අ.කො.ස (උසසණ කෙළ) - කෙරහුරු ෙරීක්ෂ ය
13 ව න කරණණිය
II කිාපස

කයා තුරු සහ සනරූකේෙන යාක්ෂණය

දැය 3

විභාග අංකය
ප්රශ්ණ

A කකාටස
සලකිලිමත්ව  ිලයව ්න. A කකාටකසණ ප්රශ්ණ

ියය්ක අිවව ා්ය ක

1. i. 3310 සහ -1810 යන සංඛ්යා ුරූප ද කෙකි අ ුරූරක ි ට ප දවර තනයනය ි නන. බිටු ුපක් භාවියා ි නන.
පිය

දැහැදිලි

සඳහන ි නන.

ii. බිටු ුපක් භාවියා ි කෙකි අ ුරූරක ි ක්රමයය මයිනන 3310 + ( -18 10) යන ගණනය කිරීමය සිදු ි න ුයුරු
කදන නන.

iii.

දහය ප ද සපහන මයිනන ෙශමයය සංඛ්යා ක් බිටු ුපක් භාවියා ි රූප දණය ි ඇය.
0 0 1

1 1

0

0

1

a) ප ද සපහන මයිනන රූප දණය න ෙශමයය සංඛ්යා මකමයක් ෙ

b) ද්වීමයය සංඛ්යාක  අ සියම මය බිටු ්ක් සානානයක් මයප කගන ිනයා යැ ස සියනන. ්විප බිටු පි අපන ආිා ය
ප ද සපහනක් මයිනන රූප දණය ි නන. ්මයිනන රූප දණය න ෙශමයය සංඛ්යා ලියා ෙක් නන.

c) ඉහය b) කිාපකසා සිදු ිළ සානාන මයාරු මුලින( a)කිාපකසා ) රූප දණය ිළ ෙශමයය සංඛ්යා ප ඇති
ිළ ටලදෑමය මකමයක් ෙ ?

2. දහය සංසිද්වියප ුොල ෙත්ය ගැලීම් සපහනක් ුඳිනන.
ආදන ශාලා ක් ආහා රැකගන යාකම් කසා ා ක් (takeaway service) සදය ස. කමයමයිනන කසා ා ු ශය ූ  විප
යමය ු ශයයා ( ඇණුමමය පිිටඳ කයා තුරු) දු ියනය මයිනන ආදන ශාලාකේ කසා ිකයක් ක ය ෙැරූම් කෙරූ
ලැකේ. දු ියන ුංිය සහ ආහා ඇණුමමය පිිටඳ කයා තුරු ආදන ශාලා කසා ියා කදායි සපහන ි ගනී.
ආදන ශාලා කසා ියා ුොල ඇණුමකමය අ ඇති ්ක් ්ක් ු සයමය ලප ුොල මිල ගණන දරීක්ෂා ි ඒ ා ෙ ්මය
කදාකත් සපහන ි ගනී. ඇණුමමයප ුොල දවරදි ගණනය කිරීමය සිදු ි මුළු ්ිතු කසායා කගන ්ය
දාවරකභෝිනියා ක ය ෙැරූම් කෙ ස.

3. දහය රූප දණය ි ඇත්කත් employee ෙත්ය සමුොයප ුොල සම්ටනධි දවරදාටිය ස. ප්රානමිි යතුරු යටින ඉවර
ඇඳ කදන ා ඇය.
employee (employee-name, street, city)
works (employee-name, company-name, salary)
company (company-name, city)
manages (employee-name, manager-name)
i.

ඉහය සම්ටනධි දවරදාටිය සඳහා භූයාතනන සම්ටනධි ප්රසායා ය ුඳිනන..

ii.

First Bank Corporation  අ කසා ය ි න Rs 35000ප ඩා උදයන සියම මය කසා ියනකේ නම්, ීදි
සහ නග ප්රතිොනය සඳහා SQL විධානය ලියා ෙක් නන.

4. i. විකශාෂඥ දද්වධතියක් සමයනවිය න සංඝටක තුනක් හඳුන නන.

ii. ව ෙය උදකෙසා ලටා කෙන මයාතනගගය කසා ා ි රූ ය න ිල්පිකයක් ව ෙය උදකෙසා ලටා ීමය සඳහා
නයාය¸ නීති රීති සහ සම්භාවියා මයය දෙනම්
කෙකක් සඳහන ි නන.

උදකෙසා ලටා කෙන දද්වධතියක් කයාො ගැනීමය සඳහා කහාතු

iii. විශාල කහෝප් සමයාගමයක් රූ ාඩු රූකක්යන මයධයසානානයි න කහෝපලයක් ඇ ඹීමයප ුෙහසා ි  ස. ් අ
ිාමය ක න කිරීමය සහ ඇණුමම් කිරීමය (room reservations and bookings) සඳහා න කයා තුරු දද්වධතියක්
ු ශය කේ. කම් සඳහා මයාතනගගය විමයසුම් දද්වධතියක් ු ශය කේ.්මයිනන ිාමය ක න කිරීමය ¸ඇණුමම් කිරීමය
සහ කගීම් ිපයුතු ෙ සිදු ිළ හැකි විය යුතුය..
(a) ඉහය ිාතනයය සඳහා ෙත්ය ආොන ති යක් සැලසුම් කිරීමය ඔටප දැ රී ඇය. ්මයිනන පිිගැනීකම්
රූලධාවරරූයප ිාමය ක න කිරීමය සහ ඇණුමම් කිරීමය පිිටඳ ෙත්ය ආොනය කිරීමයප හැකි විය යුතුය. ්මය
ආොන ති ය ඇඳ කිාපසා දැහැදිලි නම් ි නන.

(b) දවරශීලි මිතුරු ුතුරු මුහුණයක් සැලසුම් කිරීමයප ඔට කයාො ගනනා ෙත්ය සප්රමයාණයා (validation
techniques)ක්රමය තුනක් නම් ි නන.

