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11 ශ්රේණිය - 02 පාඩම 

ශ් ොරතුරු පද්ධති සංවර්ධන ක්රියාවයය  

 ශ්පළ ශ්පො  ශ් ොඳින් අධයයනය කර ප   නිබන්ධනය සම්පූර්ණ කරන්න. 

පද්ධතියක් යනු කුමක්ද? 

පද්ධතියක් යනු යම් පපොදු අරමුණක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා නිරන්තර අන්තර් ක්රියාකාත්ත්ෙපයන් තුවෙ 

කටතුව කරන සංඝටක සමූහයක එකවෙකි.  

උදා:  රුධිර සංසරණ පද්ධතිය , ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය , පාසල් පද්ධතිය , ශ්රී ලංකා ක්රික ක කඩායායම , 
   පාර සකස් කරන යන්ත්රය  

 

පම් අනුෙ පද්ධතියක් යන්න නිර්ෙචනය කිත්පම්දී අෙධානය පයොමු කළ තුව මුලික කරුණු වනකි. 

1) ........................................................................................................................................................... 

2) ........................................................................................................................................................... 

3) ...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 

පද්ධතියක මූයක සංඝටක 

පද්ධතියක මූලික සංඝටක වනකි. 

1) .........................................................................  

2) ......................................................................... 

3) ......................................................................... 

 

පමහිදී පද්ධතියකට ලැපෙන ආදාන, සැකසීම මගින් ප්රතිදාන ෙෙට පත් පකපර්.  

 

 

 

 

උදා: (01) පාසල් පද්ධතිය  

පද්ධතිය  : පාසල  

අරමුණ  : ගුණපයන් නැණපයන් පිරිපුන් රටට ෙැයදායි යහපත් පුරෙැසියන් බිහි කිත්ම. 

 

ආදාන  : විදුහල්පති, ගුරුෙරු, සිසු දරු දැරියන්, පපොත්පත් සහ අපනකුත් අධයාපනික උපකරණ,  
     පන්ති කාමර පගොයනැගිලි සහ අපනකුත් ප ෞතික සම්පත් ,........................ 

 

සැකසීම : පාසල වළ විදුහල්පතිපේ ප්රධාන අීකක්ෂණය සහ මගපපන්වීම යටපත් ගුරුෙරු, දරුෙන්  
     සහ අපනකුත් සම්පත් අන්තර් ක්රියාකාත්ත්ෙපයන් තුවෙ කටතුව කර දරුෙන් ෙපගනුම්

     ෙගැන්වීම් ක්රියාෙලියකට  ායනය කිත්ම සහ අපනකුත් විෂය සමගා ස සහ විෂය ොහිර

     ක්රියාකාරකම්හි නිරත වීම. 
 

ප්රතිදානය  : ගුණපයන් නැණපයන් පිරිපුන් රටට ෙැයදායි යහපත් පුරෙැසියන් 

ආදානය  
Input 

සැකසීම  
Process 

ප්රතිදානය  
Output 
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උදා: (02) කාලගුණ පුශ්රෝකථන පද්ධතිය  

පද්ධතිය  : .......................................................................................  

 

අරමුණ  : ............................................................................................................................................. 

 

ආදාන  : ............................................................................................................................................. 

   ............................................................................................................................................. 

   ............................................................................................................................................. 

 

සැකසීම : ............................................................................................................................................. 

   .............................................................................................................................................. 

   .............................................................................................................................................. 

 

ප්රතිදානය  : ............................................................................................................................................. 

 

 

උදා: (03) ................................................ පද්ධතිය  

 

පද්ධතිය  : .......................................................................................  

 

අරමුණ  : ............................................................................................................................................. 

 

ආදාන  : ............................................................................................................................................. 

   ............................................................................................................................................. 

   ............................................................................................................................................. 

 

සැකසීම : ............................................................................................................................................. 

   .............................................................................................................................................. 

   .............................................................................................................................................. 

 

ප්රතිදානය  : ............................................................................................................................................. 

 පමපලස ප්රතිදාන පලස ලැපෙන පමම පතොරවරු ෙල ෙැදගත්කම ෙන්පන් ඒොයින් අපට තීරණ ගැනීම 

පහසු කරලීමයි. 

 

 

 

 

 

 



 

3 
ICT Instructor - Nuwan Jeewantha - Holy Cross College Kalutara 

ශ් ොරතුරු පද්ධතිය (Information System) 

දත්ත, පතොරවරු ෙෙට පත් කරන පද්ධතියක් පතොරවරු පද්ධතියක් පලස හැඳින්පේ. 

 

 

 

ශ් ොරතුරු පද්ධති ප්රධාන කකාර ශ්දකි. 

1) අත්තුරු පතොරවරු පද්ධති (Manual Information System) 

2) පරිගණක පාදක පතොරවරු පද්ධති (Computer Based Information System) 

 

අත්යුරු ශ් ොරතුරු පද්ධති (Manual Information System) 

සියලුම සැකසුම් පුද්ගලයින් විසින් අතින් සිදු කරනු ලෙන පද්ධති, අත්තුරු පතොරවරු පද්ධති පලස හැඳින්පේ. 

උදා: පාසලක අත්තුරු ශිෂය පතොරවරු පද්ධතියක් 
කාර්යාලයක අත්තුරු පසේෙක පතොරවරු පද්ධතියක්  

 

පරිගණක පාදක ශ් ොරතුරු පද්ධති (Computer Based Information System) 

පරිගණක ආශ්රපයන් දත්ත පතොරවරු ෙෙට පත් කරන පද්ධතියක් පරිගණක පාදක පතොරවරු පද්ධතියක් පලස 

හැඳින්පේ. 

උදා:  පාසලක පරිගණක පාදක ශිෂය පතොරවරු පද්ධතියක්  
පරිගණකගත පුස්තකාල පද්ධතියක්  

 

ක්රියාකාරකම: දැනට අත්තුරු පද්ධතියක් පලස ක්රියාත්මක ෙන  ෙ පාසපල් පුස්තකාලය පරිගණක පාදක 

පුස්තකාල පද්ධතියක් ෙෙට පත් කිත්ම සඳහා ක්රියාත්මක පෙන්න් පෙතී. එමගින් 

I. පුස්තකාලයාධිපතිට/ පාසල් පරිපාලනයට ලැපෙන ොසි පමොනොද? 

II. ශිෂයයින්ට ලැපෙන ොසි පමොනොද? 

 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

 

දත්ත  
Data 

සැකසීම  

Process 
පතොරවරු 
Information 
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අත්යුරු පද්ධති ස  පරිගණක පාදක ශ් ොරතුරු පද්ධති අ ර ශ්වනස්කම් 

අත්යුරු පද්ධති 
Manual Information System 

පරිගණක පාදක ශ් ොරතුරු පද්ධති  
Computer Based Information System 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

පද්ධති සංවර්ධන ක්රමශ්දද 

 
පතොරවරු පද්ධතියක් සංෙර්ධනය කිත්පම් ප්රධාන ්රමපේදයක් පලස “පද්ධති සංෙර්ධන ජිෙන ච්රය - System 

Development Life Cycle (SDLC)” හඳුන්ො දිය හැක. 
 

පද්ධති සංවර්ධන ජිවන චක්රය - System Development Life Cycle (SDLC) 
 

පමය පියෙර 6න් සමන්විත පේ. 

1) අෙශ්යතා හඳුනා ගැනීම. 

2) විසඳුම් සැලසුම් කිත්ම. 

3) විසඳුම් පක්තකරණය කිත්ම. 

4) විසඳුම් පරික්ෂා කිත්ම හා පදෝෂ ෙෙත් කිත්ම.  

5) පද්ධතිය පිහිටුවීම. 

6) පද්ධතිය නයත්ව කිත්ම. 
 

(01) අවශ්ය ා  ඳුනා ගැනීම - Identification of requirements 
 

පමහිදී පද්ධති විශ්්පල්ෂක (Systems analyst)  විසින් පෙතින පද්ධතිය පිළිෙඳෙ විස්තරාත්මකෙ අධයනය 

කරනු ලෙන අතර නෙ පද්ධතිපේ අෙශ්යතා පිළිෙඳෙද විමසා ෙලයි.  
 

පම් සඳහා පතොරවරු රැස් කිත්මට  ාවිතා කළ හැකි ්රමපේද  
 නිත්ක්ෂණය  
 සම්මුඛ සාකච්යා  
 ප්රශ්්නාෙලි 
 ොර්තා පහෝ ලිපිපගොනු නිත්ක්ෂණය  
 මුලාදර්ශ්  

(02) විසඳුම් සැලසුම් ිරීම - Designing the solution 

නෙ පද්ධතිපේ විවිධ කාර්යයන් සැලසුම් කිත්ම පමම පියෙපර් ප්රධාන අරමුණයි.  

පද්ධති සැලසුම්කරණයට අයත් කාර්යයන්  

 මෘදුකාංග නිර්න්තය හඳුනා ගැනීම. (software architecture) 

 අවරු මුහුණත් හා දත්ත ගෙයා සැකසුම හඳුනා ගැනීම හා ඒොපේ යටිතල ෙුහය නිර්මාණය කිත්ම. 

 ප්රධාන දෘයාංග පද්ධති සහ ඒොපේ සංඝටක හඳුනා ගැනීම. 

 පද්ධතිපේ ක්රියාත්මක කිත්මට උත ත දෘයාංග සහ මෘදුකාංග තීරණය කිත්ම. 

 පත්ක්ෂණ සැලසුම් කිත්ම.  
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(03) විසඳුම් ශ්ක් කරණය ිරීම - Coding of the solution 

සුදුසු පරිගණක  ාෂාෙක් පයොදාපගන ්රමපල්ඛක විසින් සැලසුම් කරන ලද පද්ධතිය පක්තකරණය 

කිත්ම පමම පියෙපර් ප්රධාන අරමුණයි.  
නිෙැරදි පක්තකරණය, පද්ධතිය පරික්ෂා කිත්මට සහ නයත්ව යන වියදම සහ කාලය අෙම කරයි.  

(04) විසඳුම් පරික්ෂා ිරීම ස  ශ්දෝෂ ඉවත් ිරීම  

පද්ධතිපේ හඳුනා ගන්නා පදෝෂ නිරාකරණය කිත්ම පමහි ප්රධාන අරමුනයි. 

ශ්දෝෂ වර්ග  

 පක්තන පදෝෂ  - Coding errors 

 සැලසුම් පදෝෂ  - Planning errors 

 අෙශ්යතා පදෝෂ - Requirements errors 

ශ්දෝෂ අනාවරණය කර ගැනීම සඳ ා විසඳුම් පරික්ෂා ිරීශ්ම් ක්රම  

 

 

 

 

 

 

 

ඒකක පරික්ෂාව - Unit testing 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

සමසථ් පරික්ෂාව - Integrated Testing 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

පද්ධති පරික්ෂාව - System Testing 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

ප්රතිග්ර ණ පරික්ෂාව - Acceptance testing 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

ප්රති්රහණ පරික්ෂාෙ  

පද්ධති පරික්ෂාෙ  

සමස්ත පරික්ෂාෙ  

ඒකක පරික්ෂාෙ  
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(05) පද්ධතිය පිහිටුවීම - Deployment of the system 

සපදොස් තැන් නිපදොස් කරගත් නෙ පද්ධතිය පිහිටුවීම පමම පියෙපර්දී සිදුපේ. 

 

පද්ධති පිහිටුවීශ්ම් විවිධ ක්රම  

1) ඍජු පිහිටුවීම - Direct deployment 

2) සමාන්තරෙ පිහිටුවීම - Parallel deployment 

3) නියමුමය පිහිටුවීම - Pilot deployment 

4) අදියරමය පිහිටුවීම - Phase deployment 

 

ඍජු පිහිටුවීම - Direct deployment 

පමහිදී පැරණි පද්ධතිය සම්පුර්ණපයන්ම ෙෙත් කර නෙ පද්ධතිය ක්රියාත්මක කිත්ම සිදු කරයි. නෙ පද්ධතිය 

සාර්ථක නම් පැරණි පද්ධතිපේ  ාවිතය නෙතා දමයි.  

සමාන් රව පිහිටුවීම - Parallel deployment 

පෙතින පද්ධතිය හා නෙ පද්ධතිය යම් නිශ්්ත ත කාලයක් වල සමාන්තරෙ පෙත්ොපගන යනු ලැපේ. නෙ පද්ධතිය 

සාර්ථක ෙන්පන් නම් පැරණි පද්ධතිය නෙතා නෙ පද්ධතිය ක්රියාෙට නංෙනු ලැපේ. 

නියමුමය පිහිටුවීම - Pilot deployment 

නෙ පද්ධතිය, කුයා පරිමාණ ක්පෂේත්රයක මුලින් ස්ථාපනය කර, සාර්ථක ෙන්පන් නම් පසුෙ අපනකුත් 

ක්පෂේත්රයන්හිද ස්ථාපනය කිත්ම.  

අදියරමය පිහිටුවීම - Phase deployment 

පමහිදී පැරණි පද්ධතිය අදියරමය ෙශ්පයන් නෙ පද්ධතිය මගින් ස්ථාපනය පකපර්. 

(06) පද්ධතිය නඩත්තු ිරීම - Maintenance of the system  

නෙ පද්ධතිය ස්ථාපනය කර ක්රියාත්මක කිත්පම්දී පද්ධති නයත්වෙ නිසි පලස සිදු කළ තුව අතර පමම අදියපර්දී 

සංෙර්ධිත පද්ධතියට සිදු කළ හැකි පෙනස්කම් කිහිපයක් පහත දැක්පේ.  

i. ........................................................................................................................................................... 

ii. ...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

iii. ...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

 

පද්ධති සංවර්ධන කකෘති 

 
පද්ධති සංෙර්ධන ජිෙන ච්රය වළ දැකගත හැකි පහත දැක්පෙන විවිධ ආකෘති මගින් පද්ධති සංෙර්ධනය 

කිත්පම් ්රමපේදය විවිධාකාර පලස ක්රියාත්මක පේ.  

1) දියඇලි ආකෘතිය - Waterfall Model 

2) පුනර්කරණ ෙෘද්ධි ආකෘතිය - Interactive Incremental Mode 

3) මුලාදර්ශ් ආකෘතිය - Prototype Model 

4) සර්පිල ආකෘතිය - Spiral Model 
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දියඇය කකෘතිය - Waterfall Model 

ජිෙන ච්රපේ පියෙර පර්ියය පලස ක්රියාත්මක කිත්ම පමහිදී සිදුපේ. පමය කලාප පලස පද්ධති සංෙර්ධන 

පතොරවරු පද්ධතියක් සඳහා උදාහරණයකි.  

පමම ආකෘතිය යටපත් පළමුෙ අෙශ්යතා පහොඳින් හඳුනා ගත තුව අතර එක් පියෙරක් සම්පුර්ණපයන්ම 

අෙසන් කිත්පමන් පසු අපනක් පියෙර ආරම්  පේ. ඒ අනුෙ සංෙර්ධිත පද්ධතිපේ අෙසාන ප්රතිලලය දැක ගැනීමට 

හැකි ෙන්පන් අෙසාන අදියපර්දී ෙැවින් පද්ධතිය මගින් ෙලාපපොපරොත්ව පනොවූ ප්රතිලලයක් ුවෙද ලැබිය හැකිය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පුනර්කරණ වෘද්ධි කකෘතිය - Interactive Incremental Mode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ලක්ෂණ  

 පද්ධති සංෙර්ධනපේදී එක් ෙතාෙකට කුයා පකොටසක් ෙැගින් නැෙත නැෙත පුනර්කරණය පේ. 

 සැම පුනර්කරණයක දීම ෙැඩි දිතුණු ෙන්නා වූ ආකාරයට පද්ධතිය සංෙර්ධනය පේ.  

 පද්ධති සංෙර්ධකයන් හට පපර පියෙරයන්හි ලොගත් දැනුම  ාවිතයට ගත හැක.  

 ප්රධාන පියෙර, පද්ධතිපේ අෙශ්යතාෙයක් සරලෙ ක්රියාත්මක කිත්ම මගින් ආරම්  පේ.  

 පද්ධතිය සම්පුර්ණපයන්ම සංෙර්ධනය ෙන වරු පුනර්කරණය පෙන්න් ෙැඩි දිතුණු පේ. 

 සැම පුනර්කරණයක දීම පද්ධති සැලසුපමහි පෙනස්කම් සිදු පකපරන අතර නෙ ක්රියාකාරිත්ෙයන් එකව 

පේ.  


