
නිපුණතාව 8.0 - දත්ත කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායී ලලස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා දත්ත සමුදාය පද්ධති 

සැලසුම් කර සංවර්ධනැය කරයි. 

නිපුණතා මට්ටම 8.7 - කාර්ය සාධනය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා දත්ත සමූදාය පරිපාටීය සටහන ප්රමතකරණය 

කරයි. 

දත්ත සමූදායක් කාර්යක්ෂමව පවත්වාගෙන යාගේ හැකියාව පැවතීම අනිවාර්ය කාර්යයකි.එහිදී හිස් දත්ත ඇතුලත් ගනාවීම , 

අනනය දත්ත පැවතීම , බහු අෙයන් ගනාපැවතීම , දත්ත වලට හානි පැමිණීම හා දත්ත වල වලංගු භාවයට හානි සිදුවීම  ආදිය 

මෙහැරී පැවතීම ඉතා වැදෙත් ගේ.Normalization (ප්රමතකරණය/සාමනයකරණය) යනු සේබන්ධක/වගු පිළිෙත් විධිමත් 

ආකාරයකට සක්ස කිරීම ගේ. ආදාන විපරිතතා - දත්ත වගු තුල හිස්තැන් ඇතිවීගේ හැකියාව ඇතිගේ. ඇතුලත් කරනු ලබන 

දත්ත සියල්ල දැන සිටීම සිදුවීම.එක් වගුවක එක් වර්ෙයකට අදාලව දත්ත ගනාපැවතීම ගහ්තුගවන් ගමය සිදුගේමකාදැමීලම් 

විපරිතතා - දත්ත මැකීගේ දී එකම දත්තය නැවත නැවත විවිධ වගුවල පැවතීම නිසා මකා දැමීම සාර්ථක ගනාවීම ගහ්තුගවන් 

දත්ත වල විශ්වාසනීය බව හීනගේ.යාවත්කාලීන කිරීලම් විපරිතතා - දත්ත නැවත නැවත ගයදීම නිසා යාවත්කාලීන කිරීගේදී 

වැඩි පරිශ්රමයක් දැරීමට සිදුවීම ගහෝ සමහර දත්ත යාවත්කාලීන ගනාවීම.එනිසා දත්ත අතර සේබන්ධතාවය ගනාමැති වීගේ 

අවධානම පවතී. Functional Dependencies - කාර්ය බද්ධ පරායත්තතා - යේ වගුවක වූ එක් උපලක්ෂණයක් මත එහි වූ 

ගවනත් උපලක්ෂණයක් අනනය ව රඳයි නේ එහි කාර්ය බද්ධ පරායත්තතාව පවතී. පූර්ණ පරායත්තතාව - යේ වගුවක 

ප්රාථමික යතුර මත අගනක් සියළු ක්ගෂත්්ර පූර්ණව රඳා පැවතීම ගමගස් හඳුන්වයි. එනේ ප්රාථමික යතුර මගින් වගුගේ දත්ත 

අනනයව හඳුනා ෙැනීගේ හැකියාව පවතී.ආංශික පරායත්තතා  - Partial Dependencies - යේ වගුවක ප්රධාන ගනාවන 

උපලක්ෂණයක් එහි වූ සංයුක්ත ප්රාථමික යතුරක ගකාටසක් වන උපලක්ෂණයක් මත රඳා පැවතීම ගේ නේ ගේ.සංක්රාන්තතික 

පරායත්තතා - Transitive Dependencies - ප්රාථමික ගනාවන ක්ගෂ්ත්රයක් තවත් ප්රාථමික ගනාවන ක්ගෂත්්රයක් මත රඳා 

පැවතීම ගේ නේ ගේ. 

ප්රමතකරණ මට්ටම් 

 ශූනය ප්රමත අවස්ථාව - Zero Normal Form - ප්රමත ගනාවූ අවස්ථාව ගේ. බහු අෙයන් ඇත . එකම තීරුව නැවත නැවත ගයදී 

ඇත. ප්රාථමික යතුරක් ගයදීමට ගනාහැක. අෙයන් රහිත දත්ත පවතී.  

ප්රථම ප්රමත පත්රය  - First Normal Form - බහු අෙයන් ගනාමැත . එකම වර්ෙගේ ක්ගෂ්ත්ර නැවත නැවත ගනාගයදීම .හිස් 

අෙයන් ගනාපවතී. ගබාගහෝ විට ප්රාථමික යතුරක් ගතෝරා ෙත හැක. 

ගදවන ප්රමත පත්රය - Second Normal Form - 1NF හී නීති තෘප්ත වීම. ආංශික පරායත්තතාවය ඉවත් කිරීම ගමහිදී සිදුගේ. 

ගතවන ප්රමත පත්රය - Third Normal Form - 2NF හී නීති තෘප්ත වීම. සංක්රාන්ති පරායත්තතාව ඉවත් කිරීම 

අභයාස 

1. ප්රමතකරණය යනු කුමක් ද? 

2. ප්රමතකරණය අවශය වන්ගන් කුමන කරුණු නිසා ද? 

3. මූලික විපරිතතා 3 ලියා හඳුන්වන්න. 

4. කාර්යබද්ධ පරායත්තතාව යන්න හඳුන්වන්න. 

5. කාර්යබද්ධ පරායත්තතා ආකාර 3 ලියා හඳුන්වන්න 

පළාත් අධHdපන  ලදපාර්තලම්න්තුව සබරගමුව - සති පාසල 

 

විෂය-ගතාරතුරු හා සන්නිගේදන තාක්ෂණය  

fY%Aණිය-13 
සකස් කග ් - W.A.කසුන් කුමාර -ර/තිරිවානකැටිය 

විදයාලය 

 

සතිය-7   



6. ශූනය ප්රමතකරණය යනු කුමක් ද? 

7. ප මු ප්රමතකරණගේ ලක්ෂණ ගමානවා ද? 

8. ගදවන ප්රමතකරණ අවස්ථාගේ ලක්ෂණ ගමානවා ද? 

9. ගතවන ප්රමතකරණ අවස්ථාගේ ලක්ෂණය ගමානවා ද? 

 

පහත ප්රශ්න වලට පිළිුරු සපයන්තන 

10. එක් එක් වගුගේ පරායත්ත තාවයන් හඳුනා ෙන්න . ඒ 

අනුව අදාල වගුව කුමන ප්රමතකරණගේ පවතින්ගන් ද 

යන්න ලියන්න. 

11. අදාල එක් එක් වගු ප්රමත කර දක්වන්න. 

 

 

 


