්ටරිය පිහිටො ඇති සේථොනය 

තව  විධ්ොන තේළි තේරකයක් (command line) භොවි තයන්න තගොසේ පහ  සඳහන්න විධ්ොනය යතුරුලියනය 

කරන්නන.  

C:\Users\your name\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\Scripts> pip –version 

PIP සේථොපනය කර තනොමැති නම්, https://pypi. org/project/pip/ තමමඟින්න PIP බොග  කරතගන 

සේථොපනය කරන්නන.  

 

පයි න්න script ඩිතරක්ටරිය පිහිටො ඇති සේථොනය තව  විධ්ොන තේළි තේරකයක් (command line) 
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භොවි තයන්න තගොසේ, "MySQL Connector" බොග  කර සේථොපනය කිරීම සඳහො පහ  සඳහන්න පරිදි 

යතුරුලියනය කරන්නන.     

C:\Users\your name\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\Scripts>pip install 

mysql-connector 

MySQL Connector  රීක්ෂො කිරීම.  

"MySQL Connector" සේථොපනය වීම සොර්ථක ව සිදු වී ඇත්දැයි පරීක්ෂො කරගැනීමට තහෝ දැනටමත් 

"MySQL Connector"  පරිගණකතේ තිතබ් දැයි පරීක්ෂො කර ගැනීමට, පහ  සඳහන්න අන්න ර්ග ය 

ඇතුළත් පයි න්න පිටුවක් ිර්මොණය කරන්නන. පහ  තක් ය තදෝෂයක් තනොමැති ව ක්රියොතවහි තයදවූතේ 

නම් "MySQL Connector" සේථොපනය වී ඇති අ ර එය භොවි  කිරීමට හැකි   ත්ත්වතේ පවතී.    

import mysql. connector 

සම්බන්නධ් ොව ිර්මොණය කිරීම. 

සම්බන්නධ් ොව ිර්මොණය කිරීම සඳහො MySQL දත්  සමුදොතේ පරිශීලක නොමය හො මුරපදය භොවි  කරයි.  

 

 

 

 

 

සොමොනයතයන්න තපරිමි පරිශීලක නොමය “root”  වන අ ර මුරපදයක් තනොමැ .  

MySQL දත්  සමුදොය ිර්මොණය. 

උදොහරණය 61: 

"school" යන දත්  සමුදොය ිර්මොණය. 
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MySQL දත්  සමුදොය ඉවත් කිරීම. 

උදොහරණය 62: 

School දත්  සමුදොය ඉවත් කිරීම. 

 

 

MySQL වගුවක් ිර්මොණය කිරීම 

උදොහරණය 63 : 

 

regNo, name, address සහ contactNo යන උපලැකිවලින්න යුතු student වගුව ිර්මොණය කිරීම.  

සම්බන්නධ් ොව ිර්මොණය කරන විට දත්  සමුදොතේ නම අර්ථ දක්වන්නන. 

 

MySQL වගුවක් සංසේකරණය කිරීම. 

 

උදොහරණය 64 : 

“dob” යන නව උපලැකිය student වගුවට ඇතුළත් කිරීම.  
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MySQL වගුවක් ඉවත් කිරීම.  

උදොහරණය 65: 

Student වගුව ඉවත් කිරීම.  

 

 

MySQL වගුවකට දත්  ඇතුළත් කිරීම. 

MySQLහි වගුවකට දත්  ඇතුළත් කිරීමට "INSERT INTO" ප්රකොශනය (statement) භොවි  කරයි. 

වගුවට තවනසේකම් සිදු කිරීමට “ mydb. commit()”  යන්නන අවශය තේ. එය තනොමැති නම් වගුතවහි තවනසේ 

වීමක් සිදු තනොතේ.  

උදොහරණය 66 : 
"student" වගුවට උපලැකියොනයක් ඇතුළත් කිරීම. 

 

ප්රතිදොනය 

 

 

('r001', 'Ravi', Colombo 5, '0715874510', '2000-10-21'), 
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උදොහරණය 67 : 

උ ලැකියොන කිහි යක් ඇතුළත් කිරීම. 

 

වගුවකට උපලැකියොන කිහිපයක් ඇතුළත් කිරීමට executemany()  ක්රමය භොවි  කරයි. 

executemany() ක්රමතේ තදවන පරොමිතිය (parameter), ඇතුළත් කිරීමට අවශය දත්  අඩංගු tuples වලින්න 

සමන්නවි  ලැයිසේතුවක් තේ.  

 

ප්රතිදොනය 

 

 

MySQL දත්  තත්රීම (Select). 

1) සියලු ම උපලැකියොන (records) ලබො ගැනීම. 
2) ිශේචය කරන ලද උපලැකි (columns) පමණක් ලබො ගැනීම. 
3) දත් වලින්න අවශය දත්  පමණක් ත ෝරො ගැනීම (Select with filter).  
4) ප්රතිඵලය අනුපිළිතවළ කිරීම (Sort the result). 

MySQL තුළ ඇති වගුවකින්න දත්  ත ෝරො ගැනීමට "SELECT" ප්රකොශනය (method) භොවි  කරයි. 

fetchall() ක්රමය මඟින්න සියලුම උපලැකියොන ලබො ගැනීම සිදු තේ. fetchone() ක්රමය මඟින්න එක් 

උපලැකියොනයක් පමණක් ලබොතේ.  

ියලු ම උ ලැකියොන ත ෝරො ගැනීම. 

උදොහරණය 68 : 

"student" වගුතේ ඇති සියලු ම උපලැකියොන ත ෝරොතගන, එම ප්රතිඵල දර්ශනය කිරීම.  

 

 

 

 

 

3 records were inserted. 
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ප්රතිදොනය 

 

 

 

 

 

 

 

ිශේචය කරන ලද උ ලැකි (columns)  මණක් ත ෝරො ගැනීම. 

 

උදොහරණය 69 : 

regNo, name සහ address  යන උපලැකි පමණක් ත ෝරො ගැනීම. 

 

ප්රතිදොනය 

 

 

 

 

 

 

දත් වලින්න අවශය දත්   මණක් ත ෝරොගැනීම. 
වගුවකින්න දත්  ත ෝරො ගන්නනො විට, අවශය දත්  පමණක් ත ෝරො ගැනීමට "WHERE" ප්රකොශනය භොවි  

කළ හැකි ය.  

උදොහරණය 70 : 

උපන්න දිනය “2001-06-14“ වන උපලැකියොන ත ෝරො ගැනීම.  
 

 

 

ප්රතිදොනය 

 

 

  

 ('r001', 'Ravi', ', Colombo 5', '0715874510', '2000-10-21') 
 ('r002','Mala', 'Anurathapura', '0715874510', '2001-06-14') 

    ('r003','Geetha', 'Kandy', '0775857410', '2001-02-12') 
   ('r004','Kumara', 'Vavuniya', '0710055210', '2000-08-13') 

 

('r001', 'Ravi', 'Colombo 5') 
('r002','Mala', 'Anurathapura') 
('r003','Geetha', 'Kandy') 
('r004','Kumara', 'Vavuniya') 

 

('r002','Mala', 'Anurathapura', '0715874510', '2001-06-14') 
 



 

81 
 

උදොහරණය 71 : 

 

"071"න්න ආරම්භ වන දුරකථන අංක (contactNo) ඇති උපලැකියොන ත ෝරො ගැනීම. 

 

 

 

ප්රතිදොනය 

 

 

ප්රතිඵලය අනුපිළිතවල කිරීම. 

ආතරෝහණ තහෝ අවතරෝහණ තහෝ පිළිතවලට ප්රතිඵලය අනුපිළිතවල කිරීම සඳහො “ORDER BY” 

ප්රකොශනය භොවි  කරයි.  

ORDER BY මූල පදය තපරිමි තලස ප්රතිඵලය ආතරෝහණ තලස අනුපිළිතවල කිරීම සිදු කරයි. ප්රතිඵලය 
අවතරෝහණ තලස අනුපිළිතවල කිරීමට DESC මූල පදය භොවි  කරයි.  

උදොහරණය 72 : 

නම (name) අකොරොදි පිළිතවලට ලැතබන තලස ප්රතිඵලය අනුපිළිතවළ කිරීම. 

 

 

ප්රතිදොනය 
 

 

 

 

 

උදොහරණය 73 : 

උපන්න දිනය (birthday) අවතරෝහණ පිළිතවලට අනුපිළිතවල කිරීම. 
 
 

 
ප්රතිදොනය 

 

 

 

 

 

mycursor.execute ("SELECT name, contactNo FROM student WHERE contactNo 

LIKE '071%'") 

 

 

('r004','Kumara', 'Vavuniya', '0710055210', '2000-08-13') 
 

mycursor.execute("SELECT *  FROM student ORDER BY name ") 

 

 

mycursor.execute ("SELECT name, dob  FROM student ORDER BY dob DESC ") 
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MySQL වගු යොවත්කොලීන කිරීම. 

"UPDATE" ප්රකොශනය භොවි  කරමින්න වගුවක් තුළ පවතින උපලැකියොන යොවත්කොලීන කළ හැකි තේ.  

උදොහරණය 74 : 
"Ravi" යන නම "Sami" තලස තවනසේ කිරීම. 
 

 
 
ප්රතිදොනය 

 

 

MySQL ඉවත් කිරීම (Delete). 

"DELETEFROM" ප්රකොශනය භොවි  කරමින්න වගුවක් තුළ පවතින උපලැකියොන ඉවත් කිරීම කළ හැකි 
තේ.  

උදොහරණය 75 : 
ලිපිනය (address) " Kandy " වන සියලුම උපලැකියොන ඉවත් කිරීම. 

 

 

 

 

 
 
 

ප්රතිදොනය 
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ිපුණ ො මට්ටම : 9.13 දත්  තසොයො ත ෝරයි.  

ඉතගනුම්  ල  : 

• අනුක්රමික තසවුම් ශිල්ප ක්රමය යථො පරිදි භොවි  කරයි. 

• බුබුළු තත්රීම් ශිල්ප ක්රමය යථො පරිදි තයොදො ගියි.    

 

තසවුම් ශිල්ත  ක්රම (Searching Techniques ) 

තසවීම යනු, අයි මවලින්න විතශේි  වූ අයි මයක් තසොයො ගන්නනො ඇල්තගොරි මික ක්රියොවලියකි. අයි මය 

තිබීම තහෝ තනොතිබීම තහෝ අනුව තසවීම සොමොනයතයන්න, ස ය (True) තහෝ අස ය  (False ) තහෝ යන්නන 

පිළිතුර තලස ලබො තේ.  

පයි න්නවල දී, අයි ම ලැයිසේතුවක් තුළ අයි මයක් පවතී ද? යන්නන තසොයො ගැනීමට පහසු ක්රමයක් ඇ . 

තම් සඳහො in තමතහයවනය භොවි  කරයි.  

 

 

 

අනුක්රමික තසවුම (Sequential Search) 

ලැයිසේතුවක් වැි දත්  එකතුවක් තුළ දත්  අයි ම ගබඩො කර ඇති විට, එම අයි ම අ ර තර්ඛීය (linear) 

තහෝ අනුක්රමික (sequential) සම්බන්නධ් ොවක් ඇ . සෑම දත්  අයි මයක් ම අතනක් දත්  අයි මවලට 

සොතේක්ෂ ව යම් සේථොනයක ගබඩො කර ඇ . පයි න්න ලැයිසේතුවක් තුළ දී, තමම සොතේක්ෂ සේථොන  ි 

අයි මවල සූචි අගයයන්න (index values) තේ. තමම සූචි අගයයන්න පිළිතවළකට පවතින ි සො, ලැයිසේතුවක් 

තුළ ඇති අයි ම තව   අනුක්රමික ව ගමන්න කළ හැකි ය. තමම වර්ගතේ තසවීම්වල දී, එක් එක් අයි මය 

සඳහො අනුක්රමික ව තසවීම සිදු තකතර්. සැම අයි මයක්ම පරීක්ෂොවට ලක් කරන අ ර තසොයන ලද විතශේෂ 

අයි මය හමු වුවතහොත්, එම අයි මය ප්ර යොගමනය කරනු ලබන අ ර තසොයන ලද විතශේෂ අයි මය හමු 

තනොවුණතහොත් දත්  වූහතේ අවසොනය ත ක් ම තසවීම සිදු කරයි.  

උදොහරණය 76 

අනුක්රමික තසවුම ක්රියොත්මක වන ශ්රි යක් ලියන්නන. ලැයිසේතුව සහ අයි මය (element), එම ශ්රි තේ 

පරොමිති විය යුතු අ ර තසොයන ලද විතශේෂ අයි මය හමු වුණතහොත් true යන්නන ප්ර යොගමනය කළ යුතු ය. 

තසොයන ලද විතශේෂ අයි මය හමු තනොවුණතහොත් ශ්රි ය මඟින්න false යන්නන ප්ර යොගමනය කළ යුතු ය. 

අයි මය ලැයිසේතුතවහි කිහිප ව ොවක් තිතබ් නම්, පළමු ගැළපීම හමු වූ විට ශ්රි ය මඟින්න true යන්නන  

ප්ර යොගමනය කළ යුතු ය.   

තත්රීතම් ශිල්ත  ක්රම (Sorting Techniques). 

 
තත්රීතම් දී දත්  විතශේි  ආකෘතියකට අනුව අනුපිළිතවළින්න සැකසීම සිදු කරයි. එය ආතරෝහණ තහෝ 
අවතරෝහණ තහෝ විය හැකි ය. තත්රීතම් ඇල්තගොරි ම, විතශේි  පිළිතවළකින්න දත්  අනුපිළිතවළින්න 
සැකසීතම් ක්රම සඳහන්න කරයි.  
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බුබුළු තත්රීම 

බුබුළු තත්රීතම් දී ලැයිසේතුවක් තුළ බහු වොර ගණනක් ගමන්න කරයි. එය යොබද අයි ම සංසන්නදනය කරන 

අ ර පිළිතවළට තනොමැති අයි ම හුවමොරු කිරීම සිදු කරයි. list එක තුළ සෑම ගමන්න කිරීමක දී ම ඊළඟට 

විශොල ම අගය එහි ි සි සේථොනතේ  බයි. ඒ අනුව සෑම අයි මයක්ම "බුබුළු" එය අයිති සේථොනතයහි දක්වො 

ඇ .    

  ආතරෝහණ පිළිතවළට ලැයිසේතුවක් තත්රීම.  

● පළමු සහ තදවන අයි ම සැසඳීම. 
● පළමු අයි මය තදවන අයි මට වඩො විශොල නම්, එම අයි ම තදක හුවමොරු කරන්නන. (swap) 

● තදවන සහ ත වන අයි ම සසඳන්නන. අවශය නම් එම අයි ම තදක හුවමොරු කරන්නන. 
● අවසොන අයි ම තදක සංසන්නදනය කරන ත ක් දිගටම කරතගන යන්නන. 
● විශොල ම අයි මය දැන්න අරොතේ අවසොන අයි මය තේ. 
● කිසිදු හුවමොරු කිරීමක් සිදු තනොකරන ත ක් ආරම්භතේ සිට නැව  ආරම්භ කරන්නන (උදො: 

ලයිසේතුව තත්රීම අවසන්න වී ඇ ) 

● අරොව හරහො යන සෑම අවසේථොවක දීම, විශොල ම අයි මය අරොතේ අවසොනයට බුබුළු තේ. 
(bubbling up) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

තදවන වටය ආරම්භතේ දී විශොල ම අගය එය තිබිය යුතු ි වැරදි සේථොනතේ සේථොනග  වී ඇ . n-1 අයි ම 
ප්රමොණයක් තත්රීමට ඉතිරි වන අ ර එයින්න අදහසේ වන්නතන්න යුගල n-2ක් ඇති බව යි (n යනු ලැයිසේතුතේ 
ඇති අවයව ගණන තේ). සෑම වොරයක දීම ඊළඟ විශොල ම අගය සේථොනග  කර ඇති බැවින්න, අවශය වන 
සම්පූර්ණ වොර ගණන n−1ක් තේ. n−1 වන වොරය සම්පූර්ණ කිරීතමන්න පසු, කුඩොම අගය ි යමි  සේථොනතේ 
සේථොනග  වී ඇති බැවින්න  වදුරටත් සැකසීම අවශය තනොතේ.  
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 යි න්න ශ්රි යක් තලස බුබුලු තත්රීම. 

def bubble_sort(L): 

    swapped = True   # set flag to True to repeat sorting 

    while swapped: 

        swapped = False 

        for i in range(len(L) - 1): 

            if L[i] > L[i + 1]: 

                # Swap the elements 

                L[i], L[i + 1] = L[i + 1], L[i] 

                # Set the flag to True so we'll loop again 

                swapped = True 
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පුනරීක්ෂණ ප්රශේන. 

1. ගනුතදනුකරුතවකු විසින්න යතුරු පුවරුව මඟින්න ඇතුළත් කරන ලද රුපියල්වලින්න තගවීමට ඇති මුදල් ප්රමොණය 

භොර ගැනීමට පයි න්න වැඩසටහනක් සංවර්ධ්නය කරන්නන. එම මුදල රු. 2000ක් තහෝ ඊට වැඩි නම් ගනුතදනුකරුට 

15%ක ව්ටමක් ලබො තේ. ඉන්න පසු ගනුතදනුකරු තගවිය යුතු අවසොන මුදල ප්රදර්ශනය කරන්නන. 

එම මුදල රු.2000ට අඩු නම් ‘ව්ටමක් නැ .’ යන පණිවිඩය තපන්නවීම සඳහො වැඩසටහන තවනසේ කරන්නන. 

2. 100 ඇතුළුව සියලු ඉර්ත් සංඛයො 100 ක් ගණනය කිරීම සඳහො වැඩසටහනක් ලියන්නන. 

3. ආදොනය තලස ලබො දී ඇති සංඛයො තදකක් අ ර පූර්ණ සංඛයො එකතුව ගණනය කිරීම සඳහො පයි න්න 

වැඩසටහනක් සංවර්ධ්නය කරන්නන. 

4. 100 සිට 200 දක්වො පූර්ණ සංඛයො තපන්නවීම සඳහො වැඩසටහනක් සංවර්ධ්නය කරන්නන. 

5. for ලූපයක ලූේ තබොඩි කිසි විතටකත් ක්රියොත්මක කළ තනොහැකි ද? 

6. නීඩි  ලූපයක් භොවි තයන්න පහ  සංතක්  රටොව ප්රදර්ශනය කිරීම සඳහො වැඩසටහනක් සංවර්ධ්නය 

කරන්නන. 

* 

* * 

* * * 

* * * * 

* * * * * 

* * * * * * 
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තවේ අඩවි සංවර්ධ්නය 
 
ිපුණ ොව  10 : බහු මොධ්ය  ොක්ෂණය උ තයෝගී කර ගිමින්න තවේ අඩවි (HTML 5      

 ොවි තයන්න ) 
ිපුණ ො මට්ටම :10.1 තලෝක විිරි වියමතනහි (www) අවශය ොව ගතේෂණය කරයි.        
 
ඉතගනුම්  ල :              

● තලෝක  විසිරි වියමන විසේ ර කරයි. 
● තවබ් අඩවියක වූහය සහ අන්න ර්ග තේ ක්රමවත් සංවිධ්ොනය  විශේතල්ෂණය කරයි. 

 

3. 1 තලෝක විිරි වියමන (www) 

1989 දී, ටිම් බර්නර්සේ ලී (Tim Berners Lee) විසින්න නයෂේටික පර්තේෂණ සඳහො වන යුතරෝපීය 

මධ්යසේථොනතේ දී තලෝක විසිරි වියමන ිර්මොණය (WWW) කරන 

ලද අ ර එය අන්න ර්ජොලතේ ප්රධ්ොන තයදුමක් තේ. සොමොනය 

ජන ොවතේ අවධ්ොනයට ලක් වූ අන්න ර්ජොලතේ පළමු තයදුම තමය 

විය. එතසේම පරිගණක ජොලයක් සමඟ මිිසුන්න සම්බන්නධ් වන 

ආකොරය එය ගතිකව තවනසේ කතළේ ය. සැබැවින්නම, අන්න ර් 

සම්බන්නධ් පරිගණක විශොල ප්රමොණයකින්න සමන්නවි  තලෝක විසිරි 

වියමන, අන්න ර්ජොලතේ ඉහළින්නම ධ්ොවනය වන තයදුමක් තේ. 

විකිපීඩියොවට අනුව, තලෝක විසිරි වියමන යනු ත ොරතුරු 

පේධ්තියක් වන අ ර එය ලිපි තල්ඛන සහ තවනත් තවබ් සම්පත් ඒකොකොරී සම්පත් ි ශේචොයක (URL) විසින්න 

හඳුනොග  හැකි අ ර ඒවො අධිපොඨ(hyper text) මඟින්න අන්න ර් සම්බන්නධි  විය හැකි අ ර අන්න ර්ජොලය 

හරහො ප්රතේශ විය හැකි ය. 

WWWහි මූලික අංගයක් වන්නතන්න තලෝක විසිරි වියමනට පිවිතසන විට පරිශීලකයො නරඹන තවබ් පිටුව යි. 

අන්න ර්ජොලතේ පවතින සමහර පරිගණක තවබ් තසේවොදොයක (web servers) තලස හඳුන්නවන අ ර, ඒවො 

තවබ් පිටු ලබො දීමට ිර්මොණය කර ඇ . තමම තවබ් තසේවොදොයක සෑම විටම පරිගණක ම  පදනම් වන 

අ ර සෑම විටම තවබ් පිටු ලබොදීමට සූදොනම් ව සිටි යි. එම තවබ් තසේවොදොයකවලින්න තවබ් පිටු ඉල්ලනු ලබන 

පරිගණක, තසේවොලොභී පරිගණක (client computers) තලස හඳුන්නවයි. WWW යන්නන ඉල්ලුම ම  ක්රියො 

කරයි. පරිශීලකයන්න ඔවුන්නට අවශය විට තවබ් තසේවොදොයකවලින්න තවබ් පිටු ඉල්ලො සිටියි. එවිට තවබ් 

තසේවොදොයක තවතින්න ඒවො ලබො තදයි. තලෝක විසිරි වියමනට මිිසුන්න තබතහවින්න කැමති තබොතහෝ පුදුම 

ලොක්ෂණික ඇ . එය පරිගණකයකට සහ අන්න ර්ජොලයට පිවිසිය හැකි ඕනෑම පුේගලයකුට ඉ ො අඩු 

වියදමකින්න තවබ් අඩවිවල ත ොරතුරු ලබො ගැනීමට තේදිකොවක් සපයයි. හැඩසේ කරන ලද පොඨ, බහු 

මොධ්ය, ග්රොපික, තපෝරම, ක්රමතල්ඛොංශුව (applets) යනු WWWහි තකොටසේ වන අ ර තසේවොලොභී පරිගණක 

මඟින්න තම්වොට පිවිසිය හැකි ය.       

Google වැි තසවුම් යන්නත්ර, තවනත් ජනප්රිය Google තයදුම්, මුහුණු තපො  (Facebook) වැි සමොජ ජොල, 

YouTube වැි බහු මොධ්ය සැපයුම් තේදිකො, Flickr වැි මොර්ගග  පින්නූර තබදොහදො ගනු ලබන තයදුම්, 

.....ආදී  නතවෝත්පොදන තයදුම් සඳහො WWW තේදිකොවක් තලස තසේවය කරයි.  

තවබ් පිටුවක් සරල පොඨ තගොනුවක් වැි තවබ් වසේතු (web objects) ගණනකින්න සමන්නවි  විය හැකි ය. 

ිදසුනක් තලස HTML තගොනුවක්, jpeg වැි පින්නූර තගොනුවක්, ජොවො ක්රම තල්ඛොංශුවක් (Java applet), 
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රවය තගොනුවක් තහෝ දෘශය පසුරක් තහෝ ග  හැකි ය. තවබ් පිටුවක ඇති පොඨ අධිපොඨ (hyper text) තලස 

හැඳින්නතේ. අධිපොඨ යනු තවනත් පොඨයකට සබැඳියොවක් ඇති පොඨයකි. අධිපොඨ තල්ඛනයක ඇති ඕනෑම 

වචනයක් තවනත් අධිපොඨ තල්ඛනයක් තව ට තයොමු කර ඇති අ ර එම වචනයට අදොළ වැඩි විසේ ර 

එමඟින්න තසොයො ග  හැකි ය. තසේවොදොයක පරිගණකයක ගබඩො කර ඇති තවබ් පිටුවකට තසේවොදොයකතේ 

ලිපිනය ිකුත් කිරීතමන්න ප්රතේශ විය හැකි අ ර එය ඒකොකොර සම්පත් ිශේචොයකය (Uniform Resource 

Locator-URL) තහෝ අධිසන්නධ්ොනය (hyperlink) තලස හැඳින්නතවන සම්ප ක් තහෝ වසේතුවක් තුළ තිතබ්. 

සෑම URL එකකටම සංරචක තුනක් ඇ . පළමු තකොටස ියමොවලිය (protocol) වන අ ර එය තවබ් අඩවි 

තසේවොදොයකයක් සමඟ සන්නිතේදනය කරන්නතන්න තකතසේ දැයි බ්රේසරයට පවසන අ ර ත ොරතුරු යැවීම 

සහ ලබො ගැනීම සඳහො තේ. තදවන තකොටස වසම් නොමය (hostname) වන අ ර එය විතශේි  තවබ් 

අඩවියක් හඳුනො ගැනීම සඳහො වන අ ර ත වන තකොටස, තවබ් අතිරික්සුව තවබ් අඩවිතේ ිශේචි  

පිටුවකට තයොමු කරන මොර්ගයයි. 

සොමොනයතයන්න තවබ් පිටුවක් මූලික html තගොනුවකින්න සහ එම මූලික html තගොනුවට ඇතුළත් කර ඇති 

තවනත් වසේූන්නතගන්න සමන්නවි  තේ. එම වසේූන්න තව  ඒවොතේ URL භොවි  කරමින්න තයොමු විය හැකි ය. 

කිසියම් තවබ් පිටුවකට එයට සම්බන්නධ් වසේතු n ප්රමොණයක් තිතබ් නම්, මූලික html තගොනුව ඇතුළු එම 

තවබ් පිටුතවහි වසේතු (n+1) ප්රමොණයක්  ඇ .  

තසේවොලොභීන්න ඉල්ලො සිටින තවබ් පිටු, තවබ් අ රික්සුව (web browser) නමින්න හැඳින්නතවන විතශේෂ 

තයදුමක් භොවි තයන්න දැක ග  හැකි ය. වර් මොනතේ තවබ් අ රික්සු බුේධිමත් තයදුම් වන අ ර ඒවො 

පරිශීලකයන්නට විවිධ් ලොක්ෂණික (features) ලබො තේ. Google chrome, Mozilla Firefox, Internet 

explorer සහ Apple’s Safari යනු ජනප්රිය තවබ් අ රික්සු සඳහො උදොහරණ තේ. අධිපොඨ සලකුණු කිරීතම් 

භොෂොතවන්න (Hyper Text Markup Language - HTML) තවබ් පිටු ලියො ඇ . HTMLහි සලකුණු කිරීතම් 

පහසුකම, තවබ් අ රික්සුවකට සොමොනය පොඨ (plain text) ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියො ව ලබො දී තිතබ්. 

අතිතර්ක උසුලන (tags) සම්බන්නධ් කළ විට පහසුතවන්න කියවිය හැකි ආකර්ෂණීය පොඨ පරිගණකතේ 

දර්ශනය කළ හැකි ය.     

HTML උසුලනයක් යනු පිටුතේ දෘශය අංගයක් වන ශීර්ෂයක් වැි සංතක් යක් වන අ ර එය මූලිකොංගතේ 

ප්රමොණය, වර්ණය සහ අතනකුත් ගුණොංග පොලනය කරයි. තමම සෑම තවබ් අ රික්සුවකම තයදුම්වල 

ශක්තීන්න හො දුර්වල ො ඇති අ ර, HTML තක් ය  රමක් තවනසේ තලස ඉදිරිපත් කළ හැකි ය. HTML 

තක් ය ලියො ඇති විට එය සම්පූර්ණත්වය සඳහො තමම එක් එක් තවබ් අ රික්සු තයදුම් මෘදුකොංග ම  

පරීක්ෂො කිරීම වඩො තහොඳ ය.       

 

 

රූ ය 3. 1 ප්රිේධ් තවේ අ රික්සු කිහි යක් 
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ිපුණ ො මට්ටම : 10.2  රිශිලක අවශය ො විශේතල්තෂණය කරයි. ( බහු මොධ්ය අන්න ර්ග ය) 

ඉතගනුම්  ල :       

● තවබ් අඩවියක, ඵලදොයී සහ යථො පරිදි වූ ත ොරතුරු පිරිසැලසුමක් ිර්මොණය කරයි. 

●  තවබ් අඩවියක ඇති පිටු හඳුනො ගියි. 

● තවබ් පිටුවක අන්න ර්ග ය හඳුනො ගියි. 

● සංචොලන (navigation) වූහය හඳුනො ගියි. 

 

3. 2 :  රිශීලක අවශය ො විශේතල්තෂණය කරයි. (බහු මොධ්ය අන්න ර්ග ය)  
 
තහොඳ තවබ් අඩවියක් ිර්මොණය කිරීම සඳහො තවබ් අඩවිතේ අරමුණු තහොඳින්න අර්ථ දැක්විය යුතු ය. 
පරිශීලකයන්නතේ අවශය ො හඳුනො ගැනීමට, ඒවො අර්ථ දැක්වීමට සහ පරිශීලක අවශය ො  ෘේ  කිරීමට, 
සැලසුම්කරුට (designer) එය උපකොරී තේ. තහොඳින්න අර්ථ දක්වො ඇති අරමුණු සහ ඒවොතේ භොවි  විසඳුම්, 
පරිශීලකයන්නතේ අත්දැකීම් වැඩි දියුණු කරන අ ර, ඒ මඟින්න පරිශීලකයන්න ි ර ි ර තවබ් අඩවි තව  
පිවිතසනු ඇ .   

 

තවේ අඩවියක අරමුණු පිළිබඳ සමහර ගැටලු  

1. ඔබට තවබ් අඩවියක් අවශය වන්නතන්න ඇයි?  

2. ඔබ සොක්ෂොත් කරගැනීමට  අතේක්ෂො කරන ප්රතිඵල තමොනවොද? 

3. ඔබ සතු ව තවබ් අඩවියක් තිතබ් ද? එහි ගැටලු තිතබ් ද?   

4. පරිශීලක අත්දැකීම් වැඩි දියුණු කිරීමට ඔබ සැලසුම් කරන්නතන්න තකතසේ ද?                     

 උදො: තේගය, අන්න ර්ග ය, පැහැදිලි බව,...... ආදී 

5. නව තවබ් අඩවිය ඔසේතසේ හුවො දැක්වීමට (boost) ඔබ උත්සොහ කරන්නතන්න කුමක් ද? 

6. ඔතබ් සංවිධ්ොනතේ ඇති නව අවසේථො පිළිබඳ ව දැනුවත් කිරීමට ඔබ අදහසේ කරන්නතන්න ද? 

7. ඔතබ් වයොපොරය පුළුල් කිරීමට ඔබ අදහසේ කරන්නතන්න ද? 

තවබ් අඩවියකින්න සඵල කර ගැනීමට උපකොරී වන ඉලක්ක තවබ් අඩවිතයහි අර්ථ දක්වන්නන. උදොහරණ 

තලස, තවබ් අඩවියට විමසීම් සංඛයොව වැඩි කිරීම තහෝ මොර්ගග  සොේපු සවොරි තවබ් අඩවියක්  සඳහො 

තර්ඛීය අතලවිය වැඩි කිරීම තහෝ ඉලක්ක තලස අර්ථ දැක්විය හැකි ය.  

අපතේ අරමුණු කරො ළඟො වීම සඳහො ඔබ ආයොචනො කළ යුතු ප්රධ්ොන පරිශීලකයන්න හඳුනො ගැනීමට ඔබට 

අවශය විය හැකි ය. ඔබතේ ප්රධ්ොන පරිශීලකයන්න තලස, ඔතබ් වයොපොරතේ අනොග  ගනුතදනුකරුවන්න සහ 

ඔතබ් තසේවකයන්න ඇතුළත් විය හැකි ය. අනොග  පරිශීලකයන්න හඳුනොගත් පසු, ඔවුන්නතේ ප්රමුඛ ොව 

ලැයිසේතුග  කිරීම මඟින්න, තවබ් අඩවිතේ සැලසුම් පිරිසැලසුම (design layout) සහ සංචොලන සැලැසේම 

(navigation design)  සැලසුම් කිරීමට එය උපකොරී වනු ඇ .  

3. 2. 1 තවේ අඩවියක් සඳහො අවශය ො එක්ැසේ කිරීම.  

තවබ් අඩවියක පරිශීලක අවශය ො මඟින්න පරිශීලකයන්නතේ අවශය ො, තවබ් අඩවිය කළ යුතු කොර්යයන්නතේ 

ක්රියොකොරිත්වය සහ තවබ් අඩවිතේ අරමුණු විසේ ර කරයි. තවබ් අඩවිතේ ිර්මොණකරු විසින්න තවබ් 

අඩවිතයහි පරිශීලක අවශය ො විසේ ර කිරීම සහ තල්ඛනග  කිරීම ිර්වචනය කළ යුතු ය. තමම අවශය ො 

කොලයත් සමඟ තවනසේ වන අ ර ිර්මොණකරුවන්න විසින්න තවනසේ වන අවශය ො අනුව තවබ් අඩවිය 

යොවත්කොලීන කළ යුතු ය. සැලසුම් කිරීම ආරම්භ කිරීමට තපර එකතු කළ හැකි සමහර අවශය ො පහ  
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ලැයිසේතුග  කර ඇ . 

● අන්න ර්ග ය - තවබ් අඩවිතේ යොවත්කොලීන කළ යුතු තවබ් අඩවිතේ අන්න ර්ග ය ිර්ණය කිරීම 

සැලසුම්කරණතේ අ යවශය තකොටසක් තේ.  

● පිරිසැලසුම ිර්මොණය සහ සංචොලන රටොව (Layout of the design and the navigation pattern) 

- තවබ් අඩවිතේ තපනුම කුමක් දැයි තීරණය කිරීම සහ පරිශීලකයො තවනත් පිටුවකට මුල් පිටුතවන්න 

සංචොලනය වන්නතන්න තකතසේ දැයි තීරණය කරයි.  

● උපතයෝගය ොව (Usability ) - තවබ් අඩවිතේ ප්රතේශ අවශය ො හඳුනො ගැනීමයි.  

● ආරක්ෂොව (Security) - තවබ් අඩවිතේ ආරක්ෂක අවශය ො හඳුනො ගැනීමයි.  

● පූරණ කොලය (Loading times) - සපයන තසේවො වර්ගය අනුව තවබ් අඩවිතේ පූරණය වීතම් තේගය 

තීරණය කිරීමයි.  

● නීතිය (Legal) -  තවබ් අඩවිය අනුකූල විය යුතු වනතික ඇඟවීම් හඳුනො ගැනීමයි.  
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ිපුණ ො මට්ටම  : 10.3 තවේ පිටුවක්  ක්රියොවට නැංවීමට අදොළ වූ HTML උසුලන (tags) 

හඳුනො ගියි.  

ඉතගනුම්  ල:  

• තවබ් පිටුවක අන්න ර්ග තේ විනයොසය විශේතල්ෂණය කරයි. 

• තවබ් පිටුවක අන්න ර්ග තේ සංවිධ්ොනය විශේතල්ෂණය කරයි. 

• සරල තවබ් පිටුවක් ිර්මොණය කරයි. 

 3. 3 : තවේ පිටුවක් ක්රියොවට නැංවීමට අදොළ වූ HTML උසුලන (tags) හඳුනො ගැනීම.  

HTML උසුලන යනු මො ෘකොවක, විශොලත්වය, වර්ණය සහ මූලිකොංගතේ අතනකුත් ගුණොංග (properties 

of the element) පොලනය කරනු ලබන, පිටුව සඳහො දෘශය අංගයක් තපන්නවන සංතක්  තේ. තවබ් 

අ රික්සුවක් තවබ් පිටුවක් පූරණය (load) කරනු ලබන විට, එහි අන්න ර්ග  කර ඇති HTML සලකුණු 

හො අන්න ර්ග ය අනුව, තවබ් පිටුතේ අන්න ර්ග ය පරිගණකතේ දර්ශනය කරයි.  

HTML පිටු ිර්මොණය කිරීම සඳහො තමවලම් ගණනොවක් ඇති අ ර HTML ඉතගන ගැනීතම් අරමුණ 

සඳහො තම්ස පරිගණකතේ ඇති notepad මෘදුකොංගය භොවි  කළ හැකි ය. Notepad සැහැල්ලු තයදුමක් 

(lightweight application) වන අ ර කරදරයකින්න ත ොරව HTML පිටු යතුරුලියනය කිරීමට එය ඉඩ 

සලසයි. යතුරුලියනය කරන ලද තවබ් පිටු .html යන තගොනු දිගුව (extension) භොවි තයන්න ගබඩො කළ 

යුතු ය. HTML යතුරුලියනය කිරීතම් හැකියොව ඇති විවිධ්ොකොර වූ සංකීර්ණ තමවලම් ඇති අ ර HTML 

යතුරුලියනය කිරීමට මොර්ගග  සම්පත් ද (online resources) තිතබ්.  

3. 3. 1 HTML පිටුවක වූහය. 

HTML පිටුවක උසුලන මොලොවක් අඩංගු තේ. <html> යනු ප්රධ්ොන ම උසුලනය වන අ ර එහි <head> 

සහ <body> යනුතවන්න වූහොත්මක මූලිකොංග තදකක් අඩංගු තේ. HTML5හි අ යවශය  තක් ය පහ  

පරිදි තේ.   

තක්  ඛණ්ඩ:  
<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

</head> 

<body> 

</body> 

 

</html> 
 

 

ප්රතිදොනය: 

 

 
 
 

රූ ය 3. 3. 1 
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රූපය 3. 3. 1හි දැක්තවනුතේ හිසේ තවබ් පිටුවක් ිර්මොණය කිරීම සඳහො වූ html තල්ඛනතේ පළමු 

උදොහරණය යි. 

ඉහ  දැක්තවන තල්ඛනතේ, දර්ශනය කිරීමට කිසිදු අන්න ර්ග යක් තනොමැති ිසො එහි ප්රතිදොනයක් 

තනොමැ .  

<! DOCTYPE html> මඟින්න කුමන ආකොරතේ තල්ඛනයක් තගොනුතේ පවතින්නතන්න දැයි තවබ් අ රික්සුවට 

කියනු ලැතබ්. තවබ් අ රික්සුව තල්ඛනතේ වර්ගය දන්නනො විට, තල්ඛනතේ නරඹන්නනොට එය ඉ ො තේගවත් 

ව ඉදිරිපත් කළ හැකි ය.  

තවබ් පිටුවක ප්රොථමික උසුලනය වන්නතන්න <html> උසුලනය යි. විදැහු කිරීම (render) සඳහො තවබ් 

අ රික්සුවට ඉදිරිපත් කරන සියලු අන්න ර්ග යන්න <html> සහ </html> යුගල තුළ ඇතුළත් කළ යුතු ය.  

<head> සහ <body> යනු <html> සහ </html> තුළ පවතින ප්රධ්ොන සංරචක තදකකි. වර් මොන 

තල්ඛනය පිළිබඳ ත ොරතුරු head තකොටතසේ අන්න ර්ග  වන අ ර ඒවො තබොතහෝ විට අමු-දත්  

(metadata) තලස හැඳින්නතේ. තල්ඛනතේ මො ෘකොව, මූල පද, පිටුව විසේ ර කරනු ලබන විසේ ර, කර් ෘ 

විසේ ර, ප්රකොශන හිමිකම් ප්රකොශනය වැි තවනත් ත ොරතුරු ද අමු-දත්  තුළ ඇතුළත් තේ. Head තුළ ඇති 

<title>. . </title> යුගලය තවබ් පිටුතේ මො ෘකොව ිරූපණය කිරීමට භොවි  කරනු ලැතබ්. එය තවබ් 

අ රික්සුතේ ඉහළම තීරුතේ දර්ශනය තේ.  

තවබ් අ රික්සුව හරහො විදැහු කළ හැකි තවබ් පිටුතවහි සියලු අන්න ර්ග යන්න <body> . . </body>හි 

අන්න ර්ග  තේ. Body යුගලය තුළ, තවබ් පිටුව විලොස (style) ගැන්නවීමට භොවි  වන තක් ය ලියො ඇ . 

තවබ් පිටුවක තමම ප්රධ්ොන තකොටසේ තදක ඇතුළත් කිරීතමන්න, තවබ් පිටුවක වූහය දිසේවනු ඇ . 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> Title of the document which appears at the title bar of the browser 

</title> 

</head> 

<body> 

 The content of the document appears here  

</body> 

</html> 

 

ප්රතිදොනය: 
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<body> උසුලනයට ID ගුණොංගය ඇතුළු තබොතහෝ ගුණොංග ඇ . උදොහරණයක් තලස <body 

id=”home”>.  <body> උසුලනය තුළ සුවිතශේෂී ID සහි  තවබ් පිටුවක්, CSS භොවි  කරමින්න විතශේි  

විලොසයන්න තයදීමට භොවි  කළ හැකි ය. අපි CSS ගැන ඉතගන ගන්නනො විට, තවනත් ගුණොංග පිළිබඳ ව 

වැඩි විසේ ර ඉතගන ගිමු.   

 

3. 3. 2 HTML තල්තඛනයක් යතුරුලියනය කිරීම. 

 

HTML තල්ඛනයක් යතුරුලියනය කිරීමට, ඔබට notepad වැි සරල සංසේකොරකයක් භොවි  කළ හැකි 

ය. ඔබ විසින්න ිර්මොණය කරන ලද තවබ් පිටුව දර්ශනය කිරීමට Mozilla Firefox, Google Chrome තහෝ 

Apples Safari වැි තවබ් අ රික්සුවක් භොවි  කළ හැකි ය. ඉහ  දක්වො ඇති තක් ය පොඨ සංසේකොරකයක් 

තුළ ඔබට යතුරුලියනය කළ හැකි ය. ඉන්න පසුව .html දිගුව භොවි  කරමින්න නමක් සහි  html තල්ඛනයක් 

ඔබට ලබො ග  හැකි ය. උදොහරණයක් තලස html_example1.html දැක්විය හැකි ය. ඔබතේ පරිගණකතේ 

භොවි  කරන තවබ් අ රික්සුතේ ිරූපකය (icon), ගබඩො කරන ලද තල්ඛනයට ලැබී ඇති බව ඔබට 

දැකග  හැකි ය. එම ිරූපකය ම  එක විට තදවරක් ක්ලික් කිරීතමන්න (double clicking), ගබඩො කරන 

ලද තවබ් තල්ඛනය  තවබ් අ රික්සුවක් භොවි තයන්න බලොග  හැකි ය. ප්රතිදොනය පහ  පරිදි දිසේතේ.      

 

 

 

 

 

 

 

 

රූ ය 3. 3. 3 
 

3. 3. 3 HTML  සුබිම් වර්ණය (Background colour):  

<body> උසුලනයට අම ර ගුණොංග එකතු කිරීතමන්න තවබ් පිටුවට පසු පසුබිම් වර්ණයක් ත ෝරො ග  හැකි 

ය.  

උදො. Html තල්ඛනයට පසු පසුබිම් වර්ණයක් එක් කිරීමට <body bgcolor="#E6E6FA">  තමය භොවි  

කළ හැකි ය. එහි කොරක රීතිය <body bgcolor="වර්ණ නොමය (color_name)| ෂඩ් දශමය අංකය 

(hex_number)| rgb අංකය (rgb_number) ">, වර්ණ නොමයට ිල් වර්ණය වැි විතශේෂ වර්ණයක් 

සඳහන්න කළ හැකි ය. ෂඩ් දශමය අංකයට වර්ණයක ෂඩ් දශමය තක් ය දැක්විය හැකි ය. rgb අංකයට 

RGB ආතේශකය දැක්විය හැකි ය.    

සටහන: පසුබිම් වර්ණ සැකසීම සඳහො තමම පහසුකම තපර html අනුවොදවල ඇති අ ර html 5හි දී තමය  

CSS  යටතත් ලැතබ්. අපි තමම පරිච්තේදතයන්න පසු ව CSS අධ්යයනය කරන විට, ඒවො ආවරණය කරමු.   

3. 3.4 HTML මො ෘකො උසුලන : 

මො ෘකො තවබ් පිටුවක් තුළ ප්රධ්ොන තබදීම් හො තවන්න කිරීම් උේදීපනය කර දැක්වීම සඳහො භොවි  කරනු 

ලැතබ්. Html තුළ ඇති <h1> සිට <h6> දක්වො වූ උසුලන, තවබ් පිටුවක ඇති මො ෘකො, ම්ටම් හයකින්න 

අර්ථ දැක්වීමට භොවි  කර ඇත්තත් ඒවොතේ ඇති වැදගත්කම අනුව ය. <h1> වඩොත් ම වැදගත් මො ෘකොව 

අර්ථ දක්වන අ ර <h6> අවම වශතයන්න වැදගත් මො ෘකොව අර්ථ දක්වයි.  
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3. 3.5 HTML  ොඨ හැඩසේ ගැන්නවීම:  

<p> . . </p> යුගලය htmlහි තේදයක් අර්ථ දක්වන අ ර <p> . . </ p>  යුගලය තුළ ඇති පොඨ සොමොනය 

පොඨ ආකෘතිතයන්න දර්ශනය තේ. <br> උසුලනය html තුළ දී තේළි බිඳුමක් ඇතුළත් කිරීම සඳහො භොවි  

කරයි. තවන්න තවන්න තේළි කිහිපයකට වොකය කඩො දැමීමට එය භොවි  කළ හැකි ය. එයට අවසොන කිරීතම් 

උසුලනයක් (ending tag) තනොමැති ිසො එය හිසේ උසුලනයක් (empty tag) තලස හැඳින්නතේ. <b> . . </b> 

උසුලන යුගලය එය තුළ ලියන ලද පොඨ  ද පැහැ ගැන්නවීම (bold) සඳහො භොවි  කරනු ලැතබ්. <u> . . </u> 

උසුලන යුගලය එය තුළ ලියො ඇති වොකයයක් යටින්න ඉරි ඇඳීම (underline) සඳහො භොවි  කරනු ලැතබ්. 

<i> . . </i> උසුලන යුගලය පොඨ තකොටසක් ඇල කිරීම (italics) සඳහො භොවි  කරනු ලැතබ්. <font> . . </ 

font> යුගලය, පොඨතයහි භොවි  කිරීමට ියමි  අකුරු (font) සඳහන්න කිරීමට භොවි  කරනු ලැතබ්. එය 

අකුරු ප්රමොණය සහ අකුරු වර්ණය සඳහන්න කිරීමටත් ඉඩ ලබොතේ. පොඨයක තේද අ ර  ි තේළි 

කඩනයක් ඇතුළත් කිරීමට <br> උසුලනය පොඨ අ රට ඇතුළු කළ හැකි තේ. <br> උසුලනය හිසේ 

උසුලනයක් වන අ ර එයට අවසොන කිරීතම් උසුලනයක් තනොමැ .        

සටහන: ඇ ැම් විට තවබ් පිටු සංවර්ධ්නය කරන්නනන්නට, ඔවුන්නතේ තවබ් පිටුවල නඩත්තු කටයුතු සඳහො 

එම තවබ් පිටුවලට විවරණ (comments) ඇතුළත් කිරීමට අවශය තේ. තවබ් පිටු විදැහු කිරීතම් දී, තදෝෂ ඇති 

වන අවසේථොවක දී, තක් වල වැරදි ි වැරදි කිරීමට (debug) සංවර්ධ්කයන්නහට තමම විවරණ උදවු තේ. <!-

-  සහ  -- > උසුලන භොවි තයන්න html තක්  තුළට විවරණ ඇතුළත් කළ හැකි තේ.   

html තල්ඛනයක ඉහ  ආකෘතිකරණ උසුලනවල උදොහරණයක් අපි බලමු.  

උදොහරණ තක් ය: 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> My new Webpage </title> 

</head> 

<body> 

   <h1> Welcome to My New Webpage </h1>. 
<p> This is a paragraph of text.  

</p> 

<p>This is normal text - <b> and this is bold text </b></p> 

<p>This is normal text - <u> and this is underlined text </u></p> 

<p>He named his car <i>The lightning</i>, because it was very fast.</p> 

<font size="3" color="red"> This is some text! </font> 

<font size="2" color="blue"> This is some text! </font> 

<font face="verdana" color="green"> This is some text! </font> 

<!-- This is a comment --> 

</body> 

</html> 

 

ඉහ  තක් ය තවබ් අ රික්සුවක් භොවි තයන්න දර්ශනය කරන විට ප්රතිදොනය පහ  පරිදි දිසේතේ.  
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රූපය 3. 3. 4 
 

 

රූපය 3. 3. 4 මඟින්න, දර්ශනය සඳහො වන html තක් ය සහ අදොළ ප්රතිදොනය දැක්තේ. 
 

සටහන: htmlහි ඇති පොඨ හැඩ ල ගැන්නවීම් උසුලන (tags) තබොතහෝ තිතබ්. තවබ් අඩවිතේ සේවයං තසවුම් 
සිදු කිරීමක් මඟින්න ඉහ  තක්  කණ්ඩ (snippet) ඇතුළත් කිරීම මඟින්න, ඒවො තසවීමට සිසුන්න දිරිගන්නවනු 
ලැතබති. තබොතහෝ Html උසුලන හො ගුණොංග (attributes) සඳහො තහොඳ ප්රභවයක් තලස w3school. com 

දැක්විය හැකි ය.  
 

3. 4. 1 htmlහි ලයිසේතු : 

HTMLහි ලැයිසේතු: ලැයිසේතු සොමොන යතයන්න තවබ් පොඨමය අංගයක් වන අ ර, තබොතහෝ විට තමය පොඨයන්න 

කැඩීම සහ අවධ්ොරණය කිරීම කරනු ලබන සේථොනවල දී (key points) භොවි  කරයි. ලැයිසේතුවක අයි ම 

කිසිවක් කිසියම් ිශේචි  පිළිතවළකට තිබිය යුතු තනොතේ නම්, පටිපොටිග  තනොවන ලැයිසේතුවක් 

(unordered list) භොවි  කරනු ලැතබ්.  

3. 4. 1. 1 අංකි /  ටි ොටිග  ලැයිසේතු (Ordered Lists) 

 

ලයිසේතුතේ අයි මයන්න අංකනය කිරීමට, පටිපොටිග  ලැයිසේතු ප්රධ්ොන වශතයන්න භොවි  තේ. < ol > </ ol > 

උසුලන යුගල භොවි  කර අංකි  ලැයිසේතු සෑදිය හැකි ය. අංකි  ලැයිසේතුතේ තබොතහෝ අංක විලොස 
(numbering styles) තිතබ්.  
 

උදොහරණ:  
<ol> 

<li> First item </li> 

<li> Second item </li> 

<li> Third item </li> 

<li> Fourth item </li> 

</ol> 
 

සටහන: පිට  එතීතම් (wrapping) උසුලනය වන <ol>ට ගුණොංග/ උපලක්ෂණ (attributes) ගණනොවක් 

එකතු කළ හැකි ය. <ol> උසුලනය තුළ ආරම්භක ගුණොංගය සොමොනයතයන්න "1"ට වඩො තවනසේ සංඛයොවක් 

ව ඇරඹීමට, පටිපොටිග  ලැයිසේතුව ආරම්භතේ සංඛයොවක් ියම කර භොවි  කළ හැකි ය.  

 

උදොහරණයක් වශතයන්න, 
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<ol start = "100"> ලැයිසේතුවට අංක 100 සිට ආරම්භ කිරීමට ඉඩ ලබො තේ. තමම අවසේථොතවහි පළමු 

අයි මය 100 තලස ගණන්න ග  යුතු අ ර, තදවැි අයි මය  අංක 101 සහ ත වැි අයි මය 102 තලස 

අංකනය තේ.  

 

3. 4. 1. 1. 1 ිි  අංකි /  ටි ොටිග  ලැයිසේතු (Nested Ordered Lists) 

 

පටිපොටිග  ලැයිසේතු ිඩි  කළ හැකි ය. එබැවින්න ඒවො ලැයිසේතුග  කිරීම තුළ දී ඒවොතේ සංඛයො ම්ටම් 

ගණනොවක් තිබිය හැකි ය. උදොහරණයක් තලස, පහ  සඳහන්න පටිපොටිග  ලැයිසේතුව ිර්මොණය කරමු.  

<ol> 

<li>Installation     

</ol> 

<li>Computer set up</li> 

<li>Monitor set up 

<ol> 

<li>Model XYZ</li> 

<li>Model ABC</li> 

</ol> 

</li> 

 

</ol> 

</li> 

<li>Maintenance</li> 

<li>Use</li> 

</ol> 

අ රික්සුවක් භොවි තයන්න බලන විට, ඉහ  තක්  ඛණ්ඩය මඟින්න පහ  ප්රතිදොනය ලබො තේ: 

 

 

 

 
          

 

 

 

 

රූ ය 3. 3. 5 

ඉහ  ප්රතිදොනය තපන්නනුම් කරන්නතන්න විවිධ් ම්ටම්හි දී සංඛයො නැව  ආරම්භ කිරීමකි. සම්ම  දශමය 

සංඛයොවන්නතේ සිට CSS භොවි තයන්න විවිධ් විලොසයන්න තවනසේ කළ හැකි ය. CSS අධ්යනය කරන විට එය 

දැකග  හැකි ය.  

සටහන: එකක් ඇතුතළේ  ව එකක් තලස එකට කොවදින තලස අනුක්රමයක් තුළට, පටිපොටිග  තනොවන 

ලැයිසේතු සහ පටිපොටිග  ලැයිසේතු ඒකොබේධ් කළ හැකි ය.  

3. 4. 1. 2 අංකි  තනොවන ලැයිසේතු (Unordered List): 

HTMLහි පටිපොටිග  තනොවන ලැයිසේතුවක් උසුලන වර්ග තදකකින්න සමන්නවි  තේ: <ul> සහ <li>. <ul> 

උසුලනය යනු පටිපොටිග  තනොවන ලැයිසේතුවක්  ප්රකොශයට පත් කරන ලද බොහිර වූහයකි (outermost 

structure). <ul> උසුලනය තුළ, <li> උසුලන මොලොවක්/ රොශියක් මඟින්න ලැයිසේතුතේ අයි ම ිර්මොණය 
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කරයි. පටිපොටිග  තනොවන ලැයිසේතුවක් සඳහො HTML තක්  පිළිබඳ තකටි උදොහරණයක් තමහි දැක්තේ: 

(ලැයිසේතුවල බුල් (bullets), ඇතුළු විවිධ් විලොසයන්න ඇතුළත් කිරීම ගැන ලියන්නන) 

<ul> 

<li>Tomatoes</li> 

<li>Onion</li> 

<li>Garlic</li> 

</ul> 

 

ප්රතිදොනය : 

 

 

 

 

 
රූපය 3. 3. 6 

 

සටහන: <li> උසුලනය තුළ, පොඨ තේළි රොශියකින්න සමන්නවි   ි වචනයක් සහි  ඕනෑ ම පොඨයක් විය 
හැකි ය. ලැයිසේතුවක් තුළ බුල් තිබිය හැකි ය.  
සම්ම  පටිපොටිග  තනොවන ලැයිසේතුවක්, එහි එකක් පසු පස එකක් තලස වන, සියලු ම බුල් කරන ලද 

අයි මයන්නට (bulleted items) එක හො සමොන බුල් ලබො තදයි. සමහර අවසේථොවල  දී, උප අයි මයන්න 

සහි  විවිධ් අන්න ර්ග  ම්ටම් ි රූපණය කිරීම තයෝගය තේ. HTML සපයන <ul> උසුලනය ි ඩි  කිරීම 

මඟින්න, අවශය උපඅයි මයකට ඕනෑ ම ම්ටමක අන්න ර්ග  ිරූපණය කළ හැකි ය.  

පටිපොටිග  තනොවන ලැයිසේතුවක් තලස, විවිධ් අංකනයන්න සඳහො මූලික අංග තදකක් භොවි  කරයි: එක් එක් 

ලැයිසේතුග  අයි මයක් සඳහො පිට  එතීතම් උසුලනය (wrapping tag) සහ තවනම උසුලනයක් භොවි  

කරයි. එකම තවනස වන්නතන්න පිට  උසුලනය <ul> වන එතහත්, <ol> තනොවීම යි.  

තකටි උදොහරණයක්: 

<ol> 

<li>Pull mask from overhead bin</li> 

<li>Place mask over face</li> 

<li>Pull strings tight</li> 

</ol> 

 

ප්රතිදොනය : 

 

 

 

 

 

රූ ය 3. 3. 7 



 

98 
 

 

3. 4. 2 වගු  

 

Htmlහි දී, විවිධ් උසුලන තුනක් භොවි  කරමින්න වගුවක් ිර්මොණය කළ හැකි ය: <table> : තමය බොහිර ම 
මූලිකොංගය යි. එහි අතනකුත් උසුලන තදකක් සහ අන්න ර්ග ය අඩංගු තේ. <tr>  : <tr> උසුලනය, 

වගුතේ තේළි ිර්වචනය කර, අවසොන මූලිකොංගය දරයි. <td>  : <td> උසුලනය, වගුතේ වන දත්  
සඳහො තේ; සම්පූර්ණ <td> උසුලනය වගුතේ වන තකෝෂයක් (table cell) තලස ද හැඳින්නතේ. වගුතවහි 
දැක්තවන ඕනෑම අන්න ර්ග යක් ආරම්භ වන්නතන්න සහ අවසන්න වන්නතන්න <td> උසුලන යුගලය අ ර ය.  
 
 
 
උදොහර ණයක් සඳහො, 

<table> 

<tr> 

<td>First name</td> 

<td>Last name</td> 

<td>Extension</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Pat</td> 

<td>Peterson</td> 

<td>x394</td> 

</tr> 

</table> 

එය තීරු තුනක් සහ තේළි තදකක් සහි  වගුවක් ිර්මොණය කරනු ඇ .  

 

අ රික්සුවක් භොවි තයන්න බලන විට, ඉහ  තක්  ඛණ්ඩය මඟින්න පහ  ප්රතිදොනය ලබො තේ: 

 

 

 

 

 

 

 

රූ ය 3. 3. 8 

ඉහ  තක් යනට අනුව තීරු ශීර්ෂ (column header) තනොමැති අ ර, තීරු ශීර්ෂයක් තලස, <td> උසුලනය 
තවනුවට <th> උසුලනය මඟින්න පහසුතවන්න එක් කළ හැකි ය. 
උදොහර ණයක් සඳහො, 

<table><tr> 

<th>First name</th> 

<th>Last name</th> 

<th>Extension</th> 

</tr> 

<tr> 

<td>Pat</td> 
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<td>Peterson</td> 

<td>x394</td> 

</tr> 

</table> 

ප්රතිදොනය : 

 
 

 

 

රූ ය 3. 3. 9 

තම් අවසේථොතේ දී, වගුතේ ශීර්ෂ සහ වගු දත්  පැහැදිලිව ප්රකොශ කර තිතබ්. අ රික්සුව සොමොනයතයන්න 

වගුතවහි ශීර්ෂ  ද පැහැ අකුරු තලස ප්රදර්ශනය කරයි. HTMLහි, ශීර්ෂකය (header), කඳ (body) සහ 

පොදක ප්රතේශ (footer regions) සහි  තබොතහෝ වූහග  කළ වගු ිර්මොණය කිරීම සඳහො වන, තබොතහෝ 

උසුලන ඇ .  

උදොහර ණයක් සඳහො, 

<table> 

<thead> 

<tr> 

<th>Region</th> 

<th>Sales</th> 

<th>Amount</th> 

</tr> 

</thead> 

<tfoot> 

<tr> 

<th>Total</th> 

<th>&nbsp;</th> 

<th>$6,500</th> 

</tr> 

</tfoot> 

<tbody> 

<tr> 

<td>North</td> 

<td>Peterson</td> 

<td></td> 

</tr> 

<tr>  

<td>South</td> 

<td>Kattrell</td> 

<td>x396</td> 

</tr> 
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</tbody> 

</table> 

 

ප්රතිදොනය : 

 

 

 

 

 

රූ ය 3. 3. 10 

පිළිතවළින්න colspan සහ rowspan යන උපලක්ෂණ තදකම, පිළිතවළින්න තීරු තහෝ තේළි තහෝ තකොපම ණ 

ප්රමොණයක් පරොයණය (span) කරනවො ද යන්නන අර්ථ දැක්වීමට සංඛයොත්මක අගයක් භොවි  කරයි. 

උදොහරණයක් තලස, ශීර්ෂ තදකක් සහි  වගුවක් සෑදීමට අවශය නම්, එක් එක් තීරු හ තරන්න තදකක් 

පරොයණය වන තලස ඇති තක් ය තමතලස තේ: 

<table border =2> 

<tr> 

<th colspan="2">Atlantic Division</th> 

<th colspan="2">Pacific Division</th> 

</tr> 

<tr> 

<td>New York</td> 

<td>Boston</td> 

<td>San Francisco</td> 

<td>Los Angeles</td> 

</tr> 

</table> 

 

ප්රතිදොනය : 

 
රූ ය 3. 3. 11 

අ රික්සුවක් තුළින්න බැලූ විට, ඉහ  3. 3. 11 රූපතේ තපන්නවො ඇති පරිදි, ශිර්ෂකවල තීරු පරොයණය (span) 

වී ඇ . පරොයණය කිරීම සහ මධ්යග  (centering) කිරීම වඩොත් තහොඳින්න තපන්නවීම සඳහො, පික්සල 300ක් 

පළලක් සහි  වගුවක් තමන්න ම එයට තබෝඩරයක් ිර්මො ණය කිරීමට  වත් CSS නීතියක් එක් කළ හැකි 

ය.  
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<table border=2> 

<tr> 

<th rowspan=2>Atlantic Division</th> 

<td>New York</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Boston</td> 

</tr> 

<tr> 

<th rowspan=2>Pacific Division</th> 

<td>San Francisco</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Los Angeles</td> 

</tr> 

</table> 
ප්රතිදොනය : 
 

 
 

 

 

 

රූපය 3. 3. 12 
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ිපුණ ො මට්ටම :10.4  සබැඳි (linked) තවේ පිටු ිර්මොණය කිරීමට HTML  ොවි  කරයි. 

ඉතගනුම්  ල : 

• අධිසම්බන්නධ්ක සලකුණු කිරිතම් භොෂොව (HTML) පැහැදිලි කරයි. 

• අධි සම්බන්නධ්ක සලකුණු කිරිතම් භොෂොතවහි (HTML) සම්ම  හඳුනො ගනී. 

• ප්රභව තල්ඛනය සුදුසු දිගුවක් සහි  ව සුරකියි. 

• පරිශීලකතේ අවශය ොව අනුව අදොළ බහුමොධ්ය වසේතු ඇතුළත් කර තවබ් පිටුව 

සැලැසුම් කරයි. 

• තවබ් පිටුතවහි දත් , වගු සහ ලැයිසේතු භොවි  කර සංවිධ්ොනය කරයි. 

• පහ  දැක්තවන අවසේථො සඳහො අධි සම්බන්නධ්ක තයොදයි. 

O එකම පිටුතේ තවනසේ අංශ (පිටු සළකුණු) 

o   එකම අඩවිතේ තවනසේ පිටු 

o   තවනසේ අඩවිවල පිටු (බොහිර සම්බන්නධ්ක) 

• බහු මොධ්ය වසේතු තවබ් පිටුවට සම්බන්නධ් කරයි. 

 

3. 4. 3 : සබැඳි (linked) තවේ පිටු ිර්මොණය කිරීමට HTML  ොවි ය 

 
තවබ් පිටුවක් ිර්මොණය කිරීම සඳහො, ඇතුළත් කළ හැකි  වත් උසුලන කිහිපයක් සහි , html මඟින්න 

ලියන ලද තවබ් පිටුවක මූලික වූහය සලකො බලමු. තවබ් පිටුවක අන්න ර්ග ය දර්ශනය සඳහො ිර්මොණය 

කළ තවබ් පිටුවක් තවබ් අ රික්සුවක් හරහො දැක ග  හැකි ය. සබැඳි තවබ් පිටු සහ ඒවොතේ ගුණොංග 

ිර්මොණය කරන ආකොරය සලකො බලමු.  

Html යනු තවබ් භොෂොවකි. Html යන්නන අධිපොඨ සලකුණු කිරීතම් භොෂොව (hypertext markup language) 

තේ. තවබ් පිටු ලිවීතම් දී, අධිපොඨ (hyper text) ඇ . එයින්න අදහසේ වන පොඨ සොමොනය පොඨ තනොතේ. එතහත් 

සබැඳි ඇති පොඨයක්, මූසික දර්ශකය (mouse pointer) මඟින්න ක්ලික් කළ විට, නව තවබ් පිටුවකට තහෝ 

එම තවබ් පිටුතවහි ඇති  වත් තකොටසකට තහෝ පරිශීලකයොට ප්රතේශ විය හැකි ය. සලකුණු කිරීතම් භොෂො 

සංරචකය මඟින්න අපට අපතේ ක්රමතල්ඛ  ව දුරටත් අතිතර්ක උසුලන සහ තවනත් ගුණොංග/ උපලක්ෂණය 

සමඟ සලකුණු කිරීම සඳහො ඉඩ ලබො තේ. HTML5 යනු htmlහි නව ම අනුවොදය (version) වන අ ර, 

එයට, ඊට තපර අනුවොදවලට වඩො, අතිතර්ක එක් කිරීම් (add on) බොග  කිරීමකින්න ත ොරව වීඩිතයෝ සහ 

සජීවකරණ තුළ ක්රීඩො කිරීමට හැකියොව ඇති තබොතහෝ උසසේ අංග (features) ඇ .  

තවබ් පිටුවක, පො ඨ සහ රවය දෘශය අන්න ර්ග  අඩංගු විය හැකි අ ර, තවබ් පිටුවක් තලස පරිශීලකයොට 

එය ඉදිරිපත් කළ හැකි ය.  ි තවබ් පිටුවක් තිබීතමන්න තබොතහෝ වයොපොරවල අරමුණු ඉටු තනොවන අ ර, 

පරිශීලකයන්න තව  අන්න ර්ග ය ඉදිරිපත් කිරීමට, ිර්මොණය කර ඇති අන්න ර් සම්බන්නධ් තවබ් පිටු 

ගණනොවක් තිබිය යුතු ය. වයවසොයකයන්නට වඩොත් වැදගත් වර්ගීකරණය කළ යුතු හො තවනසේ ආකොරයකින්න 

ඉදිරිපත් කළ යුතු ත ොරතුරු සඳහො තබොතහෝ විට, එවැි ආකොරතේ ත ොරතුරු සපයන තවබ් පිටු කිහිපයක් 

සමඟින්න වැඩි දියුණු කළ යුතු අ ර ඒවො එකිතනකට සම්බන්නධ් කළ යුතු ය. තවබ් පිටු ගණනොවක් 

සංවර්ධ්නය කර ඒවො එකිතනක බැඳුණු විට එය තවබ් අඩවියක් තලස හැඳින්නතේ. වයොපොරයක් සඳහො වන 

තවබ් අඩවියක, අධිසන්නධ්ොනය (hyper links) සහි  අන්න ර් සම්බන්නධ් තවබ් ඇතුළත් තේ. එම ිසො පිටු 

අ ර සංචොලනය (navigate) කළ හැකි ය. තවබ් අඩවිතේ ප්රධ්ොන තවබ් පිටුව මුල් පිටුව තලස හැඳින්නතවන 

අ ර එය, පරිශීලකයො තවබ් අඩවිතේ සංචොලනය පටන්න ගන්නනො තවබ් අඩවිතේ ආරම්භක පිටුව තලස 

උපකල්පනය තකතර්. මුල් පිටුව, තවබ් අඩවිතේ තවනත් තවබ් පිටු තව  සංචොලනය කිරීම සඳහො පහසුකම් 
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සපයයි.  

3. 4. 3. 1 තවේ අඩවියක සම්බන්නධ්ක පිටු (Linked Pages of a website) 

අධිසන්නධ්ොන (Hyper links) 

Html තල්ඛනයක එකම තවබ් පිටුවක ඇති අන්න ර්ග යක් සමඟ සම්බන්නධ් සන්නධ්ොන/ සබැඳි කිහිපයක් 

තහෝ නව තවබ් පිටුවකට රැතගන යන සම්බන්නධ්යක් තිතබ්. Html තල්ඛනයක එවැි සම්බන්නධ්ක, 

අධිසන්නධ්ොන (hyperlinks) තලස හැඳින්නතේ. තවබ් පිටු එකිතනක සමඟ සම්බන්නධ් විය හැකි බැවින්න තවබ් 

පිටු අ ර පහසුතවන්න සංචොලනය කළ හැකි අ ර, පරිශීලක අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කළ හැකි ය.  

එක් පිටුවකින්න  වත් පිටුවකට යොම සඳහො, <a> උසුලනය, (anchor උසුලනය) භොවි  කළ හැකි ය.  

<a> උසුලනය මඟින්න වත්මන්න පිටුතවහි ඇති පොඨ තහෝ රූප තහෝ එක් පසකින්න සම්බන්නධ් කර ඇති අ ර, 

href ගුණොංගය (hypertext reference) මඟින්න ගමනොන්න ය තපන්නවයි.  

උදොහරණයක් සලකො බලමු.  

<a href="home. html"> Home </a> 

තමම උදොහරණතේ දී, පරිශීලකයො Home යන වචනය ක්ලික් කළ විට, තවබ් අ රික්සුව   home. html 

පිටුවට යයි.   

එකම තවබ් අඩවියක තිතබන පිටු සම්බන්නධ් වන විට, සොතේක්ෂ ඒකොකොරි සම්පත් ි ශේචොයකය (URL) 

තල්ඛන භොවි  කළ හැකි ය. ිදසුනක් තලස, සබැඳි පිටු එකම ත ෝල්ඩරය තුළ ඇති විට, ඒවො පහ  පරිදි 

සම්බන්නධ් කළ හැකි ය: 

<a href="home. html">Home</a>  

<a href="services. html">Services</a>  

<a href="products. html">Products</a> 

තවබ් අඩවියකින්න  වත් තවබ් අඩවියකට සම්බන්නධ් වීමට අවශය වූ විට, ිරතේක්ෂ ඒකොකොරි සම්පත් 

ි ශේචොයකයක් ියම කළ යුතු ය. උදොහරණයක් වශතයන්න, 

<a href="http://www. jfn. ac. lk/index. htm">University of Jaffna</a> 

University of Jaffna පොඨය ක්ලික් කිරීතමන්න www.jfn.ac.lk තවබ් අඩවිතේ මුල් පිටුව    (index. htm) 

තව  පරිශීලකයො තගන යයි.  
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ිපුණ ො මට්ටම :10.5  තවේ පිටුවල ත නුම තවනසේ කිරිම සඳහො විලොස   (style sheet) 

 ොවි  කරයි. 

ඉතගනුම්  ල : 

• විලොස පත්ර සහ ඒවොතේ භොවි ය තකටිතයන්න පැහැදිලි කරයි. 

• විලොස පත්රවල ිවැරදි කොරක රීති සහ විවරණ භොවි  කරයි. 

• විලොස පත්රවල මූලොංග ත ෝරො ගැනීමට අදොළ වූ වරක භොවි  කරයි. 

• HTML තවබ් පිටුවල තපනුම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහො විලොස පත්ර ඇතුළත් කරයි. 

• HTML තවබ් පිටුවල තපනුම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහො විවිධ් විලොස පත්ර හැඩසේ 

තයොදයි. 

3. 5. 1 තවේ පිටුවල ත නුම තවනසේ කිරීම සඳහො විලොස    (Style sheet)  ොවි ය 

CSS (Cascading Style Sheets), html තල්ඛනයකට තහොඳ තපනුමක් හො ිමොවක් ලබොතේ. CSS මඟින්න 

සංවර්ධ්කයන්නහට පොඨ, පින්නූර හො සබැඳි (links) තවබ් පිටුවක දර්ශනය වන ආකොරය ඉක්මින්න හො 

පහසුතවන්න තවනසේ කළ හැකි ය. සමසේ  තවබ් අඩවිය හැඩසේ ගැන්නවීම සඳහො සමර්පණ සේ රය 

(presentation layer) භොවි  කර තවබ් පිටුවල අන්න ර්ග තයන්න සේවොධීනව එම පිටුවල විලොස තවනසේ 

කිරීතම් ිදහස ිර්මොණකරුට (designer) CSS ලබොතේ. CSS සමඟ තවබ් පිටුවක විලොසයන්න, විලොස රීති 

එකකින්න තහෝ කිහිපයකින්න තහෝ සෑදී ඇ . ඒවො නම් CSS නීතියකට සංරචක තුනක් ඇ : වරක (selector), 

ගුණොංග (properties) සහ අගයයන්න (values) තේ.  

උදොහරණ තලස, පහ  දැක්තවන්නතන්න html රීතිය යි.          

 h1{color : red},  

h1 යනු වරක (selector) තේ. Color යනු ගුණොංගය වන අ ර red යනු Color සඳහො ලබො දී ඇති අගය 

තේ. ගුණොංග සහ අගය කිහිපයක් වරකයකට පැවරිය හැකි ය. එය සඟළ වරහන්නවලින්න (curly braces) 

අවසන්න වන අ ර, තිත් තකොමො (semicolons) මඟින්න තවන්න කරනු ලබයි. උදොහරණයක් තලස මො ෘකො 

වරක (heading selector) h1ට, ගුණොංග තුනක් සහ ඒවොතේ අදොළ අගයන්න ඇති බව පහ  දැක්තවන CSS 

රීතිය මඟින්න කියතේ:   

h1{ color : blue; 

 margin : 0 ;  

 padding : 5px; 

} 

3. 5. 2 CSS සේථො නය කිරීම 

HTML පිටුවකට CSS රීති ආකොර කිහිපයකට අන්න ර්ග  කළ හැකි ය: බොහිර විලොස ප ක් (external 

style sheet) තලස, HTML පිටුව තුළ ම අන්න ර්ග  කිරීමක් තලස (අභයන්න ර විලොස ප ක් (internal 

style sheet) තලස), තේළිග  (inline) එනම් උසුලන තුළ ගුණොංගයක් වශතයි.  
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3. 5. 2. 1 බොහිර විලොස  ත් (external style sheet) 

බොහිර විලොස පත්, සම්පූර්ණ තවබ් අඩවියක් ඇතුළු ව, සම්බන්නධ් තවබ් පිටු ගණනොවක් සඳහො සංග  

තපනුමක් ලබොදීමට භොවි  කරනු ලැතබ්. බොහිර විලොස ප ක් HTML පිටුවකට ක්රම තදකකට සම්බන්නධ් 

කළ හැකි ය. <link> උසුලනය තහෝ <style> උසුලනය තුළ @import යන්නන තහෝ තම් සඳහො භොවි  කළ 

හැකි ය. උදොහරණයක් තලස, main.css තගොනුව තුළ ලියො ඇති CSS රීති ඔබට HTML පිටුවට ඇතුළත් 

කිරීමට අවශය තේ. <link> කොරක රීතිය තමතසේ විය යුතු ය.  

<link href="styles/main.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> 

href ගුණොංගය බොහිර විලොසප ට මොර්ගය සපයන අ ර තවබ් අ රික්සුවට බලොතපොතරොත්තු විය හැකි 

තල්ඛනතේ වර්ගය type මඟින්න සඳහන්න කරයි. සබැඳි තගොනුව තව  HTML පිටුතවහි සම්බන්නධ් ොව rel 

ගුණොංගය මඟින්න අර්ථ දක්වො ඇ . භොවි  කළ හැකි අගයන්න වන්නතන්න stylesheet හො alternate stylesheet 

යන්නන ය. @import කොරක රීතිය භොවි  කිරීමට අවශය නම්, තක් ය තමතලස ලිවිය යුතු ය: 

<style>  @import { url("styles/main.css"); } </style>  

ස ය වශතයන්න ම @import යනු සම්ම  CSS ප්රකොශනයන්නතගන්න  රමක් තවනසේ ව ලියො ඇති,  ි url 

ගුණොංගයක් සහි  CSS රීතියක් තේ. HTML පිටුවක් තුළ එය භොවි  කරන විට, <style> උසුලනය තුළ 

@import  රීතිය අන්න ර්ග  කළ යුතු ය.   

HTML පිටු කිහිපයකට එකවර බලපෑම් කිරීමට හැකි වීම බොහිර විලොස ප ක ඇති විශොල වොසියක් තේ. 

ඕනෑ ම CSS රීතියක් තවනසේ කිරීමක් බොහිර විලොස පත්රය සුරකීමක්, එය ප්රකොශයට පත් කිරීමක්, එය ආශ්රි  

තවබ් පිටු නරඹන්නනන්නහට, සිදු කරන ලද තවනසේකම ක්ෂණිකව දැකග  හැකි වනු ඇ . කර්මොන්න ය පුරො 

තවබ් ිර්මොණකරුවන්න බොහිර විලොස පත්ර බහුල ව භොවි  කරනුතේ මන්නදැයි ඔබට දැක ග  හැකි ය.  

3. 5. 2. 2 අ යන්න ර තහෝ ිි  තහෝ විලොස (Internal or Embedded styles) 

විලොස පත්රය අන්න ර්ග  කිරීතම් දී, CSS රීති, HTML පිටුවක <head> තකොටස තුළ ද ඇතුළත් කළ හැකි 

ය. පහ   ආකොරයට CSS රීති, <style>  උසුලනය භොවි  කරමින්න,  HTML පිටුවකට අන්න ර්ග  කරනු 

ලැතබ්:   

<style type="text/css"> body { margin: 0;  padding: 0;  background-color: white; } h1, h2, h3, 

h4 {  color: red;  margin: 0;  padding: 5px; } </style> 

3. 5. 2. 3 තේළිග  (Inline) 

HTML උසුලන තුළ ඇති style ගුණොංගය භොවි  කරමින්න තේළිග  විලොස තයොදනු ලැතබ්: උදොහරණ 

තලස, ඔබට තේළිග  විලොස තුළ <h1> උසුලනය රතු පොටින්න වර්ණ ගැන්නවීමට අවශය නම්, ඔබතේ 

තක් ය තමතලස විය යුතු ය:       

<h1 style="color:red;">Important Message Ahead</h1> 

3. 5. 3 CSS වරක (selectors)  

CSSහි මූලික වරක වර්ග හ රක් ඇ : 

● උසුලන:  HTML උසුලනයක් CSS වරකයක් තලස තයොදො ග  හැකි ය. CSS වරකයක් තලස 

HTML උසුලන භොවි ය ඉ ො සරල ය. <p> වැි HTML උසුලනයක් CSS වරකයක් තලස අර්ථ දක්වො 
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ඇති විට, තවනත් CSS විලොසයකින්න එය අතහෝසි තනොකළතහොත් සියලු ම <p> උසුලනයන්නට එම විලොසය 

ක්ෂණික ව බලපොනු ඇ .      

   

● ID: සොමොනයතයන්න ID වරකය HTML පිටුවකට එක වරක් භොවි  තකතර්. (#) සංතක් ය 

භොවි තයන්න ID වරකය අර්ථ දැක්විය හැකි ය. ඉන්න පසු id ගුණොංගය භොවි තයන්න එම වරකය HTML 

උසුලනයකට තයදිය හැකි ය. උදොහරණයක් තලස, පහ  දැක්තවන ID අර්ථ දැක්වීම සහ එහි තයදීම 

සලකන්නන.        

#header {  width: 960px; } 

<div id="header"> 

 

● Class: class යනු  වත් අභිරුචි වරකයක් වන අ ර, එය තවබ් පිටුවකට අවශය පරිදි තබොතහෝ 

වොර ගණනක් භොවි  කළ හැකි ය. class වරකය අර්ථ දැක්වීම සඳහො “.” යන සංතක් ය ආරම්භතේ දී 

භොවි  කරනු ලැතබ්.  

. legalNotice{ font-size: small; } 

HTML උසුලනයකට class වරකය තයදී ම සඳහො, class ගුණොංගය භොවි  කරයි.   

<div class="legalNotice"> 

Classesහි නම් සහ ID අකුරකින්න ආරම්භ කළ යුතු අ ර එහි හිසේ අවකොශ (white spaces) තහෝ තවනත් 

විතශේෂ සලකුණු තහෝ අන්න ර්ග  විය තනොහැකි ය. ඒ හො සමොනවම classes සහ ID අක්ෂර සංතේදී (case-

sensitive) තේ. තවනත් වචනවලින්න කිවතහොත් . firstParagraph සහ . FirstParagraph යන්නන එක හො 

සමොන තනොතේ.   

● සංයුක්  (Compound): පිටුතවහි විතශේි  තකොටසක දර්ශනය වන සංයුක්  වරකයක් 

ිර්මොණය කිරීම සඳහො classes, උසුලන සහ ID එකට සම්බන්නධ් කළ හැකි ය.  

3. 5. 4 CSS නීති වලංගු ොව (Validate)  හවුරු කිරීම. 

ිර්මොණය කර ඇති පිටුව තදෝෂවලින්න ත ොර බව සහතික කිරීම අ යවශය වන අ ර CSS කොරක රීති 

තදෝෂවලින්න ිදහසේ තේ. CSS වලංගු ොවන්න (CSS validators), තම් සඳහො භොවි  කළ හැකි අ ර එය, CSS 

තක්  ිවැරදි බවත් එහි කිසිදු සහය තනොදක්වන කොරක, ගුණොංග තහෝ අගයයන්න තහෝ තනොමැති බවත් 

 හවුරු කරයි. W3C, CSS වලංගු කිරීතම් තසේවොතේ සත්කොරකත්වය දරන අ ර එය http://jigsaw. w3. 

org/css-validatorහි සත්කොර (hosted) කර ඇ .        

  3. 5. 5 CSS මඟින්න  ොඨ විලොස කිරීම. 

Font family ගුණොංගය, භොවි  කළ හැකි අකුරු වර්ග (font) මොලොවක් ලැයිසේතුග  කරයි. එම ිසො තවබ් 

අ රික්සුව ධ්ොවනය වන පරිගණකතේ එක් අකුරු වර්ගයක්  තනොතිබුණ ද, තවබ් අ රික්සුව විසින්න තවනත් 

අකුරු වර්ගයක් සේවයංක්රිය ව ගනු ලැතබ්. උදොහරණයක් තලස,  

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 

තවබ් අ රික්සුව Arial අකුරු වර්ගය තිතබ් දැයි මුලින්නම තසොයො බලයි. එය තනොමැති නම් Helvetica 

අකුරු වර්ගය ද, එයත් තනොමැති නම් sans-serif අකුරු වර්ගය ද තිතබ් දැයි තසොයො බලයි.       

තවබ් අඩවිතේ පොඨ සඳහො අකුරුවල ප්රමොණය, font-size ගුණොංගය මඟින්න තීරණය කරනු ලැතබ්.  
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තම් සඳහො නමක්, විශොල තහෝ කුඩො තහෝ සොතේක්ෂ මිනුම් ආදිය භොවි  කළ හැකි ය:  

h1 { font-size: x-large; } 

CSS colour ගුණොංගය භොවි තයන්න පොඨ සඳහො වර්ණ තයදිය හැකි ය.  

h1, h2 { color: maroon; } 

වර්ණ නොම, ෂඩ් දශමය වර්ණ අගයයන්න, RGB තහෝ RGBA අගයයන්න ද, color ගුණොංගතේ අගයයන්න 

සඳහො භොවි  කළ හැකි ය.  
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ිපුණ ො මට්ටම  :10.6 තවේ පිටු ිර්මොණයට සම් ොදන තමවලම් (authoring tools)  ොවි  

කරයි. 

ඉතගනුම්  ල : 

• තවබ් පිටු සම්පොදන තමවලම් තකටිතයන්නපැහැදිලි කරයි. 

• තවබ් පිටු සම්පොදන තමවලම් භොවි තයන්න තවබ් පිටු ිර්මොණය කරයි. 

 

3. 6 තවේ පිටු ිර්මොණයට සම් ොදන තමවලම් (authoring tool)  ොවි ය. 

අතනකුත් මිිසුන්න විසින්න භොවි  කරනු ලබන තවබ් අන්න ර්ග යන්න ිර්මොණය කිරීමට හො ඒවො තවනසේ 
කිරීමට තවබ් අඩවි ිර්මොපකයන්නට (authors) භොවි  කළ හැකි ඕනෑ ම මෘදුකොංගයක් තහෝ මෘදුකොංග 
සංරචක එකතුවක් තහෝ සම්පොදන තමවලමක් (authoring tool) තලස හැඳින්නතේ. නවීන තවබ් සම්පොදන 
මෘදුකොංග හො තමවලම් භොවි තයන්න තවබ් තල්ඛන  ිර්මොණය කිරීම තවබ් සම්පොදනය යනුතවන්න 
හැඳින්නතේ. තවබ් සම්පොදන මෘදුකොංග යනු වැඩ ල ප්රකොශ කිරීතම් තමවලමකි (desktop publishing tool). 
එය විවිධ් ආකොරතේ චිත්රක පරිශීලක අතුරුමුහුණත් සපයමින්න පරිශීලකයන්නට,  HTML සහ තවබ් 
තක් කරණ පහසුකම සහි  පරිසරයක සැරිසැරීමට ඉඩ සලසයි. තවබ් සම්පොදන මෘදුකොංග සඳහො 
උදොහරණ වන්නතන්න: 
 

● තවබ් පිටු සම්පොදනය කිරීතම් තමවලම් (උදො. WYSIWYG HTML සංසේකොරක) 
● ප්රභව තක්  ඍජුව ම සංසේකරණය කිරීමට තහෝ සලකුණු කිරීමට තහෝ ඇති මෘදුකොංග 
● තවබ් අන්න ර්ග   ොක්ෂණය තව  පරිවර් නය කිරීම සඳහො වන මෘදුකොංග (උදො. office 

suitesහි ඇති "Save as HTML" ලොක්ෂණිකය) 
● සතමෝධ්ොික සංවර්ධ්න පරිසර (උදො. තවබ් තයදුම් සංවර්ධ්නය සඳහො) 
● අච්චු (templates), උපතේශොවලි (scripts), විධ්ොන තේළි ආදොන (command-line input) 

තහෝ "wizard" වර්ග ක්රියොදොමයන්න ම  තවබ් අන්න ර්ග  උත්පොදනය කරන මෘදුකොංග     
● සම්පූර්ණ තවබ් අඩවි උත්පොදනය කළමනොකරණය කිරීම සඳහො වන මෘදුකොංග (උදො. 

සන්නධ්ොර කළමනොකරණ පේධ්ති (content management systems), courseware tools, 
content aggregators ) 

● තවබ් අන්න ර්ග   ොක්ෂණයන්න තුළ පණිවිඩ යවන විදුත්  ැපැල් තසේවොලොභීහු 
● බහුමොධ්ය සම්පොදන තමවලම්  
● තවබ් අන්න ර්ග  ිතදොසේ කිරීම සඳහො වන තමවලම්   
● ජංගම තවබ් තයදුම් (mobile web applications) ිර්මොණය කිරීම සඳහො වන මෘදුකොංග 
● උපතේශොවලි පුසේ කොල (scripting libraries) 
● තවබ් තයදුම් සැකිලි (web application frameworks) , IDEs සහ SDKs 
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ිපුණ ො මට්ටම :10.7 PHP සහ  MySQL  ොවි  තකොට ගතික තවේ පිටු (dynamic web 

pages) ිර්මොණය කරයි. 

ඉතගනුම්  ල : 

• ගතික තවබ් පිටු ිර්වචනය කරයි. 

• දත්  ප්රභව ිර්මොණය කර දත්  ඇතුළත් කරයි. 

• MySQLවලට / සිට දත්  සුරැකීමට/ලබො ගැනීමට PHP තක්  ිර්මොණය කරයි. 

• සරළ තවබ් පොදක ත ොරතුරු පේධ්තියක් සංවර්ධ්නය කරයි. 

 

3. 7. 1 : PHP සහ MySQL  ොවි  තකොට ගතික තවේ පිටු (dynamic web pages) ිර්මොණය.  
 

ගතික තවබ් පිටු වඩොත් අන්න ර්ක්රියොකොරී (interactive) තවබ් පිටු තේ. ගතික තවබ් පිටු, තවබ් පිටුවකින්න 

පරිශීලකයො යමක් ඉල්ලො සිටින විට, එය විමසීතමන්න ප්රති ඵලය ලබො ගනී. තවබ් අඩවි, සේිතික (static) තවබ් 

අඩවි තහෝ ගතික තවබ් අඩවි තහෝ තලස වර්ගීකරණය කළ හැකි ය. සේි තික තවබ් අඩවිවල, තවබ් අඩවි 

ිර්මොණය කිරීම සඳහො html සහ CSS භොවි  කරනු ලබන අ ර එහි අන්න ර්ග ය  රමක් සේථොවර/ 

තනොතවනසේ සේවභොවයක් ගියි. ගතික තවබ් අඩවිවල, html, css, සමහර දත්  සමුදො කළමනොකරණ 

පේධ්ති සමඟ php, තයෝගය MySQL  භොවි  කරයි. එබැවින්න තමම තවබ් අඩවි පරිශීලකයොට වඩොත් 

අන්න ර්ක්රියොකොරී අන්න ර්ග යක් සපයයි. දැනටමත් ඔබ html සහ CSS ගුණොංගය දැක ඇ . PHP යනු 

තසේවොදොයකතේ පැත්ත න්න දත්  හසුරුවන සහ තවබ් අඩවිතේ ප්රදර්ශනය කිරීමට තක් තයහි ප්රතිඵල දත්  

යවන තසේවොදොයක භොෂොවකි. MySQL යනු දත්  ගබඩො කරන, දත්  සමුදො කළමනොකරණ පේධ්තියකි. 

එය PHP භොවි  කරන තවබ් පිටු හැසිරවීමට උපකොරී තේ.  

PHP සමඟ පළමු උදොහරණය: 
 

<body> 

 <?php 

  echo ‘My First PHP Script Example’; 

 ?> 

</body> 
 

ඉහ  තක් ය ලිවීතමන්න පසු: ඔතබ් තවබ් පිටුතවහි ‘My first PHP script Example!’ දර්ශනය කරයි.  

ඉහ  තක් ය සරලවම ඔතබ් තවබ් පිටුතේ ‘My First PHP Script Example’ පොඨය මුද්රණය කරනු ඇ . 

තමම තක් ය අප හුරුපුරුදු htmlට සමොන වන අ ර එකම තවනස වන්නතන්න තක් යට සමහර php 

විධ්ොනයන්න ඇතුළත් කර තිබීම යි. ඇතුළත් කර ඇති අම ර විධ්ොනයන්න තමය php වැඩසටහනක් තලස 

සොදන අ ර අප තමම තගොනුව “. php” දිගුවක් තලස ගබඩො කළ යුතු ය. තමමඟින්න තගොනුතේ php තක් ය 

අඩංගු බව තසේවොදොයකයොට තපන්නවනු ඇති අ ර එම ිසො තසේවොදොයකයො එය සැකසීම සඳහො php 

අර්ථවිනයොසකයට යැවිය යුතු ය. තවබ් අ රික්සුව ප්රදර්ශනයට සුදුසු පිරිසිදු තගොනුවක් ආපසු යැවීම සඳහො 

php වැඩසටහන වගකිව යුතු ය. ඉ ො සරලව, php වැඩසටහනක් මඟින්න ප්රතිදොනය කරනු ලබන්නතන්න html 

පමණි.  

 Php විධ්ොන ආරම්භ කිරීමට, <? Php උසුලනය භොවි  කරයි. සම්පූර්ණ php තක් ය ම තමම උසුලනතයන්න 

පසු ව සේථොනග  කර ඇති අ ර එය අවසන්න වන්නතන්න ?> උසුලනතයි. තමම උසුලන යුගලය තුළ ලියො 

ඇති සෑම ප්රකොශයක් ම php විධ්ොනයක් තලස හැඳින්නතවන අ ර සෑම විධ්ොනයක්ම “ ; ”මඟින්න අවසන්න විය 
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යුතු ය.  

3. 7. 2 PHP ක්රමතල්තඛ වූහය 
 

3. 7. 2. 1 විවරණ: 
Php හි,  // භොවි  කරමින්න  ි තේළි විවරණයක් දක්වනු ලබන අ ර, / * සහ * / යුගලයක් තුළ බහු තේළි 
විවරණයක් ඇතුළත් තේ.  
 

3. 7. 2. 2 විචලය: 
Php විචලයන්න අ රමැදි අගයන්න ගබඩො කිරීම සඳහො භොවි  වන අ ර phpහි ඇති සියලුම විචලයන්න $ 

ලකුණකින්න ආරම්භ වී විචලයතේ නම සඳහන්න තේ. වලංගු විචලය නොමයක් ආරම්භ වන්නතන්න ඉංග්රීසි 
තහෝඩිතේ අකුරකින්න  (A-Z, a-z) තහෝ යටි ඉර (_) මඟින්න වන අ ර ඉන්න පසුව ඕනෑම අකුරු ගණනක්, 
ඉලක්කම් තහෝ යටි ඉර තහෝ භොවි  කළ හැකි ය.  
 
උදොහරණ _1: 
 

<?php 
 $abc = “Welcome”;  //a valid variable declaration 
 $Abc = “W3resource.com”; // a valid variable declaration 
 $9xyz = “Hello world”;  // an invalid variable declaration since it starts with a number 
 $_xyz = “Hello world”;  // a valid variable declaration, it starts with an underscore 
 $_9xyz = “Hello world”;  // a valid variable declaration 

?> 

 

සටහන: PHP විචලයන්න අක්ෂර සංතේදී බැවින්න $abc සහ $Abc යන්නන තවනසේ විචලයයක් තලස සලකනු 
ලැතබ්. ඉහ  විචලය පැවරුම්හි, උේධ්ෘ  ලකුණු මඟින්න තපන්නනුම් කරන්නතන්න  “welcome”  යන්නන අක්ෂර 
මොලොවක් බව යි.  ි උේධ්ෘ  තහෝ ේවිත්ව උේධ්ෘ  ලකුණු තහෝ තුළ අක්ෂර මොලො ඇතුළත් කළ යුතු ය. 
විධ්ොන යතුරුලියනය කිරීතමන්න විචලයන්නතේ අගයන්න තපන්නවනු ලැතබ්.  
  
echo $abc; 

 
විචලයක ගබඩො කර ඇති අගය තවනත් විචලයකට පැවරිය හැකි ය, 
 $new_abc = $abc; 

උදොහරණය_2: 
<?php // test1.php 

$username = "Fred Smith"; 
echo $username; 
echo "<br>"; 
$current_user = $username; 
echo $current_user; 

?> 

තවනත් වර්ගවල විචලයන්න ද php මඟින්න ප්රකොශ කළ හැකි ය. උදොහරණයක් වශතයන්න, 
 $count = 17. 5; 
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3. 7. 2. 3  PHP කොරක 

▪ අංක ගණි මය තමතහයවන 

කොරකය  විසේ රය උදොහරණය 

+ එකතු කිරීම $i + 1 

- අඩු කිරීම $i – 1 

* ගුණ කිරීම $i * 10 

/ තබදීම $i / 5 

% තබදීතමන්න ලැතබන ඉතිරිය (Modulus) $i % 5 

++ වැඩි වීම ++i 

-- අඩු වීම --i 

 

▪  ැවරුම් තමතහයවන 

කොරකය  විසේ රය සමොන වීම 

= $i = 10 $i = 10 

+= $i += 10 $i = $i + 10 

-= $i -= 5 $i = $i -5 

*= $i *= 3 $i = $i * 3 

/= $i /= 5 $i = $i / 5 

. = $i . = $j $i = $i . $j 

%= $i %= 5 $i = $i % 5 

 

▪ සැසඳුම් තමතහයවන 

කොරකය  විසේ රය උදොහරණය 

== සමොන  $i == 5 

!= අසමොන  $i  != 10 

> විශොල  $i  > 10  

< කුඩො  $i  < 10 

>= විශොල තහෝ සමොන  $i >= 5 

<= කුඩො තහෝ සමොන  $i <= 5 
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▪  ොර්කික තමතහයවන 

 

කොරකය  විසේ රය උදොහරණය 

&& සහ $j == 3 && $k == 2 

and අඩු ප්රමුඛ ො සහ  $j == 3 and $k == 2 

|| තහෝ $j < 5 || $j > 10 

or අඩු ප්රමුඛ ො තහෝ $j < 5 or $j > 10 

! නැ  ! ($j == $k) 

xor තක්වල තහෝ  (Exclusive OR) $j xor $k 

 

3. 7. 2. 4 PHPහි අරොවන්න (Arrays in PHP) 

 

Phpහි අරොවන්න යනු යතුරු (අගය යුගල) එකතුවක් තේ. තමයින්න අදහසේ කරන්නතන්න අගයන්න පැවරීම් කරන 

ලද යතුරු බව යි. අරොවන්න යතුරු (තහෝ සූචිය) පූර්ණ සංඛයො තහෝ අනුලකුණු තහෝ වැළක්විය හැකි අ ර 

ඕනෑ ම ප්රරූපයක් විය හැකි ය. array() යන භොෂො වූහය භොවි තයන්න අරොවක් ප්රකොශ කළ හැකි ය. PHPහි 

විවිධ් අරොවන්න වර්ග තුනක් ඇ . ඒවො සූචිග  අරොවන්න (indexed arrays), සංඝටක අරොවන්න (associative 

arrays) සහ බහුමොන අරොවන්න (multidimensional arrays) තේ.  

 

▪ සූචිග  අරොව (indexed array) 

අවයව 3කින්න යුත් fruits  නමින්න වන සූචිග  අරොවක ිර්මොණය පහ  පරිදි තේ:  

$fruits = array("Banana", "Apple", “Orange”); 

තහෝ 

$fruits[0] = “Banana”; 

$fruits[1] = “Apple”; 

$fruits[2] = “Orange”; 

 

▪ සංඝටක අරොව (associative arrays) 

 

සංඝටක අරොවක් යනු යතුරු නොමයන්න පවරන ලද අරොවකි. සංඝටක අරොවක ිර්මොණය පහ  පරිදි තේ: 

$variable_array_name = array( key1=> value1, key2=> value3, key3=> value3, . . . . . . . . . . ); 

උදොහරණයක් තලස, පහ  ප්රකොශය සලකන්නන 

$fruits = array( “fruit1” => "Banana", “fruit2” => "Apple", “fruit3” => “Orange”); 

තහෝ 

$fruits[‘fruit1’] = “Banana”; 

$fruits[‘fruit2’] = “Apple”; 

$fruits[‘fruit3’] = “Orange”; 
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අරොවන්න තුළින්න ලූ නය: 
 

<?php  

$fruits = array("Banana", "Apple", “Orange”); 

$arrlength = count($cars); // retrieves the length of the array 

for($x = 0; $x < $arrlength; $x++)  

{ 

    echo $cars[$x]; 

    echo "<br>"; 

} 

?> 

 
උදොහරණ:  
 

<?php 

$fruits = array( “fruit1” => "Banana", “fruit2” => "Apple", “fruit3” => “Orange”); 

foreach($fruits as $x => $x_value)  

{ 

    echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value; 

    echo "<br>"; 

} 

?> 

අකොරොදී තහෝ සංඛයොත්මක අනුපිළිතවළ භොවි  කරමින්න අරොවන්න ආතරෝහණ තහෝ අවතරෝහණ තහෝ 

අනුපිළිතවළ ට වර්ග කිරීමට හැකි වන පරිදි PHP ක්රියොවන්න තගොඩනගො ඇ . පහ  ලැයිසේතුතේ PHPහි ඇති 

තත්රීම් කොර්යයන්න තපන්නවයි: 

● sort() - අරොවන්න ආතරෝහණ අනුපිළිතවළට තත්රීම. 
● rsort() - අරොවන්න අවතරෝහණ අනුපිළිතවළට තත්රීම. 
● asort() - අගයට අනුව සංඝටක අරොවන්න ආතරෝහණ අනුපිළිතවළට තත්රීම. 
● ksort() - යතුරට අනුව සංඝටක අරොවන්න ආතරෝහණ අනුපිළිතවළට තත්රීම. 
● arsort() - අගයට අනුව සංඝටක අරොවන්න අවතරෝහණ අනුපිළිතවළට තත්රීම. 
● krsort() - යතුරට අනුව සංඝටක අරොවන්න අවතරෝහණ අනුපිළිතවළට තත්රීම. 

 
අරොවක් අවතරෝහණ අනුපිළිතවළට තත්රීම සඳහො උදොහරණයක්, 

<?php 

 $fruits = array(“Banana”, ”Apple”, "Orange"); 

 sort($fruits); 

?> 

Fruits අරොවහි පළතුරු නම් ආතරෝහණ අකොරොදී අනුපිළිතවළට ත ෝරන්නන.  

ඉහ  ප්රකොශතයන්න ගමය වන්නතන්න  fruit1 සහ fruit2 යනු $fruits අරොවහි යතුරු සහ  පිළිතවළින්න “Banana” 

සහ “Apple” යන අගයන්න ඇති බව යි.  
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3. 7. 2. 5 PHPහි වූහ  ොලනය  

 

● PHPහි තකොන්නතේි සහි  ප්රකොශන 

PHP විසින්න තකොන්නතේසි සහි  ප්රකොශනවල පහ  දැක්තවන තවනසේ වූහ සැපතේ: 

 

▪ If ප්රකොශය  

if ප්රකොශයට පහ  දැක්තවන කොරක රීති ඇති අ ර දී ඇති තකොන්නතේසියක් ස ය වූ විට යම් තක් යක් 

ක්රියොත්මක කරයි: 

 

if (condition) 

{ 

     code to be executed if condition is true; 

} 

 

උදොහරණය, 

<?php 

if ($age < "60") { 

     echo "You are about to retire!"; 

} 

?> 

 

▪ If… else ප්රකොශය: 

if… else ප්රකොශයට පහ  දැක්තවන කොරක රීති ඇති අ ර දී ඇති තකොන්නතේසිය ස ය වූ විට යම් තක් යක් 

සහ දී ඇති තකොන්නතේසිය සොවදය නම් තවනත් තක් යක් ක්රියොත්මක කරයි.  

if (condition) { 

    code to be executed if condition is true; 

} else { 

    code to be executed if condition is false; 

} 

 
උදොහරණය : 

<?php 

  $age1 = 60; 

$age2 = 55;  

 if ($age1 > age2) { 

      echo "Age 1 is greater than Age 2"; 

 } else { 

   echo "Age 2 is greater than Age 1"; 

           } 

?> 
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▪ The if. . . elseif. . . . else ප්රකොශය 

If . . . . elseif . . . else ප්රකොශය තකොන්නතේසි තදකකට වඩො වැඩි තවනසේ තක්  ක්රියොත්මක කරයි. If . . . 

elseif . . . elseහි කොරක රීති පහ  පරිදි තේ: 

 
if (condition)  
{ 

     code to be executed if this condition is true; 
  }  

elseif (condition)  
{ 

     code to be executed if this condition is true;}  

else  
{ 
     code to be executed if all conditions are false; 
} 

 

උදොහරණය: 

<?php 

 $Marks = 60; 

if ($age1 >=75) { 

echo "Your Grade is A"; 
} 

elseif($age1>=65){ 

     echo "Your Grade is B "; 
 }  

elseif($age1 >=55){ 

      echo " Your Grade is C "; 

 }  

elseif($age1 >=45){ 

      echo " Your Grade is S "; 

 }  

else{ 

echo "Sit the exam again”; 

} 

?> 
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▪ Switch ප්රකොශය 

බහුවිධ් තකොන්නතේසි ම  පදනම්ව ග  යුතු ක්රියොමොර්ග කිහිපයක් ඇති විට Switch ප්රකොශය තකොන්නතේසි 

සහි  ප්රකොශයක් තලස ද භොවි  කරයි. PHPහි ඇති Switch ප්රකොශයට පහ  කොරක රීති ඇ : 

switch (n) { 

    case label1: 

        code to be executed if n=label1; 

        break; 

    case label2: 

        code to be executed if n=label2; 

        break; 

    case label3: 

        code to be executed if n=label3; 

        break; 

    ... 

    default: 

        code to be executed if n is different from all labels; 

} 

switch  ප්රකොශතේ ඉහ   කොරක රීතිතේ,  n විචලයතේ  ක්තසේරු කළ අගය ම  පදනම්ව, එය එක් එක් 

සිේධිතේ අගයන්න සමඟ සසදනු ලබන අ ර, ගැළපීමක් ඇති විට, අමුණො ඇති තක් ය ක්රියොත්මක තේ. 

තක් යක ඊළඟ තකොටස සේවයංක්රිය ව ක්රියොත්මක වීම වැළැක්වීම සඳහො එක් එක් සිේධියට සම්බන්නධ් කර 

ඇති එක් එක් තක්  තකොටතසේ අවසොනතේ break විධ්ොනය ඇතුළත් තේ. default (case) ප්රකොශය 

අවසොනතේ දී භොවි  කරනුතේ සිේධියක කිසියම් ගැළපීමක් තනොමැති නම් ක්රියොත්මක කළ යුතු තක්  

වොරණය දැක්වීමට ය.  

 

උදොහරණය: 

<?php 

$favcolour = "red"; 

switch ($favcolour) { 

    case "red": 

        echo "Your favorite colour is red!"; 

        break; 

    case "blue": 

        echo "Your favorite colour is blue!"; 

        break; 

    case "green": 

        echo "Your favorite colour is green!"; 

        break; 

    default: 

        echo "Your favorite colour is neither red, blue, nor green!"; 

} 

?> 
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පුනර්කරණය 

▪ While ලූ ය 
While ලූපය යනු phpහි ඇති ලූපන වූහයක් වන අ ර, එය මුලින්න ම තකොන්නතේසියක් පරික්ෂො කරන අ ර 
 ත්ත්වය ස ය තලස  ක්තසේරු කරන්නතන්න නම්, තකොන්නතේසිය අස ය වන ත ක් ලූපය තුළ ඇති විධ්ොන 
සමූහය ක්රියොත්මක කළ යුතු ය.  
 
Phpහි while ලූපය සඳහො උදොහරණයක් පහ  දැක්තේ: 

 
<?php 

$count = 1; 

while ($count <= 12) 

{ 

echo "$count times 12 is " . $count * 12 . "<br>"; 

++$count; 

} 

?> 

ඉහ  ලූපය 12 ව ොවක් ක්රියොත්මක වන අ ර countහි අගය 13 බවට පත් වූ වහොම ලූපතයන්න ඉවත් වනු 

ඇ .  

 

▪ Do . . . While ලූපය 

Do while ලූපය යනු while ලූපතේ සුළු විචලනයකි, එහි දී ලූප වූහය මඟින්න අවම වශතයන්න එක් වරක් 

වත් තක්  ක්ටලය ක්රියොත්මක කිරීමට ඉඩ ලබො තදන අ ර ඉන්න පසුව දී ඇති  ත්ත්වය ම  පදනම්ව 

තක් ය ක්රියොත්මක කිරීමට ඉඩ ලබො තේ.  

 

පහ  උදොහරණතයන්න දැක්තවන්නතන්න do while ලූපයක වූහය යි: 

<?php 

$count = 1; 

do 

echo "$count times 12 is " . $count * 12 . "<br>"; 

while (++$count <= 12); 

?> 

 

▪ For ලූ ය 

for ලූප ප්රකොශනයක් පරොමිති තුනක් ගනී, එනම් ආරම්භක ප්රකොශනය, තකොන්නතේසි ප්රකොශනය සහ තවනසේ 

කිරීතම් ප්රකොශනය තලස යි. For ලූපතයහි කොරක රීති පහ  පරිදි තේ: 

 

for (expr1 ; expr2 ; expr3) 

 { 

  php command 1; 

  php command 2; 

  . . . . .  

  . . . . .  

 } 
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උදොහරණය: 

<?php 

for ($count = 1 ; $count <= 12 ; ++$count) 

{ 

echo "$count times 12 is " . $count * 12; 

echo "<br>"; 

} 

?> 

3. 7. 2. 6 ශ්රි  (Functions) 
 

ක්රමතල්ඛයක ප්රධ්ොන තකොටසින්න, php තක්   තකොටසේ  (තහෝ කු්ටි) තවන්න  කිරීමට  PHPහි  ශ්රි  

භොවි  කරයි. තමම තක්  තකොටසේ (තහෝ කු්ටි) මඟින්න යම් යම් කොර්යයන්න ඉටු කළ හැකි අ ර එම තකොටසේ 

අවශය ඕනෑම වොර ගණනක් ක්රමතල්ඛතේ ඕනෑම  ැනකට කැඳවිය හැකි ය. ශ්රි  ලිවීම මඟින්න 

ක්රමතල්ඛයක එකම තක් ය පුනරොවර් නය වීම අඩු කරන අ ර තක් ය විවිධ් සේථොනවලට වඩො එක් 

සේථොනයකින්න පමණක් තවනසේ කිරීම පහසු කරයි. ශ්රි  ප්රධ්ොන ක්රමතල්ඛය මඟින්න කැඳවූ විට එය ක්රියොත්මක 

තේ.  

 

ශ්රි  ප්රකොශ කිරීතම් කොරක රීති පහ  පරිදි තේ: 

function functionName(){ 

  code to be executed ; 

} 

 

ශ්රි යක් ිර්මොණය කිරීම සඳහො, එය පහ  දැක්තවන ආකොරයට ප්රකොශ කරන්නන. 

<?php 

function writeWelcomeMessage()  

//declaration of the function begins here 

{ 

echo “Hello World !”; 

} 

 writeWelcomeMessage();  

// this will call the function to be executed here  

?> 

 

ත ොරතුරු ලබො ගැනීම සඳහො වන ප්රකොශ තකොටසක් වැි  ර්ක ද ශ්රි යන්න පිළිගියි. ශ්රි  නොමතයන්න පසුව 
 ර්ක ිරූපණය, වරහන්න තුළ ියම කර ඇති අ ර බහු  ර්ක තකොමො මඟින්න තවන්න කරනු ලැතබ්. 
උදොහරණයක් තලස, පහ  දැක්තවන තක් තේ දී, අපි ශ්රි යක් ිර්වචනය කර ඇත්තත් ඒ තුළ  ර්ක 
තදකක් තයදීතමන්න සහ පසුව තවනසේ අගයන්න තයදීතමන්න ශ්රි ය කැඳවීමක් තලසිි.  
 

<?php 

function printNameAndYear($fname, $year)  

{ 

echo"Mr./Ms. $fname was born in $year <br>"; 

} 

// now calling of the function with different values takes place 

familyName("Rajah","1975"); 
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familyName("Leela","1978"); 

familyName("Anuraj","1983"); 

?> 
 

ශ්රි යක් තුළ සැකසීතම් ප්රතිඵලයක් තලස වන අගයක්, ශ්රි යක අගයන්න තලස ලබො දිය හැකි ය. “return” 

ප්රකොශය ශ්රි යක අවසොනතේ භොවි  වන අ ර ආපසු  ි අගයක් ලබො දිය හැකි ය. උදොහරණයක් තලස, 

පහ  තක් ය එයට  ර්ක තලස සම්ම  කළ අගය තදකක එකතුව ලබො තදයි.  

<?php 

function sum($x, $y)  

{ 

$z = $x + $y; 

return $z; 

} 

echo"5 + 10 = ". sum(5,10) ."<br>"; 

echo"7 + 13 = ". sum(7,13) ."<br>"; 

echo"2 + 4   = ". sum(2,4); 

?> 

 

3. 7. 2. 7 දත්  සමුදොයයන්න (Databases): 
 
දත්  සමුදොය යනු පරිගණක පේධ්තියක ගබඩො කර ඇති වොර් ො තහෝ දත්  තහෝ වුහොත්මක එකතුවක් 
වන අ ර ඒවො ඉක්මින්න තසවිය හැකි වන පරිදි සංවිධ්ොනය කර ඇති අ ර ත ොරතුරු තේගවත්ව ලබො ග  
හැකි ය. MySQL යනු තවබ් තසේවොදොයකයන්න සඳහො වඩොත්ම ජනප්රිය දත්  සමුදො කළමනොකරණ පේධ්තිය 
වන අ ර PHP සහ MySQL සංතයෝජනය ඕනෑම තමතහයුම්  පේධ්තියක තහොඳින්න ක්රියොත්මක තේ. 

MySQLහි SQL යන්නන Structured Query Language (වූහොත්මක විමසුම් භොෂොව යි) තේ. දත්  සමුදො 
විමසුම (Query) යනු ිශේචි  ත ොරතුරු තහෝ වොර් ොවක් තහෝ ලබො ගැනීම සඳහො දත්  සමුදොයට යවනු 
ලබන ප්රශේනයක් තහෝ ඉල්ලීමකි. MySQL දත්  ගබඩොවක වගු එකක් තහෝ කිහිපයක් තහෝ අඩංගු වන 
අ ර, ඒ සෑම එකකම උපලැකියොන තහෝ තේළි තහෝ අඩංගු තේ. තමම තේළි තුළ දත්  අඩංගු විවිධ් තීරු 
තහෝ උපලැකි තිතබන අ ර  ඒවො තුළ දත්  අඩංගු තේ. උදොහරණයක් තලස පහ  වගුව සලකො බලන්නන: 
 

Author Title Type Year 

Mark Twain The Adventures of Tom Sawyer Fiction 1876 

Jane Austen Pride and Prejudice Fiction 1811 

Charles Darwin The Origin of Species Nonfiction 1856 

Charles Dickens The Old Curiosity Shop Fiction 1841 

William Shakespeare Romeo and Juliet Play 1594 

 

ඉහ  වගුතේ සම්භොවය නවක ො පිළිබඳ විසේ ර අඩංගු වන අ ර, අප එය classics තලස නම් කරන අ ර 
එය publications නම් දත්  සමුදොය තුළ ඇ . තීරු ගණනොවක් ඇති අ ර ඉහළම තීරුතේ ශීර්ෂයන්න අඩංගු 
තේ. එක් එක් තීරුව වගුතේ උපලැකි තලස හැඳින්නතේ. තීරු ශීර්ෂ උපලැකි නොම තලස හැඳින්නතේ. එක් එක් 
තීරු ශීර්ෂය යටතත් එක් එක් තීරුව සඳහො දත්  ඇ . වගුතේ සෑම තේළියකම සම්භොවය නවක ො පිළිබඳ 
සම්පූර්ණ උපලැකියොවන්න අඩංගු තේ.  
 

MySQLහි මූලධ්ර්ම 

 

MySQLහි publications නම් දත්  සමුදොයක් ිර්මොණය කිරීම සඳහො පහ  විධ්ොනය ිකුත් කරන්නන: 
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              CREATE DATABASE publications; 
 
ඉහ  විධ්ොනය මඟින්න publications නමින්න දත්  සමුදොයක් ි ර්මොණය කරනු ඇති අ ර එය දැන්න භොවි යට 
සූදොනම් ය. දැන්න ඔබට විධ්ොනය ිකුත් කළ හැකි ය. 
USE publications; 
 
එය ක්රියොත්මක කිරීමට හැකි වන පරිදි. දැන්න ඔබ දත්  සමුදොය භොවි යට සූදොනම් බැවින්න ඔබට දැන්න වගු 
සෑදීම ආරම්භ කළ හැකි ය. MySQLහි වගු සෑදී ම සඳහො වන කොරක රීති පහ  පරිදි තේ: 
 
 CREATE TABLE table_name( 

column1 datatype, 
column2 datatype, 
column3 datatype, 
. . . . . . . . . ); 

 

අපට classics නම් වූ වගුව ිර්මොණය කිරීමට අවශය යැයි සි මු. පහ  දැක්තවන විධ්ොනය මඟින්න වගුව 
සොදනු ඇ : 
 

CREATE TABLE classics ( 
author VARCHAR(128), 
title VARCHAR(128), 
type VARCHAR(16), 
year CHAR(4) 
); 

 
DECRIBE classics විධ්ොනය ිකුත් කිරීම; කිසිදු ගැටළුවක් තනොමැතිව වගුව ිර්මොණය කර ඇති බව 
සහතික කිරීම සඳහො භොවි  තේ. දී ඇති වගුවක උපලැකි නොම සහ ඒවොතේ දත්  වර්ග නැව  කැඳවීම් 
කිරීමට ද එය අපට උපකොරී තේ.  
 

උදොහරණයක් තලස, විධ්ොනය ිකුත් කිරීම සලකො බලමු. 
 

mysql>DESCRIBE classics; පහ  ත ොරතුරු ලබො තදනු ඇ  

 
 

එක් එක් ශීර්ෂයන්න විසේ රොත්මකව සලකො බලමු: 

Field: වගුවක් තුළ ඇති එක් එක් උපලැකිතේ තහෝ තීරුතේ තහෝ නම 

 

Type: උපලැකිතේ ගබඩො කර ඇති දත්  වර්ගය 

 

Null: අගයක් නැ  යන්නන අඩංගු කිරීමට උපලැකියකට අවසර තිතබ් ද? යන්නන 

 

Key: MySQL සහය දක්වන යතුරු තහෝ අනුක්රමික, ඒවොයින්න දත්  තසොයො බැලීම ඉක්මන්න ක්රමය තේ. 
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යතුරු ශීර්ෂය මඟින්න කුමන ආකොරතේ යතුරක් තයොදො ඇත් දැයි (ඇත්නම්) තපන්නවයි. 

 

Default: නව තේළියක් සොදන විට කිසිදු අගයක් ියම කර තනොමැති නම් උපලැකියට පවරනු ලබන 

තපරිමි අගය.  

 

Extra: අම ර ත ොරතුරු, උපලැකියක් සේවයංක්රිය ව වර්ධ්ක (auto-increment) තලස සකසො තිතබ් ද? 

යන්නන.  

 

එක් එක් උපලැකිතේ අඩංගු දත්  වර්ගය දැනුම් දීමට MySQLහි දත්  ප්රරූප භොවි  කරයි. MySQLහි 

පහ  දත්  ප්රරූප සහ දත්  පරොස පවතී: 

 

දත්  ප්රරූ   ොවි  කළ බයිට උදොහරණ 

CHAR(n) Exactly n (<=255) CHAR(5) “Hello” බයි් 5ක් භොවි  තේ 

CHAR(57) “Goodbye” බයි් 57ක් භොවි  තේ 

VARCHAR(n) Up to n (<=65535) VARCHAR(7) “Morning” බයි් 7ක් භොවි  තේ 

VARCHAR(100) “Night” බයි් 5ක් භොවි  තේ 

BINARY(n) or 

BYTE(n)  

Exactly n (<= 255) CHAR තලස එතහත් ේවිමය දත්  අඩංගු තේ 

VARBINARY(n
) 

Up to n (<= 65535) VARCHAR තලස එතහත් ේවිමය දත්  අඩංගු තේ 

 

සංඛයොත්මක දත්  ප්රරූ  

 

 
 

වගුවකට දත්  එකතු කිරීම 
වගුවකට දත්  ඇතුළු කිරීමට, insert විධ්ොනය භොවි  කරයි. උදොහරණයක් තලස, classics වගුවට දත්  
ඇතුළු කිරීමට පහ  දැක්තවන විධ්ොන තේළි තදක භොවි  කළ හැකි ය.  
 

INSERT INTO classics(author, title, type, year) 
VALUES('Mark Twain','The Adventures of Tom Sawyer','Fiction','1876'); 
INSERT INTO classics(author, title, type, year) 
VALUES('Jane Austen','Pride and Prejudice','Fiction','1811'); 
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වගු ගුණොංග තවනසේ කිරීම සඳහො පහ  SQL විධ්ොනයන්න ිකුත් කළ හැකි ය. 
වගුවක නම නැව  නම් කිරීම සඳහො,  
 

ALTER TABLE <older name> RENAME <new name>; 

උදොහරණයක්: 
ALTER TABLE classics RENAME pre1900; 

 
භොවි  වන වගුවක තීරුවක දත්  ප්රරූපය තවනසේ කිරීමට, 

ALTER TABLE <table name> MODIFY <field name><new data type>; 
උදොහරණය: 

ALTER TABLE classics MODIFY year SMALLINT; 
 
භොවි  වන වගුවකට නව තීරුවක් එක් කිරීමට, 

ALTER TABLE <table name> ADD <new column name><new data type>; 
උදොහරණය: 

ALTER TABLE classics ADD pages SMALLINT UNSIGNED; 

 
භොවි  වන වගුවකින්න තීරුවක් ඉවත් කිරීමට, 

ALTER TABLE <table name>DROP <column to be dropped>; 
උදොහරණය: 
 ALTER TABLE classics DROP pages; 

 

දත්  සමුදොයයන්නහි  අනුක්රමික (Indexes in Databases) 
 
දත්  සමුදො වගුවල අනුක්රමික වගු හරහො තේගතයන්න තසවීමට උපකොරී තේ. වගු ිර්මොණය කරන සෑම 
අවසේථොවක ම තහෝ පසුකොලීන ව අවශය විතටක වගුවකට අනුක්රමික එකතු කළ හැකි ය. ඇත්  වශතයන්න 
ම අනුක්රමික යනු දත්  තීරුවක් තහෝ දත්  තීරුවට වඩො වැඩි සංයුක් යක් තහෝ වගුව හරහො තසවීම සඳහො 
භොවි  කළ හැකියොවකි. දත්  සමුදො සැලසුම්කරුට ඔහු /ඇය එම තීරුතේ කිසියම් දත් යක් තසොයන්නතන්න 
දැයි අනොවැකි කීමට අවශය තීන්නදුවක දී, දත්  සමුදො සැලසුම්කරු විසින්න අනුක්රමික තලස කුමන තීරුව 
භොවි  කළ යුතු ද? යන්නන තීරණය කළ යුතු ය. උදොහරණයක් තලස, classics වගුතේ, අප විසින්න දැනටමත් 
ිර්මොණය කරනු ලැබ ඇති, කර් ෘ ම  පදනම්ව තහෝ මො ෘකො තීරු ම  පදනම්ව පහ  පරිදි 
අනුක්රමිකයක් ිර්මොණය කළ හැකි ය. 
 

ALTER TABLE classics ADD INDEX(author(20)); 
            ALTER TABLE classics ADD INDEX(title(20)); 
  

ඉහ  විධ්ොන කර් ෘ (author) සහ මො ෘකො (title) තීරු තදතකහි ම අනුක්රමික ිර්මොණය කරනු ඇති අ ර, 
එක් එක් අනුක්රමික පළමු අක්ෂර 20ට පමණක් සීමො කරයි. අනුක්රමිකයක් එක් කිරීතම් දී ALTER TABLE 
භොවි  කිරීමට විකල්පයක් වන්නතන්න CREATE INDEX විධ්ොනය භොවි  කිරීම යි. උදොහරණයක් තලස 
පහ  දැක්තවන විධ්ොන තදක සමොන තේ. 
 

ALTER TABLE classics ADD INDEX(author(20)); 
තහෝ 

CREATE INDEX author ON classics (author(20)); 

 
ප්රොථමික යතුරු 
 
ප්රොථමික යතුරු මඟින්න වගුවක තේළියකට ප්රතේශ වීම සඳහො  ි අනනය යතුරක් භොවි  කරමින්න දත්  
සමුදො වගුවක් තසවීමට අපට හැකියොව ලැතබ්. බහු වගු භොවි තයන්න දත්  ඒකොබේධ් කිරීමට අපට අවශය 
වූ විට වගුවක තේළිවලට ප්රතේශ වීමට අනනය යතුරක් තිබීම අ යවශය තේ. පහ  දැක්තවන SQL ප්රකොශය 
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මඟින්න “isbn” ප්රොථමික යතුරක් සමඟ classics වගුව ිර්මොණය තේ: 
 
 
CREATE TABLE classics ( 

author VARCHAR(128), 
title VARCHAR(128), 
category VARCHAR(16), 
year SMALLINT, 
isbn CHAR(13), 
INDEX(author(20)), 
INDEX(title(20)), 
INDEX(category(4)), 
INDEX(year), 
PRIMARY KEY (isbn)); 

 

SQL දත්  සමුදොයයන්න විමසීම (Querying SQL Databases) 
 
ඉතගන ග  යුතු පළමු විධ්ොනය වන්නතන්න SELECT, එය අපට වගුවලින්න දත්  උකහො ගැනීමට ඉඩ සලසයි. 
select විධ්ොනය භොවි  කිරීතම් කොරක රීති වන්නතන්න, 
 SELECT <column_name>  

FROM <table_name> ; 
 
classics වගුතවන්න කර් ෘ සහ මො ෘකො තීරු දත්  ත ෝරො ගන්නතන්න තකතසේ ද? යන්නන පහ  උදොහරණතයන්න 
දැක්තේ: 

SELECT author, title 
 FROM classics; 

 

WHERE මූල දය: 
කිසියම් ප්රකොශනයක ස ය ඇති අය පමණක් ආපසු ලබො දීම සඳහො විමසීම් කිරීමට where මූලපදය මඟින්න 
ඔබට හැකියොව ලැතබ්. SQL ප්රකොශයක where මූලපද භොවි  කිරීතම් කොරක රීති පහ  පරිදි තේ: 
 

SELECT <column_name> 
FROM <table_name> 
WHERE <conditional_expression> ; 

 
උදොහරණයක් තලස, කර් ෘතේ නම සඳහො “Mark Twain” අනුලකුණු වැළට ගැළතපන තේළි ලබො ගැනීම 
සඳහො පහ  පරිදි ලියො ඇ : 

SELECT author, title  
FROM classics  
WHERE author="Mark Twain"; 

 

ORDER BY ප්රකොශය මඟින්න තීරු එකකට තහෝ වැඩි ගණනකට තහෝ නැව  ලැබුණු ප්රතිඵල ආතරෝහණ 
තහෝ අවතරෝහණ තහෝ අනුපිළිතවළ ලබො තේ. උදොහරණයක් තලස, පහ  සඳහන්න විමසුම මඟින්න කර් ෘතේ 
නම සහ මො ෘකොව කර් ෘතේ නොම අනුපිළිතවළට වර්ග කර classics වගුතවන්න ලබො තේ.  
 

SELECT author, title  
FROM classics  
ORDER BY author; 

 
පහ  දැක්තවන විමසුම මඟින්න මො ෘකොව අවතරෝහණ පිළිතවලට සකසො, කතුවරයො සහ මො ෘකො ආපසු 



 

124 
 

එවනු ලැතබ්.  
 
 SELECT author, title  

FROM classics  
ORDER BY title DESC; 

 
ඊට සමොන ආකොරයකින්න GROUP BY, ඔබට GROUP BY භොවි  කර විමසීම්වලින්න ලැතබන ප්රතිඵල 
කණ්ඩොයම්ග  කළ හැකි ය. එය දත්  සමූහයක් පිළිබඳ ත ොරතුරු ලබො ගැනීමට සුදුසු තේ. උදොහරණයක් 
තලස, classics වගුතේ එක් එක් කොණ්ඩතේ ප්රකොශන කීයක් තිතබ් දැයි දැන ගැනීමට ඔබට අවශය නම්, 
ඔබට පහ  විමසුම ිකුත් කළ හැකි ය: 
 

SELECT category,  
COUNT(author)  
FROM classics  
GROUP BY category; 

 

ඉහ  විමසුතමන්න පහ  ප්රතිදොනය ලබො තේ: 

Category   COUNT(author) 
Classic Fiction   3 
Non-Fiction   1 
Play    1 

 
දත්  සමුදොයයන්නහි තබොතහෝ විට අදොළ දත්  අඩංගු බහුවිධ් වගු ඇති අ ර ඒවොතයහි තපොදු තීරුවල දී ඇති 
තකොන්නතේසියකට ගැළතපන තීරු ප්රදර්ශනය කිරීම සඳහො  ි ප්රකොශයක් භොවි  කරමින්න ඒවොට සම්බන්නධ් 
තේ. උදොහරණයක් තලස, අපට වගු තදකක් තිතබ් යැයි සි මු. එනම් classic (තපර කරන ලද තපොත්වල 
විසේ ර) සහ customers (මිලදී ගත් තපොතත් isbn අඩංගු තීරුවක් ඇතුළුව තපොත් මිලදී ගත් 
ගනුතදනුකරුවන්න පිළිබඳ විසේ ර එහි ඇ ) නම් වගු තේ. තමම අවසේථොතේ දී තපොතත් isbn වගු තදකටම 
තපොදු තීරුවකි.  

SELECT name, author, title from customers, classics 
WHERE customers. isbn = classics. isbn; 

 
තමය MySQL පිළිබඳ තකටි හැඳින්නවීමක් වන අ ර අප MySQL,  PHP සමඟ සංතයෝජනය කරන විට 
MySQL  වත් ක්රියොකොරී තලස තපතනනු ඇ .  
 

3. 7. 3 PHP ආකෘති 
තවබ් අඩවි පරිශීලකයන්න PHP සහ MySQL සමඟ අන්න ර් ක්රියො කරන ප්රධ්ොන ක්රමය වන්නතන්න HTML 

ආකෘති තුළින්න භොවි  කිරීම යි. ආකෘති හැසිරවීම බහුපොර්ශේවික ක්රියොවලියකි. ආකෘති ිර්මොණතේ දී පළමු 
ව, පරිශීලකයොට අවශය ත ොරතුරු ඇතුළත් කළ හැකි ය. තමම දත්  පසුව තවබ් තසේවොදොයකයට යවො, එය 
අර්ථ ිරූපණය කරනු ලැතබ්. තබොතහෝ විට යම් තදෝෂ පරීක්ෂණයක් සිදු කරයි. නැව  ඇතුළත් කිරීමට 
අවශයවන උපලැකි එකක් තහෝ කිහිපයක් තහෝ PHP තක් ය හඳුනො ගන්නතන්න නම්, ආකෘති පත්රය තදෝෂ 
පණිවිඩයක් සමඟ නැව  තපන්නවනු ඇ . එම තක් ය ආදොනතේ ිරවදය ොතවන්න සෑහීමකට පත් වන විට, 

එය සොමොනයතයන්න දත්  සමුදොයට සම්බන්නධ් වීමට යම් ක්රියොමොර්ගයක් ගියි. මිලදී ගැනීමක් පිළිබඳ 
විසේ ර ඇතුළත් කිරීම වැන්නනක් එයට උදොහරණයකි.  
ආකෘතියක්  ැනීම සඳහො, ඔබට අවම වශතයන්න පහ  සඳහන්න අංග තිබිය යුතුය: 

● ආරම්භ කිරිතම් <form> සහ වසො දැමීතම් </ form> උසුලන 

● Get තහෝ Post ක්රමයක් තහෝ විතශේි  ක්රමයක් තහෝ ඉදිරිපත් කිරීම.  
● ආදොන උපලැකි එකක් තහෝ කිහිපයක් 

● දත්  ආකෘති පත්රය ඉදිරිපත් කළ යුතු අදොළ URL ගමනොන්න ය.  
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උදොහරණයක් තලස, පහ  දැක්තවන තක් ය සලකො බලන්නන: 
<html> 

<head> 

<title>Form Test</title> 

</head> 

<body> 

<form method="post" action="formtest.php"> 

What is your name? 

<input type="text" name="name"> 

<input type="submit” value= “Submit Query”> 

</form> 

</body> 

</html> 
 
තවබ් අතිරික්සුවක Formtest. php විවෘ  කිරීතම් ප්රතිඵලය තමතසේ වනු ඇ : 

 
 
 
ආදොන දත්  තලස ඔබ ඔතබ් නම ඇතුළත් කර තයොමු කළ විට, ආකෘති පත්රය නැව  ප්රදර්ශනය කිරීම හැර 
තවන කිසිවක් සිදු තනොතේ.  
ආකෘති පත්රය මඟින්න දත්  ඉදිරිපත් කිරීම සැකසීම සඳහො අපි  වත් PHP තක් යක් එකතු කරන්නතනමු.  

<?php  //formtest.php 

if (isset($_POST['name'])){ 

  $name = $_POST['name']; 

  echo "Your name is ".$name; } 

else { 

  echo "(Not entered)"; 

} 

?> 

<html> 

<head> 

<title>Form Test</title> 

</head> 

<body> 

<form method="post" action="formtest.php"> 

What is your name? 

<input type="text" name="name"> 

<input type="submit" value= "Submit Query"> 

</form> 

</body> 

</html> 
ආරම්භතේ දී if else ප්රකොශය name උපලැකිය සඳහො වටිනොකම ඉදිරිපත් කර ඇත්දැයි පරීක්ෂො කරයි. 
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තක් තේ බඳ තුළ, nameහි ගබඩො කර ඇති අගය මුද්රණය තකතර්. ඉහ  තක් තේ ප්රතිදොනය පහ  පරිදි 
තේ: 
 

 
 

3. 7. 3. 2 ආදොන වර්ග: 

 
අකෘති පත්ර ඉ ො බහුකොර්ය වන අ ර, එමඟින්න පොඨ තකොටු (text boxes) සහ පොඨ ප්රතේශවල (text areas) 
සිට සලකුණු තකොටු (check boxes), තර්ඩිතයෝ තබොත් ම් (radio buttons) සහ  වත් තබොතහෝ ආදොන වර්ග 
ආතුළත් කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.  
 

 ොඨ තකොටු (Text boxes) : 
 

පොඨ තකොටු, පුළුල් පරොසයක අක්ෂර පිළිගන්නනො අ ර, පොඨ සහ තවනත් අක්ෂර  ි තපළ තකොටුවක 
පවතී. පොඨ තකොටුවක සොමොනය ආකෘතිතේ ආදොනයක් පහ  පරිදි තේ: 
 

<input type="text" name="name" size="size" maxlength="length" value="value"> 
 

size ගුණොංගය මඟින්න තකොටුවක පළල ියම කරයි. (පවතින අක්ෂරවලින්න) තිරය ම  දිසේවන ආකොරයට, 
සහ maxlength මඟින්න පරිශීලකයොට උපලැකියට ඇතුළු වීමට අවසර දී ඇති උපරිම අක්ෂර ගණන ියම 
කරයි.  
 

 ොඨ ප්රතේශ (text areas): 
 
තකටි පොඨ තපළකට වඩො වැඩි ආදොනයක් තයදීමට ඔබට අවශය වූ විට, පොඨ ප්රතේශයක් භොවි  කරන්නන. 
තමය පොඨ තකොටුවකට සමොන ය, එතහත්, එය බහු තේළිවලට ඉඩ සලසන ිසො, එයට තවනසේ ගුණොංග 
කිහිපයක් ඇ . එහි සොමොනය ආකෘතිය තමතසේ ය: 
 

<textarea name="name" cols="width" rows="height" wrap="type"> 
</textarea> 

 
තමහිදී ඔබට ප්රදර්ශනය කිරීමට තපරිමි පොඨ තිතබ් නම්, ඊට තපර ඔබ එය වසො දැමීම </ textarea> කළ 
යුතු ය, එවිට එය දර්ශනය වන අ ර පරිශීලකයොට සංසේකරණය කළ හැකි ය: 
 
උදොහරණයක් වශතයන්න, 

<textarea name="name" cols="width" rows="height" wrap="type"> 
This is some default text.  

</textarea> 
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3. 7. 3. 3 පිරික්සුම් තකොටු (Checkboxes):  
 
පරිශීලකයකුට විවිධ් විකල්ප ගණනොවක් ඉදිරිපත් කිරීමට අවශය වූ විට, ඔහුට අයි ම එකක් තහෝ 
කිහිපයක් තහෝ ත ෝරො ග  හැකි ය. පිරික්සුම් තකොටු තහොඳම විකල්පය තේ. පිරික්සුම් තකොටුවල කොරක 
රීති තමපරිදි ය: 
 

<input type="checkbox" name="name" value="value" checked="checked"> 
 
ඔබ පිරික්සුම් කළ ගුණොංගයක් ඇතුළත් කර ඇත්නම්, දර්ශනය වන විටම එම තකොටුව පිරික්සුම් කර ඇ . 
ඔබ විසින්න ගුණොංගයට පවරන ලද අනුලකුණු වැළ ේවිත්ව උඩු තකොමො තුළ උපුටො දැක්වීමක් තහෝ 
"checked"හි අගයක් තහෝ විය යුතු ය. නැ තහොත් කිසිදු වටිනොකමක් පවරො තනොතිබිය යුතු ය. ඔබ 
ගුණොංගයක් ඇතුළත් තනොකරන්නතන්න නම්, තකොටුව සලකුණු තනොකර තපන්නවනු ලැතබ්. සලකුණු තනොකළ 
තකොටුවක් ිර්මොණය කිරීතම් උදොහරණයක් තමපරිදි ය: 

I Agree <input type="checkbox" name="agree"> 
 
පරිශීලකයො තකොටුව සලකුණු තනොකරන්නතන්න නම්, කිසිදු වටිනොකමක් ඉදිරිපත් තනොතකතර්. එතහත් ඔහු 
එතසේ කරන්නතන්න නම්, එකඟ වූ උපලැකි නොමයට "on"  අගය ඉදිරිපත් කරනු ලැතබ්. යන on  වචනය 
තවනුවට (අංක 1 වැි) ඔතබ්ම අගයක් ඉදිරිපත් කිරීමට ඔබ කැමති නම්, ඔබට පහ  සඳහන්න කොරක රීතිය 
භොවි  කළ හැකි ය: 

I Agree <input type="checkbox" name="agree" value="1"> 
 
තපරිමි අගය තලස දැනටමත් පිරික්සුම් තකොටුව පරීක්ෂො කිරීමට ඔබට අවශය නම් ඔබට පහ  පරිදි 
භොවි  කළ හැකි ය: 

Subscribe? <input type="checkbox" name="news" checked="checked"> 
 
ඔබට එකවර අයි ම සමූහයක් ත ෝරො ගැනීමට ඉඩ දීමට අවශය නම්, ඒවො සියල්ලට ම එකම නමක් 
තයොදන්නන. පහ  උදොහරණය මඟින්න එහි පරිශීලකයන්නට ඔහුතේ ප්රිය ම අයිසේක්රීම් වර්ගය ත ෝරො ගැනීමට 
ඉඩ තදනු ලැතබ්. 

Vanilla <input type="checkbox" name="ice" value="Vanilla"> 
Chocolate <input type="checkbox" name="ice" value="Chocolate"> 
Strawberry <input type="checkbox" name="ice" value="Strawberry"> 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 7. 3. 4 තර්ිතයෝ තබොත් ම් (Radio buttons): 
තර්ඩිතයෝ තබොත් ම් භොවි  කරනුතේ විකල්ප තදකක් තහෝ වැඩි ගණනක් තහෝ ඔබට එක් අගයක් පමණක් 
ත ෝරො තගන ආපසු ලබො දීමට අවශය විට ය. කණ්ඩොයමක ඇති සියලුම තබොත් ම් සඳහො එකම නමක් 
භොවි  කළ යුතු අ ර, එක් අගයක් පමණක් ආපසු ලබො තදන බැවින්න, ඔබට අරොවක් තයදිය යුතු නැ .  
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ිදසුනක් තලස, පහ  දැක්තවන උදොහරණතයන්න දැක්තවන්නතන්න ඔතබ් තවබ් අඩවිය මඟින්න මිලදී ගත් 
භොණ්ඩ සඳහො ඔතබ් ගබඩොතවන්න තබදො හැරීතම් තේලොවන්න ත ෝරො ගැනීමකි. 

8am-Noon<input type="radio" name="time" value="1"> 
Noon-4pm<input type="radio" name="time" value="2" checked="checked"> 
4pm-8pm<input type="radio" name="time" value="3"> 

ප්රතිදොනය තමතසේ වනු ඇ : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 7. 3. 6 select 

<select>:  
<select> උසුලනය මඟින්න ඔබට  ි තත්රීම් තහෝ බහු තත්රීම් තහෝ ඉදිරිපත් කරමින්න විකල්ප ලැයිසේතුවක් 
ිර්මොණය කිරීමට ඉඩ ලබො තේ. එය පහ  දැක්තවන කොරක රීතියට අනුකූල තේ: 
 

<select name="name" size="size" multiple="multiple"> 
 
 

size ගුණොංග යනු තපන්නවිය යුතු තර්ඛො ගණන යි. සන්නදර්ශකය ම  ක්ලික් කිරීතමන්න ලැයිසේතුවක් පහ ට 
වැතටනු ඇ . සියලු විකල්ප තපන්නවයි. පහ  උදොහරණතයන්න <select> උසුලනය ිරූපණය තේ: 
 

Vegetables 
<select name="veg" size="1"> 

<option value="Peas">Peas</option> 
<option value="Beans">Beans</option> 
<option value="Carrots">Carrots</option> 
<option value="Cabbage">Cabbage</option> 
<option value="Broccoli">Broccoli</option> 

</select> 
 

තමම උදොහරණය මඟින්න තත්රීම් පහක් ඉදිරිපත් කරයි. පළමු එක, Peas, තපර ත ෝරොගත් (එය පළමු 
අයි මය ිසො) පහ  රූප සටහතනන්න දැක්තවන්නතන්න පහ ට වැටුණු ලැයිසේතුතවන්න ක්ලික් කළ විට, 

ප්රතිදොනය වන Carrots විකල්පය ඉසේමතු කර ඇති බව යි. ඔබට මුලින්න තවනසේ තපරිමි විකල්පයක් ලබො 
ගැනීමට අවශය නම් (Beans වැි), <selected> උසුලනය භොවි  කරන්නන. තමවැි: 
 
<option selected="selected" value="Beans">Beans</option> 
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3. 7. 3. 6  තල්තබල (Labels) : 
<label> උසුලනය භොවි  කිරීතමන්න ඔබට ඊටත් වඩො තහොඳ පරිශීලක අත්දැකීමක් ලබො දිය හැකි ය. එය 
සමඟ, ඔබට ආකෘති මූලොංගය වට කළ හැකි අ ර, විවෘ  කිරීම සහ වසො දැමීම <label> උසුලනය අ ර 
ඇති ඕනෑම දෘශය තකොටසක් ක්ලික් කිරීතමන්න එය ත ෝරො ග  හැකි ය. ිදසුනක් තලස, තබදො හැරීතම් 
තේලොවක් ත ෝරො ගැනීතම් උදොහරණය තව  ආපසු යොතමන්න, පරිශීලකයොට තර්ඩිතයෝ තබොත් ම සහ ඒ හො 
සම්බන්නධ් පොඨය ම  ක්ලික් කිරීමට එමඟින්න ම ඉඩ ලබො තේ, පහ  පරිදි : 
 

  <label>8am-Noon<input type="radio" name="time" value="1"></label> 
 
ඔබ තමය කරන විට පොඨයක සබැඳියක් තමන්න යටින්න ඇඳි ඉර දකින්නනට තනොලැතබනු ඇ , එතහත් එය 
පසු කර මූසිකය යන විට, එය පොඨ කර්සරය තවනුවට ඊ ලයක් බවට තවනසේ වනු ඇ , එයින්න තපන්නනුම් 
කරන්නතන්න මුළු අයි මයම ක්ලික් කළ හැකි බව යි.  

 

3. 7. 3. 7 තයොමු තබොත් ම (Submit button) : 
 
ඉදිරිපත් කරන ලද ආකෘතිතේ වර්ගයට ගැළපීම සඳහො, value ගුණොංගය භොවි  කිරීතමන්න ඔබට, submit 
තබොත් තමහි පොඨ ඔබ කැමති ඕනෑම ආකොරයකට තවනසේ කළ හැකි ය:  
 

   <input type="submit" value="Search"> 
 

ඔබට සම්ම  පොඨ තබොත් ම ඔතබ් අභිම ය පරිදි ග්රැෆික් රූපයක් සමඟ ප්රතිසේථොපනය කළ හැකි ය. ඒ 
සඳහො පහ  HTML තක් ය භොවි  කළ හැකි ය. 
   

   <input type="image" name="submit" src="image. gif"> 
 

ගුණොංග විධි (The Method Attribute): 
 
ගුණොංගය විධි මඟින්න ආකෘති දත්  යවන ආකොරය ිශේචි  කරයි. ආකෘති දත් , URL විචලයන්න 
(method="get" සමඟ) තලස යැවීම තහෝ HTTP පසු ගනුතදනුවක් (method="post" සමඟ) තලස යැවීම 
තහෝ කළ හැකි ය. GET සහ POST යන තදකම අරොවන්න ිර්මොණය කරයි (උදො. array( key => value, 

key2 => value2, key3 => value3, . . . )).  තමම අරොව යතුර/ අගය ේවිත්ව රදවො ගනී,  තමහි යතුරු යනු 
ආකෘති පොලකයන්නතේ නම් වන අ ර අගයවල් පරිශීලකයොතේ ආදොන දත්  තේ.  
 

GET සහ POST යන තදකම $ _GET සහ $ _POST තලස සලකනු ලැතබ්. $_GET යනු URL පරොමිතීන්න 
හරහො වත්මන්න උපතේශොවලිය ලබො තදන විචලය සමූහයකි. $_POST යනු HTTP POST ක්රමය හරහො 
වත්මන්න උපතේශොවලිය සම්තේෂණය කරන ලද විචලය සමූහයකි. GET ක්රමය සමඟ ආකෘතියකින්න යවන 
ලද ත ොරතුරු සෑම තකතනකුටම දැකිය හැකි ය (සියලු ම විචලය නම් සහ අගය URLහි දර්ශනය තේ). 
යැවිය යුතු ත ොරතුරු ප්රමොණය GET මඟින්න සීමො කරනු ඇ . සීමොව අක්ෂර 2000ක් පමණ තේ. POST 

ක්රමය සමඟ ආකෘතියකින්න යවන ලද ත ොරතුරු අතනක් අයට තනොතපතන්න (සියලුම නම්/ අගයන්න HTTP 

ඉල්ලීම් බඳ  තුළ ිහි  තේ). යැවිය යුතු ත ොරතුරු ප්රමොණයට සීමොවක් තනොමැ . ආකෘතිවල <fieldset> 

උසුලනය භොවි  කරන්නතන්න අදොළ අයි ම සමූහග  කිරීමට ය. 
 
ආකෘති දත්  දත්  සමුදොයයක සුැකීම (Saving form data into database) : 
 
පරිශීලක විසින්න ආදොන උපලැකි භොවි  කරමින්න ආකෘති පත්රයකට දත්  තයොදො ඉදිරිපත් කිරීතම් තබොත් ම 
(submit button) එබීතමන්න, ආදොන ආකෘතිතේ උපුටො දක්වො ඇති දත්  ආකෘති පත්රයට යවනු ලැතබ්. එවිට 
‘insert' මඟින්න ලියො ඇති php තගොනුව MySQL දත්  සමුදො තසේවොදොයකයට සම්බන්නධ් වී, PHP RE 
_REQUEST විචලය භොවි  කරමින්න ආකෘති උපලැකි  ලබො ගන්නනො අ ර අවසොනතේ උපලැකියොන එකතු 
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කිරීම සඳහො insert විමසුම ක්රියොත්මක කරයි. ආදොන වර්ග භොවි  කරමින්න විචලයන්න සඳහො අගයන්න 
කියවීමට html තගොනුතේ උදොහරණ තක් යක් සහ දත්  නැව  mysql දත්  සමුදොයයට ලිවීම සඳහො 
insert.php තගොනුව සඳහො ියැදි තක් යක් ද තමහි තේ.  

</head> 

<body> 

<form action="insert.php" method="post"> 

<p> 

<label for="firstName">First Name:</label> 

<input type="text" name="first_name" id="firstName"> 

</p> 

<p> 

<label for="lastName">Last Name:</label> 

<input type="text" name="last_name" id="lastName"> 

</p> 

<p> 

<label for="emailAddress">Email Address:</label> 

<input type="text" name="email" id="emailAddress"> 

</p> 

<input type="submit" value="Submit"> 

</form> 

</body> 
 

දත්  නැව  ලිවීමට insert. php තගොනුව  ොවි ය: 

 
<?php   // it is assumed that you have the necessary credentials to connect to mysql 

$link = mysqli_connect("localhost", "root", "passwd", "demo");  

// Check connection  

if($link === false){ die("ERROR: Could not connect. " . mysqli_connect_error()); }  

$first_name = mysqli_real_escape_string($link, $_REQUEST['first_name']); 

 $last_name = mysqli_real_escape_string($link, $_REQUEST['last_name']);  

$email = mysqli_real_escape_string($link, $_REQUEST['email']);  

// Attempt insert query execution  

$sql = "INSERT INTO persons (first_name, last_name, email) VALUES ('$first_name', 

'$last_name', '$email')";  

if(mysqli_query($link, $sql)) 

{ echo "Records added successfully."; }  

else 

{echo "ERROR: Could not able to execute $sql. " . mysqli_error($link); } 

// Close connection  

mysqli_close($link); ?> 

PHP භොවි තයන්න දත්  සමුදොයට සම්බන්නධ් වීමට ක්රම ගණනොවක් තිතබ්.තමම තකොටතසේ දී අපි පහ  
සඳහන්න ක්රම සොකච්ඡො කරමු. 

• MySQLi වසේතු-නැඹුරු ක්රමය 

• MySQLi කොර්ය පටිපොටික ක්රමය 

MySQLi වසේතු-නැඹුරු ක්රමය භොවි  කරමින්න දත්  සමුදොයකට සම්බන්නධ් වීම. 
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<html>  

<body> 

<h1>Create DB </h1> 

<?php  

$servername = "localhost"; 

$username = "root"; 

$password = ""; 

// Create connection 

  $conn = new mysqli($servername, $username, $password); 

// Check connection 

  if ($conn->connect_error) {die("Connection failed: " . $conn->connect_error); 

} else{ 

    echo “Connected successfully”; 

} 

?>  

 

MySQLi කොර්ය  ටි ොටික ක්රමය  ොවි  කරමින්න දත්  සමුදොයකට සම්බන්නධ් වීම. 
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password); 

if (!$conn) { 

   die("Connection failed: " . mysqli_connect_error()); }  

$sql = "CREATE DATABASE StudentDB2"; 

if (mysqli_query($conn, $sql)) { 

   echo "Database created successfully"; 

} else { 

    echo "Error creating database: " . mysqli_error($conn); 

} 

mysqli_close($conn);  

දත්  සමුදො තමතහයුම් 

Php භොවි  කරමින්න දත්  සමුදොයක් ම  පහ  සඳහන්න තමතහයුම් සිදු කළ හැකිය. 

• වගුවකට දත්  ඇතුළත් කිරීම. 

• වගුවකින්න දත්  ප්රදර්ශනය කිරීම. 
• දත්  යොවත්කොලීන කිරීම. 
• වගුවකින්න දත්  මැකීම. 

වගුවකට දත්  ඇතුල්ත කිරීම. 

ශිෂයොතේ දත්  තලස ශිෂය හැඳුනුම්පත් අංකය, ආරම්භක, වොසගම සහ ිවතසේ සිට දුර ප්රමොණය අඩංගු 
StInfo නම් ශිෂය ත ොරතුරු වගුවට නව දත්  කිහිපයක් (සම්පූර්ණ වොර් ොවක්) ඇතුළත් කිරීමට අපි 
උත්සොහ කරමු යැයි සි මු. දත් වල ක්තෂේත්ර නම් පිළිතවලින්න StNIC, Init, වොසගම සහ HDistance: 
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<?php 
$servername = "localhost"; 
$username = "root"; 
$password = ""; 
$dbname = "StudentDB"; 
// Create connection 
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); 
// Check connection 
if ($conn->connect_error) { 
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error); 
} 
$sql = "INSERT INTO StInfo (StNIC, Init, Surname, HDistance) 
VALUES ('200212312512', 'M.', 'Silva',4)"; 
if ($conn->query($sql) === TRUE) { 
 echo "New record created successfully"; 
} else { 
 echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error; 
} 
$conn->close(); 
?> 
$sql = "INSERT INTO StInfo (StNIC, Init, Surname, HDistance) 
VALUES ('200212312512', 'M.', 'Silva',4)"; 
if ($conn->query($sql) === TRUE) { 
 echo "New record created successfully"; 
} else { 
 echo "Error. Data could not be entered: " . $sql . "<br>" . $conn->error; 
} 
$conn->close(); 
?> 

 

වගුවකින්න දත්  ප්රදර්ශනය කිරීම. 

දත්  සමුදොතේ ගබඩො කර ඇති දත්  php භොවි තයන්න නැරඹිය හැකි ය. තමම අරමුණු සඳහො, SELECT 
ප්රකොශය භොවි  කරමින්න දත්  සමුදො වගුතවන්න දත්  ලබො ග  යුතු අ ර පසුව එය ප්රදර්ශනය කළ හැකිය: 

<html> 
<body> 
<?php 
$servername = "localhost"; 
$username = "root"; 
$password = ""; 
$dbname = "StudentDB"; 
// Create connection 
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); 
// Check connection 
if ($conn->connect_error) { 
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    die("Connection failed: " . $conn->connect_error); } 
$sql = "SELECT * FROM StInfo"; 
$result = $conn->query($sql); 
if ($result->num_rows > 0) { 
 // output data of each row 
    while($row = $result->fetch_assoc()) { 
 echo "NIC: " . $row["StNIC"]. " - Name: " . $row["Init"]. " " . $row["Surname"]. " Home Distance: 
".$row["HDistance"]. "<br/>"; } 
} else { 
 echo "0 results"; 
} 
$conn->close(); 
?></body></html> 

ඉහ  තක් තේ, එක් එක් දත්  තේළිය දත්  සමුදො වගුතවන්න ලබොතගන විචලය තේළියට පිටපත් කරනු 
ලැතබ්. තේළිතේ ගබඩො කර ඇති අගයන්න පසුව මුද්රණය තේ. 

දත්  යොවත්කොලීන කිරීම 

තම් වන විටත් වගුතේ ඇති දත්  යොවත්කොලීන කිරීතම් ප්රකොශය භොවි තයන්න php හි නව ත ොරතුරු සමඟ 
යොවත්කොලීන කළ හැකි ය. පවතින දත්  යොවත්කොලීන කිරීම සඳහො, එම දත්  පළමුව සේථොනග  කළ යුතු 
අ ර පසුව නව ත ොරතුරු සමඟ යොවත්කොලීන කළ හැකි ය. සොමොනයතයන්න වගුතේ ඇති දත්  තසොයො 
ගැනීමට ප්රොථමික යතුර භොවි  කරයි. පසුව ලබො ගත් තේළිතේ දත්  යොවත්කොලීන තේ: 

<html><body><?php 
$servername = "localhost"; 
$username = "root"; 
$password = ""; 
$dbname = "StudentDB"; 
// Create connection 
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); 
// Check connection 
if ($conn->connect_error) { 
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error); 
} 
$sql = "UPDATE StInfo SET Surname='Amarasinghe' WHERE StNIC='200242134212'"; 
if ($conn->query($sql) === TRUE) { 
 echo "Record updated successfully"; 
} else { 
 echo "Error updating record: " . $conn->error; 
} 
$conn->close(); 
?> 
</body> 
</html> 

ඉහ  උදොහරණතේ දී අපි  StNICහි අගය 200242134212 සහි  ශිෂයතයකු තසවීම සහ පසුව නව දත්  
සමඟ ශිෂයයොතේ වොසගම යොවත්කොලීන කරමු. 
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වගුවකින්න දත්  මැකීම. 

අපට තබොතහෝ විට වගුවලින්න දත්  සේි රවම ඉවත් කිරීමට අවශය වන අ ර මකො දැමීතම් ප්රකොශය මඟින්න 
තමම ක්රියොව phpහි සිදු කිරීමට ඉඩ ලබො තේ. වගුවලින්න දත්  මකො දැමීමට, අපි මුලින්නම දත්  අඩංගු තේළිය 
තසොයො ග  යුතු අ ර පසුව වගුතවන්න දත්  ඉවත් කළ යුතුය: 

<html><body><?php 

$servername = "localhost"; 
$username = "root"; 
$password = ""; 
$dbname = "StudentDB"; 
// Create connection 
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); 
// Check connection 
if ($conn->connect_error) { 
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error); 
} 
//We display all the data from the table here 
$sql = "SELECT * FROM StInfo"; 
$result = $conn->query($sql); 
if ($result->num_rows > 0) { 
 // output data of each row 
 while($row = $result->fetch_assoc()) { 
     echo "<tr><td>" . $row["StNIC"]. "</td><td>" . $row["Init"]. "</td><td>" . 
$row["Surname"]."</td><td>".$row["HDistance"]. "</td></tr>"; } 
} else { echo "0 results"; } 
$conn->close(); 
echo "</table>"; 
?> 
  
$StNIC = $_POST[‘st_Nic]; 
Ssql = DELETE FROM StInfo WHERE StNIC = $StNIC ; 
if ($conn->query($sql) === TRUE) { 
 echo "Record updated successfully"; 
} else { 
 echo "Error updating record: " . $conn->error; 
} 
$conn->close(); 
?> 
</body> 
</html> 
  

ඉහ  උදොහරණතේ දී ශිෂයයොතේ ජොතික හැඳුනුම්පත් අංකය ලබො දී දත්  තේළියක් තසොයො ගැනීමට ශිෂය 

වගුව තසොයනු ලබන අ ර පසුව දත්  මකො දැතමනු ඇ . 
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ිපුණ ො මට්ටම :10.8 තවේ අඩවියක් ප්රිේධ් කර නඩත්තු කරයි. 

ඉතගනුම්  ල : 

• ිර්මොණය කරන ලද තවබ් අඩවිය, පරිගණකය තුළ ප්රසිේධ් කරයි. 

• ිදහසේ තවබ් ප්රසිේධ් කිරීතම් අඩවි(free web hosting sites) හඳුනො ගියි. 

• සකසේ කරන ලද තවබ් අඩවිය, ිදහසේ තවබ් ප්රසිේධ් කිරීතම් අඩවියක ප්රසිේධ් 

කරයි. 

• තවබ් අඩවියක කොර්ය සොධ්නය තකතරහි බලපොන සොධ්ක විමර්ශනය කරයි. 

 

තවේ අඩවියක් ප්රිේධ් කර නඩත්තු කිරීම. 

තවේ අඩවියක්  ළ කිරීම (Publishing a web site) 

තේශීයව තවබ් අඩවියක් ප්රකොශයට පත්කිරීම, සංවර්ධ්කයොට (developer) තීරණය කළ හැකි අ ර, 

පරිශීලකයොතේ පැත්ත න්න තබොතහෝ තේවල් එයට ඇතුළත් තේ. ඔතබ් සංවිධ්ොනයට තහොඳ අන්න ර්ජොල 

සම්බන්නධ් ොවක් තිබීමට පහ  දෑ එයට ඇතුළත් විය යුතු ය. අන්න ර්ජොල තසේවො සපයන්නනකුතගන්න (ISP) 

සේීතික IP ලිපිනයක් ලබො තගන, රවුටරය ි සි පරිදි සකසො, තකතවි 80 හරහො ප්රවොහය (traffic) ඉදිරියට 

යො හැකි වීම, තකතවි 80 මඟින්න සන්නිතේදනය කිරීමට තවබ් තසේවොදොයකයට (server) ඉඩ දීමට 

වින්නතඩෝසේ ගිි පවුර (Firewall) විනයොසග  කිරීම ආදිය තේ. ඔතබ් පරිගණකතේ Apache තවබ් 

තසේවොදොයකය සකසො ග  හැකි අ ර, එවිට පරිගණකතයන්න තවබ් තසේවොදොයකය පරීක්ෂො කළ හැකි ය. සෑම 

තදයක්ම තහොඳින්න ක්රියොත්මක වන විට, ඔබ ිර්මොණය කර ඇති මුල් පිටුව (home page) සමඟ 

තසේවොදොයකතේ තපරිමි මුල් පිටුව (default home page) ප්රතිසේථොපනය කළ හැකි ය.  

තවබ් අඩවියක් පළ කිරීම, වෘත්තීය තවබ් අඩවි සත්කොරක (hosting) සමොගම් මඟින්න ද කළ හැකි ය. 

Godaddy යනු ජනප්රිය සත්කොරක සපයන්නතනකු වන අ ර තලෝකතේ එවැි සත්කොරක සමොගම් 

ගණනොවක් තිතබ්. එවැි සමොගම්වලින්න උදේ ලබො ගැනීතමන්න, තවබ් තසේවොදොයකය නඩත්තු කිරීතම් 

ගැටලුවලින්න සහනයක් ලැතබන අ ර, අඛණ්ඩ සම්බන්නධ් ොවක් සහතික කරමින්න, තවබ් අඩවිය සුරක්ි  

කරයි.  

තවේ අඩවියක් නඩත්තු කිරීම (Maintaining a website). 

තවබ් අඩවියක් සොර්ථක වීමට නම්, තවබ් අඩවිය ිරතුරු ව පවත්වොතගන යො යුතු ය. තවබ් අඩවිය ිරතුරු 

ව නඩත්තු කිරීතමන්න, තවබ් අඩවිය ිරතුරු ව නරඹන්නතනෝ සතුටු තවති. මක්ිසො ද යත් තවබ් අඩවිය 

මඟින්න ඔවුන්නට යොවත්කොලීන නැවුම් ත ොරතුරු ලබො දීම සහ ප්රතබෝධ්මත් පුවත් සැපයීම ිසොය. මීට 

අම රව, ඔබතේ තවබ් අඩවිය ිරන්න රතයන්න නඩත්තු කිරීතමන්න තවබ් අඩවිතේ සියලු තකොටසේ 

ක්රියොකොරීව පවතින අ ර සබැඳි සහ පිටු තනොකඩවො පවත්වො තගන යයි.  

තවබ් අඩවියක් ිරතුරු ව නඩත්තු කිරීතම් දී, තවබ් අඩවිතේ සැලසුම්ග  උපසේථයක් (scheduled backup) 

 බො ග  යුතු අ ර, එමඟින්න තවබ් අඩවිතේ නව ම පිටප ක්, උපසේථයක් තලස  මො ළඟ ඇති බව  හවුරු 

කරයි. එමඟින්න තවබ් අඩවිය අහිමි වීම/ නැති වීම වළක්වයි. තවබ් අඩවිය ිසි තලස නඩත්තු කිරීතමන්න, 

තවබ් අඩවියට අනවසර ඇතුළු වීම් වළක්වො ග  හැකි අ ර ඒ තුළින්න තවබ් අඩවිය වඩොත් ආරක්ි  ව 

පවත්වො ග  හැකි ය. අනවසර තවබ් අඩවිවලට පිවිසීමට නරඹන්නතනෝ/ පරිශීලකතයෝ කැමති තනොතේ. 

තවබ් අඩවියක් ි ර්මොණය කිරීම සඳහො භොවි  කරන මෘදුකොංග, තබොතහෝ විට පේධ්තිතේ තදෝෂයන්න ි වැරදි 

කළ නව ම ි කුතු (latest release) සමඟින්න යොවත්කොලීන කර,  වත් තබොතහෝ ආරක්ෂණ පියවර සමඟින්න 
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පැමිණ ඇ . එවැි ිකුතුවකින්න සෑම විටම ඔතබ් මෘදුකොංගය යොවත්කොලීන කර  බො ගැනීමට වගබලො 

ගන්නන. අවසොන වශතයන්න සලකො බැලිය යුතු තේ වන්නතන්න ඔතබ් තවබ් අඩවිතේ සංඛයොතල්ඛන (statistics) 

එක් රැසේ කිරීම යි. තමය තවබ් අඩවිතේ ිශේචි  නරඹන්නනන්න/ පරිශීලකයන්න සංඛයොව හඳුනො ගැනීමට සහ 

පරිශීලකයන්න අ ර තවබ් අඩවිය ජනප්රිය වන්නතන්න තකතසේ ද? යන්නන ිර්ණය කර ගැනීමට උපකොරී වනු 

ඇ .  

PHP ආකෘති හැසිරවීතම් ක්රියොකොරකම 
1. සරල අංකයක් ලියන්නන - PHP හි අනුමොන ක්රීඩොව. සේක්රිේ් එක 1 සහ 100 අ ර අහඹු අංකයක් ගැන 
සිතිය යුතු ය, ඉන්නපසු පරිශීලකයොට එම සංඛයොව අනුමොන කිරීමට අවසේථො පහක් ලබො තදන්නන. එක් එක් 
අනුමොනය සඳහො, අනුමොන කළ අංකය ඉ ො අඩු ද, ඉ ො වැඩි ද, ිවැරදි ද යන්නන සේක්රිේ් මඟින්න වොර් ො 
කළ යුතු ය. (ඉඟිය: 1 සහ 100 අ ර අහඹු සංඛයොවක් ජනනය කිරීමට සසම්භොවී (1, 100) භොවි  කරන්නන.) 
 
2.ඇමසන්න තවළඳසැල් තුතනන්න එකක් ත ෝරො ගැනීමට පරිශීලකයොට ඉඩ සලසන තපෝරමයක් තපන්නවන 
php පිටප ක් සොදන්නන - amazon.com, amazon.ca, සහ amazon.co.uk - ඉන්නපසු පරිශීලකයොතේ 
තත්රීම ම  පදනම්ව අදොළ ගබඩොවට පිවිතසන්නන. 
 
3. ශරීර සේකන්නධ් දර්ශකතේ (BMI) අගය ම  පදනම්ව පරිශීලකයොතේ තසෞඛය සඳහො තයෝජනො ප්රදර්ශනය 
කිරීමට php පිටප ක් ිර්මොණය කරන්නන. සූත්රය BMI = kg / m2 වන අ ර කිතලෝග්රෑම් යනු 
පුේගලතයකුතේ බර කිතලෝග්රෑම් එකක් වන අ ර m2 ඔවුන්නතේ උස වර්ග මීටරවලින්න තේ. 
 
අඩු බර - <18.5 
සොමොනය - 18.5 - 24.9 
අධික බර - 25 - 29.9 
 රබොරු - 30 - 34.9 
අතිශයින්නම  රබොරු - 35 < 
 
උස මැනීම (cm, m, inch) විය හැකි ය. 
 

 
 
 

4. ළමුන්නතේ කලොභවන සඳහො තවබ් පිටුවක් සැලසුම් කරන්නන. තමම තවබ් පිටුවට පිටු තදකක් ඇ . 
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පළමුවන පිටුතේ ළමයින්නට ඔවුන්නතේ චිත්ර, දරුවොතේ නම, පොසල සහ ඔවුන්නතේ චිත්ර ඇඳීම පිළිබඳ කුඩො 
විසේ රයක් උඩුග  කිරීමට ඉඩ තදයි. ඔවුන්න තමම ත ොරතුරු ඉදිරිපත් කළ පසු තදවන පිටුවට හරවො යවන 
අ ර එමඟින්න ළමුන්නතේ නම, පොසතල් නම සහ විසේ රය පහ  පරිදි දැක්විය යුතු ය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. රටවල්වල ජනගහන අනුපිළිතවල අනුව ඒවො ප්රදර්ශනය කිරීම සඳහො පිටප ක් සොදන්නන. රත් නම සහ 
ජනගහනතේ ප්රමොණය ඇතුළත් කිරීමට පරිශීලකයොතගන්න ඉල්ලො සිටින්නන. රටවල් පහක් සඳහො එකින්න එක 
තමම ත ොරතුරු ඇතුළත් කිරීමට පරිශීලකයොට ඉඩ තදන්නන. ගණනය පහක් වූ පසු දර්ශන අනුපිළිතවල 
ත ෝරො ගැනීමට පරිශීලකයොතගන්න ඉල්ලො සිටින්නන. ඔවුන්න නැගී එන සංදර්ශකය ත ෝරො ගන්නතන්න නම්, 
ඔවුන්නතේ ජනගහනතේ අවතරෝහණ අනුපිළිතවලින්න රටවල නම තවනත් අවතරෝහණ අනුපිළිතවලකි. 
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විදුත් වොණිජයය (E-Commerce) 

 
ිපුණ ොව  12 :  රඟකොරී තවළඳ ලට සහ වයො ොරික සංවිධ්ොනවලට, ත ොරතුරු හො   සන්නිතේදන 

 ොක්ෂණය තයදිය හැකි අයුරු ගතේෂණය කරයි.  

 
ිපුණ ො  මට්ටම 12.1   : තවළඳ තලෝකය තුළ ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන  ොක්ෂණතේ  භූමිකොව 

   ගතේෂණය කරයි. 
 
ඉතගනුම්  ල : 

• අංකි  ආර්ිකය ිර්වචනය කරයි. 

• අංකි  ආර්ිකතේ නව වොණිජය ක්රම ලැයිසේතු ග  කර පැහැදිලි කරයි. 

• සෘජු සොම්ප්රදොයික තවළඳ සංවිධ්ොන, මොර්ගග  තවළඳ සංවිධ්ොන හො ඉහ  ක්රම තදක 

ම භොවි  තනොවන සංවිධ්ොන සංකල්පයන්න හඳුනො ගියි. 

• ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන  ොක්ෂණය හො වයොපොර ක්රියොකොරකම් අ ර සම්බන්නධ්ය 

විසේ ර කරයි. 

ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන  ොක්ෂණය, වයො ොරය සහ  රගකොරිත්වය 
(ICT, Business and Competitiveness) 
 

4. 1 නවීන වයො ොරවල ත ොරතුරු සන්නිතේදන  ොක්ෂණතේ කොර්ය ොරය. 
ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන  ොක්ෂණ (ICT) හො වයොපොර අ ර ඇති සම්බන්නධ් ොව වර්ධ්නය තවමින්න පවතී. 

දශක කිහිපයක් තුළ සිටම වයොපොරයන්න සොර්ථක කර ගැනීම සඳහො ප්රධ්ොන පහසුකම් සපයමින්න ත ොරතුරු 

සන්නිතේදන  ොක්ෂණය සිය කොර්යභොරය ඉටු කර ඇ . තවනත් වචනවලින්න කිවතහොත්, ත ොරතුරු 

 ොක්ෂණය මඟින්න විවිධ්ොකොර වයොපොරික ගැටලු සඳහො විසඳුම් සපයයි. එනම්, විතශේෂතයන්න ම වයොපොර 

ක්රියොවලිතේ අකොර්යක්ෂම ො, ඵලදොයි ො හිඟකම, අභිතයෝගොත්මක වයොපොර  රගකොරීත්වය, 

අකොර්යක්ෂම වයොපොරික ආකෘති, ගනුතදනුකරුවන්නතේ අතේක්ෂොවන්න වැඩි කිරීම, පුළුල් තවතළඳතපොළ 

කරො ළඟො වීමට ඇති තනොහැකියොව ආදිය යි. දශක කිහිපයකට තපර සමොගම්වල අත්යුරු වයොපොරික 

ක්රියොවලීන්න පරිගණකග  කිරීතමහි දී ත ොරතුරු සන්නිතේදන  ොක්ෂණය සොර්ථකව තයදවිණි. එ ැන්න 

පටන්න සෑම වසරක දීම වයොපොරයන්නතේ සොර්ථකත්වය සඳහො ත ොරතුරු සන්නිතේදන  ොක්ෂණය දිගටම 

පවත්වො තගන යන අ ර, වර් මොනතේ කිසිදු රොජය තහෝ තපෞේගලික තහෝ සංවිධ්ොනයකට ත ොරතුරු 

 ොක්ෂණතයන්න ත ොරව වයොපොර සොර්ථකත්වය ගැන සිතිය තනොහැකි ය.  

 

4. 1. 1 අංකි  ආර්ිකය (Digital Economy) 

අංකි  ආර්ිකය යනු ඩිජිටල් පරිගණක  ොක්ෂණය පදනම් කරගත් ආර්ිකයකි. තවනත් වචනවලින්න 

කිවතහොත්, ඩිජිටල් ආර්ිකයක ආර්ික ක්රියොකොරකම් ඩිජිටල් මොධ්ය හරහො සිදු තේ. තබොතහෝ රටවල 

ආර්ික දැන්න ඩිජිටල් ආර්ිකය බවට පත් වී තිතබ්. දැන්න මිිසුන්න දිනප ො පුවත්පත් කියවන ආකොරය ගැන 

සි ො බලන්නන. ශ්රී ලංකොතේ තබොතහෝ පුේගලතයෝ, විතශේෂතයන්න  රුණ පරම්පරොව මුද්රි  පුවත්පත් මිලදී 

තනොගිති. ඒ තවනුවට ඔවුහු අන්න ර්ජොලය ඔසේතසේ පුවත්පත් කියව යි. එපමණක් තනොව ඔවුන්න කියවන 

ලිපි සඳහො ක්ෂණික ප්රතිචොර දැක්වීම, සමොජ මොධ්ය ඔසේතසේ  ම මිතුරන්න සමඟ හුවමොරු කර ගිමින්න ඔවුන්න 

ම  පදනම් සොකච්ඡොවන්න පැවැත්වීම, . . . ආදිය තේ. ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන  ොක්ෂණය දියුණු 

කිරීතමහි ප්රතිඵලයක් වශතයන්න තමය ඉ ො වැදගත් සංවර්ධ්න ක්රියොවලියකි. එනම්, ත ොරතුරු සන්නිතේදන 

 ොක්ෂණය දියුණු කිරීම මඟින්න ඩිජිටල් ආකොරතේ ආර්ික කටයුතුවල ියැළීමට මිිසුන්නට තේදිකොවක් 

ිර්මොණය කර තිතබ්. ිදසුනක් තලස, අන්න ර්ජොලය ඔසේතසේ මිිසේසු ේවිමොන හො ත්රිමොණ ආකෘති 
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දෘශයයන්න පරීක්ෂො කර බැලීතමන්න ිෂේපොදන තසොයමින්න ඩිජිටල් තහෝ අතනකුත් අ ථය  මුදල් භොවි තයන්න 

තගවීම් සිදු කරමින්න අන්න ර්ජොලය ඔසේතසේ භොණ්ඩ මිලදී ගැනීම සිදු කරති.  වත් උදොහරණයක් තලස 

ශිෂයයකුට ඔවුන්නතේ අධ්යොපනයට සහොය දැක්වීම සඳහො අර්ධ් කොලීන රැකියොවක් තලස තවනත් භොෂො 

පරිවර් න රැකියො මොර්ගයන්න වැි තවනත් රටවල සංවිධ්ොන විසින්න ලබො තදන තකටි කොලීන රැකියො අවසේථො 

ලබො ග  හැකි ය. තම් අනුව, ඩිජිටල් ආර්ිකය තුළ සිදුවන භොණ්ඩ හො තසේවො ිෂේපොදනය, තබදො හැරීම හො 

පරිතභෝජනය යනොදිය ත ොරතුරු සන්නිතේදන  ොක්ෂණ දියුණුව සමඟ සැලකිය යුතු තලස, තලෝක 

ආර්ිකය ඩිජිටල් ආර්ිකයක් බවට පරිවර් නය තවමින්න පවතී.  

 

විතශේෂතයන්නම තමම පරිවර් නය මඟින්න සිදු වී ඇත්තත් කුමන දියුණුවක් ද? එය අන්න ර්ජොල  ොක්ෂණයයි. 

අන්න ර්ජොල  ොක්ෂණය, විතශේෂතයන්න Web 2. 0  ොක්ෂණය සමඟින්න, ිෂේපොදන නොමොවලි, රූපවොහිනී සහ 

ගුවන්න විදුලි වැඩසටහන්න, වීඩිතයෝ දර්ශන, සංගී ය, තපොත්, සඟරො, පුවත්පත් ලිපි, මෘදුකොංග සහ  වත් 

තබොතහෝ ඩිජිටල් ිෂේපොදන තපළක් තබදො හැරීම සහ මිල දී ගැනීම දැක ග  හැකි ය. අන්න ර්ජොල 

 ොක්ෂණය මඟින්න විකල්ප අංකි  ආකොරතයන්න තගවීතම් ක්රම ඉහළින්න  ැබීම තහේතුතවන්න, ගුේ  මුදල්1 

(cryptocurrencie) වැි අ ථය  මුදල් භොවි තයන්න තවතළන්නතදෝ හො පොරිතභෝගිකතයෝ තගවීම් සිදු කරති. 

අන්න ර්ජොල  ොක්ෂණයට  ව දුරටත් මිිසුන්න සමඟ මිිසුන්න සම්බන්නධ් කර ගැනීමටත්, මිිසුන්න සමඟ 

තේවල් (things) තමන්න ම, තේවල් සමඟ තේවල් ද සම්බන්නධ් කිරීමටත් තම් වන විට හැකි වී තිතබ්. 

උදොහරණයක් වශතයන්න, තරදි තසෝදන යන්නත්රය සහ ශී කරණ වැි ගෘහ උපකරණ, පොරිතභෝගිකතයෝ සහ 

අතනකුත් උපකරණ (සහ පේධ්ති) සමඟින්න අන්න ර්ජොලය ඔසේතසේ සම්බන්නධ් කර ග  හැකි පරිදි සේථොපනය 

කර ඇති ක්ුද්ර පොලක සහ ජොලකරණ හැකියොවන්නතගන්න සමන්නවි  තේ. තලොව පුරො සංවිධ්ොන හො ජන ොව 

අ ර භූතගෝලීය, සමොජීය සහ සංසේකෘතික දුර අඩු කිරීමට අන්න ර්ජොල පහසුකම් මගින්න දියුණු කළ හැකි 

තමම හැකියොවන්න තලෝකය පුරො එක් තගෝලීය ගමක් බවට පත් කර ඇ . අප තගෝලීයකරණය තලස 

හඳුන්නවන්නතන්න තමය යි.  

 

4. 1. 2 ත ොරතුරු  ොක්ෂණය හො වය ොර  රිවර් නය 

ත ොරතුරු සන්නිතේදන  ොක්ෂණය, නවීන වයොපොරික සොර්ථකත්වතේ ප්රධ්ොන ම සැපයුම්කරුවො බවට 

සංවිධ්ොනයන්නහි ක්රියොකොරිත්වය මඟින්න පරිවර් නය කරයි. විතශේෂතයන්නම ජංගම සහ අතත් තගනයො හැකි 

උපකරණ භොවි  කරන අය වැඩි වැඩිතයන්න අන්න ර්ජොලය භොවි  කරන අ ර, සමොජ ජොලයන්න  ව  වත් 

භොවි  කිරීම මඟින්න, ඒ හො සමොන ව ම සංවිධ්ොන සඳහො තවතළඳතපොළ තුළ අභිතයෝග සහ අවසේථොවන්න ලබො 

දී ඇ . භොණ්ඩ හො තසේවො පිළිබඳ ව අන්න ර්ජොලය හරහො වැඩි පිරිසකතේ ත ොරතුරු ිරොවරණය වන විට, 

ගනුතදනුකරුවන්න තලස ඔවුන්නතේ අතේක්ෂො ශීඝ්රතයන්න ඉහළ යයි. අතනක් අ ට, භූතගෝලීය බොධ්කවලින්න 

මිදීම ිසො තගෝලීයකරණය තහේතුතවන්න සංවිධ්ොන අ ර වයපොරික  රගයක් ද, අන්න ර්ජොතික තවළඳතපොළ 

තුළ අඩු වියදම් ආතේශක භොණ්ඩ හො තලෝක ම්ටතම්  ොක්ෂණයන්න සහි  ිෂේපොදන සිදු වීමට ඉඩ ඇ . 

තකතසේ තව ත්, අංකි  ආර්ිකය තුළ ඇති වන අභිතයෝගයන්නට මුහුණ තදමින්න වඩොත් ඵලදොයී තලස 

ත ොරතුරු සන්නිතේදන  ොක්ෂණ උපතයෝගි ො භොවි  කිරීමට ප්රඥොවන්න  ආය න  මොම පරිවර් නය 

තේ.  

වයොපොර පරිවර් නය කිරීම සඳහො ප්රධ්ොන වශතයන්න තයොදො ගනු ලබන ත ොරතුරු සන්නිතේදන  ොක්ෂණ 

පොදක තමවලම ත ොරතුරු පේධ්තිය යි.  රගකොරී වොසි ලබො ගැනීම සඳහො ක්රතමෝපොයොත්මක ව ත ොරතුරු 

හුවමොරු කිරීතම් ක්රමතේදයන්න භොවි  කරයි. එනම්, තවළඳතපොල තුළ  රඟකරුවන්නට වඩො තහොඳ 

ක්රියොකොරිත්වයක් තපන්නවීමට වයොපොරික ක්රතමෝපොයයන්න සංවිධ්ොනය කිරීම සඳහො සංවිධ්ොන ත ොරතුරු 

 
1
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පේධ්ති උපතයෝගී කර ගියි. ත ොරතුරු  ොක්ෂණය පදනම් වූ ත ොරතුරු පේධ්තියක් වයොපොර ත ොරතුරු 

රැසේ කිරීම, ගබඩො කිරීම හො තබදොහැරීම සඳහො තයොදො ගනු ලබන අ ර, ඒවොතේ ප්රධ්ොන පොර්ශේවකරුතවෝ 

(කළමනොකරුවන්න, සැපයුම්කරුවන්න සහ ගනුතදනුකරුවන්න වැි) බරප ල තීරණ ගැනීම සඳහො 

ප්රතයෝජනවත් ත ොරතුරු ලබො ගැනීමට හැකි වන පරිදි පරිගණක  ොක්ෂණය භොවි  කරති. විතශේෂතයන්න, 

ත ොරතුරු  ොක්ෂණික පේධ්ති අංකි  සංවිධ්ොන බවට පත් වීමට සංවිධ්ොනවලට උපකොර කරයි. අංකි  ජොල 

හරහො වයපොර ප්රධ්ොන ක්රියොවලීන්න ඉෂේට කරනු ලබන අ ර, ප්රධ්ොන වයපොර සම්බන්නධ් ො අංකි  ව සක්රිය 

කිරීමට මැදිහත් වීම සහ, ප්රධ්ොන වයොපොර වත්කම් අංකි  තලස කළමනොකරණය2 කිරීම සිදු තේ. 

උදොහරණයක් තලස, සේථොනග  කිරීම් සහ පොලනය කිරීම් ිතයෝග තමන්න ම ඉතලක්තරෝික 

සැපයුම්කරුවන්න සමඟ සම්බන්නධ් ො පවත්වොතගන යොම ිෂේපොදන ත ොරතුරු කොල සටහන්න සහ විදුත් 

දත්  හුවමොරුව (EDI) හරහො ත ොරතුරු හුවමොරු කර ගැනීම සඳහො ත ොරතුරු පේධ්ති උපකොර ලබො තදයි.  

සොම්ප්රදොයික වයොපොර ආකෘති සඳහො විකල්පයක් තලස ත ොරතුරු සන්නිතේදන  ොක්ෂණතයන්න සපිරි නව 

වයොපොර ආකෘති බවට අංකි  සමොගම් පරිවර් නය වී ඇ . වයොපොර ආකෘතියක් යනු වයොපොරයක් කිරීතම් 

විතශේි  ක්රමයකි. ශුේධ් brick සංවිධ්ොනයක(Pure brick organizations), සොමොනයතයන්න තභෞතික 

ිෂේපොදන මොර්ග අපග ව (offline) තවළඳොම් කරන අ ර සොම්ප්රදොයික වයපොර ආකෘතිය අනුගමනය කරනු 

ලබන්නතන්න ගනුතදනුකරුවන්නට සොේපු සවොරි යොම, විකුණුම් කොර්ය මණ්ඩලය සමඟ ක ො කිරීම, විකුණුම් 

කවුන්නටර්වල දී ඇණවුම් කිරීම,  මුදලින්න තගවීම් සිදු කිරීම  (කිසියම් ණය කොලයක් ලබො තදන ආය ික 

ගනුතදනුකරුවන්නට තනොතේ), ගබඩොව තව  ඉන්නතවොයිසිය ඉදිරිපත් කිරීම, අයි ම එකතු කිරීම සහ ඉවත් 

වීම ආදිය තලස යි.  තකතසේ තව ත්, ත ොරතුරු සන්නිතේදන  ොක්ෂණ දියුණුවත් සමඟ, යම් සංවිධ්ොනයක් 

ශුේධ් ක්ලික් සංවිධ්ොනයක් (Pure click organizations)  බවට එනම් brick and click ආකොරතේ 

සංවිධ්ොනයක් තලස  රගකොරී වොසි ලබො ගැනීමට උපක්රමශීලී ව උපකොරී වන නවීන වයපොර ආකෘති 

සමඟින්න තවනසේ කළ හැකි ය. ිදසුනක් වශතයන්න, තබොතහෝ නවීන රක්ෂණ සමොගම් සහ බැංකු, 

අන්න ර්ජොලය භොවි  කරන නවය වයොපොර ආකෘති සමඟ brick and click සංවිධ්ොන බවට පත්ව ඇ . එයින්න 

අදහසේ වන්නතන්න සොම්ප්රදොයික මොර්ගඅපග  වයොපොරික සංඝටනයට අම ර ව එවැි සංවිධ්ොනයන්නට 

අන්න ර්ජොල වයොපොර අංගයන්න ද හඳුන්නවො දීමයි. ිදසුනක් වශතයන්න, තමෝටර් රථ රක්ෂණය හිමිකම් 

සම්බන්නධ්තයන්න, ගත් කළ පොරම්පරික තමෝටර් රථ රක්ෂණ ආකෘතිය හැරුණු විට ඇ ැම් රක්ෂණ සමොගම් 

විසින්න සිදු කරනු ලබන, අදොළ රියැදුරුට දූරකථන ඇමතුමක් ඔසේතසේ ඇමතුම් මධ්යසේථොනයට සම්බන්නධ් වී 

අවශය ලිපි තල්ඛන හො ඡොයොරූප ජංගම තයදුම හරහො උඩුග  කර  හවුරු කිරීතම් ක්රියොවලිතයන්න 3අනතුරු 

ව සේථොනය හැර යොමට හැකි ය.  

නව වයොපොර ආකෘති සඳහො  වත් තහොඳ උදොහරණ වන්නතන්න ප්රතිවිකුණුම් තවන්නතේසි, කණ්ඩොයම් මිලදී 

ගැනීම් සහ ඉ-තවළඳතපොල සේථොන යි. ප්රතිවිකුණුම් තවන්නතේසිවල දී, ගැනුම්කරුතේ සහ විකුණුම්කරුතේ 

සොම්ප්රදොයික භූමිකොව ආපසු හරවනු ලැතබ්. ගැනුම්කරුවන්න භොණ්ඩ මිල දී ගැනීම සඳහො ලංසු සටහන්න කළ 

යුතු ය,  ප්රතිවිකුණුම් තවන්නතේසිතේ දී විකුණුම්කරුවන්න  රඟකොරිත්වතේ තයතදන භොණ්ඩයක් තහෝ තසේවො 

සඳහො ලංසු සලකො  රඟකොරී තලස එක් ගැනුම්කරුවකුට4 විකුණනු ලැතබ්. අතනක් අ ට කණ්ඩොයම් මිලදී 

ගැනීම සඳහො පරිමොණ ආර්ිකයන්න උපතයෝගී කර ගැතන්න. විකුණුම් මිල විශොල වුවතහොත් අතලවිකරුවකුට 

ියම කළ මිලට වඩො අඩු මිලට  භොණ්ඩ ප්රමොණොත්මක ව ඉහළ නංවො ලබො තගන ලොභ ලබො ග  හැකි ය. 

කණ්ඩොයම් මිල දී ගැනීම්වල දී පුේගලයන්න කිහිප තදතනකුතගන්න ඇණවුම් ලබො ගැනීතමන්න, ඒවො එක්  

ඇණවුමකට එකතු කිරීම (ගැනුම්කරුවන්න කණ්ඩොයමක් එක් ඇණවුමක් තලස) සහ එම ඇණවුම ඉටු 

 
2 ව්ැඩි විස්තර සඳහා වලෝඩන් සහ වලෝඩන් (12E වහෝ ඊට පසු) විසින් කළමණාකරණ වතාරතුරු පද්ධති පරිච්වේද 

01කියව්න්න 
3
 Sri Lanka Fairfirst Insurance හි Click2Claim පිළිබඳ කියව්න්න 

4
 ව්ැඩි විස්තර සඳහා වමම https://www.youtube.com/watch?v=vdqPHgGKgjU දෘෂ්යකය  නරඔන්න 
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කිරීමට කැමැත්ත න්න සිටින විකුණන්නනොට තයොමු කිරීම සිදු කරයි. විදුත් තවළඳතපොළ සේථොන යනු 

ගැනුම්කරුවන්නට සහ විකුණුම්කරුවන්නට හමු විය හැකි අ ථය තේදිකොවකි (අන්න ර්ජොල තේදිකො). එවැි 

ඉ-තවළඳතපොල සේථොනවල විකුණුම්කරුවන්නට අ ථය තවළඳසැල් විවෘ  කළ හැකි අ ර, ගැනුම්කරුවන්නට 

භොණ්ඩ තසොයො අන්න ර්ජොලය5 හරහො මිලදී ගැනීම සිදු කළ හැකි ය. සැලකිය යුතු තලසම, තමම වයොපොර 

ආකෘති තුන සොර්ථක ව භොවි  කරනු ලබන්නතන්න ශුේධ් ක්ලික් සංවිධ්ොනවලින්න වන අ ර, අන්න ර්ජොලය තුළ 

සම්පූර්ණතයන්නම පැවතිි. එවැි සංවිධ්ොන සඳහො තභෞතික භූමියක් තනොමැති අ ර ඔවුන්න මොර්ග අපග  

වයොපොරික කටයුතුවල තනොතයතේ. මනොව සැකසූ සන්නිතේදනය, තගවීම් සහ තබදොහැරීතම් යටි ල 

පහසුකම් සහි ව (ත ොරතුරු  ොක්ෂණයට සේතුතිවන්න ව) ශුේධ් ක්ලික් සංවිධ්ොනයක අයිතිය විසින්න ිවැරදි 

පොරිතභෝගිකයොට ගුණොත්මක භොවතයන්න යුතු ිවැරදි භොණ්ඩය ියමි  තවලොවට ලබො තදන බවට වගබලො 

ග  යුතු ය.  

4. 1. 3 වයො ොර කටයුතු සඳහො ත ොරතුරු සන්නිතේදන  ොක්ෂණ තයදවුම්.  

වයොපොරයන්නහි  ICT තයදවුම් විවිධ්ොකොර තේ. එක් පැත් කින්න, ඒවො තසෞඛය, අධ්යොපන, කෘිකර්මොන්න ය, 

බැංකුකරණය සහ සත්කොර තසේවො වැි විවිධ් කර්මොන්න  හො බැතඳේ.  අතනක් අ ට, ගිණුම්කරණය, මොනව 

සම්පත් කළමනොකරණය, ිෂේපොදනය, අතලවිය හො අතලවිකරණය වැි වයොපොරික කටයුතු සමඟ විය 

හැකි ය. ඊට අම රව, සැපයුම් දොම කළමනොකරණය (SCM), පොරිතභෝගික සම්බන්නධ් ො කළමනොකරණය 

(CRM) සහ වයොපොරික සන්නිතේදනයට අදොළව තපොදු සන්නිතේදන  ොක්ෂණ තයදුම් ද ඇ . තකතසේ 

තව ත්, ත ොරතුරු පේධ්තියක් තගොඩනැගීම සඳහො ත ොරතුරු සන්නිතේදන  ොක්ෂණ තයදුම් සම්බන්නධ් 

වීතමන්න දත්  ප්රතයෝජනවත් ත ොරතුරු බවට පරිවර් නය කිරීම සඳහො උපකොරී වන අ ර එමඟින්න යම් 

වයොපොර ක්රියොවලියක් කොර්යක්ෂමව සහ ඵලදොයීව කළමනොකරණය කිරීමට උපකොරී තේ.  ව ද, ඉදිරියට 

ගමන්න කරන සොර්ව ද්රවය අන්න ර්ජොලය (IoT) සහ ජංගම පරිගණක  ොක්ෂණය තමන්න ම සුහුරු දූරකථන 

භොවි යන්න ඔසේතසේ බහුලව භොවි  වන සුහුරු පේධ්ති මඟින්න තබොතහෝ කර්මොන්න  සඳහො ඉහ  සඳහන්න කරුනු 

අනුබල දක්වයි. ිදසුනක් වශතයන්න, සුහුරු පන්නති කොමර, සුහුරු තසෞඛය පේධ්තින්න සහ සුහුරු 

කෘිකොර්මික පේධ්ති සැලකිය හැකි ය. විවිධ් කර්මොන්න යන්නහි විවිධ් අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහො පුළුල් 

වශතයන්න එවැි  ොක්ෂණයන්න භොවි  කරයි.  

වයොපොර කටයුතුවල දී ත ොරතුරු  ොක්ෂණය භොවි  ය සම්බන්නධ්තයන්න ත ොරතුරු පේධ්ති පුළුල් තලස වර්ග 

තදකකට වර්ගීකරණය කළ හැකි ය. එනම් ගනුතදනු සැකසීම සහ තීරණ සහොය තලසයි. උදොහරණයක් 

තලස, සුපිරි තවළඳසැලක තවළඳොමක් යනු ගනුතදනුවක් තේ. ඒ හො සමොනව, නව ත ොග තබදොහැරීම, නව 

තසේවකයකු බඳවො ගැනීම, ගනුතදනුකරුවකු විසින්න ATM යන්නත්රයකින්න මුදල් ආපසු ගැනීම, 

පුසේ කොලයකින්න ණයට තපො ක් ගැනීම හො කර්මොන්න  ශොලොවක නව අයි මයන්න ිෂේපොදනය ගනුතදනු 

සඳහො උදොහරණ තේ. වයොපොරයක අනොග ය සඳහො එවැි ගනුතදනු වොර් ො කිරීමට සැම වයොපොරයකටම 

ත ොරතුරු පේධ්ති අවශය තේ. සොමොනයතයන්න, ගනුතදනු කිරීතම් කටයුතුවල දී එම ගනුතදනුවලට අනුකූලව 

කටයුතු කිරීම සඳහො ගනුතදනු සැකසුම් පේධ්ති උපකොරී තේ. අතනක් අ ට, කළමනොකරුවන්නට තීරණ 

ගැනීමට ත ොරතුරු පේධ්ති උපකොරී තේ. ිදසුනක් වශතයන්න, දවස අවසොනතේ දී, සමහර 

කළමනොකරුවන්නට අමුද්රවය ඇණවුම් කිරීමට අවශය ද? නැති ද? යන්නන තීරණය කිරීම සඳහො අමුද්රවය 

තකොපමණ ත ොග ප්රමොණයක් තිතබ් දැයි දැන සිටිය යුතු ය.  වත් කළමනොකරුවන්න කණ්ඩොයමකට විවිධ් 

තවළඳතපොළ  ත්ත්වයන්න අනුව අතලවිකරණ රටොවන්න අනුකරණය කරමින්න ඉදිරි වසර තුළ අතලවිය 

පිළිබඳව අනොවැකි පළ කිරීමට අවශය විය හැකි ය. තබොතහෝ තජයෂේඨ කළමනොකරුවන්නට ඉදිරි වසර තදක 

සඳහො ක්රතමෝපොයයන්න සකසේ කිරීමට සංවිධ්ොනය තුළ සමසේ  තසෞඛයය දැන ගැනීමට අවශය වනු ඇ . තම් 
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සඳහො ආය න තුළ කළමනොකරණ ත ොරතුරු පේධ්ති(MIS), තීරණ සහොය පේධ්ති(DSS) සහ විධ්ොයක 

ආධ්ොරක පේධ්ති(ESS) භොවි  කරයි. සෑම වයපොර කටයුත් කටම අනනය අරමුණු සහ ලක්ෂණ සහි  

ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන හැකියො ඇති ත ොරතුරු පේධ්ති භොවි  කරනු ලැතබ්.  

● ගිණුම්කරණය: වයපොරික ශබ්දතකෝෂයට අනුව ගිණුම්කරණය යනු ප්රොතයෝගිකත්වය හො දැනුතම් 
මුලිකත්වය අනුව ක්රමතේදයන්නට අනුකූලව ගනුතදනු වොර් ො කිරීම, මූලය වොර් ො  බො ගැනීම, අභයයන්න ර 
විගණනය කිරීම, මූලය ත ොරතුරු විශේතල්ෂණය කිරීම හො කළමනොකරණයට වොර් ො කිරීම සහ බදුකරණය 
පිළිබඳ උපතදසේ ලබො දීම යි. එබැවින්න, එය සංවිධ්ොනයක ආදොයම්, වියදම්, වත්කම් සහ වගකීම් සමඟ 
ක්රමොනුකූල කටයුතු කිරීතම් ක්රියොවලියකි. ිදසුනක් වශතයන්න, යම් කොල පරිච්තේදයක් තුළ ආදොයම් සහ 
වියදම් සම්බන්නධ් ව වොර් ො කිරීම සහ එම කොලය තුළ මුළු ලොභය තහෝ අලොභය ගණනය කිරීම ද උපකොරී 
තේ. ගිණුම්කරණ ත ොරතුරු පේධ්ති, ත ොරතුරු සන්නිතේදන  ොක්ෂණතේ(ICT) ආධ්ොරතයන්න විවිධ් ගිණුම් 
කටයුතු ක්රියොත්මක කරයි. උදොහරණයක් තලස තගවිය යුතු ගිණුම් පොලනය කිරීම ගිණුම් 
තදපොර් තම්න්නතුතේ ක්රියොකොරිත්වයකි. සමොගමට සපයනු ලබන අමු ද්රවය වැි භොණ්ඩ සඳහො 
සැපයුම්කරුවන්න තව  තගවීම් කටයුතු හැසිරවීම සිදු කරනු ඇ . සැපයුම්කරුවන්න තවතින්න මිලදී ගත් 
ඇණවුම් වොර් ො පිළිපැදීමට, ස ය වශතයන්නම ලැබුණු භොණ්ඩ සඳහො වූ භොණ්ඩ ව්තටෝරු(Inventry) 
වොර් ො  ැබීමට(මිල දී ගැනීතම් ිතයෝග අනුව) සහ සැපයුම්කරුවන්නතගන්න ලැබුණු කුවි ොන්නසි 
ඇණවුම්වලට අනුකූලව මිල දී ගැනීම අවසන්න කිරීමට ත ොරතුරු පේධ්තිය උපකොර කරයි. මිල දී ගැනීතම් 
ඇණවුම් විසේ ර, ඉන්නතවන්නටරි වොර් ො සහ කුවි ොන්නසි පිළිබඳ විසේ ර පරීක්ෂො කිරීමට සහ තගවීමට තපර 
 හවුරු කර බලය දීමට පේධ්තිය උපකොර කරයි. තමය අතින්න සිදු කළතහොත් එය තවතහසකොරී කොර්යයකි. 
ත ොරතුරු  ොක්ෂණය පදනම් වූ ත ොරතුරු පේධ්තියකින්න එය ිවැරදිව, කොර්යක්ෂමව හො තේගවත්ව සිදු 
කරයි.  
 
● මොනව සම්පත් කළමනොකරණය(HRM): සංවිධ්ොනයක පුේගලයන්න කළමනොකරණය කිරීම මොනව 
සම්පත් කළමනොකරණතේ කොර්යයයි. බඳවො ගැනීම, සේථොන මොරු, පුහුණුව, ඇගයීම, පැමිණීම නඩත්තු 
කිරීම ආදිය එම කොර්යයන්න තේ. තමමHRM ක්රියොකොරකම් කළමනොකරණය කිරීම සඳහො ත ොරතුරු 
සන්නිතේදන  ොක්ෂණය පදනම් කරගත් ත ොරතුරු පේධ්ති භොවි  කරනු ලැතබ්. ඇත්  වශතයන්නම, නවීන 
මොනව සම්පත් ත ොරතුරු පේධ්ති (HRIS) යනු පවතින ආකෘති, එනම් උප පේධ්තීන්න, එම ක්රියොකොරීත්වයට 
අනුව තවන්න තවන්නව කටයුතු කරයි. උදොහරණයක් තලස, බඳවො ගැනීතම් ආකෘතිය මඟින්න බඳවො ගැනීතම් 
ක්රියොවලිතේ දී CVහි දත්   බො ගැනීම සඳහො උපකොර කරමින්න සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහො පිරික්සීම, සම්මුඛ 
පරීක්ෂණ ප්රතිඵල, බඳවො ගැනීම්, ආදිය කළමනොකරණය කිරීම සඳහො උපකොර කරයි. තම් හැරුණු විට, 
සමහර ආය ික වැටුේ, අඩු කිරීම්, ිවොඩු සහ පැමිණීම සම්බන්නධ් තසේවකයන්නට දත් වලට සේවයං තසේවො 
පේධ්ති සපයනු ලබයි. තමහිදී සොමොනයතයන්න තසේවකයන්න විසින්න තවබ් අතුරු මුහුණ කින්න තවබ් ේවොරයක් 
(web portal) හරහො පේධ්තියට පිවිතසයි. තපෝරමයට එක් වරක් පිවිසීතමන්න පසු, තසේවකයන්නට පේධ්තිය 
හරහො ලබො ග  හැකි තසේවොවන්න දැක ග  හැකි ය. 
 

● ිෂේපොදනය: තලෝඩන්න සහ තලෝඩන්න යන පුේගලයින්න තදතදනොට අනුව තයදවුම් සඳහො යම් 
වටිනොකමක් එකතු කිරීතමන්න ප්රතිදොන බවට පරිවර් නය කරන සියලු ක්රියොකොරකම් සැලසුම් කිරීම හො 

පොලනය කිරීම සම්බන්නධ්තයන්න ිෂේපොදන කළමනොකරුතවෝ සැලකිල්ලට ගනී. ිදසුනක් තලස, සිසිල් බීම 

ිෂේපොදන කර්මොන්න ශොලොවක් තුළ, සීි, රසකොරක, ජලය, ආදිය වැි තයදවුම් සිසිල් බීම බවට 

පරිවර් නය කරනු ලබන අ ර, ප්රතිදොනය තලස බහොලුම්(තබෝ ල්) පිට ට පැමිතණ්. එවන්න ිෂේපොදන 

කර්මොන්න  ශොලොවක, කළමනොකරුවන්න විසින්න ිපැයුම කුමක් ද?, තකො ැනක ද?, කුමන ප්රමොණතයන්න ද? 

සහ තබදොහැරිය යුත්තත් තකො නට ද? ආදිය සැලසුම් කිරීම කළ යුතු ය. ඔවුහු වැරදි භොණ්ඩ ිෂේපොදනය 

කරයි නම් පොරිතභෝගිකතයෝ විසින්න ඒවො ප්රතික්තෂේප කරනු ඇ . ඔවුහු වැඩිතයන්න ිෂේපොදනය කරත් නම්, 

අතිරික්  ත ොඟ ගබඩොවල ඉතිරිව පවතිනු ඇ . ඔවුන්න අඩුතවන්න ිෂේපොදනය කරත් නම්, තවළඳතපොතළේ 

හිඟයක් ඇති වන අ ර පොරිතභෝගිකයො අසතුටුදොයක වනු ඇ . තම් අනුව, ිෂේපොදන ිර්මොණය, 

සංවර්ධ්නය, ිෂේපොදන සැලසුම්කරණය, කොලසටහන ආදිය වැි ිෂේපොදන කළමනොකරණය පිළිබඳ 
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සම්ම  ක්රියොකොරකම් පවතී. තමම සියලු  ක්රියොකොරකම් සඳහො දත්  අවශය වන අ ර, ිෂේපොදන 

කළමනොකරණතේ දී කළමනොකරුවන්නට උපකොර කිරීම සඳහො නැව  වරක් ICT පදනම් කරගත් ත ොරතුරු 

පේධ්ති තීරණොත්මක කොර්යභොරයක් ඉටු කරයි.  
 

● විකුණුම් සහ අතලවිය: ගනුතදනුකරුවන්නතේ සිත් දිනොගැනීමකින්න ත ොරව වයොපොරයක් තනොනැසී 

තනොපවතී. ිවැරදි ක්රම ඔසේතසේ පොරිතභෝගිකයන්නට ිවැරදි ිෂේපොදන ිවැරදි මිලට ලබො දීමට සියලු 

සමොගම් උත්සොහ කරයි. එබැවින්න, සියලුම සොර්ථක සමොගම් ඔවුන්නතේ ගනුතදනුකරුවන්න පිළිබඳ වඩො තහොඳ 

අවතබෝධ්යක් ලබො ගැනීමට උත්සොහ කිරීමට සහ, ඔවුන්න සමොගම තකතරහි  ෘේතිමත්ව සහ 

විශේවොසවන්න ව  බොගැනීමට උත්සොහ දරයි.  ICT සැපයුම් ක්රම මඟින්න ගනුතදනුකරුවන්න සමොගතමන්න මිල 

දී ගැනීම පදනම් කර ගැනීතමන්න ගනුතදනුකරුවන්න අවතබෝධ් කර ගැනීම සඳහො ක්රමතේදයක් ලබො තදයි.  

සොමොනයතයන්න මිල දී ගත් අයි ම කුමක් ද? යන්නන දැන ගැනීතමන්න ද, කවුරුන්න විසින්න ද?, කුමක් ද?, කවදො 

ද? සහ තකොතහේ ද? යන තේ ගැන පුතරෝක න සපයයි.  වද, තවබ් 2. 0  ොක්ෂණය තමන්න ම එහි ප්රතිඵලයක් 

වශතයන්න සමොගම් මඟින්න සමොජ මොධ්ය තේදිකොවන්න ඔසේතසේ ඔවුන්නතේ ගනුතදනුකරුවන්නට ඇහුම්කන්න දීම, 

වර්ගීකරණ ආකොර, පසු විපරම,  ත්ත්ව යොවත්කොලීන කිරීම්, බ්තලොේ, අදහසේ දැක්වීම, ටැේ ආදි වශතයන්න 

සවන්න දීමට හැකි වී තිතබ්. තමම විවිධ් වර්ගතේ දත්  විශේතල්ෂණය තවළඳතපොළ තුළ වඩොත්  රඟකොරී 

වීමට සමොගම්වලට තපොතහොසත් සූක්ෂේම දෘෂේටියක් සහි  තවළඳතපොල ලබො දී ඇ .  

 

● සැපයුම් දොම කළමනොකරණය: සැපයුම් ජොලය මඟින්න අමු ද්රවය සැපයුම්කරුතවෝ, ප්රවර්ධ්න 

සමොගම් හො තබදොහරින්නනන්න වැි බොහිර හවුල්කරුතවෝ සම්බන්නධ් තවති. තකතසේ තව ත්, තමම 

හවුල්කරුවන්නතේ ක්රියොකොරිත්වය සමොගතමහි ිෂේපොදන කටයුතු සමඟ සමමුහුර්  කර තනොගන්නතන්න නම්, 

අවසන්න ිෂේපොදන තවළඳතපොළට සොර්ථකව ඉදිරිපත් කළ තනොහැකි ය. ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන 

 ොක්ෂණය(ICT) පොදක කරගත් සැපයුම් දොම කළමනොකරණ පේධ්ති6 විසින්න සංවිධ්ොනොත්මක සීමොවන්න 

හරහො ත ොරතුරු ගලො යොම මඟින්න සේවයක්රීයවම සැපයුම් ජොලතේ සැපයුම් දොමය සම්බන්නධ් කරගනී. 

උදොහරණයක් වශතයන්න, සැපයුම් සංවිධ්ොනයන්නට සමොගතමහි ිෂේපොදන කොලසටහන්න බලොගැනීතම් 

හැකියොව(ිෂේපොදන කළමනොකරණ ත ොරතුරු පේධ්තියට තවබ් අතුරු මුහුණ ක් හරහො සම්බන්නධ් 

වීතමන්න) ලැතබන අ ර ඒ අනුව ඔවුන්නතේ ිෂේපොදන කොලසටහනට අනුව බොධ්ොවකින්න ත ොරව අමු ද්රවය 

සැපයීම සහතික කිරීම කළ හැකි ය.  

 

● වයො ොර සන්නිතේදනය: ආය නයක සන්නිතේදනය සිදු වන ආකොරය ත ොරතුරු සන්නිතේදන 

 ොක්ෂණය(ICT) විසින්න තවනසේ කරනු ලැබ ඇ . ඉ- ැපෑල දශක කිහිපයක් සිටම වයපොරික 

සන්නිතේදනතේ දී තයොදොගන්නනො ජනප්රිය ක්රමයකි. පුළුල් කලොප(broadband)  ොක්ෂණය දියුණු කිරීමත් 
සමඟ skype සහ zoom වැි සන්නිතේදන තේදිකො මඟින්න භූතගෝලීය ව විසිරුණු සේථොනවල සිට තසේවකයන්න 

හො කළමනොකරුවන්න අ ර වීඩිතයෝ සම්මන්නත්රණ ජනප්රිය විය. එපමණක් තනොව, පුළුල් කලොප 
අන්න ර්ජොලය තමන්නම ජංගම උපොංග බහුලව භොවි  වීම Viber සහ WhatsApp වැි ජංගම දුරකථන 

සන්නිතේදන තේදිකො ඇතිවීමට ද තහේතු වී තිතබ්. තමම ජංගම තයදුම්(App) මඟින්න රවය සහ දෘශය 
ආකොරතයන්න ක ො කරමින්න තගොනු, පින්නූර, වීඩිතයෝ සහ තවනත් තගොනු තමන්නම ක්ෂණික පණිවිඩ 

හුවමොරු කර ගැනීමට උපකොර කරයි.  ත ොරතුරු සන්නිතේදන  ොක්ෂණය මඟින්න සවිබල ගැන්නතවන 
වයොපොරික සන්නිතේදනතේ දී තමම තවනසේකම් ිසො තසේවකයන්නට ඕනෑම  ැනක සිට වැඩ කිරීමට හැකි 

වී ඇති අ ර(teleworking, telecommuting) විතශේෂතයන්නම ිදහසේ තසේවකයින්න සහ වැඩ කරන මවුවරුන්න 

අ ර වැඩි වැඩිතයන්න ජනප්රිය තවමින්න පවතී.  
 

එපමණක් තනොව, නැගී එන  ොක්ෂණයන්න තලස සොර්ව ද්රවය අන්න ර්ජොලය(IoT), මහො දත් (Big Data) 

සහ වලොකුළු පරිගණනය(Cloud Computing) වැි සමොජ පරිගණනයන්න සමඟ ඇති වන  ොක්ෂණයන්න, 

 
6
 Googlහි inter-organizational systems යන පදය වයාදා වසායා කියව්න්න. 
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වයොපොර කළමනොකරණය සහ සන්නිතේදනතේ සන්නදර්භය තුළ වඩොත් සුහුරු පේධ්ති ක්රමතේදයන්න වැඩි 

දියුණු කිරීම සඳහො උපකොරී තේ. ිදසුනක් තලස, කර්මොන්න ය7 වැි ප්රතිරූප සේවයංකරණය සහ දත්  

හුවමොරු කිරීම මඟින්න, ිෂේපොදන පරිසරයන්න සමඟ සංතේදක උපකොරය, අන්න ර්ජොලය පදනම් කරගත් 

සන්නිතේදන සබඳ ො සහ විශොල දත්  විශේතල්ෂණය සඳහො සයිබර්-තභෞතික පේධ්ති ිර්මොණය කිරීම 

තකතරහි අවධ්ොනය තයොමු කරයි. කෘිකොර්මික, තසෞඛය, අධ්යොපන, ප්රවර්ධ්න(logistics) එතමන්නම  

ආගන්නතුක සත්කොරයන්න වැි කර්මොන්න  තුළ සුහුරු පේධ්ති ජනප්රිය තවමින්න පවතී. ිදසුනක් වශතයන්න, 

සුහුරු පන්නති කොමර මගින්න සිසුන්නට ඉතගනුම් සඳහො වඩොත් පහසුකම් සලසයි. එතසේම සංචොරක මොර්ග 

පේධ්ති සංචොරකයන්නට තලොව පුරො(worldwide 8) තහොඳ අත්දැකීම් ලබො ගැනීමට සැබෑ තලසම උපකොරී 

තේ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7
  https://www.baslerweb.com/en/vision-campus/markets-and-applications/image-processing-   

     industry-4-0/?gclid=EAIaIQobChMI9sDOv8S62gIV1iMrCh0SgwgqEAAYAAgKUIvD_BwE  ලිපිය කියව්න්න 
8
 https://thinkdigital.travel/wp-content/uploads/2013/04/10-AR-Best-Practices-in-Tourism.pdf  ලිපිය කියව්න්න 
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ිපුණ ො මට්ටම :12.2 ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන  ොක්ෂණය සහ වයො ොරික තමතහයුම් 

අ ර ඇති සම්බන්නධ් ොව විශේතල්තශණය කරයි. 

 

ඉතගනුම්  ල: 

●  ඉ-වොණිජයය හො ඉ - වයො ොර අ ර තවනස හඳුනො ගියි. 

● ඉ-වොණිජයය හො ඉ - වයො ොරවල විෂය  ථ විශේතල්තෂණය කරයි. 

● ඉ - වයො ොර ගණුතදනු වර්ග ආකොර ලැයිසේතු ග  කර සංක්ිේ  ව  ැහැදිලි කරයි. 

● ඉ - වයො ොර ගනුතදනුවල වොි හො අවොි  ැහැදිලි කරයි. 

 

 

4. 2 විදුත් වයො ොර 

විදුත් වයොපොර(ඉ-වයොපොර) යනු වයොපොරයක් විදුත් තලස සිදු කිරීම යැයි සරලව ප්රකොශ කළ හැකි අ ර, 
ඉන්න අදහසේ කරන්නතන්න අන්න ර්ජොලය ඔසේතසේ පරිගණක  ොක්ෂණය පදනම් කරගත් පරිගණක ජොලයක් 
සමඟ වයොපොර ක්රියොවලීන්න සිදු කරන බවයි. වයොපොර සම්බන්නධ් දත්  සහ ත ොරතුරු වයොපොර ක්රියොවලිය 
ඇතුළතින්න හො පිටතින්න ඉක්මින්න හුවමොරු කිරීම. එතසේ ම බොහිර පොර්ශේවයන්න මඟින්න කොර්යක්ෂම ව හො 
ිවැරදි ව වයොපොර ක්රියොවලීන්න පවත්වො තගන යෑම කළ හැකි ය. තබොතහෝ ඉහ  දී අන්න ර්ජොලය භොවි  
කිරීම සම්බන්නධ් ව පවතින ආරක්ෂොව පිළිබඳ ක ො බහට ලක්වීම ි සො ප්රධ්ොන ආය න අන්න ර්ජොලය හරහො 
 ම වයොපොරයන්න පවත්වො ගැනීම යළි සලකො බැලීමට සහ ඉ-වයොපොර පවත්වොතගන යොම සඳහො අම ර 
තකොටසේ සහ සැපයුම් අතනකුත් ආය න මඟින්න මිලට ගැනීම මඟින්න තවළඳතපොළ දිරි ගැන්නවිම් සම්බන්නධ් ව 
ඒකොබේධ් පර්තේෂණ9 පැවැත්වීම සිදු කතළේය.  
 

4. 2. 1 ඉ-වයො ොර තමතහයුම්(E-Business Operation) 
 

තබොතහෝ සිසුහු විදුත් වොණිජයය(ඉ-වොණිජයය) සහ විදුත් වයොපොර යන තදක පිළිබඳ ව වයොකුලත්වයට 
පත් ව සිටිති. ඉ-වොණිජයයට සොතේක්ෂ ව ඉ-වයොපොර යනු පුළුල් සංකල්පයකි. ඉ-වොණිජයය ස ය වශතයන්න 
ම විදුත් වයොපොරතේ තකොටසකි. පුළුල් තලස ක ො කරන ඉ-වයොපොර, වයොපොර ගනුතදනු විදුත් වශතයන්න 
සිදු කිරීමට පහසුකම් සපයයි. සමොගමක විදුත් වශතයන්න සිදුතවන, ඇණවුම සම්පූර්ණ කිරීතම් ක්රියොවලිය 
ගැන සි ො බලන්නන. එය සැබැවින්න ම හරසේ කොර්යබේධ් ක්රියොවලියකි(cross-functional process). එයට 
සංවිධ්ොනතේ විකුණුම්, ිෂේපොදන, මූලය හො ගබඩො(සහ තබදොහැරීතම්) කොර්යයන්න ඇතුළත් තේ. එබැවින්න, 

එක් එක් කොර්යතේ වයොපොරික ක්රියොකොරකම් සඳහො ත ොරතුරු පේධ්ති තමොඩියුලයක්(උදො. ත ොරතුරු 
පේධ්ති සංරචකයක්) පවතී. තකතසේ තව ත්, 4.2.1හි රූපතේ දැක්තවන පරිදි තමම තමොඩියුල, අන්න ර්ජොල 
 ොක්ෂණය ඔසේතසේ  ි දත්  සමුදොයක් තව  සම්බන්නධ් කිරීතමන්න  ි ඒකකයක් තලස ඒකොබේධ් 
තකතර්.  
 
 
 

 

 

 

 

 
9
 https://searchcio.techtarget.com/definition/e-business ලිපිය කියව්න්න 
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රූපය 4. 2. 1: ඉ-වයොපොර පරිසරයක ඒකොබේධ් වූ තමොඩියුල 

තමම සැලසුතම් දී, එක් කොර්යයක ගනුතදනුවක් පිළිබඳ අදොළ ත ොරතුරුවල ක්රියොකොරකම්වලට බොහිර 

පොර්ශේවයන්නට10 පවො ප්රතේශ විය හැකි ය. උදොහරණයක් තලස, විකුණුම් තමොඩියුලය හරහො ජනනය කරන 

ලද මිලදී ගැනීතම් ඇණවුමක්(a purchase order) දත්  සමුදොය තුළ ගබඩො කරනු ලැතබ්. ිෂේපොදන 

තමොඩියුලය, තමන්න ම මූලය තමොඩියුලය සමගොමීවම පේධ්තියට එකතු කරන ලද නව මිල දී ගැනීතම් 

ඇණවුම පිළිබඳ අඟවනයක්(an alert) ලබො ගනී. ඒ අනුව ිෂේපොදන ම  පදනම් වූ කොර්ය මණ්ඩලය විසින්න 

ඉදිරිපත් කිරීමට ියමි  අදොළ අයි ම තදස බලනු ලබන අ ර, ිෂේපොදන තමොඩියුලය හරහො ිෂේපොදන 

උපතල්ඛන යොවත්කොලීන කරනු ලැතබ්. ඒ සමඟම, මූලය කොර්ය මණ්ඩලය මූලය තමොඩියුලය මඟින්න 

අයි ම තදස බැලීම හැකි පරිදි මිල දී ගැනීතම් ඇණවුතම් ඉල්ලුම් කළ අයි මවලට අනුව ඉන්නතවොයිසියක් 

ලබො තදනු ඇ . ිෂේපොදනය අවසන්න වූ පසු ිෂේපොදන තමොඩියුලය මඟින්න සම්පූර්ණ තලස මිල දී ගැනීතම් 

ඇණවුතම්  ත්ත්වය(status of the purchase order) යොවත්කොලීන කරනු ලබන අ ර, ඒ බව ගබඩො කොර්ය 

මණ්ඩලයට දැනුම් තදනු ඇ . ගබඩො කොර්ය මණ්ඩලය(The warehouse staff) කලින්න ඇති ඉන්නතවොයිසියට 

අනුව වරක් තගවීම සිදු කළ පසු ත ොඟ(shipment) සැපයීම පිළිතයළ කරනු ඇ . තමම  ත්ත්වය තුළ, 

විදුත් ගනුතදනු ආකෘති මඟින්න වයොපොරික කටයුතු පිළිබඳව වඩොත් තහොඳ සම්බන්නධීකරණයක් ඇති කරන 

අ ර, ක්රියොවලිය තුළ සිදු වන තදෝෂයන්න හො ප්රමොදයන්න අවම කර ග  හැකි ය.  

 ව ද, සුදුසු තමොඩියුල සහ අතුරු මුහුණත් හරහො පොරිතභෝගිකයින්න, සැපයුම්කරුවන්න සහ තබදොහරින්නනන්න 

වැි බොහිර පොර්ශේවයන්නට තක්න්නීය සංග (corporate) දත්  සමුදොය තව  ප්රතේශය සැපයිය හැකි ය. 

උදොහරණයක් තලස, ඔබ ඔබතේ බැංකු ගිණුමට ඉ-බැංකු පේධ්තිය හරහො පිවිතසන විට හො මොර්ගග  

ගනුතදනු සිදු කරන විට, ඔබ සැබැවින්න ම ඉ-වයොපොර ගනුතදනු 11 සිදු කරයි. ප්රොතයෝගික ව, සංවිධ්ොනයක් 

විසින්න සොමොනය සංවිධ්ොනයක12 විවිධ් කොර්යයන්න සඳහො පුළුල් පරොසයක් සහි  සම්ම  තමොඩියුල තිතබන 

වයවසොය සම්පත් සැලසුම්කරණ(ERP) පේධ්ති ඔසේතසේ, ඉ-වයොපොර හැකියොවන්න අනුගමනය කරනු ලැතබ්.  

4. 2. 2 විදුත් වොණිජයය(Electronic Commerce) 
 

විදුත් වොණිජයය(ඉ-වොණිජයය) හුතදක් විදුත් වයොපොරතේ තකොටසක් වන අ ර, එය අන්න ර්ජොලය හරහො 
භොණ්ඩ හො තසේවො මිල දී ගැනීම සහ විකිණීම සිදු කරයි. උදොහරණයක් තලස, ඔබ අන්න ර්ජොලය හරහො 
ඇතම්සන්න(Amazon. com) මඟින්න තපො ක් මිලට ගන්නනො විට ඉ-වොණිජයයමය ගනුතදනුවක් සිදු තේ. ඒ හො 
සමොන ව, ඔතබ් බැංකුතේ ඉ-බැංකු තසේවො භොවි  කර, ඔබතේ ගිණුතමන්න තවනත් ගිණුමකට ඔබ මුදල් 
හුවමොරු කරන විට, ඉ-වොණිජයය ගනුතදනුවක් සිදු තේ. තමම සිේධිතේ තවනස වන්නතන්න ගනුතදනුව යි. එය 
තසේවොවක් මිස භොණ්ඩයක් තනොතේ. ඉ-වොණිජයය, භොණ්ඩ හො තසේවො හුවමොරු කර ගැනීමක් සිදුවීමට 
මොර්ගග  ගනුතදනු සක්රිය කිරීමට අන්න ර්ක්රියොකොරී වන විවිධ් සංරචකයන්නතේ සහ ක්රියොවන්නතේ 
පේධ්තියක් තලස දැකිය හැකි ය. තමම සොධ්ක, මොර්ගග  තවළඳතපොළ, අ ථය  තවතළඳ ප්රදර්ශනොගොරය 
(virtual storefronts), ත ොරතුරු  ැරැේකරුවන්න, අන්න ර්ග  සපයන්නනන්න, ේවොර(portals), මොර්ගග  
තසේවො සැපයුම්කරුවන්න සහ අ ථය ප්රජොවන්න ආදි සොධ්කවල ඇතුළත් තේ.  
 
 

● මොර්ගග  තවතළඳත ොළ(Online marketplace): 

මොර්ගග  තවතළඳතපොළ යනු ඉ-වොණිජය  තවබ් අඩවියකි. එය පොරිතභෝගිකතයෝ තගෝලීය සංචි යට සිය 

ිෂේපොදන සහ තසේවොවන්න ඉදිරිපත් කිරීමට, බහු-පරිමොණ හො සුළු පරිමොණ විකුණුම්කරුවන්න සඳහො 

තේදිකොවක්(platform) තසේ ක්රියො කරයි. ිදසුනක් වශතයන්න,  ි තවළඳුන්නට ඇතම්සන්නතේ තේදිකොතේ 

(ඇතම්සන්නතේ මොර්ගග  තවළඳතපොළ) අ ථය  තවළඳසැල් විවෘ  කර, ඔවුන්නතේ ි ෂේපොදන සහ තසේවොවන්න 

 
10

 වතාරතුරු අනව්ශ්ය අතට හැරීම ව්ැළැක්වීම සඳහා ආරක්විත ක්රියා ඇතුළත් වේ. 

11
 ඉ-බැැංකු යනු ඇත්ත ව්ශ්වයන් ම ඉ-ව්ාණිජ්යය, එවහත් එය විදුත් ව්යාපාරවේ වකාටසකි. 

12
 http://www.netsuite.com/portal/resource/articles/erp/what-is-erp.shtml  ලිපිය කියව්න්න 
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අතලවි කළ හැකි ය. සුර ලුන්න රැකබලො ගැනීම13 හො සම්බන්නධ් ිෂේපොදන හො තසේවොවන්න රැසක් සපයන 

Rover.com  වත් කදිම මොර්ගග  තවළඳතපොළකි.  
 

● අ ථය  තවතළඳ ප්රදර්ශනොගොරය(Virtual storefronts):  
අංකි   ොක්ෂණය භොවි තයන්න තගොඩනැගුණු ඉතලක්තරොික් තිරයක් ම  ඉදිරිපත් කරන ිෂේපොදන 

දර්ශනය කිරීම සඳහො අ ථය තවතළඳ ප්රදර්ශනොගොර භොවි  කරයි. තටසේතකෝ යනු ගුවන්න ත ොටුපළවල් සහ 

උමං දුම්රිය සේථොන වැි සේථොනවල අ ථය තවතළඳ ප්රදර්ශනොගොර විවෘ  කිරීම සඳහො ප්රසිේධ් සමොගමකි. 

රූපය 4. 2. 2 හි14 දැක්තවන්නතන්න ගුවන්න ත ොටුපතළේ දී තටසේතකෝ විසින්න විවෘ  කරන ලද අ ථය  තවතළඳ 
ප්රදර්ශනොගොරයක් සහ පොරිතභෝගිකයකු ජංගම තයදුමක් භොවි  කරමින්න එක් එක් අයි මය සමඟ සම්බන්නධ් 
QR තක් ය පරික්ෂො කිරීතමන්න සොේපු තරොලියකට(shopping cart) ප්රදර්ශනය කර ඇති අයි ම එක් 

කිරීමකි. තයදුම(app) හරහො පොරිතභෝගිකයොට  ම ඇණවුම  හවුරු කළ හැකි අ ර, තටසේතකෝ සමොගම 

අදහසේ කරන ගමනොන්න ය තව  භොණ්ඩ තබදොහරී. අික් අ ට, මොර්ගග  තවතළඳතපොළවල ඇති සියලු 

මොර්ගග  තවතළඳසැල් අ ථය තවතළඳ ප්රදර්ශනොගොර සඳහො උදොහරණ තේ.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපය 4. 2. 2 : පොරිතභෝගිකතයක් අ ථය තවතළඳ ප්රදර්ශනොගොරයකින්න මිලදී ගැනීම  

● ත ොරතුරු  ැැේකරුතවෝ(Information brokers): ත ොරතුරු  ැරැේකරුවන්න යනු 

පොරිතභෝගිකයන්නට ප්රසිේධිතේ අසීමි ව ලබො ග  හැකි ත ොරතුරු මූලොරවලින්න/ ප්රභවවලින්න, 

අවශය ත ොරතුරු තපරහන්න කිරීමට (filter) පොරිතභෝගිකයන්නට උපකොර වන තවබ් අඩවි තේ. 

ිදසුනක් තලස, ත ොරතුරු  ැරැේකොර තවබ් අඩවිය, ඔබට අඩුම මිලට15 මිල දී ගැනීමට 

බලොතපොතරොත්තු වන තපො  විකුණන තවබ් අඩවිය තසොයො ගැනීමට උපකොරී වනු ඇ . අත්යුරුව 
තබොතහෝ ිර්ණොයක ම  පදනම්ව සැසඳීම් සිදු කරමින්න සහ ත ොරතුරු තසොයමින්න ඔවුන්නතේ වටිනො 

කොලය ඉතිරි කර ගැනීමට පොරිතභෝගිකයන්නට තමය උපකොරී තේ. ි තයෝජි යින්න, ත ොරතුරු  ැරැේ 

කිරීතම් තවබ් අඩවි මඟින්න  ොක්ෂණය පදනම්කර ගිමින්න  ැරැේකොර ක්රියොදොම භොවි  කරති.  
 

● අන්න ර්ග  ස යන්නතනෝ(Content providers): අන්න ර්ග  සපයන්නනන්න යනු ප්රවෘත්ති, සංගී ය, 

ඡොයොරූප, වීඩිතයෝ සහ මොර්ගග  ක්රීඩො වැි අංකි  අන්න ර්ග  සපයන අඩවි තේ. අන්න ර්ග  

 
13

 https://hackernoon.com/top-5-most-popular-online-marketplaces-how-to-join-the-champions-league-a313dbdfd338 ලිපිය කියව්න්න 

14
 පින්ූර මූලාශ්රය 4.2.2: http://vonbismark.com/wp-content/uploads/2012/08/tesco-trials-interactive-virtual-store-  

    gatwick-0.jpg 
15

 Http://www.cs.toronto.edu/km/xib/document/broker_tutorial/definition.html පිළිබඳ උදාහරණය කියව්න්න 

https://hackernoon.com/top-5-most-popular-online-marketplaces-how-to-join-the-champions-league-a313dbdfd338
http://vonbismark.com/wp-content/uploads/2012/08/tesco-trials-interactive-virtual-store-
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සැපයුම්කරුවකු සඳහො තහොඳම උදොහරණ වන්නතන්න තලොව පුරො සංගී  ක්තෂේත්රතේ විේලවීය 
තවනසක් ඇති කළ Apple Inc.හි iTunes ගබඩොව යි. අන්න ර්ග  සපයන්නනන්න විසින්න බොග  කිරීම් 

සඳහො ගොසේතු අය කර ගැනීම, දැන්නවීම් සඳහො ප්රදර්ශන ඉඩ ලබො දීම තහෝ දොයක ගොසේතුව 16තලස 

මුදල් ලබො ගැනීම සිදු කරනු ලැතබ්.  

 

● ේවොර(Portals) : ේවොර, විශොල ප්රමොණතේ  සැපයුම්කරුවන්නතගන්න දත්  රැසේ කිරීතමන්න සහ 

පොරිතභෝගිකයන්නට භොණ්ඩ හො තසේවො තසවීමට ඉඩ සලසමින්න ඉ-වොණිජයය තව  පිවිසුම් සේථොනයක් 

සපයයි17. තබොතහෝ නූ න ේවොර, තසවුම් පහසුකම් සැපයීම පමණක් තනොව, අන්න ර්ග ය 

තපෞේගලීකරණය කිරීම සඳහො පහසුකම් සැපයීම ද සිදු කරයි. එය පරිශීලක පැතිකඩ ම  
ිෂේපොදන සහ තසේවොවන්න පිළිබඳ ිර්තේශ ඉදිරිපත් කිරීම සහ තපෞේගලික තවළඳ දැන්නවීම් 

තබදොහැරීම සිදු කරයි18. පරිශීලකයන්නට විවිධ් භොණ්ඩ හො තසේවො කොණ්ඩ ගණනොවක් තව  ළඟො 

විය හැකි මොර්ගග  ේවොර සඳහො www. yahoo. com තසවුම් යන්නත්රය ඉ ො තහොඳ උදොහරණයකි.  

 

● මොර්ගග  තසේවො සැ යුම්කරු(Online service providers): මොර්ගග  තසේවො සපයන්නනන්න විසින්න 
ප්රවෘත්ති, තසවුම් යන්නත්ර, බැංකුකරණය, තසෞඛය තසේවො, විතනෝදොසේවොදය, සමොජ ජොලකරණය,. . . 

ආදී විවිධ් මොර්ගග  තසේවොවන්න සපයනු ලබයි. ිදසුනක් වශතයන්න, ත ේසේබුක් මඟින්න තලෝක වයොේ  

මොර්ගග  පරිශීලකයන්නට සමොජ ජොලකරණ තසේවො සපයයි. අතනක් අ ට, ගූගල් විසින්න තසවුම් 

යන්නත්ර, ඉ- ැපෑල, තගොනු ගබඩොව සහ සමොජ ජොලකරණය ඇතුළත් විවිධ් මොර්ගග  තසේවොවන්න 

සපයයි. 
  

● අ ථය ප්රජොව(Virtual communities):  

අ ථය ප්රජොවක් සමොන රුචි-අරුච්කම්, අදහසේ තහෝ හැඟීම් හුවමොරු කරමින්න මොර්ගග  සමොජ ජොල 

හරහො  ි  ි පුේගලයන්න සම්බන්නධ් වීතමන්න පිහිටුවො ඇ 19. ි දසුනක් වශතයන්න, මුහුණුතපොත හි 

මිත්ර පිටු(fan pages) සහ කණ්ඩොයම් සමොන රුචි-අරුච්කම් ඇති පුේගලයන්නතගන්න සමන්නවි  අ ථය 

ප්රජොතවෝ තවති. අ ථය ප්රජොව, පොරිතභෝගිකයන්නතේ විභව ොවන්න තමන්න ම අතලවිකරණතේ ඵලදොයී 

ක්රමතේදයන්න තලස ඉ-වොණිජයය වැදගත් කොර්යභොරයක් ඉටු කරයි. අ ථය ප්රජොවන්න මඟින්න අදහසේ, 

ම වොද, ප්රවීණත්වය තමන්න ම ිර්මොණොත්මක කුසල ො වැි සම්පත් මොර්ගග ව ආය නයන්නට 

සපයනු ලැතබ්.  

 

ඉ-වොණිජය ය B2B, B2C, C2B, C2C, B2E සහ G2C වැි පන්නතීන්න කිහිපයකට වර්ගීකරණය 

කළ හැකි ය. තමම වර්ගීකරණය පොර්ශේව තදකක් ම  පදනම් තේ.  

 

● B2B:  Business to Business(B2B) වයොපොරික සංවිධ්ොන තවනත් වයොපොරික සංවිධ්ොනයකින්න 

අන්න ර්ජොලය හරහො භොණ්ඩ තහෝ තසේවො මිලදී ගන්නනො විට ඉ-වොණිජය සිදුතවයි. උදොහරණයක් 

තලස, විශොල ිෂේපොදන සංවිධ්ොන විසින්න ිෂේපොදනය සඳහො අවශය අමුද්රවය සහ උපොංග 

අන්න ර්ජොලය හරහො සැපයුම්කරුවන්නතගන්න මිලදී ගනී. 
 

● B2C: Business to Consumer(B2C) එහි අර්ථය වන්නතන්න වයොපොර සහ ඔවුන්නතේ අවසොන 

ගනුතදනුකරුවන්න අ ර සිදුවන අන්න ර්ජොල මිලදී ගැනීම් සහ විකුණුම් ගනුතදනු ය. මොර්ගග ව 

 
16

 http://ecommercetoyou.blogspot.com/2015/04/content-provider.html ලිපිය කියව්න්න 

17
 නිදසුන් සඳහා https://www.ecommercetimes.com/story/61955.html කියව්න්න 

18
 http://smallbusiness.chron.com/portal-business-model-3869.html කියව්න්න 

19
 https://study.com/academy/lesson/virtual-communities-definition-types-examples.html කියව්න්න 
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ඉතලක්තරොික භොණ්ඩ මිලදී ගැනීමක් තහෝ ඉ-බැංකු තසේවොවන්න භොවි  කරන ගනුතදනුකරුවන්න 

(customers) B2C ඉ-වොණිජය සඳහො උදොහරණ තවති.  
 

● C2B: Consumer to Business(C2B) යනු මොර්ගග ව වයොපොරවලට තසේවොවන්න(තහෝ ඕනෑම 

ආකොරතේ සම්පත්) සපයනු ලබන පොරිතභෝගිකයින්න(consumers) තේ. උදොහරණයක් තලස, ඇ ැම් 

පොරිතභෝගිකයින්න(consumers)  ම ිෂේපොදන පරිතභෝජනය කිරීතමන්න පසු වයොපොර සංවිධ්ොන සඳහො 

ඒ තවනුතවන්න බ්තලොේ තපෝසේ් ලියති. එය සංවිධ්ොනයට  ව  වත් ගනුතදනුකරුවන්න(customers) 

ආකර්ෂණය කර ගැනීමට උපකොරී තේ. පොරිතභෝගිකයන්නට(consumers) භොණ්ඩයක් තහෝ තසේවොවක් 

සඳහො මිල සඳහන්න කරන ප්රතිතවන්නතේසි C2B ඉ-වොණිජයය සඳහො  වත් උදොහරණයකි20.  
 

● C2C: Consumer to Consumer(C2C) විතශේි  අ ථය තේදිකොවක් ම  එක් භොණ්ඩයක් තහෝ 
තසේවොවක් අතනකොට විකුණන අන්න ර්ජොල පොරිතභෝගිකයින්න තදතදතනකු අ ර සිදුවන වොණිජ 

වර්ගයකි. ඉ-වොණිජයතේ තමම වර්ගය සඳහො කදිම උදොහරණයක් වන්නතන්න eBay.com යන ජනප්රියම 

මොර්ගග  තවන්නතේසි තවබ් අඩවියයි.    
 

● B2E: Business to Employee(B2E) ඉ-වොණිජයය වයොපොරික සමොගම්  ම තසේවකයන්නට මොර්ගග  

තසේවො සැපයීතම්දී තමය සිදු තේ. B2Eහි අරමුණ වන්නතන්න නමයශීලී වැඩ කරන පැය ගණන, පුහුණුවීම් 
අවසේථො සහ තවනත් ප්රතිලොභ වැි විවිධ් දිරිගැන්නවීම් ලබො දීම මඟින්න ආය නයට උසසේ  ත්ත්වතේ 

තසේවකයන්න ආකර්ෂණය කර  බො ගැනීම හො රඳවො ගැනීමයි. B2E ඉ-වොණිජයය සක්රිය කිරීමට 

වයොපොර සොමොනයතයන්න මොර්ගග  ේවොර භොවි  කරයි21. තසේවකයින්නට ේවොරය තව  පිවිසිය(log) 
හැකි ය. එනම් ේවොර හරහො තසේවකයන්නට ඔවුන්නතේ පරිශීලක නොම සහ මුරපද භොවි  කර ඒවොතේ 

තසේවය ලබො ග  හැකි ය.  
 

● G2C: Government to Citizen (G2C) යනු රජයන්න ඉ-රොජය ක්රියොත්මක වන විට සිදු කරන ඉ-

වොණිජයය ආකොරයකි22. G2C ඉ-වොණිජයතේදී, රජය විසින්න  ම පුරවැසියන්නට අන්න ර්ජොලය හරහො 

විවිධ් තසේවො සපයනු ලබයි. උදොහරණයක් තලස, ශ්රී ලංකොතේ පළොත් තමෝටර් රථ තකොමසොරිසේ 

කොර්යොලය (බසේනොහිර පළො ), පුරවැසියන්නට තමෝටර් රථ සඳහො බලපත්රය ලබො ගැනීතම් මොර්ගග  

පහසුකම සපයයි23. තමම වර්ගතේ ඊ-වොණිජයය තලොව පුරො ඉ-රොජය මුල පිරීම් සමඟ ජනප්රිය වී තිතබ්.  
 

ජංගම උපොංග වයොේ  වන විට, වැඩි වැඩිතයන්න පුේගලතයෝ ජංගම සහ අතනකුත් අතින්න තගනයන 

උපකරණ ඔසේතසේ අන්න ර්ජොලය භොවි  කරති. ඒ ිසොම, සොම්ප්රදොයික ඉ-වොණිජයතයන්න ඔබ්බට තගොසේ ඇති 

අ ර, එම්-වොණිජයය (m-commerce) වශතයන්න සොමොනයතයන්න හඳුන්නවනු ලබන ජංගමව පදනම් වූ ඉ-

වොණිජයය ගනුතදනු සඳහො අවධ්ොනය තයොමු වී තිතබ්. ජංගම මිත්රශීලී තවබ් අඩවි තමන්න ම භූ-ප්රචොරණය 

(geo-advertising) සහ භූ-ත ොරතුරු තසේවොවන්න වැි ජංගමව පදනම් වූ ත ොරතුරු තසේවො වන, එම්-

වොණිජයය (m-commerce) ඊළඟ පරම්පරොව ඉතලක්තරොික වොණිජයය බවට පුළුල්ව පත් තවමින්න පවතී.  

 

ජංගම උපොංග වයොේ  වීමත් සමඟ, වැඩි වැඩිතයන්න මිිසුන්න ජංගම සහ අතනකුත් අතින්න තගන යන 

උපකරණ භොවි  කරමින්න අන්න ර්ජොලය පිරික්සයි.  

 

වයොපොරික ගනුතදනුවල දී වඩො සුරක්ි  සහ විකල්ප තගවීම් යොන්නත්රණයන්න ිර්මොණය කිරීම සඳහො 

 
20

 https://www.businessnewsdaily.com/5001-what-is-c2b.html කියව්න්න 

21
 https://searchcio.techtarget.com/definition/B2E කියව්න්න 

22
 එය ඉ-ව්යපාර සන්දර්භය තුළ B2C ව්ලට සමාන වේ. 

23
 https://www.erevenuelicense.motortraffic.wp.gov.lk/erl/view/logout.action නරඔන්න  

https://www.businessnewsdaily.com/5001-what-is-c2b.html
https://www.erevenuelicense.motortraffic.wp.gov.lk/erl/view/logout.action
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ත ොරතුරු සන්නිතේදන  ොක්ෂණය විශොල තලස දොයක වී තිතබ්. විතශේෂතයන්නම ඉතලක්තරොික 

වොණිජයය තුළ, ඇ ැම් විකල්ප තගවීම් යොන්නත්රණයන්න සඳහො මුදල් තබදොහැරීම(cash on delivery (COD)) 

වැි සොම්ප්රදොයික මුදල් ම  පදනම් වූ තගවීතම් ක්රමයට වඩො වැඩි කැමැත් ක් දක්වනු ලැතබ්. ණය/ හර 

පත් භොවි තයන්න තගවීම් කළ හැකි තගවීම් තදොරටු මඟ(gateways), තගවුම් යොන්නත්රණයන්නහි ප්රධ්ොන 

ත ොරතුරු සන්නිතේදන  ොක්ෂණය පොදක කරගත් සංවර්ධ්නයන්නතගන්න එකකි.  

 

තගවීම් තදොරටු මඟ යනු ඉතලක්තරොික වොණිජමය ගනුතදනුවක් සම්පූර්ණ කිරීම සඳහො ණය පත් 

ත ොරතුරු හුවමොරුව සහ  හවුරු කිරීම සුරක්ි ව හසුරුවන මෘදුකොංග තසේවොවකි. මොර්ගග  මිලදී 

ගැනීමක් සඳහො ණයපත් තගවීමක් පොරිතභෝගිකයො විසින්න  හවුරු කළ පසු, තවතළන්නදොතේ තවබ් 

තසේවොදොයකය විසින්න ගනුතදනුකරුතේ අ රික්සුතවන්න ණයපත් ත ොරතුරු (ගුේ තක්තික ආකෘතියකින්න) 

සුරක්ි ව එක්රැසේ කර, තගවීම් පිළිබඳ ත ොරතුරු තගවීම් තදොරටු මඟ තව  යවනු ලැතබ්. තගවීම් තදොරටු 

මඟින්න තවතළඳ බැංකුව (merchant’s bank) හරහො අදොළ කොඩ්පත් ආශ්රි  සංගමයට (වීසො, මොසේටර් කොඩ්,. 

. . ආදිය) ත ොරතුරු තයොමු කරමින්න තගවීම් ක්රියොවලිය තව  ත ොරතුරු තයොමු කරනු ලැතබ්. කොඩ්පත් 

සංගමය කොඩ්පත් ිකුත් කරන බැංකුවට ත ොරතුරු තයොමු කරයි,  හවුරු කිරීතම් ක්රියොවලිතයන්න පසුව 

පිළිගත්/ ප්රතික්තෂේප කරන පණිවිඩයක් සමඟ ප්රතිචොර දක්වයි.  

 

සකසනය විසින්න තමම ප්රතිචොරය තවතළන්නදොතේ තවබ් අඩවිතේ ිරූපණය කිරීම සඳහො තගවීම් තදොරටුවට 

තයොමු කරයි. එය පිළිගත් විට, ගනුතදනුව සම්පුර්ණ වන අ ර ඒ බව පොරිතභෝගිකයොට සනොථ කරන 

පණිවිඩයක් ලැතබනු ඇ . එය ප්රතික්තෂේප කරනු ලැබුවතහොත්, පොරිතභෝගිකයොට අසොර්ථක පණිවිඩයක් 

සපයමින්න ගනුතදනුව අත්හිටුවයි. ඔහු/ ඇයතේ බැංකු ක්රියොවලිතේ දී ියමි  ගිණුමට මුදල් මොරු කිරීම 

සඳහො එක් කොණ්ඩයක් තලස සැකසීමට තවතළන්නදො විසින්න සියලු අනුම  තගවීම් ඉදිරිපත් කරනු ලැතබ්24.  

 

තගවීම් තදොරටු මඟ සහි  මොර්ගග  තගවීම්වල එක් ගැටලුවක් නම්, ගනුතදනුකරු විසින්න සෑම තවතළඳ 

ආය නයකටම (තහෝ ඒ තවනුවට සෑම තවතළන්නදකුතේ තවබ් අඩවියක දීම) ණය පත් ත ොරතුරු ඉදිරිපත් 

කිරීම සිදු කළ යුතු ය. තමම තවතළඳසැල්වලින්න එකක් විසින්න ඔතබ් සංතේදී දත් (sensitive data) ලබො 

ගැනීමට ඇති අවසේථො ගණන වැඩි තේ. PayPal වැි ත වන පොර්ශව පේධ්ති, තගවීම් ක්රියොවලියට මැදිහත් 

වීතමන්න අවදොනම අඩු කරන අ ර තබොතහෝ සුරක්ි ව මුදල් යැවීමට සහ මුදල් ලබො ගැනීමට ඉඩ සලසො 

තේ. PayPal සඳහො, ගැනුම්කරුවන්න(buyers) හො විකුණුම්කරුවන්න(sellers) යන තදපොර්ශේවයම වලංගු 

විදුත්  ැපැල් ලිපිනයක් භොවි තයන්න PayPalහි ලියොපදිංචි විය හැකි අ ර, එහි දී ඕනෑම බැංකු ගිණුම් 

අංකයක් සහ ණය පත් සමඟ එය සම්බන්නධ්(link) තේ. මිලදී ගන්නනන්නට, PayPal(සොමොනයතයන්න 

‘Checkout with PayPal’ විකල්පය ඇති අයට) මඟින්න තගවීම් සිදු කරන විකුණුම්කරුවන්න(sellers) සමඟ 

ආරක්ි ව මිලදී ග  හැකි ය. PayPal හරහො තගවීමක් සිදු කරන ගැනුම්කරුවන්නතවකුට ඔහු/ ඇය තගවීම් 

සිදු කිරීම සඳහො භොවි  කිරීමට අදහසේ කරන බැංකු ගිණුම තහෝ ණයප  තහෝ ත ෝරොග  හැකි ය. PayPal 

මඟින්න විකුණුම්කරුට ගැනුම්කරුවන්නතේ කවර තහෝ සංතේදී ත ොරතුරක් තහළි තනොකරන එතහත් තගවීම් 

සහතික කිරීතම් ක්රියොවලියට මැදිහත් වන අ ර ඔහුතේ/ ඇයතේ PayPal ගිණුතමන්න25 ියමි  

විකුණුම්කරුතේ බැංකු ගිණුමට මුදල් ලැබීම සහතික කරයි.  

 

විතශේෂතයන්නම ගුේ  මුදල්(cryptocurrencies) වන අ ථය මුදල්(Virtual currencies), මොර්ගග  

තගවීම්වල විකල්ප තගවීම් යොන්නත්රණ තලස ජනප්රිය තවමින්න පවතී. ගුේ  මුදල් යනු භොණ්ඩ හො තසේවො සඳහො 

 
24

 https://www.hostmerchantservices.com/articles/payment-gateway-articles/how-payment-gateways-work/   

   ලිපිය කියව්න්න 
25

 https://www.youtube.com/watch?v=7aFqCqqaBZQ&t=230s දෘෂ්යකය  නරඔන්න 

https://www.hostmerchantservices.com/articles/payment-gateway-articles/how-payment-gateways-work/
https://www.youtube.com/watch?v=7aFqCqqaBZQ&t=230s
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හුවමොරු කිරීමට භොවි  කළ හැකි මුදල්වලට සමොන අංකි  මුදලකි. ගුේ  මුදල් අම ර ඒකක උත්පොදනය 

කිරීම පොලනයට තමන්න ම ගනුතදනු සුරක්ි  කිරීමට ගුේ  තල්ඛනකරණය (cryptography) භොවි  කරයි.  

 

ජනප්රිය ගුේ  මුදල් අ ර, Bitcoin, Litecoin, Ethereum සහ Zcash පවතී. ගුේ  මුදල් ‘blockchain’ 

යනුතවන්න හඳුන්නවන  ොක්ෂණය ම  පදනම් වූ අ ර ණය පත් තහෝ හර පත් තහෝ  භොවි තයන්න පුේගලයින්නට 

ත වන පොර්ශව තවබ් අඩවි (සහ ඔවුන්නතේ ජංගම තයදුම්) හරහො ගුේ  මුදල් මිලට ගැනීම/ විකිණීම සිදු 

කළ හැකි ය. තකතසේ තව ත්, ඇ ැම් රටවල ගුේ  මුදල් භොවි ය සම්පූර්ණතයන්න  හනම් කර තහෝ සීමො 

කර තහෝ ඇ . ශ්රි ලංකොතේ මහ බැංකුව රත් සිදුවන ගුේ  මුදල් සම්බන්නධ්ව සිදුවන ක්රියොකොරකම් සඳහො 

සමීප අවධ්ොනය තයොමු කරමින්න සිටී26.  

 

 

ආරක්ෂොවට අම රව, තපෞේගලිකත්වය ඉ-වොණිජයතේ  වත් අභිතයෝගොත්මක ගැටලුවකි. ඉ-වොණිජයය 

තවබ් අඩවි ඔවුන්නතේ අමුත් න්නතේ තපෞේගලික ත ොරතුරු තසොයො බලයි. එපමණක් ද තනොව, කුමන 

පොරිතභෝගිකතයෝ ඔවුන්න නරඹන තවබ් අඩවි ඇසුරින්න කුමන ිෂේපොදන සහ තසේවොවන්න තසොයත් ද, එතමන්න 

ම කුමන ිෂේපොදන සහ තසේවොවන්න ඔවුන්න විසින්න මිලදී ගන්නතන්න ද යන්නන මොර්ගග ව ඔවුන්න අධීක්ෂණය 

කරති. තමම ත ොරතුරු භොවි  කරමින්න, ඔවුහු ගනුතදනුකරුවන්නතේ පැතිකඩ සකසේ තකොට ඒ අනුව 

ඉලක්කග  උසසේවීම් හැසිරවීම සිදු කරති. තකතසේ තව ත්, පොරිතභෝගිකතයෝ ිරන්න රතයන්නම ඔවුන්න 

අධීක්ෂණය කර ඇත්තත් තකොත ක් දුරට දැයි දැන තනොසිටින අ ර, ඔවුන්නතේ තපෞේගලිකත්වය 

උල්ලංඝනය කිරීම ගැන ගනුතදනුකරුවන්න අ ර වර්ධ්නය වන කණගොටුවක්/ කනසේසල්ලක් පවතී. 

එබැවින්න රජතේ ආය න විසින්න  ම තවබ් අඩවිතේ ගනුතදනුකරුවන්නතේ තපෞේගලිකත්වය සුරක්ි  කර 

ගැනීම සහතික කිරීම සඳහො තපෞේගලික ප්රතිපත්ති සම්පොදනය කිරීමට ඉ-වොණිජයය තවබ් අඩවි 

අවධ්ොරණය කරමින්න කටයුතු කරනු ලබයි27.  

 

4. 3 ත ොරතුරු සන්නිතේදන  ොක්ෂණතේ ත රමුණ  (ICT in the Forefront) 

ත ොරතුරු සන්නිතේදන  ොක්ෂණය  ම ගනුතදනුකරුවන්න සමඟ සබඳ ො ඇති කර ඔවුන්නතේ ිෂේපොදන 

සහ තසේවොවන්න ප්රවර්ධ්නය කිරීම සඳහො සමොගම් විසින්න පුළුල් තලස භොවි  කරනු ලැතබ්. අන්න ර්ජොලය හො 

අතනකුත් විදුත් මොධ්යය මඟින්න සමොගතමන්න වන පිරිනැමීම පිළිබඳව පොරිතභෝගිකතයෝ තව  ප්රබල 

පණිවිඩයක් සන්නිතේදනය කිරීමට  ොක්ෂණ හො තේදිකො (platforms) පරොසයක් සපයයි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26

 https://www.cbsl.gov.lk/en/news/public-awareness-on-virtual-currencies-in-sri-lanka 

27
 https://cyber.harvard.edu/olds/ecommerce/privacytext.html ලිපිය කියව්න්න 

https://cyber.harvard.edu/olds/ecommerce/privacytext.html
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ිපුණ ො මට්ටම :12.3   ොරිත ෝගිකයොට වැි දියුණු කළ ිෂේ ොදන හො තසේවොවන්න ි දවීම හො 

තබදො හැරීම පිණිස ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන  ොක්ෂණය දොයකත්වන 

ආකොරය  විශේතල්තෂණය කරයි. 

 

ඉතගනුම්  ල: 

• ඉ- අතලවිකරණය ිර්වචනය කරයි. 

• ඉ- අතලවිකරණතේ දී ත ොරතුරු  ොක්ෂණතේ භූමිකොව හඳුනො ගනී. 

• පොරිතභෝගිකයොතේ අවශය ොව අනුව, ඔහුට  ත්ත්වතයන්න ඉහළ ිෂේපොදනයක් තහෝ 

තසේවොවක් ලබො දීම සඳහො දත්  සමුදොය හො සම්බන්නධ් අතලවිකරණය තයොදො ගන්නනො 

ආකොරය ගතේශණය කරයි. 

• ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන  ොක්ෂණය තුළින්න තවළඳොතම්  රඟකොරී වොසි දිනො ගන්නනො 

ආකොරය තසොයො බලයි. 

 

4. 3. 1 විදුත් - අතලවිකරණය (E_Marketing) 
 
විදුත් අතලවිකරණය යනු තවබ් අතලවිකරණය, අන්න ර්ජොල අතලවිකරණය තමන්න ම මොර්ගග  

අතලවිකරණය තලස ද හැඳින්නතේ. එය සරලව විදුත් මොධ්ය භොවි  කිරීමකි. විතශේෂතයන්නම අතලවිකරණ 

කටයුතු සඳහො අන්න ර්ජොලය භොවි  කිරීමකි28. එවැි ක්රියොකොරකම්වල සොමොනයතයන්න උසසේ කිරීම්, 

මහජන සම්බන්නධ් ො තමන්න ම පසුව විකුණුම් සහතයෝගයන්න ඇතුළත් තේ. උදොහරණයක් තලස, තබොතහෝ 

ගනුතදනුකරුතවෝ විදුත්  ැපෑල පදනම් කරගත් මිලදී ගැනීම් සිදු කරති. ිෂේපොදන නොමොවලි සහ විතශේෂ 

මිල ගණන්න අඩංගු ඒවො ඔවුන්නට ලැතබ්.  වත් උදොහරණයක් තලස සමොජ මොධ්යය, නව ප්රධ්ොනයන්න 

(offerings) සහ උසසේවීම් පිළිබඳ ත ොරතුරු හුවමොරු කිරීම තමන්න ම කිසියම් තයෝජනො, පැමිණිලි, තමන්න ම 

අදහසේ/ විවරණ ගනුතදනුකරුවන්නතගන්න ඇසීමට, ගනුතදනුකරුවන්න සමඟ සම්බන්නධ්ව රැඳී සිටීමට සමොගම් 

විසින්න වැඩි වැඩිතයන්න භොවි  කරනු ලබයි. අතනක් අ ට, සමොජ මොධ්ය විසින්න අංකි  තලස කට වචනතයන්න 

තනොවන අතලවිකරණයට, හුවමොරු කිරීම්, ටැේ කිරීම් (tagging), කැමත්  හො අදහසේ දැක්වීම් මඟින්න 

සමොගතම් පිරිනැමීම් පිළිබඳව පණිවිඩ පැතිරවීම සඳහො පොරිතභෝගිකයන්නට උපකොරී වන තලස ක්රියො කරයි. 

ිශේචි  භොණ්ඩයක් තහෝ තසේවොවක් පිළිබඳ පණිවිඩ වයොේ  කිරීම සඳහො මොර්ගග  තවළඳ දැන්නවීම් ද ඉ ො 

ඵලදොයි තේ. ඉ-අතලවිකරණතේ වොසි සඳහො පොරිතභෝගිකයන්නතේ ප්රතිචොර (feedbacks) ම  පදනම් වූ 

අනුවර් නයන්නට සමොගමක ඇති හැකියොව අන්න ර්ග  තේ. ඒ සඳහො ක්ෂණික බලපෑමක් කිරීමට ඇති 

හැකියොව, ිශේචි  තවළඳතපොළ අඩුපොඩුවලට (පැතිකඩ කිරීම ම  පදනම්ව) ඍජුව ප්රතේශ වීමට ඇති 

හැකියොව,  ථය කොල ප්රතිචොර විශේතල්ෂණය කිරීතම් හැකියොව, . . . ආදිය29 ඇතුළත් ය.  

 

4. 3. 2 ජංගම අතලවිකරණය (Mobile Marketing) 

ජංගම අතලවිකරණය යනු ඉ-අතලවිකරණතේ විේලවීය ආකොරයකි. අප දන්නනො පරිදි, තබොතහෝ 

පුේගලතයෝ දැන්න අන්න ර්ජොලය පිරික්සීම සඳහො සුහුරු දූරකථනය සහ අතනකුත් ජංගමව අතත් රැතගන යන 

උපකරණ භොවි  කරති. තඩසේක්තටොේ පරිගණකවල සිට ජංගම උපොංගවලට තවනසේ වන තමය, ජංගමව 

අතත් රැතගන යන උපකරණ හරහො ගැනුම්කරුවන්න (customer) තව  ළඟොවීමට තබොතහෝ නොලිකො 

(channels) භොවි  කිරීමට අතලවිකරුවන්නට (marketer) නව අවසේථො ිර්මොණය කර ඇ . තමම නොලිකො 

 
28

 සටහන: අවලවිකරණය යනු ප්රව්ර්ධනය කිරීම වහෝ ප්රචාරණය පමණක්ව වනාවේ 

29
 http://www.iaapa.org/docs/handout-archive---ops/Mon_KHAN_E-MARKETING.pdf කියව්න්න 

http://www.iaapa.org/docs/handout-archive---ops/Mon_KHAN_E-MARKETING.pdf
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සඳහො ඉ- ැපෑල, තකටි පණිවිඩ තසේවොව (SMS), බහුමොධ්ය පණිවිඩ තසේවොව (MMS) තමන්න ම Facebook, 

Viber, WhatsApp, . . ආදී ජනප්රිය සමොජ මොධ්යය ඇතුළත් විය හැකි ය. පරිශීලකයන්නට යවනු ලබන 

අතලවිකරණ පණිවිඩ හැකි  රම් තපෞේගලීකරණය කිරීම සඳහො නවය ක්රම ි ර්මොණය කිරීමට  ොක්ෂණය 

තේගතයන්න සංවර්ධ්නය තවමින්න පවතී. තලෝඩන්න (Laudon) සහ තලෝඩන්න (Laudon) විසින්න රචි  

කළමනොකරණ ත ොරතුරු පේධ්ති තපළතපොතත් නව ම සංසේකරණයට අනුව, ජංගම උපොංගයන්නතේ 

ප්රගුණනය (proliferation) අතලවිකරුවන්නට (marketer) ඔවුන්නතේ සේථොනග  ඉලක්ක හඳුනො ගැනීමට නව 

මිනුමක් හඳුන්නවො තදති. ඔවුහු ජංගම අතලවිකරුවන්නට (marketer) නොමිකව භූ-සමොජ තසේවොවන්න (geosocial 

services), භූ-ප්රචොරණය (geo-advertising) සහ භූ-ත ොරතුරු තසේවො (geoinformation services) භොවි  

කළ හැකි කැපී තපතනන සේථොන පදනම් කරගත් තසේවොවන්න තුනක් හඳුන්නවො තදති. භූ-සමොජ තසේවො ඔහු තහෝ 

ඇය හමුවීම වැි සමොන අවශය ො සහි  පුේගලතයෝ තකොතහේ දැයි දැන ගැනීමට පරිශීලකයන්නට උපකොර 

කරයි. මුහුණුතපො  යන්නන තමම තසේවොව සපයන ජනප්රිය සමොජ ජොල තවබ් අඩවියකි. භූ-ප්රචොරණ තසේවො 

තේශීය තවළඳුන්න (local merchants) ළඟම ගනුතදනුකරුවන්න සම්බන්නධ් කරමින්න උපකොර කරයි. 

උදොහරණයක් වශතයන්න, තේශීය අවන්නහල්වලින්න, පොරිතභෝගිකතයෝ තලස ඔවුන්නතගන්න ප්රතිශ යක් 

ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහො අතේක්ෂො කරන විතශේි  දුරක් ඇතුළ  සමූහයො තව , දිවො කොල 

ප්රවර්ධ්නයන්න (lunch time promotions) ලබො දිය හැකි ය. සිේධියක්, තකෞතුකොගොරයක ප්රදර්ශනයක් වැි, 

පුේගලයකු ආසන්නනතේ පසු කරමින්න පවතින සංසිේධියක් පිළිබඳ භූ-ත ොරතුරු තසේවො සපයයි.  

එම්-වොණිජයය (M-commerce) යනු ජංගම අතලවිකරණතේ වැදගත් අංගයකි. ජංගම උපොංග හරහො 

ඉතලක්තරොික වොණිජයය සිදුතවමින්න පවතී. තවනත් විදියකින්න කිවතහොත්, අද ගනුතදනුකරුවන්න  ම 

ජංගම උපොංග හරහො ිෂේපොදන සහ තසේවො සඳහො මොර්ගග  සොේපුවලට යොමට කැමැත්  දක්වන්නතන්න 

ගනුතදනුකරුවන්න සමඟ ගනුතදනු කිරීම සඳහො වැදගත් නොලිකොවක් තලස ජංගම උපොංග සැලකීම ිසො ය. 

උදොහරණයක් තලස, තබොතහෝ බැංකු, රක්ෂණ සමොගම් සහ වගකිව යුතු (telco) සමොගම් පොරිතභෝගිකයන්නට 

ජංගම උපොංග හරහො ඔවුන්නතේ තසේවොවන්න ලබො ගැනීමට ජංගම තයදුම් ලබො තේ.  වත් තබොතහෝ සමොගම් 

ගනුතදනුකරුවන්න සමඟ වඩො තහොඳ සම්බන්නධ් ොවයක් අතේක්ෂො කරමින්න ජංගම මිත්රශීලී ඉ-වොණිජයය තවබ් 

අඩවි සපයයි. Apple's, iAd සහ Google's AdMob වැි ජංගම ප්රචොරක තේදිකො ද පවතී.  
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4. 3. 3 දත්  සමුදො අතලවිකරණය (Database Marketing) 

ගනුතදනුකරුවන්නතේ මොර්ගග  ක්රියොකොරකම් තවබ් හො ජංගම අතුරු මුහුණත් ඔසේතසේ වර්ධ්නය වන විට, 

වර් මොන හො අනොග  ගනුතදනුකරුවන්න පිළිබඳ ත ොරතුරු ඇතුළත් දත්  සමුදොයන්න  ව  වත් වැඩි තේ. 

තමම දත්  සමුදොයයන්නතේ ගනුතදනුකරුවන්නතේ තපෞේගලික ත ොරතුරු පමණක් තනොව, ඔවුන්නතේ තවබ් 

පිරික්සුම් රටො තමන්න ම සේථොන ත ොරතුරු ද අඩංගු තේ. දත්  සමුදො අතලවිකරණය මඟින්න තමම දත්  

සමුදොයයන්න භොවි  කරනු ලබන්නතන්න වයොපොරතේ ප්රධ්ොනයන්න සම්බන්නධ්තයන්න පවත්නො තහෝ අනොග  

ගනුතදනුකරුවන්න ඍජුවම සම්බන්නධ් කර ගැනීම පිලිබඳව යි. දත්  සමුදො අතලවිකරණය ඍජු 

අතලවිකරණ  ොක්ෂණයකි. එය බුේධිමත් දත්  ගබඩො කිරීතම් ශිල්ප ක්රම(intelligent data mining 

techniques) සහි  තහොඳ ආධ්ොරකයක් විය හැකි ය. ිදසුනක් වශතයන්න, එක් එක් ගනුතදනුකරුවන්නතේ 

තවබ් ප්රතේශ රටොවන්න කැණීම(mining of web access patterns), ඔවුන්නතේ අවශය ො සහ අතනකුත් 

ලොක්ෂණික පදනම් කර ගිමින්න ගනුතදනුකරුවන්නතේ අේවිතීය පැතිකඩ ිර්මොණය කිරීමට උපකොරී තේ. 

තමය පොරිතභෝගිකයන්නට වඩොත් තපෞේගලික දීමනො සඳහො උපකොර වන අ ර, ඔවුන්නතේ කැමැත්  හො 

අකමැත්  තනොසලකො සෑම ගනුතදනුකරුවකුටම යැවූ ත ොග දීමනො(a bulk offer) සඳහො වඩො වැඩි 

පිළිගැනීමක් ඇ .  
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පුනරීක්ශණ ප්රශේන 

 

1. අංකි  පරිවර් නය යනු කුමක්ද? යන්නන පැහැදිළි කරන්නන. 

2. නවීන ටැක්සි තයදවුම් සහ Airbnb, Amazon වැි තවබ් අඩවි ආරතයන්න වර් මොනතේ විවිධ් 

වයොපොර ක්තෂේත්රයන්නහි සිදුවී ඇති අංකි  පරිවර් නය සොකච්ඡො කරන්නන. 

3. වසංග  වැි තගෝලීය ආපදො  ත්වයන්නහිදී ත ොරතුරු  ොක්ෂණය වැදගත් වන ආකොරය විසේ ර 

කරන්නන. 

4. විදුත් වොණිජයය සහ විදුත් වයොපොර අ ර තවනස පහදන්නන. 

5. අන්න ර්ජොලය හරහො තගවීම් සිදුකළ හැකි ආකොර ලියො දක්වන්නන. 

6. තගවුම් ේවොරයක ක්රියොකොරීත්වය රූපසටහනක් ඇසුතරන්න පැහැදිළි කරන්නන. 

7. ඉහ  විසේ ර කර ඇති විදුත් වොණිජය වර්ග සඳහො නව උදොහරණ තදක බැගින්න විසේ ර කරන්නන. 

8. සොර්ව ද්රවය අන්න ර්ජොලය(IoT), මහො දත් (Big Data) සහ වලොකුළු පරිගණන(Cloud Computing) 

යන  ොක්ෂණයන්න සුහුරු පේධ්තියක්(smart system) ිර්මොණය කිරීම සඳහො තයොදොග  හැකි 

ආකොරය විසේ ර කරන්නන. 

9. වයොපොර සඳහො සමොජ මොධ්ය ඵලදොයී තලස තයොදොග  හැකි ආකොර විසේ ර කරන්නන. 

10. සේමෝ ජංගම දුරකථනය වයොපොර ක්තෂේත්රතේදී ඉ ො වැදගත් තමවලමක් බවට පත්වී ඇත්තත් 

මන්නදැයි පහදන්නන. 

11. මොනව සම්පත් කළමනොකරණය සඳහො ිර්මොණය කළ ත ොරතුරු පේධ්තියක ක්රියොකොරීත්වය 

සැතකවින්න විසේ ර කරන්නන. 

12. සුප්රසිේධ් YouTube තවබ් අඩවිය අන්න ර්ග යන්න සපයන්නතනකුට උදොහරණයක් තේද? යන්නන 

සොකච්ඡො කරන්නන. 
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ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන  ොක්ෂණතේ නව නැඹුරුව හො අනොග  දිශොනති 

 

 

ිපුණ ොව 13 :ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන  ොක්ෂණතේ නව නැඹුරුව හො අනොග  දිශොනති 

ගතේෂණය කරයි. 
 
ිපුණ ො මට්ටම: 13.1   රිගණනතේ නව නැඹුරුව හො අනොග  දිශොනති ගතේෂණය කරයි. 

 
ඉතගනුම්  ල : 

• බුේධිමත් සහ හැඟුම්බර පරිගණනය අර්ථ දක්වයි. 

• කෘත්රිම බුේධිය පැහැදිලි කරයි. 

• මිිසේ - යන්නත්ර සහසම්බන්නධ් ොව අගය කරයි. 

 

  
 

5. 1 ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන  ොක්ෂණතේ නව නැඹුරුව හො අනොග  දිශොනතිය 
 

තවන කවරඳොටත් වඩො, වර් මොනතේ ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන  ොක්ෂණය අපතේ ජීවි  තවනසේ 

කරමින්න තිතබ්. අපතේ එදිතනදො තබොතහෝ ක්රියොකොරකම් ඉක්මින්න හො පහසුතවන්න සිදුකර ගැනීතම් 

හැකියොව ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන  ොක්ෂණය ම  රඳො පවතී. පුේගලයන්න හො තවතළඳතපොළ, ත ොරතුරු 

හො සන්නිතේදන  ොක්ෂණය විශොල වශතයන්න භොවි  කිරීම තහේතුතවන්න  ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන 

 ොක්ෂණය පිළිබඳ විදයොඥයින්න හො ඉංජිතන්නරුවන්න, නව  ොක්ෂණයන්න තමන්න ම ඒවොතේ විවිධ් තයදීම් 

පිළිබඳව ක්රියොකොරීව පර්තේෂණ සිදු කිරීමට තපලඹී ඇ . 2020 වනවිට දැක්තවන පරිදි, ත ොරතුරු 

සන්නිතේදන  ොක්ෂණය හො සම්බන්නධ් තබොතහෝ අළුතින්න මතුවන (emerging)  ොක්ෂණයන්නතේ 

භොවි තයහි විවිධ් අවසේථො පිළිබිඹු කරන “Gartner hype චක්රය–2019” 30 රූපය 5.1 මඟින්න දැක්තේ. 

තලොව ඉහළම  ොක්ෂණික ක්රමතේදයන්නහි වර් මොන භොවි ොව හඳුනො ගැනීමට ඉ ො ප්රතයෝජනවත් වන 

hype cycle හි ප්රධ්ොන අවධි පහක් ඇ .  

1. නව  ොක්ෂණයක ආරම්භක අවධිය (the inception or the trigger of a technology) 

2. (නව  ොක්ෂණයන්න පිළිබඳ ව) කෘතිමව උළුේපවන ලද අතේක්ෂොවන්නතේ උච්ච අවධිය (peak of 

inflated expectations) 

3. නව  ොක්ෂණයන්න තයොදොගැනීතම්දී සිදුවන අසොර්ථකවීම් ිසො ඇතිවන අතේක්ෂො භංගත්වය ිසො 

පසුබෑමට ලක්වූ අවධිය (trough of disillusionment with failed implementations and 

promises)  

4. වැඩිදියුණු කිරීම් ිසො ලබන සොර්ථකත්වය සමඟ ප්රතබෝධ්මත් අවධිය (slope of enlightenment 

with success stories) 

5. සොර්ථක තයදවුම් සහි  ඵලදොයී අවධිය (Plateau of productivity with mainstream adoption) 

 
30 Read https://en.wikipedia.org/wiki/Hype_cycle 
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රූපය 5. 1: Gartner hype චක්රය – 2019 

ප්රභවය: https://towardsdatascience.com/gartner-2019-hype-cycle-for-emerging-technologies-whats-in-it-for-ai-

leaders-3d54ad6ffc53 
 

2018 සහ 2019 වර්ෂවල Gartner hype චක්රයන්නහි සඳහන්න වන පරිදි සැලකිය යුතු තලස නැඟී එන 

ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන  ොක්ෂණයන්න අ ර කෘත්රිම බුේධිය (Artificial Intelligence), බ්තලොක්තච්න්න 

(Blockchain), සොර්ව ද්රවය අන්න ර්ජොල තේදිකො (IoT platforms), ක්තවොන්නටම් ආගණනය (Quantum 

computing) සහ සුහුරු තරොතබෝවරු (smart robots) අන්න ර්ග  තවති. එපමණක්ද තනොව කෘත්රිම බුේධිය 

ප්රධ්ොන (core) වශතයන්න අන්න ර්ග  වූ, ගැඹුරු සේනොයුක ජොල (deep neural networks), සේවොධීන ධ්ොවනය 

(autonomous driving), දැනුම් ප්රසේ ොර (knowledge graphs), පියොසර කරන සේවොධීන වොහන (flying 

autonomous vehicles), තමොළතේ පරිගණක අතුරු මුහුණ  (brain-computer interface), ආදි  වත් 

තබොතහෝ  ොක්ෂණයන්න පිළිබඳව ද එහි සඳහන්න තේ. තම් අනුව, විවිධ්ොකොර ප්රයත්නවල දී මොනව වර්ගයොට 

උපකොර කරන බුේධිමත් හො චිත් තේගී යන්නත්ර ිර්මොණය කිරීමට උදේ වන කෘත්රිම බුේධිය, ත ොරතුරු හො 

සන්නිතේදන  ොක්ෂණතේ ප්රධ්ොන නව  ොක්ෂණික ක්රමතේදයක් තලස සැලකිය හැකි ය.      

5. 1. 1 බුේධිමත් හො චිත් තේගී යන්නර (Intelligent and emotional machines) 

බුේධිමත් හො චිත් තේගීය යන්නත්ර ගැන මනුෂයයන්නතේ උනන්නදුව පිළිබඳ සොක්ි මිිසුන්න සුරැකීම සඳහො 

සියුසේ විසින්න පෘිවියට එවො ඇති  ොතලෝසේ සහ තකොතක්සියොනු ඊගල් වැි චරි  අඩංගු පුරොණ ග්රීක මිථයො 

ක න්නදරවලින්න ද තසොයො ග  හැක. ශ්රීමත් ආ ර් සී. ක්ලොක් විසින්න රචි  "2001: A Space Odyssey" නූ න 

ප්රබන්නධ්තේ තමන්න ම, 80 දශකතේ ප්රකට තටලි නොටයයක් වන "නයි් රයිඩර් (Knight Rider)"හි පවො 

බුේධිමත් පමණක් තනොව ඇ ැම් චිත් ොතේගොත්මක ලක්ෂණ තපන්නනුම් කරන යන්නත්ර ඇ . උදොහරණයක් 

තලස, නයි් රයිඩර්හි ඇති බුේධිමත් තමෝටර් රථය වන KITT,  ම සේවොමියො වන මයිකල් නයි් සමඟ 

චිත් තේගයන්න තපන්නනුම් කරන සංවොදයන්න කිහිපයක ිර  තේ. අතනක් අ ට, ඉතිහොසය පුරොම මිිසුන්න 

විසින්න සේවයං ක්රියොකොරී යන්නත්ර තමන්නම තපර ිර්ණය කළ තමතහයුම් අනුක්රමයක් සේවයංක්රියව අනුගමනය 

කරන තහෝ තපර ිර්ණය කළ උපතදසේවලට ප්රතිචොර දක්වන පොලන යොන්නත්රණ සහි  යන්නත්ර ිර්මොණය 

කිරීමට උත්සොහ කර ඇ . තමවැි යන්නත්ර automatons තලස හැඳින්නතේ (5.2 රූපය). තකතසේ තව ත්, 
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විසිවන සියවතසේ මැද භොගතේ දී කෘත්රිම බුේධිය නැමැති විෂය ක්තෂේත්රය ිල වශතයන්න ආරම්භ වන තුරු 

බුේධිමත් යන්නත්ර ිපදවීම සඳහො වූ ප්රයත්නයන්න වැඩිදියුණුවීම වීම ඉ ො තසතමන්න සිදුවිය.  

 

රූපය 5. 2:  ේරැන්නක්ලින්න ආය නතේ තකෞතුකොගොරතේ සුප්රසිේධ් මයිලොර්තඩ්තේ අනුරුව (Maillardet's automaton) 

 ප්රභවය: https://www. fi. edu/history-resources/automaton 

 

 

5. 1. 2 කෘත්රිම බුේධිය (Artificial intelligence) 

ිේ හැම්ේෂයර්, හැන්නඔවර්හි ඩොර්්මුත් විදයොලතේ දී 1956 ගිම්හොන වැඩමුළුව පැවැත්වූ කොලය තුළ දී 

කෘත්රිම බුේධිය යන පදය තයොදොගනු ලැබීය. එහි දී සිතීමට හැකි යන්නත්ර ගැන උනන්නදුවක් දැක්වූ 

පර්තේෂකයන්න පිරිසක් විසින්න එවැි යන්නත්ර ිර්මොණය කිරීම සඳහො නව අදහසේ ඉදිරිපත් කිරීමට දීර්ඝ 

සම්මන්නත්රණ මොලොවක් පවත්වන ලදී. එ ැන්න පටන්න, කෘත්රිම බුේධිය පිළිබඳ විවිධ් අර්ථකථන විදයොඥයන්න 

විසින්න තයෝජනො කර ඇ . එවැි එක් අර්ථ දැක්වීමකට අනුව, කෘත්රිම බුේධිය (AI) යනු පරිගණක මඟින්න, 

විතශේෂතයන්න පරිගණක පේධ්ති 31 මඟින්න, මිිසේ බුේධිමය ක්රියොවලිය සමොකරණය (simulate) කිරීම යි. 

මොනව බුේධි ක්රියොදොමය තුළ, පරිසරය වටහො ගැනීමට ඇති හැකියොව, සංශේතල්ෂණතයන්න වටහොගත් 

ත ොරතුරු, ඉතගනීතම් හො කරුණු ම ක  බො ගැනීතම් හැකියොව සහ ලබො ගත් දැනුම, සිේධීන්න ගැන 

සොධ්ොරණ තහේතු දැක්වීමට සහ ගැටලු විසදීමට තයොදො ගැනීමට ඇති හැකියොව යනොදිය අන්න ර්ග  තේ. 

තපොදුතේ ගත් කළ, තමත ක් යන්නත්ර මඟින්න තපන්නනුම් කරන ලද බුේධිය මොනව (තහෝ සේවොභොවික) බුේධිය 

අනුකරණය කිරීමක් තලස සැලතක්. 1980 දී තජෝන්න සර්ල් (John Searle) විසින්න ඉදිරිපත් කරන ලද 

කල්පි යන්න තදක මඟින්න තමය තහොඳින්න පැහැදිලි කර ග  හැකි ය. සර්ල් පවසන පරිදි කෘත්රිම බුේධියට 

ආකෘති තදකක් ඇ ; ශක්තිමත් ආකෘතිය (strong form) සහ දුර්වල ආකෘතිය (weak form).  

● කෘත්රිම බුේධිය, ශක්තිමත් ආකෘතිය: AI පේධ්තියකට සිතීතම් හැකියොවක් ඇ .  

● කෘත්රිම බුේධිය, දුර්වල ආකෘතිය: AI පේධ්තියකට සිතීතම් හැකියොවක් නැති නමුත් සි න බව 

හඟවමින්න ක්රියො කරයි.  

 තම් අනුව, සැබැවින්නම බුේධිමත් හො චිත් තේගොත්මක යන්නත්රයක් ිර්මොණය කිරීම සඳහො, කෘත්රිම 

බුේධිතයහි ශක්තිමත් ආකෘතිය තකතරහි අවධ්ොනය තයොමු කළ යුතු ය. කෘත්රිම සොමොනය බුේධි(Artificial 

General Intelligence-AGI) ක්තෂේත්රතයහි පර්තේෂකයන්න, බහුවිධ් ක්තෂේත්රයන්නහි වැඩ කිරීතම් හැකියොව 

ඇති යන්නත්ර (තහෝ පරිගණක පේධ්ති) ිර්මොණය කිරීතම් කටයුතුවල ිර ව සිටිති. උදොහරණයක් තලස 

 
31 https://searchenterpriseai.techtarget.com/definition/AI-Artificial-Intelligence 
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එවැි යන්නත්රයක් තමෝටර් රථයක් ධ්ොවනය කිරීම (එක් ක්තෂේත්රයක්) තමන්න ම බිම් තබෝම්බයක් ිෂේක්රිය 

කිරීම ( වත් ක්තෂේත්රයක්) ඉතගන ගනු ඇ . එපමණක්ද තනොව, AIහි ශක්තිමත් ආකෘතිතයන්න යුක්  

යන්නත්රවලට මනසක් ඇති ිසො ඒවො හැඟීම් තපන්නවයි. ිදසුනක් වශතයන්න, වසේතුවක සුන්නදරත්වය අනුව 

එය අගය කිරීමට (ස ය තලසම) එවැි යන්නත්ර ඉතගන ගනු ඇ .  වද, කෘත්රිම සුපිරි බුේධිය (Artificial 

Super Intelligence) තලස, කෘත්රිම බුේධිතේ ශක්තිමත් ආකෘතිතයහි  වත් දිගුවක් පවතින අ ර එය, 

කෘත්රිම සොමොනය බුේධිතයහි හැකියොවන්න ඇති පේධ්තියක්, මිිසොට ඇති තභෞතික සීමොවන්න තනොමැති විට, 

මිිසොතේ ම්ටම තබොතහෝ දුරට ඉක්මවො ඉතගනතගන සුපිරි පේධ්තියක් තලස වැඩිදියුණු වනු ඇ  යන 

අදහස ම  පදනම්ව ඇ .  

තකතසේ තව ත්, මිිසො  වමත් කෘත්රිම බුේධිතයහි දුර්වල ආකෘතිතයන්න යුතු බුේධිමත් යන්නත්ර පමණක් 

ිර්මොණය කිරීමට සමත් වී ඇ . එනම්, එවැි යන්නත්ර තචසේ වැි පුවරු ක්රීඩො කිරීම තහෝ කොලගුණය 

පුතරෝකථනය කිරීම වැි පටු කොර්යයන්න සිදු කිරීතම් දී, මිිසුන්නට සමොන බුේධියක් (තහෝ මිිසුන්නට වඩො 

තහොඳ බුේධියක්) තපන්නනුම් කරයි. එතසේ නමුත්, ඔවුන්නතේ හැකියොවන්න එම පටු කොර්යයට පමණක් සීමොවී 

ඇති අ ර අතනකුත් කොර්යයන්න සඳහො ඔවුන්නතේ හැකියොවන්න වැඩිදියුණු කිරීතම් හැකියොව අවම තේ. 

එබැවින්න එවැි කෘත්රිම බුේධිය, කෘත්රිම පටු බුේධිය (artificial narrow intelligence) තලස ද හැඳින්නතේ. 

1997 දී තචසේ ක්රීඩොතවහි තලෝක ශූරයො වන “ගැරී කොසේපතරොේ (Garry Kasparov)” ව පරොජය කරන ලද 

“IBM Deep Blue” නම් යන්නත්රය, 2011 දී තජොපර්ඩී (Jeopardy) තලස හැඳින්නතවන ක්රීඩො උතළලක දී මොනව 

ක්රීඩකයන්න පරොජයට පත් කරන ලද “IBM තවෝසන්න” නම් යන්නත්රය සහ 2016 දී Go ක්රීඩොතේ මිිසේ ශූරයො 

පරොජය කළ AlphaGo නමින්න හැඳින්නතවන ඇල්තගොරි මය කෘත්රිම පටු බුේධිය සහි  යන්නත්ර සඳහො 

උදොහරණ තලස සැලකිය හැකි ය.  

බුේධිමත් යන්නත්ර ිර්මොණය කිරීතම්දී තයොදොග  හැකිවන පරිදි කෘතිම බුේධිය පිළිබඳ පර්තේශකයින්න විසින්න 
ිර්මොණය කරන ලද පටු බුේධි ශිල්පක්රම (narrow intelligence techniques) තබොතහෝමයක් ඇති අ ර 
ඒවො අතුරින්න විතශේෂ වූ කිහිපයක් 5.1 වගුතවහි දැක්තේ. 
 
 

 ොක්ෂණය විසේ රය 

තසවුම් විධික්රම   

(search techniques) 

අවසේථො (states) විශොල සංඛයොවක් සහි  තසවුම් අවකොශයක යම් 

ඉලක්කග  අවසේථොවක් (goal state) තසවීම සඳහො භොවි ො කරනු 

ලැතබ්. තමයට ිදසුනක් තලස බුේධිමත් පේධ්තියක් මොනව 

ක්රීඩකතයකු සමඟ සිදුකරන පුවරු ක්රීඩො  රඟයක දී (board game) 

ඉක්මින්න ජයග්රොහී අවසේථොව (winning state) කරො යන ආකොරය 

තසොයො ගැනීම දැක්විය හැකිය.   

ප්රවීණ පේධ්ති 

(expert systems) 

If-Then නීති සමුදොයක් තලස දැනුම ගබඩො කරගැනීතමන්න පසුව එතසේ 

ගබඩො තකොටගත් දැනුම භොවි තයන්න ප්රශේන විසඳීම සඳහො අවශය 

උපතේශනය (advice) අදොළ තහේතු දැක්වීම් (reasoning) සමඟින්න 

මිිසුන්නට ලබොතදන නීති පොදක (rule-based) පේධ්ති විතශේෂයක් 

තමනමින්න හැඳින්නතේ. 

සේවොභොවික භොෂො 
සැකසුම්  
(natural language 

මොනව භොෂො හඳුනො ගැනීමට සහ තත්රුම් ගැනීමට හැකියොව ඇති 

ඇල්තගොරි ම තමනමින්න හැඳින්නතේ. 
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processing) 

කථන හඳුනො ගැනීම 

(speech 

recognition) 

කථනයක ඇති වචන  හඳුනො ගැනීමට සහ තකටි ශබ්ද වොකය තත්රුම් 

ගැනීමට හැකියොව ඇති ඇල්තගොරි ම තමනමින්න හැඳින්නතේ. 

පරිගණක දැක්ම සහ 

දර්ශන හඳුනො ගැනීම   

(computer vision 

and scene 

recognition) 

කැමරොවලින්න ලබො ගන්නනො දර්ශනවල ඇති දෘශයමය අන්න ර්ග යන්න 

හඳුනො ගැනීමට සහ තත්රුම් ගැනීමට හැකියොව ඇති ඇල්තගොරි ම 

තම නමින්න හැඳින්නතේ. 

යන්නත්ර ඉතගනීම 

(Machine learning) 

 

දත් වල ඇති විවිධ් සැඟවුනු රටො හඳුනො ග  හැකි විධික්රම සමූහයකි. 

උදොහරණයක් තලස, යන්නත්ර ඉතගනුම් ඇල්තගොරි ම තයොදො තගන 

කිසියම් බැංකුවක ගනුතදනුකරුවන්නතේ පැරණි ණය දත්  

භොවි තයන්න නව ගනුතදනුකරුතවකු සිය ණය තගවීම පැහැර හරීවිද 

යන්නන පුතරෝකථනය කළ හැක. 

සේනොයුක ජොල  

(Neural networks) 

යන්නත්ර ඉතගනුම් යන වසමට අයත්වන එක් ප්රමුඛ විධික්රමයක් වන අ ර 

එය, සේථර තදකක් තහෝ වැඩි ගණනක් තලස සංවිධ්ොනය කරන ලද, 

කෘතිම ියුතරෝන නමින්න හැඳින්නතවන ත ොරතුරු සැකසුම් ඒකක 

විශොල සංඛයොවකින්න සැදුම්ලත් ජොලයක් ම  පදනම් වී ඇ . ගැඹුරු 

සේනොයුක ජොල සංකල්පතේ නැඟී ඒමත් සමඟ තමම ක්තෂේත්රය සැලකිය 

යුතු වර්ධ්නයක් අත්පත් කරතගන ඇ .   

ජොනමය 

ඇල්තගොරි ම 

(Genetic 

algorithms) 

පරිණොමනය යන වජව විදයොත්මක ක්රියොවලිය ම  පදනම් වූ 

ප්රශසේතිකරණ අල්තගොරි ම පංතියකි. එහිදී, “වජව ගහණයන්න හි  

ඇ ැ’යි පිළිගැතනන ශක්තිවන්න යො ජය ගනී” යන රීතියට සමොනව 

කිසියම් ප්රශේනයකට ප්රශසේ  විසඳුමක් ලැතබන තුරු දැනට ඇති තහොඳ 

(ශක්තිමත්) විසඳුම් සංයුක්  කරමින්න, වඩො තහොඳ විසඳුම් ජනනය කිරීම 

සිදු තකතර්.  

අපහැදිලි  ොර්කික 

පේධ්ති 

(Fuzzy logic 

systems’ 

භොශොමය ප්රකොශන ම  පදනම් වූ අපැහැදිළි නීති හරහො පේධ්ති පොලනය 

සුමටව සිදු කිරීමට උපකොරී වන විධික්රමයකි. උදොහරණයක් තලස 

"කොමරතයහි උෂේණත්වය 'උණුසුම්' නම් පංකොව 'තේගතයන්න' 

කරකවන්නන" යන්නන අපැහැදිළි නීතියකි. තමහිදී 'උෂේණත්වය' සහ 

'පංකොතේ තේගය' අපැහැදිළි විචලය වන අ ර ඒවොට 'ස ය', 'අස ය' 

වැි ේවිමය අගයන්න තවනුවට 'උණුසුම්', 'තේගවත්' වැි අපැහැදිළි 

අගයන්න ලබොග  හැක. 

                                                   වගුව 5. 1: බුේධිමත්  ොක්ෂණය 

 

5. 1. 3 නව-යන්නර සහජීවනය (Man-machine coexistence) 

බුේධිමත් යන්නත්ර ිර්මොණය කිරීතම් දී මිිසේ සංහතිතේ ප්රධ්ොන භීතිය වන්නතන්න යම් දිනයක ඔවුන්න 

මිිසුන්නතේ සේථොනය ලබො ගනීවි යන්නන යි. තම් අනුව, කෘත්රිම බුේධි පර්තේෂණ සහ ත ොරතුරු 
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සන්නිතේදන  ොක්ෂණය සොමොනයතයන්න මොනව-යන්නත්ර සහජීවනතයහි අවශය ොව අවධ්ොරණය කරයි. එහිදී 

මිිසො සහ යන්නත්ර එක්ව ක්රියො කිරීම මඟින්න රම බලකොය තුළ තපර තනොවූ විරූ ආකොරතේ තපරළියක් ඇති 

කිරීමට අතේක්ෂො තකතර්32. ිදසුනක් වශතයන්න, තහොන්නඩො පර්තේෂණොය නය මඟින්න, වැඩ කරන 

සේථොනවලදී මිිසුන්න සමඟ සහතයෝගතයන්න වැඩ කිරීමට ‘ඇසිතමෝ’ නම් මිිසේ සේවරූපතයන්න යුත් තරොතබෝ 

යන්නත්රය ිපදවන ලදී33. ඇසිතමෝ විසින්න එයට  වත් ඇසිතමෝ තරොතබෝවරුන්න සමඟ ද සහතයෝගතයන්න 

වැඩ කළ හැකි බව තපන්නවො ඇති අ ර එය යන්නත්ර-යන්නත්ර අ ර සහජීවනයට ද ිදසුනක් තේ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 Read https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2017/07/06/man-machine-and-multiplicity-how-ai-and-humans-can-coexist-

harmoniously/#524d497317df 
33 Watch video https://www.youtube.com/watch?v=JlRPICfnmhw 
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ිපුණ ො මට්ටම :13.2 ිතයෝජි   ොක්ෂණතේ මූලධ්ර්ම හො තයදවුම් ගතේශණය කරයි. 

ඉතගනුම්  ල : 

● මෘදුකොංග ිතයෝජි යින්න තකටිතයන්න පැහැදිලි කර එහි ගති ලක්ෂණ විසේ ර 

කරයි. 

● බහු-ිතයෝජි  පේධ්ති තකටිතයන්න පැහැදිලි කර ඒවොතේ ගති ලක්ෂණ 

තකටිතයන්න දක්වයි. 

● ිතයෝජි  පේධ්තිවල තයදුම් හඳුනො ගනී. 

 

5. 2. 1 මෘදුකොංග ිතයෝජි යින්න (Software Agents)  

පරිගණක පේධ්තිවල දී, මෘදුකොංග ිතයෝජි යකු යනු මොනව පරිශීලකතයකු තහෝ තවනත් පරිගණක 

තයදුමක් තහෝ තවනුතවන්න ක්රියො කරන මෘදුකොංග තකොටසකි. වින්නතඩෝසේ හි ඇති Cortana, මෘදුකොංග 

ිතයෝජි යකු සඳහො උදොහරණයක් තලස සැලකිය හැකි ය. තමය වින්නතඩෝසේ තමතහයුම් පේධ්තියක් තුළ 

අ ථය සහකොරතයකු (virtual assistant) තලස ක්රියො කරන මෘදුකොංග තකොටසකි. එය මොනව 

පරිශීලකයන්නට තයදුම් සහ ලිපිතගොනු තසවීම, හඬ විධ්ොන (voice commands) හඳුනො ගැනීම, සිහි කැඳවීම් 

ලබො දීම වැි පුේගලොතරෝපි  තසේවොවන්න සපය යි.  

තබොතහෝ විට මෘදුකොංග ිතයෝජි තයෝ හඬ හඳුනො ගැනීම, සේවභොවික භොෂොතවන්න පොඨ පරිවර් නය, අතී  

දත්  ම  පදනම් ව පුතරෝකථනය කිරීම සහ ිරීක්ෂණ ම  පදනම් වූ තහේතු දැක්වීම වැි හැකියො හරහො 

(දුර්වල) බුේධිය පිළිබිඹු කරති. මෘදුකොංග ිතයෝජි යන්නහට පහ  ගති ලක්ෂණ තපන්නවිය හැකිය. 

● සේවොධීන බව (independence): මිිසොතේ මැදිහත් වීතමන්න ත ොරව  මන්නම තීරණ ග  හැකි වීම. 

● ක්රියොශීලීත්වය (proactiveness):  මන්න සිටින පරිසරය තුල තවන අතයකුතේ තපළඹවීමකින්න 
ත ොරව යමකට මුල පිරීමට හැකි වීම. 

● ප්රතික්රියොශීලීත්වය (reactiveness): පරිසරතේ සිදුවීම්වලට ප්රතිචොර දැක්විය හැකි වීම. 

● සහතයෝගතයන්න වැඩ කළ හැකි බව (corporativeness): තවනත් මෘදුකොංග ිතයෝජි යන්න හො 
මිිසුන්න සමඟ සහතයෝගතයන්න කටයුතු කළ හැකි වීම. 

● ඉතගන ග  හැකි වීම. (ability to learn): ිරීක්ෂණ, අත්දැකීම් සහ දත්  මඟින්න ඉතගන ග  හැකි 
වීම. 

● සමොජ හැකියොවන්න සහි  වීම. (having social abilities): සමොජ නීතිවලට සහ සම්ම යන්නට 

අනුකූලව අන්න අය සමඟ අන්න ර් ක්රියො හො සන්නිතේදනය කළ හැකි වීම. 

තමම ගතිලක්ෂණ භොවි තයන්න මෘදුකොංග ිතයෝජි තයකු වසේතු නැඹුරු වැඩසටහන්නකරණතයහි එන 

වසේතුවකින්න තවන්නකර හඳුනොග  හැක. මෘදුකොංග ිතයෝජි යන්න සම්බන්නධ්තයන්න තහොඳ වර්ගීකරණයක් 

5.3 රූපතයන්න දැක්තේ. 

 



 

163 
 

 

 

රූපය 5. 3: a classification of software agents based on Nwanna’s primary attribute dimension 

මූලොරය: https://en. wikipedia. org/wiki/Software_agent#/media/File:Nwana_Category_of_Software_Agents. gif 

 

5. 2. 2 බහු ිතයෝජි   ේධ්ති (Multi-Agent Systems) 
 
මෘදුකොංග ිතයෝජි යන්නට තපොදු මෘදුකොංග කොර්යයක් ඉටු කර ගැනීම සඳහො තවනත් මෘදුකොංග 

ිතයෝජි යින්න සමඟ අන්න ර් ක්රියොකොරී විය හැකි ය. තබොතහෝ අවසේථොවන්නහි දී,  ි මෘදුකොංග 

ිතයෝජි යකුට සංකීර්ණ ගැටලු විසඳීමට තනොහැකි ය. තම් අනුව, සංකීර්ණ ගැටලු විසඳීතම් දී  තයදුම් 

ඉලක්ක කර ගත්  ි ඒකකයක් තලස ක්රියො කරන බහු මෘදුකොංග ිතයෝජි යන්න අවශය වන අ ර, එවන්න 

 ි ඒකකයක් බහු ිතයෝජි  පේධ්තියක් තලස හැඳින්නතේ. තවනත් ආකොරයකින්න කිවතහොත්,  ි 

පුේගලතයකුට විසඳිය තනොහැකි සංකීර්ණ ගැටළු විසඳීම සඳහො එකිතනකො හො ලිහිල්ව සම්බන්නධ් තවමින්න 

අන්න ර්ක්රියො කරන මෘදුකොංග ිතයෝජි වරුන්නතේ ජොලයක් බහු ිතයෝජි  පේධ්තියක් තලස හඳින්නතේ.34 

එවැි බහු ිතයෝජි  පේධ්තියක් තුළ, ිතයෝජි තයෝ පහ  ලක්ෂණ තපන්නනුම් කරති35; 

● සේවොධීන වීම (independence): එනම්, සේවයං දැනුවත් වීතමන්න සේවොධීන තීරණ ගැනීමට ඔවුන්නට 
හැකිය. 

● තේශීය දර්ශනයක් පමණක් සහි  වීම (having only a local view): එනම්, ඔවුන්න  මන්නට පැවරී 

ඇති කොර්යය ක්රියොත්මක කරන්නතන්න තකතසේද යන්නන පමණක් දන්නනො අ ර සමසේථ පේධ්තිතේ 

ක්රියොකොරිත්වය පිළිබඳව තනොදිති. 

● විමධ්යග  ආකොරයකට කටයුතු කිරීම (act in a decentralized manner): එනම්, බහු ිතයෝජි  

පේධ්තියකට මධ්යග  පොලක ිතයෝජි තයකු තනොමැ . 

 
5.4 රූපය මඟින්න පරිශීලකතයක් ත ොරතුරු  ැරැේකරුතවකු හරහො බහුවිධ් මූලොර වලින්න ත ොරතුරු ලබො 
ගන්නනො බහු ිතයෝජි  පේධ්තියක සොමොනය ක්රියොකොරීත්වය දැක්තේ. එක් එක් මූලොරය එයින්න අදොළ 
ත ොරතුරු ලබො තගන  ැරැේකොර ිතයෝජි  තව  ලබො දීම සඳහො ත ොරතුරු ිතයෝජි තයකු තව  පවරො 
ඇති අ ර  ැරැේකොර ිතයෝජි යො විසින්න සුදුසු තලස සකසේ කරනලද ත ොරතුරු පරිශීලකයො තව  ලබො 
දීම සිදුතේ. පරිශීලකයො පේධ්තියට පිවිසීම අතුරු මුහුණත් ිතයෝජි තයකු හරහො සිදුතේ.  
 

5. 2. 3 ිතයෝජි   ේධ්ති තයදවුම් (Applications of Agent Systems) 

ිතයෝජි  පේධ්තීන්න විවිධ් තයදවුම් පරොස තුළ ඇ . කලින්න සඳහන්න කළ පරිදි වින්නතඩෝසේහි  Cortana සහ 

 
34

 https://www.cs.cmu.edu/~softagents/multi.html 

 
35

 https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-agent_system 
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Apple දූරකථන තමතහයුම් පේධ්ති (iOS) වල Siri වැි මෘදුකොංග ප්රොතයෝගිකව ක්රියොවට නංවො ඇති 

මෘදුකොංග ිතයෝජි යින්න සඳහො තහොඳ උදොහරණ තේ. මොනව පරිශීලකයන්නතේ කොර්යයන්න පහසු කිරීම 

සඳහො තබොතහෝ පරිගණක පේධ්තිවල එවැි අ ථය සහොයකයින්න දක්නට ලැතබ්. බැංකු, විදුත් ඉතගනුම්, 

ඊ-වොණිජය, තවන්න කිරීම් (booking) සහ තවනත් එවැි සමොන පේධ්ති තුළ ද ිතයෝජි යින්න මොනව 

පරිශීලකයන්නට උපකොර කරයි. උදොහරණයක් තලස ඉ-වොණිජය තයදවුම් භොවි තේ දී ත ොරතුරු තසවීම 

සඳහො 5.4 රූපතේ දැක්තවන සැකැසේමට සමොන සැකසේමක් සහි  ිතයෝජි  පේධ්ති තයොදො ගැතන්න.  

තමහි දී, පරිශීලකයන්න කිසියම් ිෂේපොදනයකට අදොළව  ම තසවුම් ිර්ණොයක අතුරු මුහුණත් 

ිතයෝජි යකු තව  ඉදිරිපත් කරති. අනතුරුව, අතුරු මුහුණත් ිතයෝජි යො පරිශීලකයන්නතේ තසවුම් 

ිර්ණොයක වලට අදොළව විවිධ් තවළඳ සමොගම්වල තවබ් අඩවි (ත ොරතුරු ප්රභව) වල සිටින ි තයෝජි යන්න 

විසින්න ලබොතදන ත ොරතුරු සකසේතකොට ගැළතපන ත ොරතුරු පරිශීලකයන්නට ලබො  දීම සඳහො ත ොරතුරු 

 ැරැේකොර ිතයෝජි තයකු හො සම්බන්නධ් තේ. 

 

රූපය 5. 4: බහු ිතයෝජි  පේධ්තියක ිර්මි ය 
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ිපුණ ො මට්ටම :13.3  දැනට  වතින  රිගණන මොදිලි විශේතල්තෂණය කර නව මොදිලි 

තයෝජනො කරයි 

ඉතගනුම්   ල : 

● තවොන්න ියුමොන්න පරිගණකතයන්න ඔබ්බට  ොක්ෂණ පුතරෝකථනය කරයි. 

5. 3. 1 තවොන්න ියුමොන්න  රිගණකතයන්න ඔේබට (Beyond von-Neumann computer) 

තවොන්න ියුමොන්න ිර්මි ය, නවීන පරිගණක සඳහො පදනම තේ. රූපය 5.5හි දැක්තවන ආකොරයට, එය 

පරිගණක පේධ්ති සැලසුම් කිරීම සඳහො සරල ිර්මි යක් සපයයි. තකතසේ තව ත්, ආගණන සම්පත් 

(computing resources) සඳහො වන ඉල්ලුම තේගතයන්න වර්ධ්නය වන බැවින්න, තවොන්න ි යුමන්න පරිගණකය 

දැන්න එහි හැකියොවන්න හි උපරිම සීමොවන්න තව  ලඟො තවමින්න ඇ . මුවර්තේ නීතියට (Moore’s law) අනුව, 

සෑම මොස 18 කට වරක් ක්ුද්ර සකසනවල සැකසුම් තේගය තදගුණ තේ. එතසේ නමුත් තමම නැඹුරු ොව 

ඉදිරියට පවත්වො ගැනීමට, ක්ුද්ර සකසන වල තේගය වැඩි කිරීම සඳහො ඒවො තුලට වැඩි වැඩිතයන්න 

රොන්නසිසේටර එක් තකොට ක්රියොකිරීතම් දී ජනනය වන අධික  ොපය කළමනොකරණය වැි ප්රොතයෝගික 

සීමොවන්න බලපොයි. එබැවින්න, ආගණන සම්පත් සඳහො අනොග  ඉල්ලුම පහසුතවන්න සපුරොලිය හැකි විකල්ප 

ිර්මි යන්න (alternative architectures) තසොයො බැලීමට පර්තේෂණ දැනටමත් ආරම්භ කර ඇ .  

5. 3. 1. 1 ක්තවොන්නටම්  රිගණනය (Quantum computing) 

ක්තවොන්නටම් පරිගණනය යනු නූ නතේ ක්ුද්ර සකසනවල සීමො ඉක්මවො යෑමට තයෝජි  විකල්ප 

ප්රතේශයකි. සොම්ප්රදොයික ප්රතේශතේ දී, ත ොරතුරු, 0 සහ 1 යන අවසේථො (states) තදක පමණක් ඇතුළත් 

ේවිමය පේධ්තියක් භොවි තයන්න ිරූපණය කරයි. එතසේ නමුත් ක්තවොන්නටම් තභෞතික විදයොව ම  පදනම් 

වන ක්තවොන්නටම් පරිගණක බහු අවසේථො භොවි තයන්න ත ොරතුරු ිරූපණය කරයි. එබැවින්න ක්තවොන්නටම් 

පරිගණක තවොන්න ියුමන්න ිර්මි ය ම  පදනම් වූ සොම්ප්රදොයික පරිගණකවලට සොතේක්ෂ ව ඝොතීය තලස 

වඩො තේගවත් තේ36.  

 
රූපය 5. 5: තවොන්න ියුමන්න ිර්මි ය 

ප්රභවය: http://www. polytechnichub. com/wp-content/uploads/2017/04/Von-Neumann-architecture. Jpg 
 

6. 3. 2 ප්රකෘති අනුතේරි   රිගණන (Nature inspired computing)  
 
නව පරිගණන ශිල්ප ක්රම, විතශේෂතයන්න බුේධිමත් පරිගණක ශිල්ප ක්රම සංවර්ධ්නය කිරීතම් දී 

 
36 https://whatis.techtarget.com/definition/quantum-computing 
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පර්තේෂකතයෝ විතශේෂතයන්නම  මො අවට සේවොභොවික පරිසරතයහි සංසිේධීන්න තකතරහි අවධ්ොනය තයොමු 

කරති. ඔවුන්න සේවභොවික සංසිේධි ිරීක්ෂණය කරන අ ර, එවන්න සංසිේධි, සංකීර්ණ සේවභොවික ගැටලු 

විසඳීමට උපකොරීවන්නතන්න තකතසේ ද යන්නන තත්රුම් ගැනීමට උත්සොහ දරයි. එමඟින්න පර්තේෂකයන්නට, අද 

මිිසුන්න මුහුණපො සිටින සංකීර්ණ ගැටලු විසඳීමට, එවැි සේවොභොවික ක්රියොවලීන්න අනුකරණය කරන නව 

ශිල්ප ක්රම දියුණු කිරීමට හැකි වී ඇ . එවැි  ොක්ෂණයන්න සොමොනයතයන්න, ප්රකෘති අනුතේරි  පරිගණන 

 ොක්ෂණයන්න තහෝ සේවභොවික ආගණන  ොක්ෂණයන්න තලස හැඳින්නතේ.  

ප්රකෘති අනුතේරි  ආගණනය තුළ, උදොහරණයක් තලස, පර්තේෂකයන්න විසින්න ජීව විදයොත්මක ගහණ 

(biological species) ිරීක්ෂණය කරනු ලැතබ්. කුහුඹු ජනපද, මී වද සහ කුරුලු රංචු වැි ජීව විදයොත්මක 

ගහණ, උත්තත්ජවලට ප්රතිචොර දැක්වීම, ත ොරතුරු සකසේ කිරීම සහ තීරණ ගැනීම තකතසේ සිදු කරන්නතන්න 

ද යන්නන ඔවුන්නතේ අවධ්ොනයට ලක්තේ. උදොහරණයක් තලස, බිම සිටින තුවොල වූ කුරුල්ලකු සමඟ 

ිතරෝගී කුරුල්තලකු රැඳී සිටීතමන්න ඇ ැම් කුරුලු රංචු සොමූහිකව පරහි කොමී  හැසිරීමක් තපන්නවයි37. 

එවන්න ිරීක්ෂණයන්න මඟින්න නවීන පරිගණක  ොක්ෂණයට සමූහ බුේධිය, සේනොයුක ජොල, පරිණොමනීය 

ආගණනය සහ කෘත්රිම ප්රතිශක්ති පේධ්තිය වැි ආගණන ශිල්ප ක්රම හඳුන්නවො දී ඇ . පරිගණක විදයොතවහි  

තමම අංශය, වජව විදයොත්මක අනුතේරි  පරිගණනය හො කෘත්රිම බුේධිය සමඟ සමීපව සම්බන්නධ් තේ. 

වගුව 5. 2හි මීට තපර හඳුන්නවො දී ඇති ප්රතේණික ඇල්තගොරි ම (genetic algorithms) හො සේනොයුක 

ජොලයන්නට අම රව තවනත් ප්රකෘති අනුතේරි  ආගණන ශිල්ප ක්රම කිහිපයක් අඩංගු තේ38.  

  

 
37 https://www.computersciencedegreehub.com/faq/what-is-nature-inspired-computing/ 

38 https://en.wikipedia.org/wiki/Bio-inspired_computing#Areas_of_research 
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ශිල්ත  ක්රමය විසේ රය 

සමූහ බුේධිය                             

(Swarm intelligence) 

කුඩො සතුන්න සමූහ තලස ජීවත් වන කුහුඹු ජනපද, කුරුළු 

රංචු, මී වද වැි ඒකක වල දැකිය හැකි සොමූහික 

බුේධිමත් චර්යො රටො ම  පදනම් වූ කෘතිම බුේධි 

විධික්රමයකි. උදොහරණයක් තලස තබොතහෝ අවසේථො වලදී 

මී මැසේසන්න විසින්න සිය වදය ිර්මොණය කරන සේථොනය 

(සොමූහිකව) ප්රශසේථ තලස ත ෝරො ගන්නනො බව 

ිරීක්ෂණය තකොට ඇ . සමොජීය පේධ්ති වැි සංකීර්ණ 

සහ අනුවර් ක පේධ්ති (complex and adaptive 

systems), සරල නීති ම  පදනම්ව එකිතනකො හො 

අන්න ර්ක්රියො කරන ිතයෝජි යන්න (agents) සමූහයක් 

තලස ආකෘතිකරණය (model) කිරීමට සමූහ බුේධිය 

මඟින්න අවසේථොව ලබො තේ. එවන්න  ි ිතයෝජි න්නතේ 

අන්න ර්ක්රියො ිසො මතුවන රටො (emerging patterns), 

අදොළ සංකීර්ණ පේධ්ති අධ්යයනය කිරීමට සහ පොලනය 

කිරීමට උපකොර තේ. ප්රශසේථ මොර්ග සැලසුම් කිරීම 

(optimal route planning), සමූහයන්නතේ චලනයන්න 

අනුකරණය කිරීම (simulating crowd movements), 

කණ්ඩොයම් ිර්මොණය (team building) කිරීම වැි දෑ 

සමූහ බුේධිතේ තයදවුම් සඳහො උදොහරණ තේ.   

පටල ආගණනය                       

(Membrane computing) 

වජවී වසල වල ිර්මි ය (architecture) සහ 

ක්රියොකොරීත්වය (functionality) තමන්නම වජවී අවයව 

(organs) සහ අතනකුත් තකොටසේවල වසල සැකසේම 

අනුසොරතයන්න ආගණන ආකෘති (computing models) 

ිර්මොණය සිදු තකතරන සේවොභොවික ආගණන (natural 

computing) ශොඛොවක් තලස සැලකිය හැකි ය. 39.  

බුේධිමත් සන්නිතේදන පේධ්ති 

සහ ියමොවලි   (Intelligent 

ommunication systems and 

protocols) 

වඩො තේගවත් සහ සේථොයී සන්නිතේදන පේධ්ති හො 

ියමොවලි (protocol) ිර්මොණය කිරීම සඳහො වසංග  

තරෝග පැතිරීතම් රටොවන්න  වැි සංසිේධි ිරීක්ෂණය 

කිරීම තලස සැලකිය හැකිය. 

වගුව 5. 2: ප්රකෘති අනුතේරි  පරිගණන ශිල්ප ක්රම (Nature inspired computing techniques) 

ඉහ  ශිල්ප ක්රමවලට අම රව, සංතේදක අවයව ිරීක්ෂණය කිරීතමන්න සංතේදක ජොලයන්න (sensory 
networks) ිර්මොණය කිරීම, ජීව විදයොත්මක ප්රතිශක්තිකරණ පේධ්ති ිරීක්ෂණය කිරීතමන්න කෘත්රිම 
ප්රතිශක්තිකරණ පේධ්ති (artificial immune systems) ිර්මොණය කිරීම සහ මොනව සංජොනනය (human 
cognition) ම  පදනම් වූ ඉතගනුම් වර්ගීකරණ පේධ්ති (learning classifier systems) ිර්මොණය කිරීම 

යනොදිය ප්රකෘති තහෝ වජව අනුතේරි  ආගණනය (biology inspired computing) සඳහො උදොහරණ තේ40.  
පුනරීක්ෂණ ප්රශේන 
 
1. නයි් රයිඩර් කථොංගතයහි එන කි් නම් යන්නත්රතයහි ඇති බුේධිමත් ලක්ෂණ සොකච්ඡො කරන්නන 
2. IBM Deep Blue නම් තචසේ ක්රීඩො කරන යන්නත්රතයහි බුේධිමය සීමො ගැන ඔතබ් අදහසේ ඉදිරිපත් 

 
39 http://www.scholarpedia.org/article/Membrane_Computing#Applications 

40 https://en.wikipedia.org/wiki/Bio-inspired_computing#Areas_of_research 
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කරන්නන. 
3. මොර්ගග  තවන්නතේසි, ඉ-ඉතගනුම් සහ ආක්රමණ හඳුනොගැනීතම් (intrusion detection) පේධ්තීන්න 

හිදී බුේධිමත් ිතයෝජි යන්නතේ ක්රියොකොරීත්වය මෘදුකොංග ිතයෝජි යන්නතේ තපොදු ගති ලක්ෂණ 
ඇසුතරන්න පැහැදිළි කරන්නන. 

4. යන්නත්ර ඉතගනුම සහ සේනොයුක ජොල පිළිබඳව වර් මොනතේ විශොල උනන්නදුවක් ඇතිවී තිතබන්නතන්න 
මන්නදැයි පහදන්නන. 

5. පහ  එක් එක් අවසේථො සඳහො ත ොරතුරු පේධ්ති ිර්මොණය කිරීතම්දී බහු ිතයෝජි   ොක්ෂණය 
තයොදොග  හැකි ආකොර සොකච්ඡො කරන්නන. 
a. සුනොමි, ගංවතුර වැි සේවොභොවික ආපදො කළමනොකරණය 
b. ඉ-වොණිජයය 
c. බැංකු කටයුතු 

6. ිතයෝජි  පේධ්ති ිර්මොණය කිරීතම්දී අතුරු මුහුණත් ිතයෝජි යන්න අවශය වන්නතන්න ඇයිදැයි 
පහදන්නන. 

7. ඇසිතමෝ නම් තරොතබෝ යන්නත්රය තුළ ිතයෝජි  සහ බහු ිතයෝජි   ොක්ෂණය තයොදොතගන තිබිය 
හැකි ආකොරය සොකච්ඡො කරන්නන. 

8. තවොන්න ියුමොන්න ිර්මි තයන්න ඔබ්බට ගිය ිර්මි යන්න අපට අවශය වන්නතන්න ඇයිදැයි පහදන්නන. 
9. සිසුන්න සඳහො අධ්යොපන උපතේශන තසේවො සපයන වෘත්තිකතයකුතේ සහොයට ප්රවීණ පේධ්තියක් 

ිර්මොණය කිරීමට අදහසේ කර ඇ ැයි සි න්නන.  
a. එවන්න පේධ්තියක ක්රියොකොරීත්වය තකබඳු විය යුතු ද?  
b. තමම පේධ්තිය මෘදුකොංග ිතයෝජි තයකුට උදොහරණයක් තලස ග  හැකි ද? ඔතබ් 
පිළිතුර ස යොපනය කරන්නන. 

10. බුේධිමත් යන්නත්ර ිර්මොණය කිරීම සඳහො සේවොභොවික සංසිේධීන්න අධ්යයනය කිරීතම් වැදගත්කම 
උදොහරණ සහි ව පැහැදිළි කරන්නන. 
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Associates; 4th ed. edition (March 2, 2018). 

Ghosh, M.  Web Design Basic, A Beginner’s Guide to HTML5 & CSS3. Independently published 
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Greengard, S. The Internet of Things. The MIT Press (March 20, 2015). 
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2019). 

McMahon, J. E-commerce A Beginners Guide to e-commerce. CreateSpace Independent Publishing 
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Pfister, C. Getting Started with the Internet of Things. Maker Media, Inc; 1 edition (May 17, 2011). 
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http://www. cs. toronto. edu/km/xib/document/broker_tutorial/definition. html.  
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http://www. netsuite. com/portal/resource/articles/erp/what-is-erp. shtml.  

http://www. polytechnichub. com/wp-content/uploads/2017/04/Von-Neumann-architecture.jpg.  

http://www. scholarpedia. org/article/Membrane_Computing#Applications.  

https://cyber. harvard. edu/olds/ecommerce/privacytext. html.  

https://hackernoon. com/top-5-most-popular-online-marketplaces-how-to-join-the-champions-league-
a313dbdfd338.  
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https://searchcio. techtarget. com/definition/B2E.  

https://searchcio. techtarget. com/definition/e-business.  

https://searchenterpriseai. techtarget. com/definition/AI-Artificial-Intelligence.  

https://study. com/academy/lesson/virtual-communities-definition-types-examples. html.  

https://thinkdigital. travel/wp-content/uploads/2013/04/10-AR-Best-Practices-in-Tourism.pdf.  

https://whatis. techtarget. com/definition/quantum-computing.  

https://www. arduino. cc/en/main/Software.  

https://www. arduino. cc/en/Main/Software.  

https://www. baslerweb. com/en/vision-campus/markets-and-applications/image-processing-industry-4 .  

https://www. businessnewsdaily. com/5001-what-is-c2b. html. (n. d. ).  

https://www. cbsl. gov. lk/en/news/public-awareness-on-virtual-currencies-in-sri-lanka.  

https://www. computersciencedegreehub. com/faq/what-is-nature-inspired-computing/.  

https://www. cs. cmu. edu/~softagents/multi. html.  

https://www. ecommercetimes. com/story/61955. html.  

https://www. erevenuelicense. motortraffic. wp. gov. lk/erl/view/logout. action.  

https://www. fi. edu/history-resources/automaton.  

https://www. forbes. com/sites/forbestechcouncil/2017/07/06/man-machine-and-multiplicity-how-ai-
and-humans-can-coexist-harmoniously/#524d497317df.  

https://www. gartner. com/smarterwithgartner/5-trends-emerge-in-gartner-hype-cycle-for-emerging-
technologies-2018/.  

https://www. hostmerchantservices. com/articles/payment-gateway-articles/how-payment-gateways-
work/.  

https://www. linkedin. com/pulse/worlds-12-b2b-websites-currently-holds-top-ranks-saqib-ilyas/. (n. d. 

).  

https://www. makerspaces. com/arduino-uno-tutorial-beginners/.  

https://www. plcacademy. com/arduino-tutorial-for-beginners-chapter-1/.  

https://www. slideshare. net/wiweck/accounting-information-system-18527651. (n. d. ). Retrieved from 
https://www. slideshare. net 

https://www. w3schools. com.  

https://www. w3schools. com/php/.  

https://www. w3schools. com/python/python_exercises. asp.  

https://www. w3schools. com/python/python_exercises. asp.  

https://www. w3schools. com/sql/.  

https://www. youtube. com/watch?v=7aFqCqqaBZQ&t=230s.  
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https://www. youtube. com/watch?v=JlRPICfnmhw.  

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

MySQL database at https://www. mysql. com/downloads/.  

Retrieved from https://www. w3schools. com/php/.  

WAMP server at https://sourceforge. net/projects/wampserver/ .  

www. businessdictionary. com/definition/accounting. html.  

www. ebay. com.  

XAMPP server at https://www. apachefriends. org/index. h.  
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 ොරි ොික ශේදමොලොව : 
 

ිංහල-ඉංග්රීි-තදමළ  ොරි ොික ශේදමොලොව 
අංකය ිංහල ඉංග්රීි තදමළ 

1.  අංක ගණි  හො  ොර්කික ඒකකය Arithmetic and  Logical 

Unit (ALU) 

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

2.  අංකි  digital ,yf;f Kiw 

3.  අංකි  ආර්ිකය digital economy ,yf;fKiwg;  
nghUshjhuk; 

4.  අංකි  කැමරොව digital camera ,yf;fKiwg; 
glf;fUtp 

5.  අචල අභයන්න ර දෘඪ  ැටි fixed internal hard disk epiyahd cs;sf 
td;jl;L 

6.  අඩු මතවතසසි least significant rpWk kjpg;G 

7.  අ ථය ප්රජොව virtual community nka;epfu; r%fk; 

8.  අ ථය ම කය virtual memory nka;epfu; epidtfk; 

9.  අ ථය තවළඳ ප්රදර්ශනොගොරය virtual storefront nka;epfu; filKfg;G 

10.  අ රික්සීම browsing NkNyhly; 

11.  අතුරු බිඳුම interrupt ,ilA+W 

12.  අතුරු මුහුණ interface ,ilKfk; 

13.  අධිසම්බන්නධ්කය hyperlink kP ,izg;G 

14.  අනනය සංතරෝධ්කය unique constraint jdpj;Jtf; fl;Lg;ghL 

15.  අිශේඨ මොදුකොංග malware jPk;;nghUs; 

16.  අනුකලි  පරිපථ Integrated circuits (IC) xUq;fpize;j Rw;W 

17.  අනුකළන පරීක්ෂණය integration test xUq;fpize;j Nrhjpg;G 

18.  අනුක්රමය sequence njhlu; 

19.  අනුක්රමික පරිපථය sequential circuit njhlu;r; Rw;W 

20.  අනුක්රමික විභොජනය indexed allocation Rl;b xJf;fPL 

21.  අනුක්රමික තසවුම sequential search tupirKiwj; Njly; 

22.  අනුප්රතයෝග සේ රය application layer gpuNahf mLf;F 

23.  අන්න :ජොලය/ අන්නත ෝජොල intranet mftpizak; 

24.  අන්න ර්ග  කළමනොකරණ 

පේධ්තිය 

Content Management 

System (CMS) 

cs;slf;f 
Kfhikj;Jt 
Kiwik 

25.  අන්න ර්ජොල තසේවය සපයන්නනො Internet Service 

Provider (ISP) 

,izar; Nrit 
toq;Fdu; 

26.  අභිරුචිකරණය customization jdpg;gadhf;fy; 

27.  අභිශූනය null ntw;W 

28.  අරොව array mzp 

29.  අර්ථවිනයොසකය interpreter nkhopkhw;wp 

30.  අර්ධ්ොකළකය half adder miu $l;b 

31.  අවධිසේථොපනය/ පියවර 

ක්රියොත්මක කිරීම 

phased implementation fl;l mKyhf;fy; 

32.  අෂේටමය octal vz;kk; 
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33.  අතහෝසි කිරීම undo nray;jtpu; 

34.  ආගන්නතුක යතුර foreign key me;epar;rhtp 

35.  ආචයන විභොජනය storage allocation Nrkpg;G xJf;fy;    

36.  ආචයනය storage Nrkpg;G 

37.  ආචි  ක්රමතල්ඛ සංකල්පය stored program concept Nrkpf;fg;gl;;l nra;epuy;;; 
vz;zf;fU 

38.  ආර්ික ශකය ොව economical feasibility nghUshjhur; 
rhj;jpag;ghL 

39.  ආතලෝක විතමෝචක දිතයෝඩ 

සන්නදර්ශකය 

Light Emitting Diode 

(LED) display 

xspfhYk; ,Uthapj; 

jpiu / xsp ckpOk; 
,U Kidak; 

40.  ආවර්  ප්රතබෝධ්කරණය periodic refreshing fhyKiw GJg;gpj;jy; 

41.  ආහරණ-ක්රියොකරවුම් චක්රය fetch-execute cycle jUtpg;G epiwNtw;Wr; 
Row;rp 

42.  ඇඹරි යුගල twisted pair KWf;fpa Nrhb 

43.  ඉ ො විශොල පරිමොණතේ අනුකලි  Very Large Scale 

Lntegration  (VLSI) 

kpfg; ngupastpyhd 
xUq;fpizg;G 

44.  ඉපුලිම/ඉපිලීම float kpjit 
 

45.  ඉ-තවළඳ තපොළ e-market place ,yj;jpudpay; re;ij 
,lk; 

46.  උප ජොල ආවරණය subnet mask cgtiy kiwKfk; 

47.  උපකල්පනය postulate vLNfhs; 

48.  උප-ක්රමතල්ඛය sub-program Jizr; nra;epuy;  

49.  උප-ජොලනය sub-netting cgtiyaikg;G 

50.  උපලැකිය/ ගුණය/ උපලක්ෂණය attribute gz;Gfs; 

51.  උපලැකියොන record gjpT 

52.  උපලැකියොන/තේලිය tuple gjpT/epiu 

53.  උපසේථ backups fhg;ngLj;jy; 

54.  උපොංග ධ්ොවක මෘදුකොංග device driver rhjdr;; nrYj;jp 

55.  උපොංගය / උපක්රමය device rhjdk; 

56.  උසුලනය tag Xl;L 

57.  ඍජු ලක්ෂය සම්බන්නධ් ොව point to point 

connection 

Xd;Wlndhd;W 
,izg;G 

58.  ඍජු සම්තේෂණය uni-casting jdpg;gug;gy; 

59.  ඍජුසේථොපනය direct implementation Neub mKyhf;fk; 

60.  එතකහි අනුපූරකය one’s compliment Xd;wpd; epug;gp 

61.  එතීම spooling Rw;Wjy; 

62.  ඒක තගොනු පේධ්තිය flat file system rkjsf; Nfhg;G 
Kiwik 

63.  ඒක පරිශීලක-ඒක කොර්යය single user-single task jdpg;gadu;-jdpg;gzp 

64.  ඒක පරිශීලක-බහු කොර්යය single user-multi task jdpg;gadu;-gw;gzp 

65.  ඒකක පරීක්ෂණය unit testing myFr; Nrhjid 

66.  ඒකොකොරි සම්පත් ි ශේචොයකය Uniform Resource rPu;ik ts 
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Locator (URL) ,Ug;gplq;fhl;b 

67.  ඒකොකොරි සම්පත් හඳුන්නවනය Uniform Resource 

Identifier(URI) 

rPu;ik ts 
milahsq;fhl;b 

68.  ඓකයයන්නතේ ගුණි ය Product Of Sum (POS) $l;Lj;njhifapd; 
ngUf;fk; 

69.  කලො මුර්ඡනය phase modulation epiy gz;Ngw;wk; 

70.  කලොප පළල/ බඳසේ පළල bandwidth gl;il mfyk; 

71.  කළමනොකරණ ත ොරතුරු 

පේධ්තිය 

Management 

Information System  

(MIS) 

Kfhikj;Jt jfty; 
Kiwik 

72.  කොණ්ඩ සැකසුම batch processing njhFjp 
Kiwtopahf;fk; 

73.  කොතනෝ සිතියම karnaugh map fhNdh tiuglk; 

74.  කොරක ප්රමුඛ ො operator precedence nrayp Kd;Dupik 

75.  කොරක ප්රවර්ගය operator category nrayp tif 

76.  කොරක රීති syntax njhlupay; 

77.  කොර්ය බේධ් අවශය ොව functional requirement nray;gL Njit 

78.  කොර්ය බේධ් පරොයත්  ොව functional dependency nray; rhu;Gepiy 

79.  කොර්යබේධ් තනොවන අවශය ොව non-functional 

requirement 

nray;rhuhj; Njitfs; 

80.  කොර්යොල සේවයංකරණ පේධ්තිය office automation 

system (OAS) 

mYtyfj; jd;dpaf;f 
Kiwik 

81.  කොල ගණනය timing Neuf;fzpg;G 

82.  කොල තබදුම් මූර්ඡනය Time Division 

Modulation (TDM) 

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

83.  කොල මංජුසො පරීක්ෂොව black box testing fWg;Gg;ngl;br; Nrhjpg;G 

84.  කොල විභජනය time sharing Neug;gfpu;T 

85.  කැත ෝඩ කිරණ නලය Cathode Ray Tube 

(CRT) 

fNjhl;Lf; fjpu; Foha; 

86.  කුඩො  ැටිය mini disk rpW tl;L 

87.  කෘත්රිම බුේධිය artificial intelligence nraw;if Ez;zwpT 

88.  තකතවිය port thapy;> Jiw 

89.  තක්  සංසේකොරක code editor FwpKiw njhFg;gp 

90.  ක්රමතල්ඛ පරිවර් ක program translator nra;epuy; 
nkhopngau;g;ghd; 

91.   ක්රියොත්මක කළ හැකි executable ,af;fj;jF 

92.  ක්රියොයන කළමනොකරණය process management nray; Kfhikj;Jtk; 

93.  ක්රියොයන  ත්ත්ව process states nray; epiy 

94.  ක්රියොයන පොලන ඛණ්ඩය Process Control Block 

(PCB) 

nray; fl;Lg;ghl;Lj; 
njhFjp 

95.  ක්රියොයන සංක්රමණය process transition nray; epiykhwy; 

96.  ක්රියොවලිය/ ක්රියොයනය/ සැකසුම process nray;/ 
Kiwtopahf;fy 

97.  ක්තවොන්නටම් පරිගණනය quantum computing nrhl;L fzpg;G 
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mbg;gil 

98.  ක්ෂණික පණිවිඩ යැවීම instant messaging cldbr; nra;jpaply; 

99.  ක්ුද්ර  රංග microwave Ez;ziy 

100.  ක්ුද්ර සකසනය microprocessor Ez;nrayp 

101.  ගණනීය ොව cardinality vz;zsit 

102.  ගති ලක්ෂණ/ සේවලක්ෂණ characteristics rpwg;gpay;Gfs; 

103.  ගතික ධ්ොරක පොලන ියමොවලිය Dynamic Host 

Configuration  Protocol 

(DHCP) 

khWk; tpUe;Njhk;gp 
cs;sikT newpKiw 

104.  ගතික තවබ් පිටු dynamic web page ,af;Fepiy 
tiyg;gf;fk; 

105.  ගනුතදනු සැකසුම් පේධ්තිය Transaction Processing 

System (TPS) 

gupkhw;wr; nrayhf;f 
Kiwik 

106.  ගැලීම් සටහන flow chart gha;r;rw; Nfhl;Lg;glk; 

107.  ගැළපුම compatibility nghUe;Jif 

108.  ගිි පවුර firewall jPr;Rtu; 

109.  ගුණි යන්නතේ ඓකයය Sum Of Products (SOP) ngUf;fq;fspd; 
$l;Lj;njhif 

110.  ගුේ  තක් නය encryption kiwFwpahf;fk; 

111.  තගවුම්  වොසල් ේවොරය payment gateway gzf; nfhLg;gdT 
Eiothapy; 

112.  තගොනු ධුරොවලිය file hierarchy  Nfhg;G gbepiy 

113.  තගොනු බහලුම folder Nfhg;Giw 

114.  තගොනුව file Nfhg;G 

115.  ග්රන්නථ/රචනො තචෞර්යය plagiarism fUj;Jj; jpUl;L 

116.  චිත්රකඵලකය graphic tablet tiutpay; tptukhf;fp 

117.  චුම්බක තීරු කියවනය magnetic stripe reader fhe;jg;gl;b thrpg;ghd; 

118.  චුම්බකි  තීන්න  අනුලකුණු 

කියවනය 

Magnetic Ink Character 

Reader (MICR) 

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

119.  චුම්භක පටිය magnetic tape fhe;j ehlh 

120.  තචෞර/ ලුණ්ි  මෘදුකොංග pirated software jpUl;L nkd;nghUs; 

121.  තචෞරත්වය/ ලුණ්ඨනය piracy fsT 

122.  ජංගම අතළවිකරණය mobile marketing nry;yplr; 
re;ijg;gLj;jy; 

123.  ජංගම පරිගණනය mobile computing nry;yplf; fzpik 

124.  ජංගම/ සුවහනීය බොහිර දෘඪ 

 ැටිය 

portable external hard 

disk 

fhtj;jF Gw td;jl;L 

125.  ජොල ආකෘතිය network model tiyaikg;G khjpup 

126.  ජොල ිර්මි ය network architecture tiyaikg;Gf; 
fl;likg;G 

127.  ජොල තයොමු පරිවර් නය Network Addresses 

Translating (NAT) 

tiyaikg;G Kftup 
ngau;g;G 

128.  ජොල සේ රය network layer tiyaikg;G mLf;F 

129.  ජොලක පරිගණනය grid computing Nfhl;Lr;rl;lff; 
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fzpik 

130.  ජීවොංග liveware capu; nghUs; 

131.  වජව තේරි  පරිගණනය/ වජව 

අනුතේරි  පරිගණනය 

bio-inspired computing capupay; cs;sPu;g;Gf; 
fzpg;G 

132.  ණයප  credit card fldl;il 

133.   තුබෑම phishing topg;gwpj;jy; 

134.   ථය කොලික real time epfo;Neuk; 

135.   ථය ො පරීක්ෂොව presence check ,Uj;jy; rupghu;j;jy; 

136.   රංග ආයොමය wave length miy ePsk; 

137.   ොක්ෂණික ශකය ොව Technical feasibility njhopDl;gr; rhj;jpaf; 
fw;if 

138.   ොරකො සේථලකය Star topology tpd;kPd; ,lj;jpay; 

139.   ොර්කික දත්  ආකෘතිකරණය Logical Data Modeling 

(LDM) 

ju;f;fj; juT 
khjpupAUthf;fy; 

140.   ොර්කික දත්  වූහය logical data structure ju;;f;fj; juTf; 
fl;likg;G 

141.   ොර්කික ේවොරය logic gate ju;f;fg; gliy 

142.   ොර්කික සැලසුම් තමවලම් logical design tools ju;f;f tbtikg;Gf; 
fUtp 

143.   ැටි/ ඩිසේක හැඩසේ ගැන්නවීම disk formatting tl;L tbtikg;G 

144.  තීන්න  විදුම් මුද්රකය inkjet printer ikj;-jhiumr;Rg;nghwp 

145.  තීරණ සහොය පේධ්ති 
decision support system 

(DSS) 

jPu;khd cjT 
Kiwik 

146.  තුළබැඳි/ තිළැලි built-in cl;nghjpe;j 

147.  තත්රීම selection njupT 

148.  තත්රීම sort tupirg;gLj;J 

149.  ත ොරතුරු information jfty; 

150.  ත ොරතුරු හුවමොරුව සඳහො වූ 

ඇමරිකොනු සම්ම  තක් ය 

American Standard 

Code for Information 

Interchange (ASCII) 

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

151.  දත්  data juT 

152.  දත්  ගැලීම් ආකෘතිය Data Flow Model 

(DFM) 

juT gha;r;ry; khjpup 

153.  දත්  ගැලීම් සටහන data flow diagram juT gha;r;ry; 
tiuglk; 

154.  දත්  ජීවන චක්රය life cycle of data juT tho;f;if tl;lk; 

155.  දත්  ිර්වචන භොෂොව Data Definition 

Language (DDL) 

juT tiuaiw nkhop 

156.  දත්  පර්යටනය data migration juT ngau;r;rp 

157.  දත්  ශබ්දතකෝෂය data dictionary juT mfuhjp 

158.  දත්  සබැඳි සේ රය data link layer juT ,izg;G mLf;F 

159.  දත්  සමුදොය කළමනොකරණ 

පේධ්ති 

Database Management 

System (DBMS) 

juTj;js 
Kfhikj;Jt 
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Kiwik 

160.  දත්  සහ පොලන පථ data and control bus juTk; fl;Lg;ghl;Lg; 
ghl;ilAk; 

161.  දත්  හැසුරුම්  බස   Data Manipulating 

Language (DML) 

juT ifahsy; nkhop 

162.  දැක්වුම් උපොංගය pointing device Rl;b rhjdk; 

163.  දැඩි  ැටිය/ දෘඪ ඩිසේකය 

 

hard disk td;jl;L 

164.  දැනුම් කළමනොකරණ පේධ්තිය Knowledge 

Management System 

(KMS) 

mwpT Kfhikj;Jt 
Kiwik 

165.  දියඇලි ආකෘතිය waterfall model ePu; tPo;r;rp khjpup 

166.  දූරසේථ remote njhiy> J}u 

167.  දූරසේථ සංවොදය/ දුර සන්නිතේදනය telecommuting njhiynray; 

168.  දෘඪොංග hardware td;nghUs; 

169.  තදතකහි අනුපූරකය two’s compliment ,uz;bd; epug;gp 

170.  තදමුහුන්න ප්රතේශය hybrid approach fyg;G mZfy; 

171.  තදොරටු මඟ/ වොසල් ේවොරය/ 

වොහල්තදොර 

gateway Eiothapy; 

172.  ද්රවසේඵටික සන්නදර්ශකය Liquid Crystal Display     

(LCD) 

jputg;gspq;Ff; fzpdpj; 
jpiu 

173.  ද්රශය චිත්රක අනුහුරුකුරුව Video Graphic Adapter 

(VGA) 

fhnzhsp tiuap 
nghUj;jp 

174.  ේවොරය/ ආමුඛේවොරය portal tiythry; 

175.  ේවිමය binary Jtpjk;> ,Ukk; 

176.  ේවීමය තක්තික දශමය Binary Coded Decimal 

(BCD) 

,Ukf; FwpKiw 
jrkk; 

177.  ධූරොවලි ආකෘතිය hierarchical model gbepiy khjpup 

178.  නමය  ැටිය floppy  disk nefpo; tl;L 

179.  නොභිය hub Ftpad; 

180.  නැව  කිරීම redo kPsr; nra; 

181.  ිතදොසේ කිරීම debugging tO ePf;fy; 

182.  ිය ය constant khwpyp 

183.  ියමකරණය scheduler xOq;FgLj;jp 

184.  ියමොවලිය protocol elg;nghOq;F 

185.  ියමු තනොවන මොධ්ය unguided media topgLj;jg;glhj 
Clfk; 

186.  ියමු මොධ්ය guided media topgLj;jg;gl;l Clfk; 

187.  ියොමක සේථොපනය/ ියොමක 

ක්රියොත්මක කිරීම 

pilot implementation Kd;Ndhb mKyhf;fy; 

188.  ිතයෝජන තසේවොදොයකය proxy server gjpyhs; Nritafk; 

189.  ිරූපකය icon rpW glk; 

190.  ිරූපය යතුර candidate key gpujpepjpj;Jtr; rhtp 
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191.  ිර්මි ය architecture fl;likg;G 

192.  ිෂේපොදන වොණිජයකරණය product 

commercialization 

jahupg;G 
tu;j;jfkakhf;fy; 

193.  නීඩි  ලූපය nested loop ePbj;j tisak; 

194.  නයොයතේශ නයොය commutative law gupkhw;W tpjp 

195.  පඨන මොත්ර ම කය Read Only Memory 

(ROM) 

thrpg;G kl;Lk; 
epidtfk; 

196.  පේධ්ති සංවර්ධ්න ජීවන චක්රය System Development 

Life Cycle (SDLC) 

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

197.  පමොව/ගුේ  ොව latency kiwepiy 

198.  පරොමිති යැවීම parameter passing gukhdf; flj;jy; 

199.  පරොස පරීක්ෂොව range check tPr;R rupghu;j;jy; 

200.  පරිශිලක ිර්වොචි  user defined gadu; tiuaiw 

201.  පරිශීලක user gadu; 

202.  පරීක්ෂණ උපක්රමය testing strategy guPl;rpj;jy; cghak; 

203.  පර්යන්න  උපොංගය / උපක්රමය peripheral device Gwr; rhjdk; 

204.  පොඨ ආදොන text input thrf cs;sPL 

205.  පොඨ සහ අක්ෂර text and font thrfKk; vOj;JUTk; 

206.  පොඨ හැඩසේ ගැන්නවීම text formatting thrf tbtikg;G 

207.  පොලන ඒකකය Control Unit (CU) fl;Lg;ghl;lyF 

208.  පොලන වූහය control structure fl;Lg;ghl;Lf; 
fl;likg;G 

209.  පිටුකරනය paging gf;fkply; 

210.  පියවරොකොර පිරිපහදුව stepwise refinement gbKiw ePf;fy;; 

211.  පිළි-තපොළ flip-flop vO-tpO 

212.  පුනරුක්තිය repetition kPs; nray; 

213.  පුනර්කථකය repeater kPsp> kPl;b 

214.  පුනර්කරණය iteration kPs; nray; 

215.  පුබුදු කිරීම refreshing Gj;Japu;g;gpj;jy; 

216.  පූර්ණොකළකය full adder KOikf; $l;b 

217.  තපරිමි අගය default values ,ay;Gepiy kjpg;G 

218.  තපොදි හුවමොරුව packet switching nghjp kilkhw;wy; 

219.  තපොදු යතුර public key nghJr; rhtp 

220.  තපොදු සේවීච දූරකථන ජොල ය Public Switch 

Telephone Network 

(PSTN) 

nghJ Mspaplg;gl;l 
njhiyNgrp 
tiyaikg;G 

221.  තපෞේගලික යතුර private key gpuj;jpNafr; rhtp 

222.  තපෞේගලිකත්වය privacy me;juq;fk; 

223.  ප්රකොශ අණු ලකුණු කියවනය Optical Character 

Reader (OCR) 

xspapay; vOj;JU 
thrpg;ghd;; 

224.  ප්රකොශ  න්නතු fiber optic ,io xspapay;   

225.  ප්රකොශ ලකුණු කියවනය Optical Mark Reader 

(OMR) 

fhe;j ik vOj;JU 
thrpg;ghd; 
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226.  ප්රකොශොත්මක declarative mwptpg;G 

227.  ප්රකෘති තේරි  පරිගණනය/ ප්රකෘති 

අනුතේරි  පරිගණනය 

nature inspired 

computing 

,aw;if cs;sPu;g;Gf; 
fzpg;G 

228.  ප්රතිඛණ්ඩනය defragmentation Jzpf;if ePf;fy; 

229.  ප්රතිග්රහණ පරීක්ෂොව acceptance testing Vw;Gr; Nrhjid 

230.  ප්රතිදොනය output ntspaP;L 

231.  ප්රතිතපෝෂණ ලුපය feedback loop gpd;D}l;ly; tisak; 

232.  ප්රතිතවන්නතේසිය reverse auction vjpu;khw;W Vyk; 

233.  ප්රතිසම analog xg;Gik 

234.  ප්රතිහරණය swapping ,lkhw;wy; 

235.  ප්ර යොගමන  අගය return value jpUk;gy; ngWkhdk; 

236.  ප්ර යොරම්භ තබොත් ම reset button kPsikg;Gg; nghj;jhd; 

237.  ප්රථම ප්රම  අවසේථොව normal form ,ay;ghf;fy; tbtk; 

238.  ප්රභව source %yk; 

239.  ප්රම  අවසේථොව normal form ,ay;ghf;fy; tbtk; 

240.  ප්රම කරණය normalization ,ay;ghf;fy; 

241.  ප්රරූප පරීක්ෂොව type check tif rupghu;j;jy; 

242.  ප්රවොහන ියමොවලිය transport protocol Nghf;Ftuj;J 
elg;nghOq;F 

243.  ප්රවොහන සේ රය transport layer Nghf;Ftuj;J mLf;F 

244.  ප්රතේශනය boot–up njhlq;Fjy; 

245.  ප්රතේශවීතම් වරප්රසොදය access privilege mZfy; cupik    

246.  ප්රසේ ොර ලකුණුකරණය graph plotter gltiuap 

247.  ප්රොථමික දත්  වර්ගය primitive data type G+u;tPfj; juT tif 

248.  ප්රොථමික/ මුල් යතුර primary key Kjd;ikr; rhtp 

249.  බහු කොරක පේධ්ති multi agent systems gy;Kftu; Kiwik 

250.  බහු පථකරණය multiplexing gy;Nru;g;G 

251.  බහු පථකොරකය multiplexer gy;Nru;g;gp  

252.  බහු පරිශීලක-බහු කොර්යය multi user-multi task gw;gadu;-gw;gzp 

253.  බහු මොධ්ය වසේතු multimedia objects gy;Y}lf nghUs; 

254.  බහු සැකසුම multiprocessing gd;Kiwtopahf;fp 

255.  බහු හර සකසන multi-core processors gy;fU nrayp 

256.  බහු-අනුක්රියොයනය multi-threading gy; nray;$W 

257.  බහුකොර්ය කිරිම multitasking gw;gzp 

258.  බැඳි සේථලකය mesh topology fz;zp ,lj;jpay; 

259.  බිටු අනුසොරි  bitwise gpl; thup 

260.  බිටු අනුසොරි   ොර්කික තමතහයුම් bitwise logical 

operation 

gpl; thup jHf;fr; 
nraw;ghL 

261.  බිටු කොසි  bit coin Ez;fld; gzk; 
nrYj;jy; 

262.  බුේධිමත් සහ චිත් තේගී 

පරිගණනය 

Affective computing Ez;zwpT  
czu;jpwd;kpf;f 
fzpj;jy; 
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263.  බුේධිමත් සහ චිත් තේගී 

පරිගණනය 

intelligent and 

emotional computing 

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

264.  බුබුළු තත්රීම/ යො-සැසඳුම් තත්රීම bubble sort Fkpop tifg;gLj;jy; 

265.  භූතගෝලීය ත ොරතුරු පේධ්තිය 

/මිහි ැන්න  ත ොරතුරු පේධ්තිය 

Geographical 

Information System 

(GIS) 

Gtpapay; jfty; 
Kiwik 

266.  භූ ොර්ථ සම්බන්නධ් ො රූපසටහන Entity Relationship 

(ER) diagram 

epiynghUs; 
cwTKiw 
ml;ltiz 

267.  භූ ොර්ථ/අභිභූ ත්ත්වය 

හඳුන්නවනය 

entity identifier epiynghUs;; 
milahsq;fhl;b   

268.  භූ ොර්ථය/ අභිභූ ත්ත්වය/ 

සත් ොව 

entity epiynghUs; 

269.  තභෞතික ම කය physical memory ngsjPf epidtfk; 

270.  තභෞතික සේ රය physical layer ngsjPf mLf;F 

271.  මං හසුරුව router topg;gLj;jp> 
topr;nrYj;jp 

272.  මං හැසිරවිම routing topr;nrYj;jy; 

273.  ම ක කළමනොකරණ ඒකකය memory management 

unit( MMU)  

epidtf Kfhikj;Jt 
myF 

274.  මධ්ය සැකසුම් ඒකකය Central Processing Unit 

(CPU) 

kj;jpa nraw;ghl;L 
myF 

275.  මවු පුවරුව mother board jha;g;gyif   

276.  මහො දත්  big data ngupa juT 

277.  මොධ්ය ප්රතේශ පොලක Media Access Control 

(MAC) 

Clf mZfy; 
fl;Lg;ghL 

278.  මොර්ග අපග / මොර්ගග  තනොවන offline njhluW epiy 

279.  මොර්ගග  online njhluwh epiy 

280.  මිිසේක්රියොකරුතවෝ human operator kdpj ,af;Fgtu; 

281.  මිිසේ-යන්නත්ර සහපැවැත්ම man-machine 

coexistence 

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

282.  මුදු සේථලකය ring topology tisa ,lj;jpay; 

283.  මුදුන්න බිම් සැලසුම top down design NkypUe;J fPohd 
tbtikg;G 

284.  මුර පදය password flTr;nrhy; 

285.  මුලික ක්රියොවලි විසේ රය Elementary Process 

Description (EPD) 

mbg;gilr; nra;Kiw 
tpgupg;G 

286.  මූර්ජනය modulation gz;Ngw;wk; 

287.  මූලොකෘතිකරණය prototyping %ytif khjpup 

288.  මෘදුකොංග software nkd;nghUs; 

289.  මෘදුකොංග කොරක software agent nkd;nghUs; Kftu; 

290.  තමතහයුම් ශකය ොව operational feasibility nraw;ghl;Lr; 
rhj;jpag;ghL 
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291.  තමොඩියුලකරණය modularization $W epiyahf;fk; 

292.  යන්නත්ර තක් ය machine code ,ae;jpuf; FwpaPL 

293.  යන්නත්ර-යන්නත්ර සහපැවැත්ම machine-machine 

coexistence 

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

294.  යොබද විභොජනය contiguous allocation mLj;jLj;jhd xJf;fPL   

295.  යොවත්කොලීන කිරීම updating jw;fhyg;gLj;jy; 

296.  යුිතකෝඩ්/ ඒකතක්  unicode Xw;iwf;Fwp Kiw 

297.  තයොමු ආකෘතිය reference model tiyaikg;gpd; 
fl;likg;G 

298.  තයොමු තබොත් ම submit button rku;g;gpj;jy; nghj;jhd; 

299.  රොමුව frame rl;lfk; 

300.  රැඳවුම anchor epiy epWj;jp 

301.  රූපය image gbkk; 

302.  තරජිසේ ර ම කය register memory gjptfk; 

303.  ලකුණුවත් ප්රමොණය/ සංලක්ි  

පරිමොණනය/ අංකි  පරිමොණනය 

sign-magnitude FwpAila tPr;rsT 

304.  ලැයිසේතුව list gl;bay; 

305.  ලූපනය looping tisa tuy; 

306.  තල්ඛන ගැලීම් සටහන document flow diagram Mtzg; gha;r;ry; 
tiuglk; 

307.  තලෝක විසිරි වියමන world wide web 

(WWW) 

cyfshtpa tiy 

308.  වගු පරීක්ෂො සංතරෝධ්කය table check constraint ml;ltiz rupghu;j;jy; 
fl;Lg;ghL 

309.  වගුව table ml;ltiz 

310.  වරකය selector Nju;tp> Nju;e;njLg;gp 

311.  වර්ධ්නොත්මක incremental VWkhd> mjpfupg;G 

312.  වලංගු කිරීම validation nry;Ygbahf;fy; 

313.  වලොකුළු පරිගණනය cloud computing Nkff; fzpik 

314.  වසම domain Ms;fsk; 

315.  වසම් නොම පේධ්තිය 

 

domain name system 

(DNS) 

Ms;fsg; ngau; 
Kiwik 

316.  වසම් නොම තසේවොදොයකය domain name server 

(DNS) 

Ms;fsg; ngau; 
Nritafk; 

317.  වසේතු  තක් / object code nghUs; Fwp 

318.  වසේතු නැඹුරු/ පො දක object oriented nghUs; Nehf;Fila 

319.  වසේතු-සම්බන්නධ්ක ආකෘතිය object- relational model nghUs; cwTepiy 
khjpup 

320.  වැඩිම තවතසසි most significant mjpAau; kjpg;G 

321.  වැහැරීම/හොයනය attenuation neha;ik 

322.  විකල්ප තත්රීම radio button NubNah nghj;jhd; 

323.  විකල්ප යතුර alternate key khw;Wr; rhtp 

324.  විකොශනය broadcasting njhiygug;gy; 
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325.  විකුණුම් තපොල යන්නත්ර Point of sale (POS) 

machine 

tpw;gid ,l ,ae;jpuk; 

326.  විකෘතිය distortion jpupG 

327.  විඝටන නයොය distributive law gq;fPl;L tpjp 

328.  විචලය variable khwp 

329.  විචලය පරොසය scope of variable khwp nraw;gug;G 

330.  විදැහු render toq;F 

331.  විදුලි සැපයුම/ජව සැපයුම power supply kpd; toq;fp 

332.  විදුත් වොණිජය ය e-commerce kpd; tu;j;jfk; 

333.  විධ්ොනොත්මක imperative fl;lis 

334.  විධ්ොයක සහොය පේධ්තිය Executive Support 

System (ESS) 

epiwNtw;W cjT 
Kiwik 

335.  විමසුම query tpdty; 

336.  විමූර්ඡනය demodulation gz;gpwf;fk; 

337.  වියුක්  ආකෘතිය abstract model fUj;jpay; khjpup 

338.  විවරණය comment tpsf;ff; Fwpg;G 

339.  විවෘ  මූලොර open source jpwe;j %yk; 

340.  විශොල පරිමොණතේ අණුකළනය Large Scale Integration 

(LSI) 

ghupa msT 
xUq;fpizg;G 

341.  විතශේෂඥ පේධ්තිය expert system epGzj;Jt Kiwik 

342.  විසේ ර පොඨය legend Fwp tpsf;fk; 

343.  විසේ ොර මූර්ඡනොව amplitude modulation tPr;rg; gz;Ngw;wk; 

344.  විසේ ොරය amplitude tPr;rk; 

345.  විසේ ෘ  ේවීමය තක් ක දශම Extended Binary Coded 

Decimal Interchange 

Code (EBCDIC) 

ePbj;j Jtpj FwpKiw 
jrk ,lkhw;wf; Fwp 

346.  විසේ ෘ  භූ ොර්ථ සම්බන්නධ් ො රූප 

සටහන 

Extended Entity 

Relationship (EER) 

diagram 

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

347.  තවබ් ේවොරය web portal tiy thry; 

348.  තවබ් සටහනය blogging tiyg;gjptply; 

349.  තවබ් තසේවො සැපයුම්කරු web service provider ,iza Nrit 
toq;Fdu; 

350.  තවබ් තසේවොදොයකය web server ,iza Nritafk; 

351.  වයවසොය සම්පත් සැලසුම් 

පේධ්තිය 

Enterprise Resource 

Planning System 

(ERPS) 

epWtd %yts 
jpl;lkply; Kiwik 

352.  වයොජ තක් ය pseudo code Nghypf;Fwp 

353.  වයොපොර ක්රියොවලිතේ ප්රති 

ඉංජිතන්නරුකරණය 

Business Process         

Re-engineering (BPR) 

tzpf nray;Kiw 
kPs;fl;likg;G 

354.  වූහ සටහන structure chart fl;likg;G tiuG 

355.  වූහග  structured fl;likg;Gila 
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356.  වූහග  විමසුම් බස Structured Query 

Language (SQL) 

fl;likg;G tpdty; 
nkhop 

357.  වූහය structure fl;likg;G 

358.  ශකය ො අධ්යයනය feasibility study rhj;jpag;ghL fw;if 

359.  ශීඝ්ර තයදවුම් සංවර්ධ්නය Rapid Application 

Development (RAD) 

Jupj gpuNahf tpUj;jp 

360.  ශ්රි ය/ කොර්යය function rhu;G 

361.  ෂඩ් දශමය hexadecimal gjpdWkk; 

362.  සංක්රොන්නති පරොයත්  ොව transitive dependency khWk; rhu;G epiy 

363.  සංඛයොංකකය digitizer ,yf;fkhf;fp 

364.  සංඛයො  මූර්ඡනය frequency modulation  mjpu;ntz; gz;Ngw;wy; 

365.  සංඝටන නයොය associative law $l;L tpjp 

366.  සංයුක්  යතුර composite key $l;Lr; rhtp 

367.  සංරචකය component $W 

368.  සංතරෝධ්නය constraint fl;Lg;ghL tif 

369.  සංතේදකය sensor czup 

370.  සත්කොරකය host tpUe;Njhk;gp 

371.  සන්නදර්භ සුවිචනය context switching re;ju;g;g epiykhw;wy; 

372.  සන්නධ්ොරකය linker ,izg;gp 

373.  සබැඳි විභොජනය linked allocation ,izg;G xJf;fPL 

374.  සමක්ෂක තක්බලය coaxial cable Xur;R tlk; 

375.  සම ොව parity rkepiy 

376.  සමතිරික්  ොව redundancy kpifik 

377.  සමර්පන/ ඉදිරිපත් කිරිම් සේ රය presentation layer Kd;itg;G mLf;F 

378.  සමොජ ජොලකරණය social networking r%f 
tiyaikg;ghf;fy; 

379.  සමොන්න ර සේථොපනය parallel implementation rkhe;ju mKyhf;fk; 

380.  සමුේධ්රණ retrieve kPsg;ngW 

381.  සතමෝධ්ොික 

සංවර්ධ්න පරිසරය 

Integrated Development 

Environment (IDE) 

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

382.  සම්පොදකය compiler njhFg;ghd; 

383.  සම්පොදන තමවලම authoring tool gilg;ghf;ff; fUtp 

384.  සම්බන්නධ්ක relational njhlu;G> cwTepiy 

385.  සම්බන්නධ්ක ආකෘතිය relational  model cwTepiy khjpup 

386.  සම්බන්නධ්ක දත්  සමුදොය relational database cwTepiy juTj;jsk; 

387.  සම්බන්නධ් ො ිදර්ශනය relational instance njhlu;G Kiw 
vLj;Jf;fhl;L 

388.  සම්බන්නධ් ො පරිපොටික සටහන relational schema njhlu;G Kiwj; jpl;lk; 

389.  සම්බන්නධ් ොවය relationship njhlu;GKiw 

390.  සර්පිල ආකෘතිය spiral model RUsp khjpup 

391.  සර්වවර්ති ආගණනය ubiquitous computing vq;Fk; tpahgpj;j 
fzpik 

392.  සර්වසොමය identity milahsk; 
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393.  සලකුණු තකොටුව check box rupghu;g;Gg; ngl;b 

394.  සසම්භොවී ප්රතේශ ම කය Random Access 

Memory (RAM) 

jw;Nghf;F mZfy; 
epidtfk; 

395.  සහජ ඇල්තගොරිදමය genetic algorithm kugZ topKiw 

396.  සොර්ව ද්රවය අන්න ර්ජොලය/ සබැඳි 

ද්රවය අන්න ර්ජොලය 

Internet of Things (IoT) nghUl;fspd; ,izak;  

397.  සොර්වත්ර universal nghJ 

398.  සැතකවි රූ thumbnail FWk;glk; 

399.  සැණ/ක්ෂණික ම ක ප  flash memory card gsPr;rpl;L epidtf 
ml;il 

400.  සැණ/ක්ෂණික ම කය flash memory gspr;rPl;L epidtfk; 

401.  සැපයුම් දොම කළමනොකරණය supply chain 

management 

tpepNahf 
rq;fpypj;njhlu; 
Kfhikj;Jtk; 

402.  සැසි සේ රය session layer mku;T mLf;F 

403.  සුචලය ආකෘතිය agile model RWRWg;G khjpup 

404.  සුපිරික්සකය scanner EZF Nehf;fp 

405.  සුසංහි  ඩිසේකය compact disc Xspapay; tl;L 

406.  සුසමොදර්ශය/ 

ප්රතිමොනය/ප්රතිරූපය 

paradigm Nfhl;ghl;Lr; rl;lfk; 

407.  සුහුරු කොඩ්ප  smart card #l;bif ml;il  

408.  සුහුරු දූරකථනය smart phone #l;bifj; njhiyNgrp 

409.  සුහුරු පේධ්තිය smart system #l;bif Kiwik 

410.  තසේවො තයෝජක-තසේවො දොයක 

ආකෘතිය 

client-server model Nritg; gadu; khjpup 

411.  තසේවොදොයකය/ අනුග්රොහකය server Nritafk; 

412.  සේථොනීය ප්රතේශ ජොලය Local Area Network 

(LAN) 

,lj;Jup tiyaikg;G 

413.  සේථොනීය ප්රසිේධ් කිරීම local  publishing cs;sf ntspaPL 

414.  සේනොයුක ජොලය neural network euk;gpay; tiyaikg;G 

415.  සේපන්නද තක්  මූර්ජනය pulse code modulation  Jbg;Gf;Fwp gz;Ngw;wk; 

416.  සේපන්නද වි ර මුර්ජනය pulse width modulation  Jbg;G mfyg; 
gz;Ngw;wk; 

417.  සේපන්නදකය clock fbfhuk; 

418.  සේපර්ශක උපධ්ොනය/ පොදකය touch pad njhL ml;il 

419.  සේපර්ශක තිරය touch screen njhLjpiu 

420.  සේවයංකෘ  මුදල් ගනුතදනු 

යන්නත්රය 

Automated Teller 

Machine  (ATM) 

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

421.  සේවයංපොලක/ සේව න්නත්ර/ 

සේවොයත්  

autonomous RahjPd 

422.  සේවසිේධිය/ ප්ර යක්ෂය axiom ntspg;gil cz;ik 

423.  සේවිචය switch Msp 

424.  සේතේ  මංජුසො පරීක්ෂොව  white box testing ntz;ngl;br; Nrhjpg;G 
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425.   ැබ්ල් phablet ngg;yl; 

426.  හසේ ොනුතර්ඛනය hand trace ifr; RtLfs; 

427.  හැඩසේ ගැන්නවීම formatting tbtikj;jy; 

428.  හිමිකම් සහි  proprietary jdpAupik 

429.  හුවමොරු පුංජය sharable pool  gfpujF nghJ ,lk; 

 
 

 

 

 


