දත්ත සහ තතොරතුරු ඳාදක කරගත් ඳසුබිමක තිතෙන ප්රධානතම ංගගක්  න්නත්න database ක්නනයි. කුම් ද තේ
database කිකලා කික්නත්න?
දත්ත නලි්න තතොරතුරු නිර්මාණක කරන දත්ත එකතුනකට,දත්ත ගෙඩා කර තොග්නනා තකොටසකට database එක් 
කයි කිකනු ලැතේ. තෙොතහෝ තනලානට දත්ත මඟි්න නිරඳණක කරනු ලේනත්න නාර්තාකර තොග්නනා කරුණු තේ.
උදාහරණක්  තලස ඳ්නතිකක සිසු්නතේ විෂක ලකුණු නලි්න ඔවු්නතේ ඳ්නතිතේ තනනිකා සහ මධයනක ලකුණු
ගණනක කල හැකික. තමහි සිසු්නතේ ලකුණු දත්ත තලසද මධයනක ලකුණු තතොරතුරු තලසද ගත හැකික. database
management system කනු දත්ත භාවිතා කර,ඒ මඟි්න තතොරතුරු නිර්මාණක කර,ගෙඩා කර තොගනිමි්න ංනශ්ය ව
විට නැනත ලොගැනීමට භාවිතා කරන ඳද්ධති තේ.

DBMS සතු ලක්ෂණ * Real-world entity - (සතය තලෝකතේ නසතතු)
නවීන DBMS නල ඇති ප්රධානතම සහ විතශ්ෂ ල් ෂණක්  න්නත්න එහි ඇති දත්ත නිර්මාණක න්නත්න සතය
තලෝකතේ තිතෙන නසතත්න සහ ඒනාතේ ගුණාගග නිරඳණක කරන ආකාරකටක.
උදාහරණක්  තලස ඳාසලක ඇති දත්ත ගෙඩානක (database) සිටින සිසු්න නසතත්න තලසද, ඔවු්නතේ නකස
උඳල් ෂණ/ගුණාගග තලස හැඳි්නවික හැකික.
* Relation-based tables - (සේේනධකේ මත තගොඩනැඟුණු නගු)
DBMS මඟි්න නසතත්න සහ ඒනා ංතර ඇති සේේනධක්න නිරඳණක කරන සතනරඳ නගු මඟි්න තඳ්නනුේ කරයි. එම
නිසා user තකතනකුට database එත්  ආකෘතික ඳහසුතන්න තත්රුේ ගත හැකික.
* Isolation of data and application - (දත්ත සහ තකදවුේ තන්නකිරීම)
database එක්  දත්ත නලි්න සේපර්ණතක්නම තනනසත තේ. database එක්  කනු ක්රිකාකාරී නසතතුන්  නන ංතර දත්ත
කනු ංක්රීක තකොටසත තේ. ම් නිසාද කත් දත්ත මඟි්න සෘවමනම ංදහස්  ලොගත තනොහැකි නිසාක.
එතම්නම dbms තුල meta data තහනත් දත්ත ගැන දත්ත ංඩගගු තේ. එවිට ක්රිකාකාරීත්නක ඳහසු තේ.
* Less redundancy - (ංඩු ංතරි් තතානක)
dbms මඟි්න නටිනාකේ ඇති සමරි් තතා නලට ඇති සේේනධක්න නන ප්රමිතිකරණක්න ගැන නීති (rules of
normalization) ංනුගමනක කරයි.

* Consistency - (ඝනත්නක)
මි්න ංදහසත කරනු ලේනත්න දත්ත ගෙඩාතේ (database) ඇති සෑම සේේනධක් ම සතථිර තත්නකක ඳනතින ෙනයි. එක
තුල ශිල්පීක ක්රම සහ රීති සම්නවිත තේ.
* Query Language - (විමසුේ භාෂා)
database නිර්මාණක කිරීතේදී ංතයානශ්ය භාෂාන්  න්නත්න Query Languages තේ. දත්ත සහ ඒනා ංතර
සේේනධක්න නිර්මාණක න්නත්න තේ හරහාක. තමම Query Languages නිසා ඳහසුතන්න සහ නඩාත් කාර්ක් ෂමන
දත්ත තමතහකවීතේ සහ නැනත ලොගැනීතේ හැකිකාන ඇත. සාේප්රදායික file සැකසුේ ඳද්ධති නලට නඩා Query
Language භාවිතක ඳහසුතේ.
* Multiuser and Concurrent Access - (ෙහු ඳරිශීලක සහ සමගාමී ප්රවිෂතයක)
එකනර ඳරිශීලකයි්න රාශිකකට සේේනධ වීතේ හැකිකාන සහ දත්ත ලොගැනීම තම්නම තමහකවීතේ හැකිකානද dbms
මඟි්න ලැතෙන තනත් සහකකි. තකතස වුනත් එකම දත්තක ඳරිශීලකයි්න කිහිඳතදතන්  භාවිතා කරනවිට සීමා සහ
නිකමක්න නලට ංදාලන සිදුතේ.
* Multiple views - (ෙහුවිධ තඳනුේ)
dbms හරහා විවිධ ඳරිශීලකයි්නට ෙහුවිධ තඳනුේ ලොදීතේ හැකිකාන ඇත. උදාහරණක්  තලස එකම database එක
භාවිතා කරන විකුණුේ ංගශ්තේ ඳරිශීලකතකකුට තඳතනන ආකාරකට නඩා තනනසත ආකාරකකට
නිෂතඳාදන ංගශ්තේ ඳරිශීලකතකකුට database එක තඳ්නනුේ කරයි. තමම ල් ෂණ ලැතේනත්න එ්  එ්  පුද්ගලකාතේ
ංනශ්යතානක්න සහ ඔවු්නට ලැී  තිතෙන ංනසර සීමා මායිේ ංනුනක.
* Security − (ආර් ෂාන)
dbms නල තිතෙන ආර් ෂාන ඉතා ඉහල තේ. දත්ත ගෙඩාන භාවිතා කරන ංකට ඔවු්නට ප්රවිෂතය වික හැකි ංදාළ දත්ත
ඳමණ්  තමතහකවීම ලොගැනීම සිදුකල හැකික. තේ නිසා ංනනශ්ය පුද්ගලයි්න ංතට දත්ත කාතේ හැකිකාන තනොමැත.

DBMS users දත්ත ගෙඩාන භාවිතා කර්නන්න database users තලස හැඳි්නතේ. ඔවු්න දත්ත ගෙඩාන භාවිතා කරන
ංරමුණු සහ කරන කාර්කක්නට ංනුන ඔවු්නට ලැී  ඇති විවිධ ංනසර,සීමාන්න සහ හිමිකේ ංනුන දත්ත
ගෙඩාන භාවිතා කල හැකික. සමහර ඳරිශීලකයි්නට දත්ත ඇතුලත් කිරීම,තනනසත කිරීම කල හැකි ංතර
තනත් ංකට දත්ත ෙැලීතේ හැකිකාන ඳමණ්  ඇත. ඒ ඔවු්නතේ තරාතිරම සහ ංනසරක මත සිදුන්නනකි.
ඳහති්න දැ් තන්නත්න ප්රධාන dbms users නර්ග තේ.

1. Admin - (ඳරිඳාලකයි්න)
admin තහනත් administrators කනු dbms සහා මලික නශ්තක්න නගකිකනු ලෙන දත්ත ගෙඩාන
ඳරිඳාලනක කරනු ලෙන තකොටස තේ. admin විසි්න dbms භාවිතා කල හැ් ත්  කාටද, ඔවු්නට කුමන
සීමාන කටතත් dbms භාවිතා කල හැකිද, ඔවු්නතේ ක්රිකාකලාඳක්න විමසුේ කර dbms ආර් ෂා
කරගැනීම ආදික හැක.
2. End users - (ංනස්න ඳරිශීලකයි්න)
dbms සතය නශ්තක්න භාවිතා කරන,dbms හරහා ප්රතකෝනන ලොග්නනා පුද්ගලයි්න තමම තකොටසට
හැඳි්නතේ. ඔවු්නට දත්ත ගෙඩානට ප්රවිෂතය වීමට,එහි ඇති දෑ නැරඹීමට,දත්ත ඇතුලත් කිරීමට සහ තනනසත
කිරීමට හැකිකාන ලැතේ. නමුත් එම හැකිකාන්න admin විසි්න ලොතදන ංනසර සහ සීමාන්න නලට කටත්
තේ.
3. Designers - (නිර්මාණකරුන්න)
database එක නිර්මාණක කරන කණ්ඩාකම තේ නර්ගකට ංකත් තේ. ඔවු්න විසි්න කුමන ආකාරතේ දත්ත,
කුමන නර්ගකට සකසත වික යුතුද ක්නන තීරණක කර්නත්න සහ ඒනා නිර්මාණක කර්නත්නද designers
විසිනි.
එතම්නම ආර් ෂාන (security) සේේනධ සැකසුේ කර්නත්නද ඔවු්න තේ.
DBMS නිර්මාණ ශිල්පය

dbms නල නිර්මාණකරණක රා ඳනති්නත්න එහි නිර්මාණ ශිල්ඳක මතක. එක ත් ්නද්රගත තලස තහෝ
විත් ්නද්රිගත ළිවෙතනලකට නිර්මාණක වී හැකික. dbms, එ්  තට්ටු හා ෙහු තට්ටු තලස නිර්මාණක වී
හැකික. ෙහු තට්ටු ආකෘතිකට n ප්රමාණක්  තට්ටු ඳැනතික හැකික. නමුත් තමම සෑම ආකාරකකටම නඩා
dbms නල තිතෙන ප්රධාන ආකෘති ආකාරක්  න්නත්න තු්න තට්ටු ආකෘතික තහනත් 3-tier architecture
තේ.

3-tier architecture
තමහිදී dbms සහා භාවිතා කරන දත්ත,ඳරිශීලකයි්න සහ ඒනාතේ සරල ෙන තහෝ සගකීර්ණත්නක ංනුන
3-tier architecture නිර්මාණක තේ. තමහිදී ප්රධාන නශ්තක්නති තෙන තට්ටු තුන්  ඇත.
1. Database/Data Tier තමම තට්ටුන තුල විමසුේ භාෂා ක්රිකාත්මක වීම හරහා දත්ත සහ ඒනා ංතර සේේනධකේ ඇතිවීම සිදුතේ.
2. Application/Middle Tier දත්ත ගෙඩානට සේේනධ වීමට හැකිනන ඳරිදි විවිධ මෘදුකාගග (appilcations) සහ නැඩසටහ්න
ක්රිකාත්මක වීම සිදුන්නත්න තමම සතතරක තුලක. ඳරිශීලකකකු සහා database තුල තිතෙන තද්නල්
තඳ්නනුේ කරන තකොටස සහ දත්ත සැකසුේ සතතරක සේේනධ කරන සතතරක න්නත්නද තමකයි.
3. User/Presentation Tier ඳරිශීලකයි්නට දත්ත නලට ප්රවිෂතට වීමට,ඒනා ෙැලීමට ංනසතථාන ලැතේනත්න තමම සතතරක හරහාක.
මෘදුකාගගක්  හරහා database එත්  ඇති තද්නල් විවිධ ආකාරතක්න view කිරීම සිදුන්නත්න තමහිදීක.

DBMS අනුරූ dbms ංනුර තහනත් dbms models කනු dbms එක ගණිතමක සහ තාර්කනුකලන සකසත වී ඇති ආකාරක
නිරඳණක කරන ක්රමතේදකයි. database එක්  තුල entitis තහනත් නසතත්න සැකසී ඇති ආකාරක data
models නලි්න සිදුතේ. දත්ත එකිතනකට සේේනධ වී ඇති ආකාරක,ඒනා සකසත වී ඇති ආකාරක සහ
ගෙඩා වී ඇති ආකාරක data models මඟි්න මනාන විදහා දැ් තේ.
ඳළමු දත්ත ංනුරුන න්නත්න flat-data model නන ංතර එමඟි්න සිකලුම දත්ත එකම සම තලකක තිතෙන
ආකාරක නිරඳණක කරයි. තමම ඳැරණි ක්රම විදයානුකල තනොනන ංතර දත්ත ද්විත්න ළිටඳත්වීේ
(duplicate) සහ නැරදි තලස කානත්කාලීන වීම සිදුතේ. තමනැනි ංඩුඳාඩු සහ නර්තමානතේ දත්ත සහ
තතොරතුරු නල ඇති සගකීර්ණත්නක නිසා නන dbms සගකල්ඳ සමඟ dbms ංනුර ඇතිවීම සිදුවික.
1. Entity-Relationship Model -ER (වස්තු සම්බන්ධතා අනුරුව)
සතය තලෝකතේ තිතෙන නසතත්න සහ ඒනා ංතර තිතෙන සේේනධකේ නිරඳණක කරන ංනුරුන්  තලස
තමක හැඳි්නවික හැකික. ER ංනුරුනක නසතත්න,එම නසතත්නතේ ගුණ සහ ඒනා ංතර ඇති සේේනධකේ
මනාන නිරඳණක කරයි. database එක්  සගකල්ළිත තලස නිර්මාණක කිරීම සහා ER ංනුරුන
තෙතහවි්න තකෝගය තේ.
ඳහත සටහනි්න එනැනි ER ංනුරුනක සටහන්  දැ් තේ.

* Entity - සතය තලෝකතේ තිතෙන ගුණාගග/උඳල් ෂණ (attribute) ඇතුලත් නන නසතත්න entity තලස
හැඳි්නතේ. උදාහරණක්  තලස ඳාසල් දත්ත ගෙඩානක තිතෙන සිසුතන්  නසතතුන්  තලසද, එම සිසුනාතේ
නම,නකස,ඳ්නතික ආදික attribute තහනත් උඳල් ෂණ තලස හැඳි්නවික හැක.
* Relationship - නසතත්න ංතර ඇති සේේනධක්න Relationship තලස හැඳි්නතේ. නසතත්න තදක් 
සේේනධ නන ආකාරක ංනුන ප්රධාන ආකාර කිහිඳක්  තිතේ.
Mapping cardinalities − (අනුරූපන ප්රමුඛතතා)
one to one (එකට-එක)
one to many (එකට-තෙොතහොමක් )
many to one (තෙොතහොමකකට-එක් )
many to many (තෙොතහොමකකට-තෙොතහොමක් )
2. Relational Model (සම්බන්ධක අනුරුව)
dbms නල භාවිතා නන නනප්රිකම සහ ප්රධානම ංනුරුන න්නත්න තමකයි. ංනිත් ංනුර නලට නඩා තමක
විදයානුකල ංනුරුන්  තේ. තමම ංනුරුතේ ඇති ප්රධාන ල් ෂණ ඳහත දැ් තේ.
* නගු තුල ගෙඩා වී ඇති දත්ත නලට සේේනධක්න කයි කිකනු ලැතේ.
* සේේනධකේ ප්රමත තත්නකට (normalize) ඳත්කරනු ලෙයි.
* තමනැනි ප්රමත සේේනධකේ නල ඇති ංගක්න කුඩාම ංගක්න තහනත් ඳරමාණුක ංගක්න තලස ගෙඩා
තේ.
* සෑම සේේනධකම් ම තිතෙන තේවෙකක ංසමසම (unique) ංගක්  තිතේ.
* සෑම සේේනධකම් ම තිතෙන සිරසත තේලිකකම ඇති ංගක්න එකම විෂක ඳථකකි්න ඳැමිතණ්.

Database Schema (දත්ත සමුඛදා සංක්ෂිප්ත නිරූපණය)

සේපර්ණ දත්ත සමුදාතේම තර්කානුකල තඳනුම සැකිලි ආකෘතික්  තලස නිරඳණක කරනු ලේනත්න
දත්ත සමුදා සග් ෂිේත නිරඳණ මඟිනි. එමඟි්න දත්ත තකතස සගවිධානක වී තිතේද, දත්ත ංතර ඇති
සේේනධකේ තකතස සකසත වී තිතේද ක්නන නිරඳනක කිරීමද මි්න සිදුතකතර්.
දත්ත සමුදාකක සග් ෂිේත නිරඳණක ප්රධාන නර්ග 2්  කටතත් කතා කල හැකික.
1. Physical Database Schema (තභෞතිකමක දත්ත සමුදා සග් ෂිේත නිරඳණක)
සතය නශ්තක්නම දත්ත තකතස ගෙඩා වී තිතේද සහ ඒනා කුමන ආකාරතේ දත්තද කන නග තඳ්නනුේක
ර්නත්න තේ හරහාක.
2. Logical Database Schema (තර්කානුකල දත්ත සමුදා සග් ෂිේත නිරඳණක)
දත්ත ගෙඩා කරන තර්කානුකල සහ ගණිතමක ආකාරක නිරඳණක කර්නත්න තමමඟි්න තේ.

Attributes (උපලක්ෂණ)
dbms නල දත්ත නිරඳණක කරනු ලේනත්න සතය තලෝකතේ නසතත්න තහනත් entitis නලිනි. තමනැනි
නසතත්න නල උඳල් ෂණ නලට Attributes කයි කිකනු ලෙයි.
උදාහරණක්  තලස නසතතුන්  තලස පුද්ගලක්  සැළකිල්ලට ගත්විට එම පුද්ගලකා සතු ගුණාගග තලස
ඔහුතේ නම,නකස ආදික ගත හැකික.
Types of Attributes (උපලක්ෂණ වර්ග)
Simple attribute (සරල උඳල් ෂණ) − සරල උඳල් ෂණ තහනත් තනත් තකොටසත නලට කැඩික තනොහැකි
ංගක්න තමතලස හඳු්නනයි. උදාහරණක්  තලස ංගක 10කි්න යු් ත දුරකථන ංගකක්  තනත් තකොටසත
නලට කැඩික තනොහැක.
Composite attribute (සගයු් ත උඳල් ෂණ) − එ්  සරල උඳල් ෂනකකට නඩා ංගක්න කිහිඳකකි්න
සම්නවිත ඒනා තමතස හඳු්නනයි. උදාහරණ තලස පුද්ගලකකුතේ සේපර්ණ නම මුල් නම,ංනස්න නම සහ
නාසගම කන තකොටසත නලි්න සෑදී ඇත.
Derived attribute (නුත්ඳ්නන උඳල් ෂණ) − දත්ත සමුදාක්  තුල තභෞතිකමක තලස තමනැනි ංගක්න
ඇතුලත් තනොතේ. නමුත් තමම ංගක්න තනනත් ංගක්න නලි්න නුත්ඳ්නන කර ගත හැකික.
උදාහරණක්  තලස පුද්ගලකකුතේ නකස දත්ත සමුදාක තුල සෘවමනම ගෙඩා වී නැති ංතර ඔහුතේ උඳ්න
දිනක ඇසුරි්න එක ලොගත හැකික.
Single-value attribute (තනි උඳල් ෂණ) − එ්  තනි ංගක්  ඳමණ්  ංඩගගු ංනසතථා තමතස හැඳි්නතේ.
උදාහරණ තලස ෙැගකු කාර්ඩ් ඳතක ඇති ංගකක තනනත් කාර්ඩ් ඳත් නල ංඩගගු තනොතේ.
Multi-value attribute (ෙහු ංගක්න උඳල් ෂණ) − තමනැනි උඳල් ෂන නල නටිනාකේ එකට නඩා
තිතේ. උදාහරණක්  තලස පුද්ගලතකකුට දුරකථන ංගක,email ලිළින එකට නඩා ඳැනතික හැකික.

Mapping Cardinalities (සම්බධතා අනුරූපණය)
Cardinality කනු එ්  නසතත්න කාණ්ඩකක තිතෙන නසතත්න තනනත් කාණ්ඩකක තිතෙන නසතත්න සමඟ
කුමන සේේනධක්න කටතත් තකතස එ්  තනයිද ක්නනයි.
* One-to-one − A නේ නසතතු කාණ්ඩකක තිතෙන නසතතුන්  B නේ තනනත් නසතතු කාණ්ඩකක තිතෙන
නසතතු එක්  සමඟ සගඝටිත තේ.

* One-to-many − A නේ නසතතු කාණ්ඩකක තිතෙන නසතතුන්  B නේ තනත් නසතතු කාණ්ඩකක තිතෙන
නසතතු කිහිඳක්  සමඟ සගඝටිත වීම මි්න නිරඳණක තකතර්.

* Many-to-one − A නේ නසතතු කාණ්ඩකක තිතෙන නසතතු ගණනාන්  B නේ නසතතු කාණ්ඩකක ඇති එක
නසතතුන්  සමඟ සගඝටිත වීම මි්න ඉදිරිඳත් තකතර්.

* Many-to-many − A නේ නසතතු කාණ්ඩකක ඇති නසතත්න කිහිඳක්  B නේ තනනත් නසතතු කාණ්ඩකක
ඇති නසතතු කිහිඳක්  සමඟ සගඝටිත වීම තමතස හැඳි්නතේ.

