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ම ොකක්ද මේ Cloud Computing කියන්මන්?
අන්තර්ජාය ශරශා online සිටිමින් විවිධ ලයාඳාක ක ුකාකා ග මශල applications ව ඟ ගනුමදනු
කිරීමේ ශැකියාලයි. මේ අනුල මකමනකුට ත න්ට අලය විවිධ ලර්ගමේ ුකාකා ග මිට ගැනී ට,ඒලා
නිර් ාණය කිරී ට,ත න්ට අලය ඳක ි  වකව කිරී ට ලැනි කටුතු  කිරීමේ ශැකියාල ඳලී.
ම හි cloud මශල ලාකුළු යන්මනන් අදශව ලන්මන් කිසියේ ජායක් (network) මශෝ අන්තර්ජාය
යන්නයි. එනේ ඕනෑ තැනක සිට කිසියේ මදයක් ව ඟ එකු  වීමේ ශැකියාල මේ ශරශා ැමේ. Cloud
ඟින් WAN, LAN මශෝ VPN යන පුද්ගලික මශෝ මඳොකා ජා ශරශා විවිධ මවේලා වැඳයිය ශැකිය.
ම
cloud computing තාක්ණය පිළිබල මුලින් ව කල්ඳය ඇති වමේ 1950 ලැනි ඈත අීතයක
සිටයි. ඳශත වටශනින් දැක්මලන්මන් 1950 සිට ලර්ත ානය දක්ලා cloud computing ල සිකාව
ඳක ණා යයි.
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email මවේලා, අන්තර්ජා වේ න්ත්රණ, ඳාක ම ෝගික මවේලා කෂ නාකරණ වැඳුතේ ලැනි කාර්යයන්
cloud තාක්ණය ඔවමවේ සිකාක ශැකිය. Cloud computing තාක්ණය ඟින් ුකාකා ග වශ දුඩා ග
යන මදලර්ගය මොල ඕනෑ තැනක සිට අන්තර්ජාය ශරශා ාවිතා කිරීමේ ශැකියාල එ
ඳක ශීකයන්ට ැමේ.
ම ය ාවිතා කිරීමේදී අඳමේ ඳක ඝනකමේ විමේ ුකාකා ගයක් වථාපිත කිරීමේ අලයතාලයක් නැති
අතර ම මශුතේ ඳද්ධතිමේ විමේයක්ද අලය මනොම..
Cloud computing හි
කියනු ැමේ.

ාවිතා ලන මූලික ව කල්ඳ මදලර්ගයකි. ඒලාට cloud computing models යයි

1. Deployment Models
2. Service Models

Deployment Models ම ඟින් ශකාන්ලනු බන්මන් cloud computing ව ඟ වේබන්ධ විය ශැකි ආකාරයන් ම.. එනේ cloud
මකමවේ වථානගත වී ඇතිද යන්නයි. මේ අනුල cloud වථාපිත විය ශැකි ආකාර 4ක් ඳලී.
* Public, Private, Hybrid, and Community
Public - විවිධ ඳද්ධති වශ මවේලාලන්ට වා ානය මඳොකා ්ර වශ වථාන ලලින් වේබන්ධ වීමේ ශැකියාල
මේ නමින් ශඳුන්ලයි. ම ය ඕනෑ මකමනකුට මඳොකාම. ාවිතා ක ශැකි වුල ම හි ආරක්ෂිත ාලය
ඉතා අඩුය.
Private - කිසියේ ව විධානයකට මශෝ ව ාග කට ඳ ණක් cloud ව ඟ වේබන්ධ විය ශැකි වී ම
්ර මයන් සිකාම.. ම ය පුද්ගලික ලන නිවා ආරක්ාල ඳැ මතන් යශඳ ම..
Hybrid - මදමුහුේ මශල hybrid cloud යනු ඉශත පුද්ගලික ශා මඳොකා යන මදලර්ගමේ එකු ලකි. මේ
අනුල අලදානේ වහිත ීරණා ක ලැඩ කටුතු  පුද්ගලික මශල
private cloud ඟින්ද, අලදානේ රහිත ීරණා ක මනොලන ලැඩ කටුතු  public cloud ඟින්ද සිකා
මකමර්.
Community - කිසියේ ව විධානයක මශෝ ව ාග ක විවිධ කණ්ඩායේ
ශැකියාල community cloud තාක්ණමයන් සිකා මකමර්.

ඟින් cloud

ාවිතා කිරීමේ
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Service Models අනි

්ර ය ලන්මන් මවේලා වැඳීමමේ ්ර ය මශල

Service models ආකාරයයි.

වඳයන මවේලා අනුල ම ය මකොටව 3කට ලර්ගීකරණය ක ශැකිය.
Infrastructure-as–a-Service IaaS
Platform-as-a-Service PaaS
Software-as-a-Service SaaS
තලද Anything-as-a-Service නේ තල එක් මවේලා ්ර යක් ඇති අතර එහි අඩ ගු ලන්මන් Network-asa Service, Business-as-a-Service, Identity-as-a-Service, Database-as-a-Service ශා Strategy-as-aService යන ඒලා ම..
Infrastructure-as–a-Service IaaS
මවේලාලක් මව යටිත ලූශය යන ම
මවේලාමලන් ැමබන්මන් ම ෞතික යන්ත්ර, virtual යන්ත්ර,
virtual ද ත ගබඩා ඳශසුකේ යන ආි යයි. එනේ තල ලයාඳාර වශා ඳක ඝනක මකොටව වුවමල බා
මනොමගන එ මවේලා අන්තර්ජාය ශරශා ාවිතා ක ශැකි මව මිදී ගැනී යි.
උදාශරණයක් මව ත ද ත වශ මතොරු රු ගබඩා කරගැනී වශා Google drive ාවිතා කිරී .
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Platform-as-a-Service PaaS
ම ඟින් ැමබන්මන් ත ලයාඳාරය මශෝ අලයතාලය වශා විවිධ ම මශුතේ ඳද්ධති ුකාකා ග,
ව ලර්ධන උඳා ග ආි ය online ාවිතා කිරීමේ ශැකියාල බාගනී යි.
Software-as-a-Service SaaS
විවිධ ලර්ගමේ ුකාකා ග ාවිතා කර ලැඩ කටුතු  කරගැනීමේ මවේලාල මේ නමින් ශඳුන්ලයි.
ම

එක් එක් මවේලා ගැන ඉි ක  මකොටව ල ලඩා

විවතරා

කල ඔබට මතොරු රු බාගත ශැකිය.

Cloud computing ාවිතා කිරීමේ ලාසි * අන්තර්ජාය ශරශා ුකාකා ග ව ඟ වේබන්ධ වීමේ ශැකියාල.
* ඕනෑ ම ොමශොතක online ඟින් ුකාකා ග යාල කාලීන කිරී ,මලනව කිරී ශා ම මශයවී සිකාක
ශැකිවී .
* මොල ඕනෑ තැනක සිට ත cloud ගිණු ට වේබන්ධවීමේ ශැකියාල.
* ාවිතා කරන ම මශුතේ ඳද්ධතිය කු ක් වුලද ාවිතමේ ඳශසුක .
* ඕනෑ ම ොමශොතක තාක්ණික වශය අන්තර්ජාය ශරශා බාගැනීමේ ඳශසුක .
* ලිපිද්රලය,මගොඩනැගිලි ශා ගුශ ාණ්ඩ වියදේ, ලැටුප් මගවී ලැනි අනලය වියදේ අඩු කරගත
ශැකිවී .
* කුඩා ශා ධය ඳක  ානමේ ලයාඳාර ලට වථාලරල,තනිල ි ුතණු වී ට අලවථාල ැබී .

Cloud computing ාවිතා කිරීමේ අලාසි * ආරක්ාල වශ පුද්ගලික ලය - cloud computing ල ඇති ප්රධාන අලාසිය ලන්මන් ම යයි. එනේ
cloud computing ව ඟ වේබන්ධ ලන අයමේ පුද්ගලික වශ ව ම.දී මතොරු රු cloud computing මවේලා
වඳයන ු න්ලැනි ඳාර්ලයන් අතට යා ු ලින් එ මතොරු රු ල ආරක්ාල වශ පුද්ගලික ලය නැති
විය ශැකිය. නමු මබොමශො යක් cloud computing මවේලා වැඳුතේ කරුලන් ත ඳාක ම ෝගිකයන්මේ
ආරක්ාල ගැන වැකිලි
ම..
* Cloud මවේලා වඳයන ආයතන ල ඇති ඳද්ධතිල සිකාලන අඩුඳාඩු වශ බිලැටීේ නිවා විය ශැකි ශානි.
* Cloud තාක්ණය පිළිබල මශො දැනු ක් මනො ැතිවී නිවා ාවිතා කරන්නන් විසින් අඩුඳාඩු සිකාවිය
ශැකි වී .
* නියමිත ඳක ි  cloud computing මවේලා වශා ාසික මශෝ ලාර්ෂිකල සිකාකරන මුදල් මගවීේ අතඳසුවී
නිවා එ ගිණුේ අ හිටුවිය ශැකිවී .
* ඉතා ම.ගල ,කාර්යක් අන්තර්ජා මවේලාලක් අලය වී . වා ානය අන්තර්ජා වේබන්ධථා ඟින්
නිලැරි ල ලැඩ කරගත මනොශැකිවී නිවා ලර්ත ානය ලනවිට ශ්රී  කාල ලැනි මබොමශෝ රටල ම
තාක්ණමේ ාවිතාල අඩුය.

5|Page

Cloud computing ල ඇති ක්ණ ප්රධාන ලමයන්
ක්ණයි.

cloud computing ල ක්ණ 4ක් ඇත. ඳශත වටශනින් දැක්මලන්මන් එ

* On Demand Self Service - ම ඟින් කියමලන්මන් cloud මවේලා වඳයන්නන් විසින් ාවිතා
කරන්නන්ට මලේ මවේලා වශ වේඳ ත අලයතාලය අනුල බාමගන ඕනෑ ම ොමශොතක වේබන්ධවී
ාවිතා ක ශැකිවී යන්නයි.
* Broad Network Access - මොල ඕනෑ තැනක සිට ඕනෑ මලාලක වේබන්ධ විය ශැකිවී යි.
* Resource Pooling - cloud computing තාක්ණය ඟින් විවිධ උඳා ග වශ වේඳ
ාවිතය වශ
හුල ාරු කිරීමේ ශැකියාල ඳලී.
* Rapid Elasticity - cloud computing ාවිතා කරන්නන්ට ත න් ාවිතා කරන විවිධ වේඳ අඩු ලැඩි
කිරීමේ ශැකියාල ඇත.

Cloud computing ාවිතයට ගැනී ට මඳර වැකිලි

විය ුතු  කරුණු -

* ද ත ල ආරක්ාල වශ පුද්ගලික ලය
* අදාෂ මවේලා ල මි ගණන්
* ාවිතා කරන්න අලය cloud මවේලා ල ලර්ගය
* ද ත ව රක්ණය කර නැලත බාගැනී ශැකියාල (backup)
* ඕනෑ ම ොමශොතක මවේලා වශය (customer service) බාගත ශැකිද යන්න
* ත න්මේ ලයාඳාක ක මශෝ මලන අලයතා වේූරර්ණ කරගත ශැකිද යනලග
* ාවිතා කිරී ට යන cloud computing මවේලා වැඳුතේකරු ගැන විවතර
(අ දැකීේ,විවලාවනීය ලය,ඳෂපුරුද්ද ආි ය)
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Cloud Computing ආකුතිය -

Cloud ආකුතිය ප්රධාන ලමයන්මකොටව මදකක් යටම
* Front End (මුහුණ මකෂලර)
* Back End (ඳසුඳව මකෂලර)

කතා ක ශැකිය.ඒලා නේ,

Front End Cloud computing ඳද්ධතියක ඉි ක ඳව මඳනු මශල
ාවිතා කරන්නාමේ මකොටව ම ඟින් අදශව
මකමර්. Cloud computing ලදී ාවිතා කරන අු රු මුහුණ
ුකාකා ග මේලාට උදාශරණ ම.. (උදා:web browser)
Back End Cloud computing මවේලා වඳයන්නාමේ මකොටව මශල මවේලා වශ වේඳ ල එකු ල ම
ම.. උදාශරණ මව ද ත ගබඩාකරණ ඳද්ධති,ආරක්ක ්ර ,ව ලර්ධන උඳා ග ආි යයි.

ඟින් අදශව

Cloud computing යටිත ලයහුය - Cloud computing යටිත ලයහුය ු  servers, storage devices,
network, cloud management software,deployment software, and platform virtualization යන ඒලා
අඩ ගු ම.. ඳශත වටශනින් දැක්මලන්මන් එ යටිත ලුශයයි.
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Public Cloud Model
Public Cloud Model මශල මඳොකාම. ාවිතා ක ශැකි cloud තාක්ණය ඟින් ඳද්ධති ලට
වේබන්ධ වී ට වශ විවිධ මවේලාලන් ැබී ට ශැකියාල ඇත.Google,Microsoft වශ Amazon ලැනි
ව ාගේ විසින් අන්තර්ජාය ශරශා Public Cloud මවේලා වඳයයි.
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Public Cloud Model ල ඇති ලාසි 1. Cost Effective - එනේ ලැඩි වියද කින් මතොරල cloud මවේලා බාගත ශැකිවී යි.
2. Reliability - ම
්ර මේ විලාවනීය ලය ලැඩිය. එනේ කිසියේ cloud මවේලාලක් අඩඳණ වී ක්
සිකාවුලමශො එ මවේලාල මලන වථානයකින් බාගත ශැකිය.
3. Flexibility - ඳාක ම ෝගිකයන්ට ත අලයතා ඳශසුමලන් බාගත ශැකි ම න් ඳශසුමලන් වශ
ඉක් ණින් මලනව කරගැනී ශැකියාලද ම ඟින් ැමේ.
4. Location Independence - public cloud මොල ඕනෑ වථානයක සිට අඳශසුලකින් මතොරල ාවිතා
ක ශැකිය.
5. Supports Multiple Customers - එක් අයකුට ඳ ණක් මනොල කිහිඳ මදමනකුට එක් cloud ගිණු ක්
ාවිතා ක ශැකිවී තල එක් ලාසියකි.
Public Cloud Model ල ඇති අලාසි 1. Low Security - Public cloud හි ඇති ප්රධාන අලාසිය ම යයි.එනේ ආරක්ාල අඩුවී යි. Public
cloud ඟින් වඳයන මවේලා මඳොකාම. හුල ාරු කිරී නිවා ආරක්ෂිත ාලය අඩුයි. විමේමයන් ව ම.දී
ද ත වශ මතොරු රු ලට ම
public cloud model ාවිතා කිරී නුසුකාසුය.
2. Less Customizable - අඩු මිකට ම
මවේලා වඳයන නිවා ැමබන ගුණා ක ාලය අඩුවී වශ
පුළුල්ල ඳැතිරුණු මවේලා අලවථාලන් මනොැබී ද ම
්ර මේ ඇති අලාසියකි.

Public Cloud මවේලා වඳයන්නන් -
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Private Cloud Model
Private Cloud ඟින් කිසියේ ව ාග ක් ඇු ත cloud මවේලා වශ ඳද්ධති ාවිතා කිරීමේ ශැකියාල
බාදී ඇත. ව ාගමේ ප්රධානීන්ට වශ ලැඩ කරන මවේලකයන්ට Private Cloud මවේලා ැබිය ශැකිය.

Private Cloud ල ඇති ලාසි 1. High Security and Privacy - ම
්ර මේ ඇති ප්රධාන ලාසිය ලන්මන් තිමබන දැඩි ආරක්ෂිත
ාලයයි. එම න් ඳාක ම ෝගිකයන්මේ පුද්ගලික ලයද නාල ආරක්ා කරයි.
2. More Control - ව ාග ක් විසින් ාවිතාකරන නිවා ම හිදී ැමබන විවිධ මවේලාලන් වශ වේඳ
(දුඩා ග වශ ුකාකා ග) ඳාක ම ෝගිකයන්ට අලය ඳක ි  ඳශසුමලන් ඳානය කිරී ශා මලනව කිරී
සිකාක ශැකිය.
3. Efficiency - Private Cloud ඟින් ැමබන මවේලා වශ වේඳ ල කාර්යක් තාලය ඉතා ඉශය.
Private Cloud ල ඇති අලාසි 1. Limited area - කිසියේ ව ාග කට ඳ ණක් මවේලා වඳයන ්ර යක් නිවා එ අදාෂ ව ාගමේ
සී ාලන් ඇු ත ඳ ණක් ම
මවේලා ාවිතා කිරී ට සිකාම..
2. High Priced - බාමදන මවේලාලන් ල කාර්යක් තාලය,ගුණා ක ාලය වශ ඉශ ආරක්ාල
නිවා Private Cloud Model යනු මි අධික ්ර යකි.
3. Expert Skills - Private Cloud Model යනු තාක්ණික අතින් ඉතා ඉශ ්ර ම.දයක් නිවා එහි
මවේලාලන් වශ වේඳ
ාවිතා කිරී ට ඉශ දැනු ක් ඇති පුද්ගයන් සිටිය ුතු යි.
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Hybrid Cloud Model
Hybrid Cloud යනු private වශ public cloud මදමකහි එකු ලකි.අලදානේ රහිත ලැඩ කටුතු  public
cloud ඟින් සිකාකරන අතර අලදානේ වශගත ලැඩ කටුතු  private cloud ඟින් සිකා කරයි.

Hybrid Cloud ලාසි 1. Flexibility - න යතාලය මශල ැමබන වේඳ වශ මවේලාලන් නාල ඳානය කිරීමේ වශ ාවිතා
කිරීමේ ශැකියාල ම ඟින් ැමබන ප්රධාන ලාසියක් ම..
2. Cost Efficiency - Private cloud ලට ලඩා ම
්ර ය ාබදාීම ම..
3. Security - ඉතා ඉශ ආරක්ණ ්ර ම.ද ඇති නිවා Hybrid Cloud යනු ආරක්ාල ඳැ මතන් ඉශ
්ර ම.දයකි.
Hybrid Cloud අලාසි 1. Networking Issues - private වශ public cloud යන ්ර ම.ද මදමක් එකු ලක් නිවා මේලා
එකිමනක ජාගත කරනවිට වශ ඒලා ාවිතා කරනවිට ගැටළු ු ම..
2. Complexity - private වශ public cloud යන ව කල්ඳ මදමකහි එකු ලක් ලන නිවා Hybrid
Cloud ාවිතා කරනවිට ඉතා මශො තාක්ණික දැනු ක් තිබිය ුතු යි.
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Community Cloud Model
ව ාගේ මශෝ ව විධාන කිහිඳයක් ඟින් ඳද්ධති වශ මවේලාලන් ව ඟ වේබන්ධවී Community Cloud
මව ශැඳින්ම.. ම විට කිසියේ විමේෂිත ව ප්රජාලකට අදාෂ ව ාගේ මශෝ ව විධාන කණ්ඩායේ මදකක්
මශෝ ඊට ලැඩි ප්ර ාණයක් ඟින් cloud මවේලාලන් හුල ාරු කරමගන ාවිතා කිරී සිකාම.. ව විධාන
ු ලින් මශෝ ඊට ඳක බාහික න් ව ු න්ලන ඳාර්ලයක් ඟින් ම
cloud model ඳානය කිරී සිකා කරයි.

Community Cloud ලාසි
1. Cost Effective - ම
්ර මේදී බාමදන මවේලා වශ ඳද්ධති වශා ලන වියද අඩුය.
2. Sharing Facility - ව ාගේ වශ ව විධාන අතර විවිධ වේඳ හුල ාරු කරමගන ාවිතා කිරී
ඳශසුක ම ඟින් ැමේ.
3. Security - Community Cloud ල ආරක්ෂිත ාලය 100% ක් නැත. ම හි ආරක්ාල public cloud
ලට ලඩා ලැඩි අතර private cloud ලට ලඩා අඩුය.
Community Cloud අලාසි
1. සියලු ද ත වශ මතොරු රු එක cloud එකක ඇති නිවා මලන පුද්ගලික මකමනකුමේ විවතර
තල මකනකුට ැබීමේ ශැකියාල ඇත.
2. ව ාගේ මශෝ ව විධාන කිහිඳයක් අතර cloud හුල ාරු කරමගන ාවිතා කිරී නිවා එහි අයිතිය වශ
වියදේ දැරීමේ ලගකී පිළිබල ප්රන ඇති විය ශැකිය.
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Infrastructure-as-a-Service

Infrastructure-as-a-Service ඟින් ත ඳාක ම ෝගිකයාට අලය මූලික ම ෞතික ය වේඳ ලන
ඳක ඝනක යන්ත්ර, ගබඩාකරණ ඳශසුකේ ආි ය virtual මව (එනේ ඳාක ම ෝගිකයාට ම ෞතික ය
මකොටව මිදී මගන ත න් ෂග තබාගත ුතු  නැති අතර cloud මවේලා වඳයන ආයතන ල ඇති එලැනි
වේඳ අන්තර්ජාය ශරශා ාවිතා කිරීමේ ශැකියාල ) cloud ශරශා ාවිතා කිරීමේ ශැකියාල බාදී සිකා
කරයි.
ම
මවේලාල ශරශා ැමබන ලාසි මබොමශො යක් තිමේ.

ලාසි 1. ඳශසුමලන් ත න් කැ ති වථානයක සිට, කැ ති මලාලක වේඳ
ාවිතා කිරීමේ ශැකියාල.
2. ම ෞතික ය වේඳ ගබඩා කිරී ට අලය මනොලන නිවා ත ලයාඳාර වථාන ල ඉඩකඩ ඳශසුකේ
ැබී .
3. ම ෞතික ය වේඳ ලට ලැයලන විකාලිය,නඩ ු  වියදේ ආි ය අල වී .
4. cloud මවේලා වඳයන ආයතන ලලින් සියලු නඩ ු  කටුතු  වශ යාල කාලීන කිරී සිකා කරන නිවා
ඳාක ම ෝගිකයන්ට ඳශසුමලන් ත ලයාඳාර නලයකරණය කරගැනී ශැකියාල.
5. ත න්මේ අලයතාලයන්ට අනුල මවේලා වශ වේඳ ලට මුදල් මගවීමේ ශැකියාල.

අලාසි 1. cloud මවේලා වඳයන ආයතන ල සිකාලන ශි සි බි ලැටීේ නිවා ද ත වශ මතොරු රු ලට ශානි සිකාවිය
ශැකිවී .
2. නා දැනු ක් තිබිය ුතු වී .
3. ව ශර ම ෞතික ය වේඳ වෑ
ුකාකා ගයක් ව ඟ ලැඩ මනොකරන බැවින් ගැමඳන ුකාකා ගද
cloud ශරශා බාගැනී ට සිකාවී .
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Platform-as-a-Service

PaaS යනු අන්තර්ජාය ශරශා විවිධ ුකාකා ග නිර් ාණය කිරී ට අලය runtime environment (ධාලන
ඳක වරය ) වශ development and deployment tools (ප්රලර්ධන ම ලේ වශ උඳා ග) ආි ය බාගැනීමේ
ශැකියාලයි. ම හිදී cloud මවේලා බාගන්නා පුද්ගයාට ත cloud මවේලාදායකයාමේ මවේලා ඳක වරයට
වේබන්ධ වී මලේ වශ මලේ මනොලන ුකාකා ග නිර් ාණය කිරී වශ ලැඩි ි ුතණු කිරී සිකා ක ශැකිය.
App Engine of Google වශ Force.com යනු PaaS ලට මශො උදාශරණ ම.. කිසියේ එක් cloud
මවේලා දායකමයකුට මකොටු වී ට සිකාවී PaaS ල ඇති ප්රධාන අලාසියකි. එනේ, Cloud මවේලා ාභියා
App Engine of Google ඟින් කරනු බන ුකාකා ගයක් ධාලනය ක ශැක්මක් එ ඳක වරමේ
ඳ ණි.
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ලාසි 1. ඉතා අඩු මිකට මවේලා බාගත ශැකිවී .
2. යාල කාලීන කිරී (updates) නිතර සිකාලන නිවා නලය මවේලා ැබිය ශැකිවී .
3. ඕනෑ වථානයක සිට ඕනෑ මලාලක වේබන්ධ විය ශැකි වී .
4. ලැරි , අඩුඳාඩු නිලැරි  කිරී ආි  ඳශසුකේ cloud මවේලා වඳයන්නාමගන් බාගත ශැකිවී .
5. ත ද ත වශ මතොරු රු නැතිවී යාමේ ශැකියාල අඩුවී .

අලාසි 1. ලැඩ කිරී ට නා දැනු ක් තිබිය ුතු  වී .
2. ඉතා මශො ම.ගල අන්තර්ජා වේබන්ධතාලයක් තිබිය ුතු වී .
3. ත න් නිර් ාණය කරනු බන ඳක වරය ු  ඳ ණක් ලැඩ කිරී ට සිකාවී .

Software-as–a-Service
Software-as–a-Service ඟින් කරනු බන්මන් cloud තාක්ණය ශරශා ඳාක ම ෝගිකයන්ට ත ලැඩ
කටුතු  වශ ලයාඳාර වශා අලය ලන ුකාකා ග බාගත ශැකිවී යි.
උදාශරණ මව මි වටශන් වශ බඩු මල්ඛන ඳද්ධති (Billing and invoicing system), ඳාක ම ෝගික
වේබන්ධතා කෂ නාකරණ ඳද්ධති (Customer Relationship Management), ානල වේඳ ඳද්ධති
(Human Resource Solutions) වශ මලන desktop ුකාකා ග ආි  මවේලා වැඳීම යි.

15 | P a g e

ව ශර SaaS මවේලාලන් අලය ඳක ි  මලනව කරගත මනොශැකි අතර තල ව ශර අලවථාල
ඳාක ම ෝගිකයාට අලය ඳක ි  ත
ුකාකා ග මලනව කිරී ට වශ ලැඩි ි ුතණු කිරී ට Application
Programming Interface (API) ඳශසුකේ වඳයා ඇත. උදාශරන මව Microsoft Office Suite ආි ය
මලනව කිරීමේ ශැකියාලක් නැත. නමු Billing and invoicing system ආි ය ත න්ට අලය මව
මලනව කරගැනී ට ශැකියාල තිමේ.

ලාසි 1. අලය තරේ ුකාකා ග අන්තර්ජාමයන් බාගත ශැකිවී .
2. වා ානය මලෂමඳොමන් බාගන්නලාට ලඩා අඩු මිෂට cloud ශරශා ුකාකා ග බාගැනී ශැකියාල.
3. නිරන්තරමයන් ුකාකා ග යාල කාලීන ලන නිවා නලය මවේලා බාගැනී ට ශැකිවී .
4. ව ශර ුකාකා ග ත න්ට අලය ඳක ි  මලනව කරගත ශැකිවී .

අලාසි 1. අන්තර්ජායට browser එකක් ශරශා වේබන්ධවී ලැඩ ක ුතු  නිවා ව ශර ුකාකා ග වශ මවේලා
browsers ව ඟ නිලැරි ල ක්රියා ක මනොවී .
2. එක ි ගට ලැඩ කරන විට ම.ගල වශ සී ා රහිත අන්තර්ජා වේබන්ධතා අලයවී .
3. ව ශර ුකාකා ග ව ඟ ලැඩ කිරී ට මශො දැනු ක් තිබිය ුතු වී .
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Cloud Computing Providers
ලර්ත ානය ලන විට Cloud Computing මවේලා වඳයන මවේලා දායකයින් මබොමශො යක් සිටී. ඔවුන් වෑ
මදමනක් ඉතා අනර්ඝ අලු විවිධාකාරමේ මවේලා ත ඳාක ම ෝගිකයන්ට වඳයයි.
Google , Microsoft , Amazon ලැනි ජනප්රිය ආයතනද මේ අු ක න් ප්රමුඛ තැනක් මගන කටුතු  කරයි.
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