තතොරතුරු ඳද්ධති පිළිබ චින්තනය

1980 දකය ඳභණ ලන තෙක්භ කෂභනාකරුලන් විසින් තෙොරතුරු ඳද්ධති පිළිඵල උනන්දුලක් තනොදක්ලන දි.
එක වංවිධාන කෂභනාකරුලන් විසින් තෙොරතුරු රැව්කිරීභ, වැකසීභ ශා ඒලා තඵදා ශැරීභ පිළිඵලත් ොක්ණික
ක්රභ බාවිො කිරීභ පිළිඵලත් තො ඩු  උනන්දුලක් තයොු  කරන දි. ඒ ඩනුල වංවිධානලට තෙොරතුරු එෙරම් ලැදගත්
වම්ඳෙක් තව වකනු තනොැබීය. කෂභනාකරණ කටයුතු පුද්ගයන් වභඟ ු හුණට ු හුණා කරනු ඵන
කාලක් තව වකනු ැබ ඩෙර වි්වීය ලතයන් කෂභනාකරණ කටයුතුල බාවිෙයන් වම්ඵන්ධීකරණය කිරීභට
කෂභනාකරුලන් විසින් ප්රයත්න දරණු තනොැබීය.
නු ත් ඩද වෑභ කෂභනාකරුතලකු භ ඳාතශේ ෙභ වංවිධාන කටයුතු ලදී තෙොරතුරු ශා තෙොරතුරු ඳද්ධති තො ලැදගත්
වම්ඳෙක් තව වකා ඒලා නිෙරභ බාවිො කරනු ැතේ.
ලර්ෙභානතේ දී ලයාඳාක ක ඳක වරය Business Environment) දැඩි ෙරඟකාක භය ව්ලබාලයක් තඳන්නුම් කරන ඩෙර,
තම් වශා ඍජුලභ ඵඳා ඇති කැපී තඳතනන තලනව්කම් කිහිඳයකි ඒලා නම්,
✔ තෝක ආර්ථිකතයහි තලනව් වීභ
(Emergence of the Global Economy)
✔ කාර්මික ආර්ථිකයන් තේ ඳක ලර්ෙනය
(Transformation of Industrial Economies)
✔ ලයාඳාක ක ආයෙනල ඳක ලර්ෙනය
(Transformation of Business Enterprises)

තතොරතුරු ලර්ගීකරණය
1. මූලික කෂභනාකරණ කාර්යයන්ලට ඩනුල තෙොරතුරු ලර්ග
(Types of information according to basic managerial functions )
වැසුම් කිරීභ, තභතශයුම් වශ ඳානය නැභැති මූලික කෂභනාකරණ කටයුතු සිදු කිරීභ වශා ඩලය ලන්නාව
තෙොරතුරු ල ව්ලබාලය ඩනුල තම් යටතත් තෙොරතුරු ලර්ග කරනු ැතේ. තම් ඩනුල, වැසුම්කරණ තෙොරතුරු,
තභතශයුම් තෙොරතුරු වශ ඳානභය/ ඳානීකරණ තෙොරතුරු යනුතලන් තෙොරතුරු ලර්ග තුනක් ශඳුනා ගෙ ශැකිය.
✴

වැසුම්කරණ තෙොරතුරු Planning Information)

වැසුම් වකව් කිරීභ වශාත්, විකල්ඳ ක්රියා භාර්ගයන් වකා ඵැම භ වශාත් ඩලය කරන තෙොරතුරු වැසුම්කරණ
තෙොරතුරු ලතයන් ශැඳින්තේ. වැසුම්කරණය යන්න ඩනාගෙ ඩවිනි්චිෙ ෙත්ලයන් තකතරහි තයොු  ලන ඵැවින්
වැසුම්කරණ තෙොරතුරු ද තදික  ඩවිනි්චිෙ ෙත්ලයන් ශා වම්ඵන්ධ තේ. නු ත් තභභ වැසුම්කරණ තෙොරතුරු ඩතීෙ
දත්ෙ භෙ ඳදනම් විය ශැකිය. පුතරෝකථන / බාවිකථන තෙොරතුරු, වංයුක්ෙ / ආයෙනික වැසුම්කරණ තෙොරතුරු,
ලයාඳිති ඇගමේතම්/ ආතයෝ න ඇගමේතම් තෙොරතුරු, ඩයලැය ආකිතීන්, තලෂතඳො ඳර්තේණ තෙොරතුරු, නි්ඳාදිෙ
වැසුම් තෙොරතුරු යනාදිය ලැදගත් වැසුම්කරණ තෙොරතුරුලට උදාශරණ කිහියකි.
✴

තභතශයුම් / ක්රියාකාක  තෙොරතුරු Operating / Operational Information)

ආයෙනයක දදනික කටයුතු සිදු කර තගන යාභ වශා ඩලය තෙොරතුරු මින් ඩදශව් තේ.ඒ ඩනුල තභභ ක්රියාකාක 
තෙොරතුරු ආයෙන තුෂ නිෙර නිෙර භ ඩඛණ්ඩල බාවිො තේ. විකුණුම් තන්තලොයි් තෙොරතුරු, බාණ්ඩ ැබීතම්
තෙොරතුරු, දදනික නි්ඳාදන උඳතල්ඛන විව්ෙර, තවේලක ඳැමිණීතම් වටශන්, තෙොග තල්ඛන විව්ෙර යනාදිය
ලැදගත් තභතශයුම් තෙොරතුරු ලට නිදසුන් කිහිඳයක් තේ.
✴

ඳානභය / ඳානීකරණ තෙොරතුරු Control / Controlling Information)

ඩතේක්ෂිෙ තක්කයන් වශ වෙය ප්රතිප ඩෙර වංවන්දනයන් දැක්තලන තෙොරතුරු ඳානභයතෙොරතුරු භඟින්
වඳයනු ැතේ. තම් ඩනුල, ආයෙනයක් විසින් ු හුනඳානු ඵන විවිධ ගැටළු වශගෙ ඩලව්ථා වශ විවඳුම් ශිල්ඳක්රභ
ලට ඩදා තෙොරතුරු වභඟ තභභ ඳානභය තෙොරතුරු වම්ඵන්ධතේ. පික ලැය විචන ලාර්ො, කාරක ප්රාේධන
ප්රකාන, ණය ඳාන තෙොරතුරු, තවේලක ඩතිකා ලැඩ වංඛයාතල්ඛන, ඩනුඳාෙ වි්තල්ණ යනාදිය ලැදගත්
ඳානභය තෙොරතුරු ලට උදාශරණ කිහිඳයක් තේ.
තශෙ ඳක දි මූලික කෂභනාකරණ කටයුතු ලට ඩදාෂල තෙොරතුරු ලර්ග කරනු ැබුලත්, තභභ එක් එක් තෙොරතුරු
ලර්ග ඩතනයෝනය ලතයන් වම්ඵන්ධ ලන ඵැේ ඩලතඵෝධ කර ගැනීභ තො ලැදගත් තේ. තඵොතශෝ වැසුම්කරණ
තෙරතුරු වශා ඳදනභ දභනු ඵන්තන් තභතශයුම් තෙොරතුරු තලයි. ඩඳ විසින් තභතශයලනු ඵන්තන් ශා ඳානය
කරනු ඵන්තන් වකව් කරන ද වැසුම් තේ. ඒලතේභ, තඵොතශෝ ඳානභය තෙොරතුරු වශා ඳදනභ ඵා තදන්තන්
තභතශයුම් තෙොරතුරු භ තලයි.

2. කෂභනාකරණ ධූරාලලිය ට ඩනුල තෙොරතුරු (Information according to Management
Hierarchy)
ආයෙනයක කෂභනාකරණ ධූරාලලිය ප්රධාන භ්ටටම් තුනක් සව්තවේ ශඳුනා ගෙ ශැකිය. උඳායීලම  කෂභනාකරණ
භ්ටටභ, උඳක්රමික කෂභනාකරණ භ්ටටභ වශ තභතශයුම් / ක්රියාීලලි කෂභනාකරණ භ්ටටභ යනුතලන් ආයෙනික
කෂභනාකරණ භ්ටටම් ලර්ග කෂ ශැකිය. තභභ එක් එක් කෂභනාකරණ භ්ටටම්ල සිටින කෂභනාකරුලන් තේ
කටයුතු ලට ඩලයලන තෙොරතුරුල ව්ලබාලය වාතේක් ල තලනව් තලයි. තම් ඩනුල, උඳායීලලි
තෙොරතුරු,උඳක්රමික තෙොරතුරු වශ තභතශයුම් / ක්රියාකාක  තෙොරතුරු යනුතලන් තෙොරතුරු ලර්ග ක ශැකිය. ෂඟට
තභභ එක් එක් තෙොරතුරු ලර්ගය වශ ඒලාතේ ව්ලබාලය උදාශරණ වහිෙල ඳැශැදිලි කර ගනිු .

✴

උඳායීලලි තෙොරතුරු Strategic Information)

ආයෙනයක තශෂ / ඩග්ර/ ඩි// ත ය්ක කෂභනාකරුලන් විසින් උඳායීලලි / දිගුකාම න වැසුම් වකව් කිරීභ වශා
තභභ උඳායීලම  තෙොරතුරු විතේතයන්භ බාවිො කරනු ැතේ.විා ලතයන් ඵාහිර මූාශ්ර ලලින් තම්ලා ඵා
ගැනීභ, තො පුළුල් ක්තේත්රයක් ආලරණය වීභ, පුතරෝකථන තව තඵොතශෝ විට තයොදා ගැනීභ, නිෙර නිෙර බාවිො
තනොවීභ, ලඩාත් වාරාං ගෙ වීභ, නි්චිෙ තනොවීභලැනි ක්ණ තශලත් ගුණාංග තභලැනි උඳායීලම  තෙොරතුරු ල
විතේතයන්භ දැකිය ශැකිය.
උදා :- ආතයෝ න ඇගමේතම් තෙොරතුරු, ප්රාේධන ඩයලැය තෙොරතුරු, ාබදායිත්ල ලාර්ො, ු දල් ප්රලාශ, නල
තලෂතඳොෂ තෙොරතුරු
✴

උඳක්රමික තෙොරතුරු Tactical Information)

ආයෙනයක සිටින භධයභ කෂභනාකරුලන් / උඳක්රමික කෂභනාකරුලන් විසින් උඳක්රමික වැසුම් වකව් කිරීභ
වශා විතේතයන්භ තභභ තෙොරතුරු ලර්ගය බාවිො කරනු ැතේ. ඩබයන්ෙක ක ඳරාවයක් තුෂ ලයාේෙ වීභ, ආවන්න
කා සීභාලක් තකතරහි තයොු  වීභ, ඩඛණ්ඩල ඵා ගැනීභ, ෙරභක් දුරට නි්චිෙවීභ ලැනි ක්ණ තභභ උඳක්රමික
තෙොරතුරු ල විතේතයන්භ දක්නට ැතේ. විකුණුම් වි්තල්ණ ලාර්ොලන්, විචන ලාර්ොලන්, ඩයලැය ප්රකාන,
තෙොග ලාර්ොලන්, මිදී ගැනීතම් ඩලයො, ශ්රභ පික ලැුමම් වංඛයාතල්ඛන, ඳර්තේණ ශා වංලර්ධන තෙොරතුරු, මිනිව්
ඵ වැසුම් යනාදිය උඳක්රමික තෙොරතුරු ලට උදාශරණ කිහිඳයකි.
✴

තභතශයුම් / ක්රියාකාක  තෙොරතුරු Operational Information)

ආයෙනයක ඳශෂ තඳෂ / සුඳරීක්ණ / කණි්ක කෂභනාකරුලන් විසින් ආයෙනතේ එදිතනදා කටයුතු සිදුකර තගන
යාභ වශා තයොදා ගනු ඵන තෙොරතුරු තභතශයුම් තෙොරතුරු නම් තේ. විා ලතයන් ඩබයන්ෙක ක භාර්ගලලින්
ැබීභ, තො ඳුම ඳරාවයකට සීභා වීභ, තො නි්චිෙ වීභ, විව්ෙරාත්භක වීභ, තො භෑෙ කායකට වම්ඵන්ධ වීභ, නිෙර
නිෙරභ බාවිො වීභ, ලැනි ක්ණයන් තභභ ක්රියාකාක  තෙොරතුරු ල විතේතයන්භ දක්නට ැතේ. ලැුමේ විව්ෙර,
තෙොග විව්ෙර, ණය ගැති විව්ෙර, ණය හිමි විව්ෙර, බාණ්ඩ තඵදා ශැරීතම් උඳතල්ඛන, ඳාක තබෝගික ඳැමිණිලි, යන්ත්ර
නඩත්තු කිරීතම් විව්ෙර, බාණ්ඩ ඇනවුම් විව්ෙර යනාදිය තභලැනි තභතශයුම් තෙොරතුරු ලට නිදසුන් කිහිඳයක් තේ.
කෂභනාකරණ භ්ටටම්ලට ඩදාෂල විතේෂිෙ ආකාරතයන් තශෙ ඳක දි තෙොරතුරු ලර්ග කරනු ැබුලත්, ප්රාතයෝගිකල
තශෙ වෑභ තෙොරතුරු ලර්ගයක්භ වෑභ කෂභනාකරුලකුට භ තඳොදුතේ යම් යම් ඩලව්ථාලදී ප්රතයෝ නලත් විය ශැකිය.
එතවභ වභව්ෙ ආයෙනික ඳරභාර්ථ වශ ඩරු ණු තුම කර ගැනීතම්දී තභභ එක් එක් තෙොරතුරු ලර්ගය ඩතනයෝනය
ලතයන් වම්ඵන්ධීකරණය කිරීභ තො ලැදගත් තේ.

3. තෙොරතුරු ල ව්ලබාලය ඩනුල තෙොරතුරු Information according to their nature)
තෙොරතුරු ල ව්ලබාලය ඩනුල ඒලා පුළුල් ලතයන් ප්රධාන ලර්ග තදකකට තඵදිය ශැකිය.

✴

ප්රභාණාත්භක තෙොරතුරු Quantitative Information)

තො ඳශසුතලන් වංඛයාත්භක ඩගයක් ඳැලක ය ශැකි තෙොරතුරු ප්රභාණාත්භක තෙොරතුරු නම් තලයි. එනම්,
ප්රභාණාත්භක තෙොරතුරු තො ඳශසුතලන්භ වංඛයාත්භක ආකාරතයන් ප්රකා කෂ ශැකිය. තභභ ප්රභාණාත්භක
තෙොරතුරු තඵොතශෝ කෂභනාකරණ කටයුතු ලදී ඵහුල බාවිො කරනු ැතේ. ආයෙනයක ලාර්ෂික විකුණුම්,
ලාර්ෂික ගැනුම්, නි්ඳාදන උඳතල්ඛන, ඩයලැය ප්රකාන, තෙොග භ්ටටම්, ශ්රමික පික ලැුමභ, තවේලක ඳැමිණීභ, තවේලක
ලැුමේ යනාදී තෙොරතුරු ප්රභාණාත්භක තෙොරතුරු ලට උදාශරණ කිහිඳයක් තේ.
✴

ගුණාත්භක තෙොරතුරු Qualitative Information)

ගුණාත්භක තෙොරතුරු ලට වංඛයාත්භක ඩගයක් ඳැලරීභ ඩඳශසුය. තම් ඩනුල, ගුණාත්භක තෙොරතුරු ල පුද්ග
විය මූලික ව පුද්ග ඵද්ධ ගුණාංග ඵහු ලතයන් දැකිය ශැකිය. පුද්ග ආකල්ඳ, වි්ලාවයන්, ශැඟීම්,
කෂභනාකරණ දැනුභ වශ ශැකියාලන්, පුද්ග තඳෞරුත්ලය, තවේලක ඩභිතප්රේරණය, තවේලක ෙිේතිය,
ගණුතදනුකරුලන්තේ ඵඳෑභ, වැඳයුම්කරුලන්තේ ඵඳෑභ, ෙරඟකරුලන්තේ ඵඳෑභ, නි්ඳාදිෙ ල ගුණත්ලය
යනාදිය ගුණාත්භක තෙොරතුරු ලට නිදසුන් කිහිඳයක් තේ.

4. ආයෙනල ව්ලබාලය ඩනුල තෙොරතුරු Information according to nature of the organization)
යම් වංවිධානයක් විසින් නිරෙ වී ඇති මූලික ලයාඳාක ක කාර්යබාරය ඩනුල, එක් එක් ආයෙන ලර්ගයට විතේතයන්භ
ඩලය ලන්නා ව තෙොරතුරු ලර්ගය තලනව් විය ශැකිය. වංවිධානල ව්ලබාලය ඩනුල ඒලා නි්ඳාදන වංවිධාන,
තවේලාභය වංවිධාන, ාබ ඩරු ණු තකොට තනොගත් වංවිධාන, විවිධාංගීකරණය ව වංවිධාන යනාදී ලතයන් මූලිකලභ
ලර්ග කිහිඳයක් ශඳුනාගෙ ශැකිය.
නි්ඳාදන ආයෙනයක් Manufacturing Organization) ගත් විට, ඩු ද්රලය වශ නි්ඳාදන ඳානය ශා වම්ඵන්ධ
තෙොරතුරු, තඵදාශැරීතම් වශ ඩතවිකරණ තෙොරතුරු, යන්ත්ර සත්ර නඩත්තුල ශා වම්ඵන්ධ තෙොරතුරු, තවේලක
ඳක ඳාන තෙොරතුරු, මූයභය වශ ගිණුම්කරණ තෙොරතුරු යනාදිය ලැදගත් තෙොරතුරු තේ.
තවේලාභය ආයෙනයක් Service Organization) ගත් විට, ආයෙනය වඳයන තවේලාතේ ගුණත්ලය, ෙරඟකාක ත්ලය,
තවේලාතේ නභයීලම බාලය, වම්ඳත් උඳතයෝ නය, තවේලක ඳක ඳානය, මූයකරණය,ගිණුම්කරණය යනාදී ක්තේත්රයන්
ශා වම්ඵන්ධ තෙොරතුරු ලැදගත් තේ.
විවිධාංගීකරණය ව ආයෙනයක් Diversified Organization) පිළිඵල වකා ඵන විට, තශෙ වශන් කරන ද
තෙොරතුරු ලර්ග සියල්භ ඳාතශේ තො ලැදගත් තේ.
ාබ ඩරු ණු තකොට තනොගත් වංවිධානයක් වම්ඵන්ධතයන් වකා ඵන විට; වාභාජික ඩරු දල් ැබීභ, ඩරු දල්
වියදම් කිරීභ, වභා ය ට සිදු කරන ද තවේලාලන්, ආයෙනතයහි ප්රසිද්ි/ය, තවේලා නියුක්තිකයන් තේ කාර්යය වාධනය
වශ කැඳවීභ, ර තයන් ැතඵන දීභනා වශ වශනයන් යනාදී තෙොරතුරු ලර්ග ලැදගත් තේ.
තශෙ වශන් කරන ද ඒ ඒ ආයෙනය ට ඩදාෂ තෙොරතුරු ඩලය තේාලට, ඩලය ප්රභාණතයන් වශ ඩලය
ගුණතයන් ඵා තගන බාවිො කෂ ශැකි නම්, ඩදාෂ ආයෙන ල ඳරභාර්ථ වශ ඩරු ණු ලඩාත් කාර්යක්භල වශ
වපල ඟාකර ගැනීභට තඩ ප්රව්ථාල ැතේ. නු ත් වෑභ ආයෙනයක් වම්ඵන්ධතයන්භ ඵන විට මූයභය
තෙොරතුරු, ගිණුම්කරණ තෙොරතුරු, තවේලක ඳක ඳාන තෙොරතුරු, ඩතවිකරණ තෙොරතුරු තඳොදුතේ බාවිො ලන්නා ව
තෙොරතුරු ලර්ග තව තඳනී යයි.

තතොරතුරු ඳද්ධති ලර්ග (Types of Information Systems)
ආයෙනික කෂභනාකරුලන් තේ තෙොරතුරු ඩලයොලට ඩනුල තෙොරතුරු ඳද්ධති නිර්භාණය කිරීභ තො ලැදගත්
තේ. තම් ඩනුල එක් එක් තෙොරතුරු ඳද්ධති ලර්ගතයන් ආයෙන විසින් ඵාතඳොතරොත්තු ලන්නා ව තෙොරතුරු ඩලයො
තලනව් තේ. නු ත් යම් ආයෙනයක් තුෂ ව්ථාපිෙ තකොට ඇති තලනව් තලනව් තෙොරතුරු ඳද්ධතීන් ඩෙර ඩන්ෙර්
වම්ඵන්ධොලක් ඳලත්ලා ගැනීභ තො ලැදගත් තේ. ඊට ප්රධාන තශේතුල ලන්තන් ආයෙනය වභව්ෙ ලතයන් ගත්විට, එහි
මූලික ඳරභාර්ථ වශ ඩරු ණු තුම කර ගැනීභ උතදවා තම් වෑභ තෙොරතුරු ඳද්ධතියක්භ වශාය වීභයි. ප්රාතයෝගිකල ඵන
විට, ලර්ෙභාන වංවිධාන තුෂ ඳශෙ දැක්තලන තෙොරතුරු ඳද්ධති ලර්ග ශදුනාගෙ ශැකිය.
i. ගනුතදනු වැකසුම් ඳද්ධතිය
ii. කෂභනාකරණ තෙොරතුරු ඳද්ධතිය
iii. තීරණ ආධාරක ඳද්ධතිය
iv. විධායක තෙොරතුරු ඳද්ධතිය
v. නිපුණ ඳද්ධතිය
vi. කාර්යා ව්ලයංකරණ ඳද්ධතිය

තහො කළමනාකරණ තතොරතුරු ඳද්ධතියක ගුණාාංග (Characteristics of a good MIS)
කෂභනාකරණ තෙොරතුරු ඳද්ධතියක් තුෂ තශෙ වශන් කරන ද උඳාංගයන් ඩලයතයන් භ ඳැලතිය යුතුය. ට
ඩභෙරල වාර්ථක කෂභනාකරණ තෙොරතුරු ඳද්ධතියක් තුෂ ඳැලතිය යුතු ගුණාංගයන් තශලත් ක්ණයන් කිහිඳයක්
ඳශෙ දැක් තේ.
☑ ඳද්ධතිය භඟින් ආයෙනතයහි වෑභ කෂභනාකරුතලකුටභ ඩලය ලන්නාව තෙොරතුරු ඩලය තේාලට, ඩලය
ප්රභාණතයන්, ඩලය ව්ථානතේදී ඵා දිය යුතුය.
☑ කෂභනාකරණ තෙොරතුරු ඳද්ධතිය ආයෙනතේ ඩි/කාක ත්ල ධූරාලලිය වශ ලූශයට ගැෂතඳන ඳක දි නිර්භාණය
කිරීභ ලැදගත් තේ.
☑

ඳද්ධතිය භඟින් කරුණුලට Facts) ලඩා තෙොරතුරු දියුණු කිරීභට උත්වාශ දැක ය යුතුය.

☑ ආයෙනතයහි වෑභ භ්ටටභකභ සිටින කෂභනාකරුලන් ඩෙර වම්ඵන්ධීකරණයක් කෂ ශැකි ඳක දි සවුන් තේ
තෙොරතුරු ඩලයො වපුරාම භට ඳද්ධතිය විසින් ලග ඵා ගෙ යුතුය.
☑ එක් එක් කෂභනාකරණ කාර්යයන් ලට ඩලය ලන්නාව විතේෂිෙ තෙොරතුරු ඵාදීතම් ශැකියාල ඳද්ධතිය වතු
විය යුතුය. උදාශරණ තව වැසුම්කරණ තෙොරතුරු ඩලයො තලනභ භ ශඳුනාතගන ඒලා වපුරාලිය යුතුය.
☑ ආයෙනයට ඩබයන්ෙරල වශ ඵාහිරල විය ශැකි වෑභ මූාශ්රයකින්භ ඳාතශේ වැකිය යුතු තෙොරතුරු ඵා තගන,
ඒලා ඩලය ඳාර්ලයන් තලෙ තඵදා ශැරීතම් ශැකියාල ඳද්ධතිය වතු විය යුතුය.
☑ ආයෙනතේ එක් එක් කෂභනාකරණ භ්ටටම්ලට ඳශසුතලන් ඩලතඵෝධකර ගෙ ශැකි ලන ඳක දි තෙොරතුරු
තදික ඳත් කිරීතම් Presentation) ශැකියාල ඳද්ධතියට තිබිය යුතුය. උදාශරණ තව ප්රව්ථාර, ලගු, රඳ වටශන්, වංඛයා
තල්ඛන, වංතක්ෙ යනාදී විවිධාකාරතයන් තෙොරතුරු තදික ඳත් කිරීභ දැක්විය ශැකිය.
☑ ඳද්ධතිය තුෂ ප්රභාණලත් වශ ගුණාත්භක තව ඳක ගණක,ඳක ගණක ආශ්රිෙ වම්ඳත් වශ පුද්ගයන් ඵා ගෙ
ශැකි විය යුතුය.

දත්ත සමුදායක් යනු කුමක් ද ? (What is the Database)
දත්ෙ වු දායක් යනු “ොර්කිකල වම්ඵන්ධ ව තරතකෝඩ Records) වශ තගොනුල Files) ඩනුකලිෙ එකතුලකි.” දත්ෙ
වු දාය වශ දත්ෙ වු දාය කෂභනාකරණ වංකල්ඳ ලර්ධනය වතේ තගොනු වැකසීතම්දී භතු ව විවිධ ගැටළු විවා ගැනීභ
වශා තේ. ඳක ගණක ඳද්ධතිය තුෂ තලන තලනභ ඳැලති ව්ලාධීන තගොනු Independent Files) ඒකාඵද්ධ තකොට,
තයදුම් ක්රභතල්ඛ Application Programs) වශා බාවිො කෂ ශැකි තඳොදු දත්ෙ එකතුලක් තව දත්ෙ වු දායන්
කටයුතු කරනු ඵයි. දත්ෙ වු දායක් තුෂ ෙැන්ඳත් කර ඇති දත්ෙ ඒලා බාවිො කරන ඳක ගණක ක්රභතල්ඛ
Computer Programs) වශ ඒලා ෙැන්ඳත් කර ඇති ද්විතීක ආයාචන උඳක්රභලලින් Secondary Storage Devices)
ව්ලායක්ෙ තේ.

උදා -: Dbase III plus, Oracle, FoxPro, MS – Access යනාදිය දත්ෙ වු දාය කෂභනාකරණ භිදුකාංගලට
උදාශරණ කිහිඳයකි.

“වංවිධානලට වශ ඩලවාන ඳක ීලකයන් ශට End Users) ඩලය තෙොරතුරු ඵා දීභ වශා දත්ෙ වු දාය
නිර්භාණය කිරීභ, විභසුම් කිරීභ, ඳලත්ලාතගන යාභ වශ ඒලා ඳානය කිරීභ ඇතුෂත් ක්රියාලලිය” දත්ෙ වු දාය
කෂභනාකරණය තව ශැඳින්තේ.

දත්ත සමුදාය සැකසීම (Database Processing)
එක් එක් ඳක ීලකයන්තේ තයදවුම් වශා ඩලය ලන තෙොරතුරු ඵා ගැනීභට ව්ලාධීන දත්ෙ තගොනු බාවිෙය වශ
යාලත්කාම න කිරීභ Updating) තගොනු වැකසීභ File Processing) තව ශැඳින්තේ. නු ත්, දත්ෙ වු දාය වැකසීතම්දී
මූලික කාර්යයන් තුනක් වම්ඵන්ධ තේ.
i. ආයෙනතේ නල තගොනුලට ඩදාෂ දත්ෙ වු දාය යාලත්කා කිරීභ වශ ඳලත්ලාතගන යාභ.
ii. තඳොදු දත්ෙ වු දාය තුෂ ඳලතින දත්ෙ එක් එක් ඳක ීලකයන් තේ තෙොරතුරු ඩලයො වශා ඵා දීභ.
iii. ඩලවාන ඳක ීලකයන් විසින් විටින් විට කරනු ඵන තෙොරතුරු තල්ම ම්ලට තක්භන් ප්රතිචාර ගෙ ශැකි ලන ඳක දි
විභසුම් ප්රතිචාරයන් ඵාදීභ.

දත්ත සමුදාය ආචයනය (Database Storage)
දත්ෙ වු දාය වැකසීතම් ප්රතේතේදී තඳොදු දත්ෙ වු දායක් ලර්ධනය කරනු ඵයි. දත්ෙල වම්පර්ණත්ලය,
නිලැරදිබාලය, වංගෙබාලය, කාර්යක්භොල, වි්ලාවලන්ෙබාලය ෙශවුරු කිරීභ තභහි ප්රධාන ඩරු ණ තේ.
වංවිධානතේ විවිධ ව තයදුම් Applications) වශා ඩලය දත්ෙ ව්ලාධීන තගොනුල ෙැන්ඳත් කරනු තලනුලට,ඒලා
තඳොදු දත්ෙ වු දායන් කිහිඳයකට ඒකාඵද්ධ කර ෙැබීභ තභහිදී සිදු තේ.

දත්ත සමුදාය කළමනාකරණ ඳද්ධතිල ලාසි (Advantages of DBMS)
දත්ෙ වු දාය කෂභනාකරණ ඳද්ධති බාවිො කිරීභ තුළින් ආයෙන ලට ඳශෙ දැක්තලන ලාසි වශ ප්රතයෝ න ගාකර
ගෙ ශැකි තේ.
i. දත්ෙ වු දාය කෂභනාකරණය භඟින් දත්ෙ ඩනුපිටඳත් වීභ Data Duplication) ඩලභ ලන ඩෙර, ක්රභතල්ඛ
කිහිඳයක් තලෙ ඳක ීලකයන් කිහිඳ තදතනකුට ප්රතේ විය ශැකි ලන ඳක දි දත්ෙ ඩනුකලිෙ කරනු ැතේ.
ii. දත්ෙ ල ආකිතිය වශ බාවිො කරනු ඵන ද්විතීක දත්ෙ ආචයන ලර්ග භෙ ක්රභතල්ඛයන් Programs) රා
තනොඳලතී.
iii. ඳක ගණක ක්රභතල්ඛයන් නැලෙ ලිවීභකින් තෙොරල තක්භණින් ඩලය තෙොරතුරු ඵාගෙ ශැකි ලන ඳක දි විභසුම්
ප්රතිචාරයන් Retrieval) ඵාදීභ.
iv. දත්ෙල ොර්කික ආකිතීන් තශෝ තබෞතිකල දත්ෙ ෙැන්ඳත් කර ඇති ව්ථාන භෙ ක්රභතල්ඛයන් රා තනොඳලතින
ඵැවින්, ඳක ගණක ක්රභතල්ඛනය Computer Programming) ඳශසු වී ඇෙ. දත්ෙ ලට ප්රතේ වීභ වශ දත්ෙ වු දාය
තලනව් කිරීභ DBMS භඟින් ඳානය කරන ඵැවින්, දත්ෙ වු දායක ෙැන්ඳත් කර ඇති දත්ෙල වම්පර්ණත්ලය,
නිලැරදි ඵල වශ ආරක්ාල තශෂ භ්ටටභකින් ඳලත්ලාතගන යා ශැකි තේ.

දත්ත සමුදාය කළමනාකරණ ඳද්ධතිල සීමාලන් (Limitations of DBMS)
DBMS ලලින් විවිධාකාරතේ ලාසි ආයෙනයකට ැතඵනලා තවේභ, ඒලා වැසුම් කිරීතම්දී, ලර්ධනය කිරීතම්දී ශා
ඳලත්ලාතගන යාතම්දී විවිධ සීභාලන් ලට ු හුණ ඳෑභට ආයෙන ලට සිදුතේ. එලැනි ලැදගත් සීභාලන් කිහිඳයක්
ඳශෙ දැක්තේ.
i. ආයෙනයක් ඇතුෂෙ විා දත්ෙ වු දායක් ලර්ධනය කිරීභ වශ DBMS එකක් පිහිුමවීභ දු්කර තභන් භ පික ලැය
ඩි/ක කටයුත්ෙක් තලයි.

ii. ආයෙනතේ දත්ෙලට වශ DBMS ක්රභතල්ඛ ලට ඩලය ආචයන තඩ ප්රභාණය Storage Space) ලැඩි වීභ
තශේතුතලන් ආයෙනතේ ඳක ගණක වශ දිඪාංග ශැකියාලන් ලැඩි කිරීභට සිදු තේ.
iii. විා ප්රභාණතේ ගණුතදනු වැකසුම්, තයදුම් වැකසුම් සිදු කිරීභ වශා දීර්ඝ කායක් ගෙ වීභ.
iv. වංවිධාන විසින් ඩනුකලිෙ කරනු ැබ එක් දත්ෙ වු දායක් භෙ ඳභණක් යැපීතභන්, යම් ඩලව්ථාලකදී එය තදෝ,
ලංචා වශ ඩවභත්වීම් ලට ක් වීභට තඩ තිතේ.

තතොරතුරු තාක්ෂණය සහ ලැඩකරන ස්ථානය
විදුත් භාධයතයන් තෙොරතුරු වැකසීභ, ගඵඩා කිරීභ, වශ තඵදාශැරීභ වදශා බාවිො කරනු ඵන සියලුභ ොක්ණයන්
තෙොරතුරු ොක්ණය තව ශැදිනතේ.

එතභන්භ තෙොරතුරු වැකසීභ ශා ඒලා වන්නිතේදනය කිරීභ වදශා වංවිධානය තකොට ඇති ක්රියාඳටිඳාන්න් තශලත්
තෙොරතුරු ඳද්ධතීන්ද තෙොරතුරු ොක්ණතයහි ප්රතිපයන් තේ.
ඒ ඩනුල තෙොරතුරු ොක්ණය යන්න ඩද ඳක ගණක ශා ඳක ගණක ශැකියාලන් computer capabilities) ලට ලඩා
පුළුල් වංකල්ඳයක් තව වැතක්.
තෙොරතුරු ොක්ණය භගින් රැකියාලන් කරනු ඵන පුද්ගයන්ට වශ ආයෙන ලට කරන ද ලැදගත් දායකත්ලයන්
කිහිඳයක් ඳශෙ ඳක දි ශදුනාගෙ ශැක.
☑ තෙොරතුරු ොක්ණය වම්ඵන්ධ කරතගන නල ආයෙනික ලුශයන් නිර්භාණය වීභ.
☑ ඳාක තබෝගිකයන් ශා වැඳයුම්කරුලන් වභග විදුත් භාධයයන් සව්තවේ නල වම්ඵන්දො ඇති තකොට ඳලත්ලාතගන
යාභ.
☑ විදුත් දත්ෙ හුලභාරැ ක්රභය Electronic Data Interchange/ EDI) බාවිො කිරීතභන් බාණ්ඩ ශා තවේලා නි්ඳාදන
කටයුතු ල ඩඛණ්ඩ කාර්යක්භොලයක් ගා කර ගැනීභ.
☑ තඵොතශෝ කර්භාන්ෙල ලුශය ශා ෙරගකාරීත්ලය තෙොරතුරු ොක්ණය නිවා තලනව් ු හුණුලරක් ගැනීභ.
☑ ආයෙනික කටයුතු වම්ඵන්ධීකරණය වදශා දැනුම් මූලික ආයෙනික ඳක වරයක්
organizational environment)නිර්භාණය තකොට ඳලත්ලාතගන යාභ.

knowledge based

☑ දැනුම් තවේලකයන්තේ Knowledge workers) පදාමේොලට ශා නභයීලම බාලයට උඳකාරී වීභ.
☑ කෂභණාකරුලන්ශට තවසු ඳර්ලයන් වභග ු හුණට ු හුණා වන්නිතේදන කටයුතු
communication) තෙොරතුරු ොක්ණික ක්රභ සව්තවේ සිදු කිරීභට ඩලකා උදාවීභ.

Face to face

ඳහත දැක්තලන ආකාර ලලින් ආයතන ලට තතොරතුරු තාක්ෂණය භාවිතා තකොට තම ලයාඳාක ක මරමු ඉ ුකරකරගත
හැකිය.
ආදායභ ලැඩි කරගැනීභ
පික ලැය ඩු කර ගැනීභ
ාබය ලැඩිකර ගැනීභ
ගුණත්ලය තශ නැංවීභ
නල ඩලව්ථාලන් නිර්භාණය කරගැනීභ
නභයීලම බාලය ඇති කිරීභ

