
 

 

 

9 . දත්ත සමුදාය 

9.0 තතාරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා සරල දත්ත සමුදාය නිර්මාණය 

ශිෂ්ය කාර්යය -  

 සංවිධානය වූ දත්ත වල එකතුවක් දත්ත සමුදායක් ලලස හැඳින්ලේ. 
 දත්ත සමුදායක විල ේෂ ලක්ෂණ පවතී. 

දත්ත සමතිරික්තතාවලයන් වියුක්ත වීම(Data Redundancy),දත්ත වල සංගතතාව 

පැවතීම(Consistency),නිරවදයතාව වැඩි බව(Accuracy),වලංගුතාවය වැඩි බව 

(Validity)ආදිය ඉන් කිහිපයකි. 

ලපළ ලපාලත් පිටු අංක 265 සිට 268 දක්වා ලහාඳින් කියවා දත්ත සමුදායක විල ේෂ ලක්ෂණ 

අවලබෝධ කර ගන්න. 

 පහත උදාහරණය සහිත සටහන ලදස බලා සම්බන්ිත දත්ත සමුදාය නිර්මාණය වන අයුරු 

බලන්න. 

 

ශිෂය වගුව 

 

 

 

ක්රීඩා වගුව 

 

 

 

 

 

 ලපළ ලපාලතහි 272 සිට 274 පිටු කියවා අවලබෝධයක් ලබාලගන ඉහත උදාහරණයට අදාළව ඇති 

වගු වල ප්රාථමික යතුරු ලවන ලවනම ලියන්න.ආගන්තුක යතුරද ලසායා අදාල වගුලේ නමද සහිතව 

ලියන්න. 

ඇතුළත් 
වීලම් අංකය 

ශිෂයයාලේ නම උපන් දිනය ක්රීඩාලේ අංකය 

1426 කවිදු ප්රභාෂේවර 2005/05/23 S001 
1428 ලමාහමඩ් මලික්කාර් 2005/02/07 S002 
1429 ජනිත් ලේවක 2005/04/15 S001 

ක්රීඩාලේ අංකය ක්රිඩාව සේිර ක්රීඩක සංඛ්යාව 
S001 ක්රිකට් 11 

S002 පාපන්දු 16 

S003 ලවාලිලබෝල් 06 

ස
ම්බ
න්ි
ත  

ද
ත්ත 

 
ස
මු 

දා
ය 

ක්ලෂේත්ර 

ලරලකෝඩ 

වගු 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY  

ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන  ොක්ෂණය  

GRADE 10 

10 ශ්තේණිය   

Pre Engagement Activities And Post Evaluation Activities  

 පූේව ප්රතේශ ක්රියොකොරකම් හො පසු ඇගයීම් ක්රියොකොරකම්  



 දත්ත සමුදාය කළමනාකරණ පේධති වල පවතින වසේතුන් ලමානවාදැයි ලපළ ලපාලතහි පිටු අංක 

278 හා 279 පිටු කියවා අවලබෝධ කර ගන්න. 
 ලමහි දක්වා ඇති මාර්ග ගත ඉලගනුම් ආධාරක මඟින් ලමම පාඩම තවදුරටත් අධයනලේ 

ලයලදන්න. 

 

  

තමම පාඩමට අදාළව උපකාර ගත හැකි ඉතගනුම් ආධාරක- 

ඉ තක්සලාව- https://www.e-thaksalawa.moe.gov.lk/moodle/course/view.php?id=563#section-

9 

e-නැණ පියස  - https://www.enenapiyasa.lk/lms/course/view.php?id=453 

ලවනත්   - https://youtu.be/SexNteh-oQY 

සවිලයන් ලපරට - e -ඉලගනුම් පාසල ලහාරණ අධයාපන කලාපය- 

https://drive.google.com/file/d/1W-FSfJbfmyEVacLBVBmWExJWU32d1Ju9/view 

 

 තමම පාඩම තුළින් ලබා ගත හැකි ඉතගනුම් ඵල- 

 සම්බන්ිත දත්ත සමුදායක ලක්ෂණ පැහැදිලි කරයි. 
 දත්ත වගු නිර්මාණය සඳහා සුදුසු ක්ලෂේත්ර ලතෝරාගනී. 

 

ඇගයිම් හා තකතසේරුකරණ ක්රමතේදය හා ආකෘතිය 

(i) දත්ත සමුදායක මූලික ලක්ෂණ ලකටිලයන් හඳුන්වන්න. 

(ii) ප්රාථමික යතුර හා ආගන්තුක යතුර ඔබ කැමති  හඳුන්වන්න. 

(iii) දත්ත සමුදාය කළමනාකරණ පේධති වල පවතින වසේතුන් ලමානවාදැයි දක්වා ඒවා 

ලකටිලයන් හඳුන්වන්න. 

https://www.e-thaksalawa.moe.gov.lk/moodle/course/view.php?id=563#section-9
https://www.e-thaksalawa.moe.gov.lk/moodle/course/view.php?id=563#section-9
https://www.enenapiyasa.lk/lms/course/view.php?id=453
https://youtu.be/SexNteh-oQY

