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ගුරුරුන් ව ශියයින් වහ අධයහඳක ය දඹදු් ංර්ධන දභර් යට්ටරඹ  7 

දභර් යට්ටරඹ පිළිඵ 

ර්තභහන සභහර්ට් දුයයථන ව ටළේරට දදශදඳොශ තුශ ඇන්දරොයි් දභදවයු් ඳද්ධතිඹ (OS) ආධිඳතයඹ 

ඳතුයමින් ිනටී. ක දවස ව ිසතත මරහර භතදුයහංන (FOSS) යහමු ව බහිසතදේ ඳවසු දවේතුදන් එඹ 

ක සඳහදයඹන් ිසිනන් බහිසතඹ වහ ළඩිදඹන්භ දඹොදහනළනීභට උනන්දු දන දභදවයු් ඳද්ධතිඹ ඵට ඳත් වී 

ඇත. ගනල් ප්දල් සදටෝර් (Google Play Store) තුශ ඳතින දවස නණනක් ව දඹදු් අතය දඹදුභක් භන 

ඇන්දරොයි් ිසිනන් ිසදලේහංන නණනහකින් දඳොදවොත් නළවු් අත්දළකීභක් රඵහදදයි. 

ඳසුගිඹ ය කිහිඳඹ තුශ සභහර්ට් දුයයථන ව ටළේරටර ර්ධනඹ, යජඹ, යර්භහන්ත ව අධයහඳනඹ 

රඵහදදන්නන් ඇතුළු දඵොදවෝ ක්දේත්රර අධහනඹ රඵහදනන ඇත. ජංනභ යහඳහය (mBusiness), ජංනභ 

ඉදනනුභ (mLearning) ව ජංනභ යජඹ (mGovernment) ඹන අංල තුන ජංනභ උඳහංන වයවහ දතොයතුරු ව 

දේහන් රඵහදදමින් දනෝලීඹ දදශදඳොශ තුශ දේනදඹන් ර්ධනඹ න අංල අතරින් කිහිඳඹකි. දභභ 

තත්ඹ, ිසිසධහයහයදඹන් නළරපු්යයණඹ ව දඹදු් වහ දළළන්ත ඉල්ලුභක් ක ර්භහණඹ යය ඇති අතය එහි 

ප්රතිපරඹක් දර යහඳහයඹන් ව දේහන් ජංනභ දඹදවු් තුශ ළඩි ආදඹෝජනඹක් යයනු දක්නට රළදේ. 

හ්ප්රදහයිය අර්ථදඹන් නත් ිසට, ඇන්දරොයි් දඹදු් ංර්ධනඹ ව යලී භතදුයහංන ඉංනේදන්රුන් ව 

ළඩටවන්යරුන් වහ දන්ව ඉතහ ිසදලේෂිත ව ක්දේත්රඹකි.  දයදේ දතත්, නළරපු්යයණඹ යශ දඹදු් 

වහ න දළළන්ත ඉල්ලුභත් භන ඇන්දරොයි් දඹදු් ංර්ධනඹ දතලය ළඩටවන් (Visual 

Programming) වයවහ ප්රජහතහන්ත්රීයයණඹට රක් වී ඇත. දතලය ළඩටවන් ඹනු ළඩටවන්යරුන් දනොන 

අඹ වට තර්යන දනොඩනළගු් ඛ්්ඩඩ බහිසතහ යයමින් ප්රඵර දඹදු් දනොඩනළගිඹ වළකි ංයල්ඳඹකි. එඹ අතථය 

යළඵලිලින් පින්තය දප්රදවලියහක් දනොඩනනනහක් ළක ඹ. දභහිදී එක් දප්රදවලියහ යළඵළල්රක් ඹනු 

තහර්කිය එයරස යශ ිසට ්පර්ණ ළඩටවන් ඵට ඳත්න දක්තඹකි. ර්තභහනදේ ප්රධහනභ දතලය දඹදු් 

ංර්ධය දේදියහ න්දන් භළදචුදට්ස තහක්ණ ආඹතනඹ (MIT) ිසිනන් ංර්ධනඹ යශ ඇප් 

ඉන්දන්ටර් දවත් දඹදු් ක භවුයරුඹ (AI2). දභඹ ඇන්දරොයි් දභදවයු් ඳද්ධතිඹ වහ නළරපු්යයණඹ 

යයන රද දඹදු් ංර්ධනඹ කිරීභට ගනල් වට ප්රඵර පිටිවරක් රඵහදදයි. 

දභභ දභර් යට්ටරඹ ක භහ ඇත්දත් AI2 දේදියහ භත ඇන්දරොයි් දඹදුභක් ංර්ධනඹ කිරීභ වහ 

අලය න මලිය ව අතයභළදි ංයල්ඳ දඳශක් වඳුන්හ දීභටයි. දභහි දක්හ ඇති ප්රහදඹෝගිය ක්රිඹහයයය් ව 

ක ඵන්ධන අනුනභනඹ කිරීදභන්, ඔඵදේ ඇන්දරොයි් සභහර්ට් දුයයථනඹ දවෝ ටළේරටඹ වයවහ ඳවසුදන් 

ඵහදනන බහිසත යශ වළකි දඹදු් ක ර්භහණඹ වහ දඹදු් ක භවු්යරු තුශ ඇති ක ර්භහඳය ව ේදරොක්ස 

ංසයහයය ංයචයඹන් බහිසතහ කිරීභට ඔඵ ඉදනන නනු ඇත. එදභන්භ, දභභ ප්රහදඹෝගිය ළිනඹන් භගින් ඳහඨ 

ිනට යථනඹට (text-tospeech), ඇක්රදයෝමීටයඹ, යථන වඳුනහනළනීභ, ඇඳීභ, ිසඩිදඹෝ, ක්රීඩහ ව ංගීත 

ප්රහතිහදන ළක  ිසදලේහංන බහිසතහයයන ආයහයඹ ්ඵන්ධ භන දඳන්වීභක් යයනු ඇත. දභභ ක ඵන්ධන 

වයවහ ඔඵ අතයභළදි භට්ටද් දඹදු් වඹක් ක ර්භහණඹ යයනු ඇති අතය, එඹ අනහනතදේදී ඩහ ංකීර්ණ දඹදු් 

ංර්ධනඹ කිරීභ වහ ඔඵට ලක්තිභත් ඳදනභක් රඵහ දදනු ඇත. අන් ලදඹන් ඔඵදේ දඹදුභ ක ින දර 

ඳළදක්ජනත යය දඵදහවරින ආයහයඹද ඉදනන නනු ඇත.  



8  ගුරුරුන් ව ශියයින් වහ අධයහඳක ය දඹදු් ංර්ධන දභර් යට්ටරඹ

දභර් යට්ටරඹ බහිසතහ යයන්දන් දයදේද? 

දභභ දභර් යට්ටරඹ යහ ඇත්දත් භතදුයහංන ළඩටවන් පිළිඵ අත්දළකීභක් නළති දවෝ භක් ඇති 

ශියඹන් (පුහුණුන්නන්) ව ගුරුරුන් (පුහුණුයරුන්) ඹන දදපිරිභ වහඹ. දභභගින් ගිණුභ ව උඳහංන 

ළයළසද් ිනට ගනල් ප්දල් සදටෝර් තුශ ඔඵදේ දඹදුභ ඳර කිරීභ දක්හ න AI2 දේදියහදේ ඇන්දරොයි් දඹදු් 

ංර්ධනඹ ්ඵන්ධ ිනඹලුභ ඳළතියඩඹන් ආයණඹ දයදර්. ඔඵ ප්රධහන ර්නඹ දදයක් ඹටදත් ඇන්දරොයි් 

දඹදු් ංර්ධනදේ දඹදදනු ඇත. ඉන් ඳශමුළන්න න්දන් එක් ය ංයචයඹන් එයක් දවෝ දදයක් බහිසතහ 

කිරීභ වහ ප්රහදඹෝගිය අත්දළකීභක් රඵහදීභ වහ ක ර්භහණඹ යයන රද හදප්ක් යර දඹදු් හිත න 

ක්රිඹහයහයය් ඹ. ෆභ ක්රිඹහයහයයභක්භ වහ න නභන්භදේ (Walkthrough ) පිඹයඹන් අනුනභනඹ යයමින් 

ඔඵට ඩහ ඳවසු ආයහයඹකින් දභභ දඹදු් ්පර්ණ කිරීභට වළකි දනු ඇත. දදන ර්නඹ නුදේ 

ක ඵන්ධනයි. එහිදී එකිදනයට ්ඵන්ධ දවෝ ්ඵන්ධ දනොන ංයචයඹන් නණනහක් බහිසතහ යයමින් 

ංකීර්ණ දඹදු් දනොඩනළගීභ දත ඔඵ දනන ඹනු රඵයි. එදභන්භ ඔඵදේ දඹදුභ තුශ ඉවශ භට්ටද් ඳරිශීරය 

අත්දළකීභක් (UX) ශඟහ යයනළනීභට අලය න ංකීර්ණ තර්යන ඛ්්ඩඩ දනොඩනළගීභටද ඔඵ ඉදනන නනු ඇත. 

ක ඵන්ධන වහ නභන්භනක් (Walkthrough ) නළත.  දයදේදතත් ඔඵ ක ඵන්ධනරට දඳය ිනඹලුභ 

ක්රිඹහයහයය් ්පර්ණ යය ඇති ඵළිසන්, දඹදු් ංර්ධනඹ කිරීද්දී දළඩි අසීරුතහඹයට ඳත් දනොදනු ඇත. 

දභර් යට්ටරදේ ිනඹලුභ දයොටස ්පර්ණ යශ ඳසු ඔඵට හණිජභඹ දඹදු් දභන්භ ිසිසධ ර්නදේ 

ඇන්දරොයි් දඹදු් ංර්ධනඹ යශ වළකිදනු ඇත.  

දභභ දභර් යට්ටරඹ පුහුණුයරුන් පුහුණු කිරීභ (TOT) වහ න අධයඹන ්ඳතක් දරද බහිසතහ යශ 

වළකිඹ. ඔඵ, ඇන්දරොයි් දඹදු් ංර්ධනඹ ඉනළන්වීභට යළභති ගුරුයදඹකු න්, ඔඵ ඳශමු ශියදඹකු දර 

දභභ දභර් යට්ටරඹ බහිසතහ යශ යුතුඹ.  ඔඵ AI2 දේදියහ භත දඹදු් ංර්ධනඹ ප්රගුණ යශ ඳසු, අන් අඹ 

පුහුණු කිරීභ වහ ළඩමුළු ඳළළත්වීභට ඔඵට දභභ දභර් යට්ටරඹ බහිසතහ යශ වළකිඹ. එදභන්භ, දභභ 

දභර් යට්ටර දල්ඛ්නඹ ව යහඳතති ්ඳත් ක කුත් යය ඇත්දත් Creative Commons Attribution-

ShareAlike (CC BY-SA) 4.0 න් ජහතයන්තය ඵරඳත්රඹ ඹටදත් න ඵළිසන්, ඔඵට අලය ඳරිදි, හණිජභඹ 

අයමුණින් ඳහ, දභඹ බහිසතහ කිරීභට ක දව ඇත. 

දභර් යට්ටරඹ බහිසතහ කිරීභ: ශියයින් 

• පිඹය 1: 1 දයොට තුශ දක්හ ඇති උඳදදස අනුනභනඹ යය ජී ඳරීක්හ භගින් ඔඵදේ AI2 ගිණුභ

යහ නන්න.

• පිඹය 2: ංර්ධනඹ වහ බහිසතහ න AI2 “ක ර්භහඳය” (Design) ව “ේදරොක්ස” (Blocks) දසුන්

බහිසතඹට හුරුන්න.

• පිඹය 3: 2 දයොටදේ ඇති ිනඹලු ක්රිඹහයහයය් යයන්න. ක්රිඹහයහයයභ 1 ිනට ක්රිඹහයහයභ 8 දක්හ

පිලිදළින් දඹදු් දනොඩ නළගීභට න ඵරහනන්න. ෆභ ක්රිඹහයහයයභක්භ ළරසු් යය ඇත්දත් දඳය

ක්රිඹහයහයයභ ඳදන් යයදනන න ඵළිසන් එයක් දවෝ භඟ දනොවරින්න.
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• පිඹය 4: 3 දයොටදේ ඇති ක ඵන්ධන වඹ යයන්න. ඒහ ඳදන් වී ඇත්දත් ක්රිඹහයහයය් තුළින් ඔඵ

රඵහනත් දළනුභ භතයි.  ක ඵන්ධන 1 ිනට 6 දක්හ ළරසු් යය ඇත්දත් යර දඹදු්ර ිනට අතයභළදි ව

ංකීර්ණ දඹදු් ංර්ධනඹ දක්හ ඔඵ දනනඹහභටඹ. ෆභ ක ඵන්ධනඹක්භ දඳය ක ඵන්ධනඹ භත

දනොඩනළදනන ඵළිසන්, ක ඵන්ධනඹන් අනුක්රමිය අනුනභනඹ යයන්න.

• පිඹය 5: 4 දයොටදේ ිසසතය යය ඇති දර ඔඵදේ දඹදු් ඳළදක්ජනත කිරීභ ව දඵදහවළරීභ පුහුණු

න්න.

• පිඹය 6: ගනල් ප්දල් ංර්ධය දයොන්දෝරඹ ව ගනල් ප්දල් භත දඹදු් ඳර කිරීභ 5 දයොටට අන

අධයඹනඹ යයන්න.

• AI2 දේදියහ භත දඹදු් ංර්ධනඹ ප්රගුණ යශ ඳසු, අන් අඹ පුහුණු කිරීභ වහ ඔඵ සදහන්ඹ.

දභර් යට්ටරඹ බහිසතහ කිරීභ: ගුරුරුන් 

• 1 ිනට 5 දයොට දක්හ ළරසු් යය ඇත්දත් තක  අත්ඳත්රියහ දර මුද්රණඹ යය දඵදහවළරිඹ වළකි දන

ඳරිදිඹ.

• ෆභ ක්රිඹහයහයයභක්භ එයයට එයක් සහධීන දර ක ර්භහණඹ යය ඇත. ඔඵට ළඩමුළු අතයදී ඒහ

මුද්රණඹ යය ශියඹන්ට දඵදහවළරිඹ වළකිඹ.

• ළඩමුළු පුහුණු යහර ටවනක් 6.1 දයොට තුශ රඵහදී ඇත. දභභ දභර් යට්ටරඹ තුශ ළඩමුළුදේ

ිනඹලුභ ළින ඇතුශත් යය තිදේ. ඔඵදේ ළඩමුළු අතය එක් එක් අත්ඳත්රියහ ඳරිශීරය දල්ඛ්න දර

බහිසත යශ වළකිඹ.

• ළඩමුළු ඇනයී් ආයතති ඳත්රඹ 6.2 දයොට තුශ ඇත. දභභගින් ඔඵදේ ළඩමුළු ඉදිරිදේදී තදුයටත්

ළඩි දියුණු යයනළනීභ වහ ප්රතිචහය ව ප්රතිදඳෝණඹන් රඵහනත වළකිඹ.

• ළඩමුළු ඳළළත්ිසඹ යුත්දත් ඳරිනණය ිසදයහනහයඹක් තුශයි. ිනඹලුභ ළින ්පර්ණදඹන්භ ප්රහදඹෝගිය

ඒහ දේ. ජී දර ඳරීක්හ කිරීභ වහ ශියඹන්ට තභන්දේභ උඳහංන රැදනන ඒභට දිරි දිඹ යුතුඹ.

දභඹ යශ දනොවළකි න්, ඔවුන්ට එමියුදල්ටයඹ බහිසතහ යශ වළකිඹ.
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1. MIT දඹදු් ක භවු්යරු

1.1. වළඳින්වීභ 1

MIT දඹදු් ක භවු්යරු ඹනු ේදරොක්ස දවත් ඛ්්ඩඩ භත ඳදන් ව ළඩටවන් දභරභක් න අතය එභගින් 

ආධුක යයින්ට ඳහ ළඩටවන්යයණඹ ඇයඹීභට ව ඇන්දරොයි් උඳහංන වහ ්පර්ණදඹන්භ ක්රිඹහත්භය 

න දඹදු් දනොඩනළගීභට වළකිඹහ රඵහදදයි. ආධුක ය දඹදු් ක භවු්යරුන්ට  ඳළඹයට අඩු යහරඹක් තුශදී තභ 

ඳශමු දඹදුභ ංර්ධනඹ යය ක්රිඹහත්භය කිරීභට වළකි අතය හ්ප්රදහයිය, ඳහඨ-ඳදන් බහහන් උඳදඹෝගී 

යයනක මින් ඉතහ අඩු යහරඹයදී ංකීර්ණ දඹදු් ළඩටවන් කිරීභටද වළකිඹ. භවහචහර්ඹ වල් ඇදඵල්න් ඔහුදේ 

ප්ත හර්ෂිය ක හඩුදේදී ගනල් ආඹතනදේ අධයහඳන ය්ඩඩහඹභක් භන එක් ප්රථභදඹන්භ ංර්ධනඹ යයන 

රද දඹදු් ක භවු්යරු,  MIT ඳරිනණය ිසදයහ ව යතතිභ බුද්ධිඹ පිළිඵ ිසදයහනහයඹ (CSAIL) ව MIT භහධය 

ිසදයහනහයදේ හමහියත්ඹක් න MIT හි ජංනභ ඉදනනු් භධයසථහනදේ යහර්ඹ භ්ඩඩරඹ ිසිනන් ඳරිඳහරනඹ 

න දේ දේහක් දයි.  MIT දඹදු් ක භවු්යරු, දරො පුයහ යටල් 195 ය මිලිඹන 3 යට අධිය ප්රජහක් 

දත වඹ රඵහදදයි. 100,000 යට අධිය ක්රිඹ තිඳතහ ඳරිශීරයයින් ංඛ්යහක් මිලිඹන 7 යට ළඩි 

ඇන්දරොයි් දඹදු් නණනක් තනහ ඇත. 

MIT දඹදු් ක භවු්යරු ය්ඩඩහඹභ ක්රිඹහත්භය වදේ මලිය අයමුණු ඳවක් ඳදන් යයදනනඹ: 

• දභරභ ඳත්හනළනීභ ව ළඩි දියුණු කිරීභ: අන් ඳරිශීරයයින්ට රඵහදදන නවීනතභ

නහසතු යහිත දේහක් දර MIT දඹදු් ක භවු්යරු ඳත්හනළනීභට ව ළඩි දියුණු

යයනළනීභට දීර්ඝ යහලීන යළඳවීභ. ද් වහ MIT දඹදු් ක භවු්යරු ය්ඩඩහඹභ ිසිනන්

දභරභ අඛ්්ඩඩ ළඩි දියුණු යයමින් ිනටින අතය එහි ප්රතිපරඹක් දර එඹට න

ිසදලේහංන, දදෝවයණඹන් එක් දයදයමින් ව එහි යහර්ඹ හධනඹ ළඩිදියුණු යයමින්

ඳතී.

• යහඹ ංර්ධනඹන් ඇති කිරීභ: වවුල්යරුන්දේ අලයතහන්ට ප්රතිචහය දක්මින්

MIT දඹදු් ක භවු්යරු තුශ න නළරපු් ිසදලේහංන ංර්ධනඹ කිරීදභන් දභරද්

සුිසදලේෂී දඹදවු් වහ වඹ දළක්වීභට දඳොදු ක දඹෝනේතහඹතන ව පුද්නලිය ංසථහන්

භන ක්රිඹහ කිරීභ ිනදු යයයි.

• දනොඩනළගී් ධහරිතහ: දරො පුයහ ළඩිහිටි ව තරුණ ප්රජහදේ ිසධිභත් ව

දනොිසධිභත් ඳරිනණය අධයහඳනඹ ළඩි දියුණු කිරීභට යටයුතු කිරීභ. ඒ වහ එක් එක්

යරහඳර ළඩටවන් දයදයහි උනන්දුක් දක්න අඹ වට අධයහඳන ්ඳත් ව

පුහුණු දල්ඛ්න ංර්ධනඹ කිරීද් වහ දඵදහවළරීද් යටයුතු භන ක්රිඹ ්ඵන්ධ

දේ.

• ඳරිනණය ිසදයහ අධයහඳනඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ: අධයහඳනඹ තුශ ඳරිනණය ිසදයහ වහ

ඳරිනණයභඹ චින්තනඹ පිළිඵ අධහනඹ ඇති කිරීභට යටයුතු කිරීභ. ප්රතිඳත්තිභඹ දතසටි

දයෝණදඹන් නත් ිසට, ඳරිනණය අධයහඳනදේ ප්රමිතීන් පිළිඵ දද්ශීඹ ව ජහතිය

ංහදඹන් භන ක්රිඹ වබහගී වීභ; දළනුත් කිරීද් දතසටි දයෝණදඹන් නත් ිසට න

ප්රජහන් තුශ ඩහ ළඩි දළනුත් බහඹක් වහ භවහ ඳරිභහණදේ යහඳහයඹන්ට වඹ

රඵහදීභ ිනදු යයයි.
1 1.1 වළඳින්වීභ යනු 

රළබුදේ 

http://appinvento r. 

MIT.edu/explore/ 

about-us.html 
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•
ප්රජහ ඳර්දේණ ිනදු කිරීභ ව එහි රහ වඹ වීභ: MIT හි උඳහධි අදප්ක්යඹන් ව 

උඳහධිධහරීන් දභන්භ වහඹ ආඹතන දරො පුයහ MIT දඹදු් ක භවු්යරු ංර්ධනඹ 

කිරීභ, ඳරීක්හ කිරීභ ව ඇනයීභ ිනදු යයන අතය ක්රිඹහයහරී දර ඳර්දේණ ිනදු කිරීභ 

වහ ප්රයහලනඹ කිරීභ ිනදු යයයි. භහර්තු 2015) a CC BY-SA 3.0  

ඹටදත් Unported ඵරඳත්රඹ.



ගුරුරුන් ව ශියයින් වහ අධයහඳක ය දඹදු් ංර්ධන දභර් යට්ටරඹ  11 

පුළුල් ඳයහඹය ජනතහයට ළඩටවන්යයණඹ ව දඹදු් ක භළවුභ දනන ඹන ිසතත මරහර දභරභක් 

න MIT දඹදු් ක භවු්යරු ඳවත ක්දේත්රඹන්දේ අධහනඹ රඵහදනන ඇත. 

• ිසධිභත් ව අිසධිභත් අධයහඳනඹ රඵහදදන්නන්

තභ ඳරිනණය ිසදයහ ශියඹන්, ිසදයහ ංද හභහනේයයින්, ඳසු ඳහල් ළඩටවන් වහ

වබහගින්නන් ව ග්රීසභ යවුරු ශියඹන් වට ළඩටවන් වඳුන්හ දීභ වහ MIT දඹදු්

ක භවු්යරු බහිසතහ යයයි. දඵොදවෝ අධයහඳනඥඹන් තභ උඳදද්ලන අයමුණු වහ වඹ

රඵහනළනීභට MIT දඹදු් ක භවු්යරු බහිසතහ කිරීභ ආය්බ යය ඇත.

• යජදේ ව ිනිසල් දේයඹන් වහ සදේච්ඡහ දේයඹන්.

සබහිසය ආඳදහ ව ප්රජහ ඳදන් අලයතහරට ප්රතිචහය දර කුඩහ ජන දයොට්ඨහඹයට අදහශ න

දඹදු් ංර්ධනදේරහ MIT දඹදු් ක භවු්යරු බහිසතහ යයයි.

• ළරසු් ශිල්පීන් ව ක සඳහදන යශභනහයරුන්.

ශීඝ්ර මරහදර්ලයයණඹ, ඳරීක්ණඹ ව පුනර්යයණඹ වයවහ පුනර්යහරී ළරසු් ක්රිඹහලීන් දත වඹ

රඵහනළනීද්රහ MIT දඹදු් ක භවු්යරු තුශ ඇති ිසබඹ වඳුනහනනී.

• ඳර්දේයයින්.

නදය ක්දේත්රදේ ිනට භහජ ිසදයහ ක්දේත්රඹ දක්හ දිදන ඳර්දේණඹන් වහ දත්ත එක් රැස

කිරීද් ව ිසලසදල්ණඹ කිරීද් අලයතහඹන් පුයහනළනීභ පිණි නළරපු්යයණඹ යශ දඹදු්

ක ර්භහණඹ කිරීභට MIT දඹදු් ක භවු්යරු බහිසතහ යයයි.

• ිසදනෝදහංලර දඹදදන්නන් ව යහඹයඹන්

හ්ප්රදහයිය දඹදු් තළනීද්දී අලය න පිරිළඹ ව ඉදනනු් ක්රඹක් යහිත ඉක්භණින් දඹදුභයට 

වළයිසඹ යුතු අදවක් ඳතින පුද්නරඹන් MIT දඹදු් ක භවු්යරු බහිසතහ යයයි. 

1.2. දඹදු් ක භළවු්යරු ගිණුභක් තළනීභ 

ආය්බ කිරීභට, ඔඵ ඳශමු දඹදු් ක භවු්යරු ගිණුභක් තළක ඹ යුතුඹ. දඹදු් ක භවු්යරු 2 

තයහඳනඹ වහ ගනල් ිසසතය බහිසතහ යයන ඵළිසන්, ඔඵට ජීද්ල් ගිණුභක් දනොභළති න් ඳශමු 

එඹ තනහ නත යුතුඹ. ජීද්ල් ගිණුභක් තළනීභට https://www.gmail.com දත දනොස 

ගිණුභක් තනන්න (Create an Account) ඹටදත් ඇති උඳදදස පිළිඳදින්න. ඔඵදේ ජීද්ල් ගිණුභ 

තළනීදභන් අනතුරු ඔඵදේ AI2 ගිණුභ තළනීභට http://ai2.appinventor.mit.edu දත ඹන්න. යින් ඉන් 

වීභට ඔඵදේ ජීද්ල් ලිපිනඹ ව මුයඳදඹ බහිසතහ යයන්න. එඹ ඔඵ ගේල් ගිණු් අය පිටු දත දනන 

ඹනු ඇත. AI2 දේදියහ දත පිිසසීභට  ඉඩදදන්න (Allow) ක්ලික් යශ යුතුඹ. සුඵ ඳළතු්! ඔඵ දළන් 

ඇන්දරොයි් දඹදු් ංර්ධනඹට සදහන්. 

https://www.gmail.com/
http://ai2.appinventor.mit.edu/
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1.3. ංර්ධන ඳරියඹ2 

 

AI2 භත දඹදුභ ංර්ධනඹ කිරීභ දදඹහයහය දේ. ක ර්භහඳය දසුන (රඳ ටවන 1.1) ඔඵ දනොඩ නනන 

දඹදුභ පිළිඵ දතලය ක රඳණඹක් රඵහදදයි. ේදරොක්ස දසුන (රඳ ටවන 1.2) භගින් ේදරොක්ස නමින් 

වළඳින්දන තර්යන ංයචයඹන් බහිසතහ යය දඹදු් තර්යනඹ දනොඩනළගීද් ඉඩ දඳන්යි. ක්රිඹහයහයය් 

තුශදී දභභ ේදරොක්ස බහිසතහ යයන අයුරු ඔඵ ඉදනන නනු ඇත. 

රඳ ටවන   1.1 AI2 දේදියහදේ  “ ක ර්භහඳය ”දසුන 

2 DesignTab.png සහ 

locksTab.png  ගනු 

ලැබූයේ 

http://appinventor. 

amit.edu/explore/ 

designer-blocks 

යෙතිනි. බාවිතා 

කරනුයේ Creative 

Commons  

Attribution-

ShareAlike 3.0 

Unported ඵලඳත්රය 

යටයේය. 

Palette (ඵලකය): ඔඵයේ සංරචකයන් 

යසොයායගන ඒො ඔඵයේ යයදුභට එක් 

කිරීභ පිණිස දසුන් දක්ෙනය යෙත 

ඇදයගන එන්න. 

Designer Button (නිර්භාඳක 

යඵොේතභ): නිර්භාඳක 

ටැඵයට යාභට ඕනෑභ 

ටැඵයකින් ක්ලික් කරන්න. 

Properties (ලක්ෂණ):සංරචක 

ලැයිස්තුයෙන් සංරචකයක් 

යතෝරා එහි ලක්ෂණ (ෙර්ණය, 

ප්රභාණය, ක්රියාකාරීේෙය) 

යභහිදී යෙනස් කරන්න 

Viewer (දසුන් දක්ෙනය):ඔඵයේ යයදුභ යකයස් යඳයනනු 

ඇතිදැයි ඵැලීභට පලකය යෙතින් සංරචකයන් ඇදයගන එන්න. 



ගුරුරුන් ව ශියයින් වහ අධයහඳක ය දඹදු් ංර්ධන දභර් යට්ටරඹ  13 

 

රඳ ටවන1.2  AI2  දේදියහදේ  “ ේදරොක්ස ”දසුන  

 

1.4. දඹදු් ංර්ධනඹ ව දදෝවයණඹ වහ උඳහංන ළයළසභ3 

ඔඵට දඹදු් ක භවු්යරු යහ මික ත්තු කිහිඳඹකින් දඹදු් දනොඩනළගීභ ආය්බ යශ වළකිඹ. ක ර්භහඳය 

ව ේදරොක්ස ංසයහයය   ්පර්ණදඹන් බ්රේයඹ (ශහ) භත ධහනඹ දේ.  ඔඵ දඹදුභ දනොඩ නනන 

අතය එඹ දඹදුභක් භත ඵළලීභ (ජී ඳරීක්හ දරද වළඳින්දේ) වහ ඳවත පිඹයඹන් අනුනභනඹ 

යයන්න.                 

දඹදු් දනොඩ නනන අතය ජී ඳරීක්හ කිරීභ වහ ඔඵට ිසයල්ඳ තුනක් ඳතී.  

ිසයල්ඳඹ 1: ඔඵ ඇන්දරොයි් උඳහංනඹක් බහිසතහ යයන්දන් න් වහ ඔඵට රැවළන් යහිත අන්තර්ජහර 

්ඵන්ධතහඹක් ඇත්න්, ඔඵදේ ඳරිනණයඹට කිිනදු භතදුයහංනඹක් ඵහනළනීදභන් දතොය දඹදුභ 

දනොඩනළගීභට වළකිඹ. ඔඵට ඔඵදේ උඳහංනඹ වහ දඹදු් ක භවු්යරු වහඹය දඹදුභ සථහඳනඹ 

කිරීභට අලය දනු ඇත. දභභ ිසයල්ඳඹ දළඩි දර ක ර්දද්ල දයදර්. (1.4.1 දයොට ඵරන්න) 

ිසයල්ඳඹ 2: ඔඵට ඇන්දරොයි් උඳහංනඹක් නළති න්, ඔඵ ඔඵදේ ඳරිනණයඹ භත භතදුයහංනඹක් 

සථහඳනඹ යශ යුතු අතය එභගින් ඔඵට තියඹ භත ඇන්දරොයි් එමියුදල්ටයඹ බහිසතහ යශ වළකිඹ.  

(1.4.2 දයොට ඵරන්න) 

ිසයල්ඳඹ 3: ඔඵට රැවළන් යහිත අන්තර්ජහර ්ඵන්ධතහඹක් නළති න්, ඔඵ ඔඵදේ ඳරිනණයඹ භත 

භතදුයහංනඹක් සථහඳනඹ යශ යුතු අතය එභගින් ඔඵට USB වයවහ ඔඵදේ ඇන්දරොයි් උඳහංනඹට 

්ඵන්ධ ිසඹ වළකිඹ. USB ්ඵන්ධතහ ිසයල්ඳඹ, ිසදලේදඹන් ිසන්දඩෝස භත, නළටළු වනත ිසඹ 

වළකිඹ. දභඹ අන් ිසයල්ඳඹ දර බහිසතහ යයන්න. (2.4.3 දයොට ඵරන්න) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Built in Drawers (තිළැලි යරෝෙර්):ඔඵයේ යයදුභට 

එක් කිරීභට අෙශ්ය සාභානය ක්රියාකාරීේෙය 

සහා බ්යලොක්ස්යසොයා ඒො බ්යලොක්ස් දසුන 

යෙත ඇදයගන එන්න. 

Blocks Button (බ්යලොක්ස් යඵොේතභ): 

බ්යලොක්ස් ටැඵයට යාභට ඕනෑභ 

ටැඵයකින් ක්ලික් කරන්න. 

Viewer (දසුන් දක්ෙනය): සම්ඵන්ධතාෙය සහ 

ක්රියාකාරීේෙය යගොඩ නැංවීභට ඩ්යරෝෙර යෙතින් 

බ්යලොක්ස්, බ්යලොක්ස් දසුනට ඇදයගන එන්න. 

Component Specific Drawers 

(සංරචක නිශ්චිත ඩ්යරෝෙර)-

නිශ්චිත සංරචක සහා 

ක්රියාකාරීේෙයට බ්යලොක්ස් 

යසොයායගන බ්යලොක්ස් දසුනට 

ඇදයගන එන්න. 

Block (බ්යලොක්): යයදුම් 

හැසිරීභ සැකසීභට 

බ්යලොක්ස් ඒකට ගටයි. 

  

3 1.4 දඹදු් 

ංර්ධනඹ වහ 

උඳහංන ළයසුභ 

ව දදෝවයණඹ 

යනු රළබුදේ  

http:// 

appinventor.MI

T.edu/ 

explore/get-

started. html 

ආරදඹන් 

Creative 

Commons 

Attribution- 
3.0 Unported 

ඵරඳත්රඹ 

ඹටදත්ඹ. 
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රඳ ටවන  1.2 ඇන්දරොයි් උඳහංනඹ ව යිෂයි (WiFi ) ්ඵන්ධතහඹ භන දඹදු් දනොඩනළගීභ 

 

 

ඳද්ධති අලයතහ  

 

භළකින්දටොස (ඉන්දටල් දප්රොදයඹක් හිත): Mac oS X 10.5 දවෝ ඉවශ 

ිසන්දඩෝස: Windows Xp, Windows Vista, Windows 7  

ඳරිනණය ව 

දභදවයු් 

ඳද්ධතිඹ 

 

GNU/Linux: Ubuntu 8 දවෝ ඉවශ, Debian 5 දවෝ ඉවශ 

බ්රේයඹ Mozilla Firefox 3.6 දවෝ ඉවශ (ටවන: ඔඵ noScript දීර්ඝ කිරීභක් භන 

Firefox බහිසතහ යයන්දන් න්, ඔඵ දීර්ඝ කිරීභ ක්රිඹහ ිසයහිත යශ යුතුඹ.  

දදෝවයණඹ පිටු භත ටවන ඵරන්න.)  

Apple Safari 5.0 දවෝ ඉවශ 

Google Chrome 4.0 දවෝ ඉවශ  

  

ළදනත්: භයිදක්රෝදොෂසට් ඉන්ටර්දනට් එක්සප්දරෝයර් (Microsoft Internet 

Explorer) ද් වහ වඹ දනොදක්යි 

දුයයථනඹ දවෝ 

ටළේරටඹ 

(නළතදවොත් තියඹ 

භත එමියුදල්ටයඹ 

බහිසතහ යයන්න) 

ඇන්දරොයි් දභදවයු් ඳද්ධතිඹ 2.3 හිත සභහර්ට් දෂෝනඹ (‘නේන්ජර් දබ්ර්”)  

දවෝ ඉවශ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඔබගේ ව්යාපෘතිය ඔබගේ 

පරිගණකය මත ගගොඩනගන්න 

තථ්යකාලීනව් ඔබගේ උපාාංගගයන් 

පරීක්ෂා කරන්න 

තථ්යකාලීනව් ඔබගේ උපාාංගගයන් 

පරීක්ෂා කරන්න 
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1.4.1. ඇන්දරොයි් උඳහංනඹක් ව WiFi ්ඵන්ධතහඹක් හිත දඹදු් දනොඩනළගීභ 

ඔඵදේ දඹදු් ඳරීක්හ කිරීභ වහ ඇති ඳවසුභ භන න්දන් ඳරිනණයඹක්, ඇන්දරොයි් උඳහංනඹක් 

ව යිෂයි ්ඵන්ධතහඹකි (රඳ ටවන 1.3) 

දභභ ංදඹෝජනඹ භන ඔඵට කිිනක් ඔඵදේ ඳරිනණයඹ දත ඵහ දනොදනන දඹදු් ක භවු්යරු 

බහිසතහ යශ වළකිඹ! ඔඵ AI2 දේ අඩිසඹ න https://ai2.appinventor.mit.edu  භත දඹදු් ංර්ධනඹ 

යයනු ඇත. ඔඵදේ ඇන්දරොයි් උඳහංනඹ භත ජී ඳරීක්හ ිනදු කිරීභට ඔඵදේ ඇන්දරොයි් 

දුයයථනදේ දවෝ ටළේරටදේ MIT දඹදු් ක භවු්යරු වඹය දඹදුභ සථහඳනඹ යයන්න. වඹය දඹදුභ 

සථහඳනඹ ව ඳසු ඔඵට දේ භත දඹදු් ක භවු්යරු තුශ යහඳතති ිසතත යයනළනීභට, ඔඵදේ 

උඳහංනදේ වඹය ිසතත කිරීභට ව දනොඩනනන අතය ඔඵදේ දඹදු් ඳරීක්හ කිරීභ යශ වළකිඹ. 

ඳවත පිඹයඹන් ඔඵ ක්රිඹහලිඹ තුළින් දනන ඹනු ඇත. 

 

පිඹය 1: ඔඵදේ දුයයථනඹට MIT AI2 වහඹය දඹදුභ ඵහදනන සථහඳනඹ යයනන්න 

ඔඵදේ උඳහංනදේ QR දක්ත සයෆනයඹ ිසතත යයදනන, වඹය දඹදුභ ගනල් ප්දල් සදටෝර් දතින් 

ඵහනළනීභට QR දක්තඹ සයෆන්  යයන්න (රඳ ටවන 1.4) ඔඵදේ උඳහංනදේ QR දක්ත සයෆනයඹක් 

සථහඳනඹ යයදනන දනොභළති න්, ඔඵට එඹ දනොමිදල් ගුනල් ප්දල් දතින් ඵහනත වළකිඹ. QR Droid 

Code Scanner ඹනු එක් උදහවයණඹකි. 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=la.droid.qr&hl=en). 

ිසයල්ඳ දර ඔඵට ඔඵදේ උඳහංනදඹන් ඳවත ඵළඳිඹට ඹහ වළකිඹ; https://play.google.com/store/apps/ 

details?id=edu.mit.appinventor.aicompanion3. 
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රඳ ටවන  1.3 ගනල් ප්දල් සදටෝර් (Google Play Store)  දතින් වහඹය දඹදුභ ඵහනළනීභට කිේආර් QR ) ) දක්තඹ 

 

ඵහනළනීදභන් ඳසු, ඔඵදේ උඳහංනඹට වහඹය දඹදුභ සථහඳනඹ කිරීභට උඳදදස අනුනභනඹ යයන්න. එිසට එඹ 

දඹදු් ක භවු්යරු බහිසතහ කිරීභ වහ ඔඵදේ දුයයථනදේ දවෝ ටළේරටදේ සථහඳනඹ දනු ඇත. 

ටවන: ඔඵට QR දක්තඹ බහිසත කිරීභට දනොවළකි න්, ගේල් ප්දල් සදටෝර් දත ඹහභට ඔඵදේ උඳහංනදේ 

දේ බ්රේයඹ බහිසතහ යයන්න. සදටෝර් තුශ MIT AI2 වහඹය ඇතිදළයි ඵරන්න. ඔඵ වහඹය දොඹහනත් 

ඳසු, වහඹය දඹදුභ වහ සථහඳනඹ යයන්න දඵොත්තභ ක්ලික් යයන්න. 

පිඹය 2: ඔඵදේ ඳරිනණයඹ ව ඔඵදේ උඳහංනඹ ඹන දදයභ එයභ යිෂයි ජහරඹට ්ඵන්ධ යයන්න 

දඹදු් ක භවු්යරු සඹංක්රීඹභ ඔඵ දනොඩනනන දඹදුභ දඳන්නු ඇත --එදවත් එදේ න්දන් ඔඵදේ 

ඳරිනණයඹ (දඹදු් ක භවු්යරු ධහනඹ න) ව ඔඵදේ ඇන්දරොයි් උඳහංනඹ (වහඹය ධහනඹ න) එයභ 

යිෂයි ජහරඹට ්ඵන්ධ වී ඇත්න් ඳභණි. ඩහ ිසසතයහත්භය ඳළවළදිලි කිරීභක් http:// 

appinventor.mit.edu/explore/support/explain-wifi-connection.html. හි ඇත. 

පිඹය 3: දඹදු් ක භවු්යරු යහඳතතිඹක් ිසතත යය එඹ ඔඵදේ උඳහංනඹට ්ඵන්ධ යයන්න 

දඹදු් ක භවු්යරු දත දනොස යහඳතතිඹක් ිසතත යයන්න (නළතදවොත් න එයක් තනන්න: යහඳතතිඹ > න 

යහඳතතිඹක් ආය්බ යයන්න දතෝයහ ඔඵදේ යහඳතතිඹට නභක් දදන්න). ්ඵන්ධ යයන්න දතෝයහ ඉන්ඳසු රඳ 

ටවන 1.5 න් දඳන්හ ඇති ඳරිදි AI2 බ්රේයඹ තුශ න ඇදදවළු් දභනුදන්  AI වහඹය දතෝයන්න.  

 

 

 

 

  
 

රඳ ටවන  1.4 AI2 දතින් AI වහඹය දත ්ඵන්ධ දමින් 

 

QR දක්තඹ හිත ංහදඹක් ඔඵදේ ඳරිනණය තියඹ භත දිසදනු ඇත (රඳ ටවන 1.6) ඔඵදේ උඳහංනඹ 

භත, දනත් ඕනෆභ දඹදුභක් දිඹත් යයන ආයහයඹට MIT දඹදු් වහඹය දිඹත් යයන්න. ඉන්ඳසු වහඹය භත 

QR දක්තඹ සයෆන් යයන්න දඵොත්තභ ක්ලික් යය දඹදු් ක භවු්යරු යවුළු තුශ දක්තඹ සයෆන් යයන්න. 
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රඳ ටවන  1.5 QR දක්තඹ දවෝ ංඛ්යහංය 6 දක්තඹ බහිසතහ යය ඔඵදේ යහඳතතිඹට ්ඵන්ධ වීභ 

 

තත්ඳය කිහිඳඹකින්, ඔඵදේ උඳහංනඹ තුශ ඔඵ දනොඩනනන දඹදුභ දඳක ඹ යුතුඹ. ඔඵ ඔඵදේ ක ර්භහණඹට ව 

ේදරොක්සරට දනසය් යයන ිසට එඹ ඹහත් දනු ඇත, දභඹ ජී ඳරීක්හ න් ිසදලේහංනඹකි. 

ඔඵට QR දක්තඹ සයෆන් කිරීද් නළටළුක් ඇත්න් දවෝ ඔඵදේ උඳහංනඹට සයෆනයඹක් දනොභළති න්, 

ඳරිනණයඹ භත දඳන්න අක්ය වදේ දක්තඹ, දඳන්හ ඇති ආයහයඹටභ ඔඵදේ ඇන්දරොයි් උඳහංනදේ 

වහඹය ඳහඨ ක්දේත්රඹ තුශ ඹතුරු ලිඹනඹ යයන්න.  තළඹිලි ඳළවළ දක්තඹ භන ්ඵන්ධ න්න ිසයල්ඳඹ 

දතෝයන්න.  

ළදනත්: ඇතුළු යයන්න එබීදභන් දවෝ හවය පිළිනභනඹක් (carriage return) කිරීදභන් ශකින්න.  අක්ය වදේ 

දක්තඹ ඳභණක් ඹතුරු ලිඹනඹ යය තළඹිලි ඳළවළ දඵොත්තභ ඔඵන්න. 

දදෝවයණඹ 

ඔඵදේ දඹදුභ ඔඵදේ උඳහංනඹ භත දිස දනොන්දන් න්, ිසඹ වළකි දවේතු න්දන්: 

• ඔඵට යල් ඉකුත් ව දඹදු් ක භවු්යරු වහඹය දඹදුභක් තිබීභ. ඉවතින් දඹදු් ක භවු්යරු 2 වහ නතභ 

වහඹය දඹදුභ ඵහනන්න. 

• ඔඵදේ උඳහංනඹ Wi-Fi දත ්ඵන්ධ දනොවී තිබීභ. ඔඵදේ දුයයථන දවෝ ටළේරට තියඹ භත AI වහඹය 

දඹදුද් ඳවශ IP ලිපිනඹක් දළකිඹ වළකි ඵට තවවුරු යයනන්න. 

• ඔඵදේ උඳහංනඹ ව ඳරිනණයඹ එයභ Wi-Fi ජහරඹට ්ඵන්ධ දනොවී තිබිඹ වළකිඹ. උඳහංන දදයභ එයභ 

Wi-Fi ජහරඹට ්ඵන්ධ ඇති ඵට තවවුරු යයනන්න (ජහර නහභඹ ඳරීක්හ යයන්න). 

• ඔඵදේ ඳහර දවෝ ංිසධහනදේ Wi-Fi ්ඵන්ධතහඹ අහිය යයන දප්රොදටොදයෝරඹක් තිබිඹ වළකිඹ. එඹ 

එදේ න්දන් න්, දඹදු් ක භවු්යරු එමියුදල්ටයඹ භන බහිසත යයන්න නළතදවොත් ඔඵදේ උඳහංනඹට 

්ඵන්ධ වීභට USB දක්ඵරඹක් බහිසතහ යයන්න. 



18                    ගුරුරුන් ව ශියයින් වහ අධයහඳක ය දඹදු් ංර්ධන දභර් යට්ටරඹ 

1.4.2. එමියුදල්ටයඹ භන දඹදු් දනොඩනළගීභ 

ඔඵට ඇන්දරොයි් දුයයථනඹක් දවෝ ටළේරටඹක් නළති වුද දඹදු් ක භවු්යරු බහිසත යශ වළකිඹ. ශියඹන් 

30 දදදනකුදනන් යුත් ඳංතිඹක් තිදේද? ඔවුන්ට මලියභ එමියුදල්ටය භන ළඩ කිරීභට ඉඩ දී (රඳ ටවන 

1.7) උඳහංන කිහිඳඹක් හුභහරු යයනන්න. 

 

 

 

 

රඳ ටවන  1.6 දඹදු් දනොඩනළගීභට එමියුදල්ටයඹ බහිසතහ කිරීභ 
 

එමියුදල්ටයඹ බහිසතහ කිරීභට, ඔඵ ඳශමු ඔඵදේ ඳරිනණයඹ භත භතදුයහංන කිහිඳඹක් සථහඳනඹ යශ යුතුඹ 

(Wi-Fi ිසයල්ඳඹ වහ දභඹ අලය දනොදේ). ඔඵදේ දභදවයු් ඳද්ධතිඹ වහ ඳවත උඳදදස අනුනභනඹ 

යයන්න. 

 

ළදනත්:  

• ඔඵ දඹදු් ක භවු්යරු භතදුයහංනදේ දඳය සථහඳනඹක් ඹහත් යයන්දන් න් දඹදු් ක භවු්යරු භතදුයහංනඹ 

ඹහත් යයන ආයහයඹ ඵරන්න: http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/updatesetup-software.html.  

• දඹදු් ක භවු්යරු 2 ්ඵන්ධතහ ඳරීක්ණ පිටු දත ඹහදභන් ඔඵදේ ඳරිනණයඹ තුශ දඹදු් ක භවු්යරු 

භතදුයහංනදේ නතභ අනුහදඹ ධහනඹ න්දන්දළයි ඳරීක්හ යශ වළකිඹ: http://appinventor.mit.edu/test. 

පිඹය 1. දඹදු් ක භවු්යරු ළයසු් භතදුයහංනඹ සථහඳනඹ යයන්න 

• Mac OS X වහ උඳදදස: http://appinventor. mit.edu/explore/ ai2/mac.html 

• Windows වහ උඳදදස: http://appinventor. mit.edu/explore/ ai2/windows.html 

• GNU/Linux වහ උඳදදස: http://appinventor. mit.edu/explore/ ai2/linux.html  

 

පිඹය 2. aiStarter දිඹත් යයන්න (Windows ව GNU/Linux ඳභණි) 

එමියුදල්ටයඹක් දවෝ USB දක්ඵරඹක් බහිසතහ කිරීභ වහ aiStarter න් ළඩටවන බහිසතහ කිරීභට අලය දේ. 

දභභ ළඩටවන භගින් බ්රේයඹ එමියුදල්ටයඹ දවෝ USB දක්ඵරඹ භන න්ක දේදනඹ කිරීභට ඉඩ ළරදේ. 

ඔබගේ ව්යාපෘතිය ඔබගේ 

පරිගණකය මත ගගොඩනගන්න 

තිරය මත එමියුගේටරය සමග 

තථ්යකාලීනව් ඔබගේ 

පරිගණකගයන් පරීක්ෂා 

කරන්න 
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Mac ඳරිනණයඹක් භත, ඔඵ ඔඵදේ ගිණුභට දරොගින් දන ිසට aiStarter සඹංක්රීඹ ආය්බ දනු ඇති අතය 

අදතලයභහන ඳසුබිමින් ධහනඹ දනු ඇත. 

Windows භන, ඔඵදේ දඩසක්දටොප්, ආය්බ යයන්න දභනු, ිනඹලුභ ළඩටවන් දවෝ ආය්බය දෂෝල්ඩයඹ 

දතින් aiStarter දත දයටි භං තිදඵනු ඇත. ඔඵට දඹදු් ක භවු්යරු භන එමියුදල්ටයඹ බහිසතහ කිරීභට 

අලය න්, ඔඵට දරොගින් දන ිසට ඔඵදේ ඳරිනණයඹ භත වසතීඹ aiStarter දිඹත් කිරීභට ිනදුදනු ඇත. 

ඔඵට ඔඵදේ දඩසක්දටොප් භත න අයියනඹ (රඳ ටවන 1.8) ක්ලික් කිරීදභන් දවෝ ඔඵදේ ආය්බය 

දභනුදන් aiStarter ආය්බ යශ වළකිඹ. 

 

රඳ ටවන 1.7 ිසන්දඩෝස (Windows)වහ ඒඅයිසටහටර් (aiStater) අයියනඹ 

 

ඔඵ හර්ථය aiStarter දිඹත් යය ඇත්න්, ඳවත ළක  ව යවුළුක් දළකිඹ වළකි දනු ඇත (රඳ ටවන 1.9): 

 

රඳ ටවන  1.8 aiSSaaSea ආය්බය යවුළු 

 

GNU/Linux භත ඔඵට ඳවත දෂෝල්ඩයදඹන් aiStarter වසතීඹ දිඹත් කිරීභට ිනදුදනු ඇත. /usr/ 

google/appinventor/commands-for-Appinventor 

ඔඵට /usr/google/appinventor/commands-for-appinventor/aiStarter & ිසධහනඹ භගින් එඹ දිඹත් යශ 

වළකිඹ 

aiStarter වහ වඹ රඵහනළනීභට, http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/ aistarter-help.html හි ්ඵන්ධතහ 

උඳයහය ඵරන්න.  

පිඹය 3: දඹදු් ක භවු්යරු යහඳතතිඹක් ිසතත යය එඹ එමියුදල්ටයඹට ්ඵන්ධ යයන්න 

දඹදු් ක භවු්යරු දත දනොස යහඳතතිඹක් ිසතත යයන්න දවෝ න යහඳතතිඹක් තනන්න: යහඳතතිඹ > න 

යහඳතතිඹක් ආය්බ යයන්න, යහඳතතිඹට නභක් දඹොදන්න).  ඉන්ඳසු දඹදු් ක භවු්යරුදේ දභනුදන්            



20                    ගුරුරුන් ව ශියයින් වහ අධයහඳක ය දඹදු් ංර්ධන දභර් යට්ටරඹ 

( http://ai2.appinventor.mit.edu හි දඹදු් ක භවු්යරු ශහ ඳදන් භතදුයහංනඹ භත) ්ඵන්ධ යයන්න දභනු 

දත දනොස රඳ ටවන 1.10 භගින් දඳන්හ ඇති ඳරිදි එමියුදල්ටයඹ ිසයල්ඳඹ ක්ලික් යයන්න. 

 

රඳ ටවන  1.9 AI2 දතින් එමියුදල්ටයඹට ්ඵන්ධ වීභ 

 

එමියුදල්ටයඹ ්ඵන්ධ න ඵට ඳන දළනු්දීභක් ඔඵට රළදඵනු ඇත. එමියුදල්ටයඹ ආය්බ කිරීභට 

මික ත්තු කිහිඳඹක් නත ිසඹ වළකිඹ. ආය්බ කිරීභ අතයතුය ඔඵට රඳ ටවන 1.11 ඳරිදි ඹහත් තියඹක් දළකිඹ 

වළකිඹ. 

 

රඳ ටවන  1.10 එමියුදල්ටයඹ ආය්බ දන අතය ඹහත් කිරී් තිය 

 

එමියුදල්ටයඹ ආය්බ වීද් අදිඹය වතය රඳ ටවන 1.12 භත දළකිඹ වළකිඹ. එමියුදල්ටයඹ මුලින්භ යළු තියඹක් 

දර දිසදනු ඇත (1). ඔඵ ර්ණත් ඳසුබිභක් දකින ිසට එමියුදල්ටයඹ සදහන් ඹ (2). ඳසුබිභ දිස ව ිසට, 

එමියුදල්ටයඹ ක්රිඹහත්භය ව දුයයථනඹ එහි SD යහ්ඳත සදහන් යය අන් න දතක් රැඳී ිනටින්න: යහ්ඳත 

සදහන් න ිසට දුයයථන තියදේ ඉවළින් දළන්වීභක් දඳදනනු ඇත. ්ඵන්ධ ව ිසට, එමියුදල්ටයඹ දිඹත් වී ඔඵ 

දඹදු් ක භවු්යරු තුශ ිසතත යය ඇති දඹදු් දඳන්නු ඇත. 

 

රඳ ටවන  1.11 එමියුදල්ටයඹ ආය්බ වීද් අදිඹය වතය 
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ටවන: දඹදු් ක භවු්යරු භතදුයහංනඹ සථහඳනඹ කිරීදභන් ඳසු එමියුදල්ටයඹ බහිසතහ යයන ඳශමු අසථහ 

දභඹ න්, එමියුදල්ටයඹ ඹහත් යයන දරට ඳන ඳණිවුඩඹක් ඔඵට දඳදනනු ඇත.  තියඹ භත න උඳදදස 

අනුනභනඹ යය ඹහත් කිරීභ ්පර්ණ කිරීදභන් අනතුරු එමියුදල්ටයඹ නළත ්ඵන්ධ යයන්න. දඹදු් 

ක භවු්යරු භතදුයහංනදේ න අනුහදඹක් ඳළමිදණන ෆභ ිසට ඔඵට දභළක  ආයහයදේ ඹහත් කිරීභක් කිරීභට 

ිනදු දනු ඇත. 

1.4.3. ඇන්දරොයි් උඳහංනඹක් ව USB දක්ඵරඹක් භන දඹදු් දනොඩනළගීභ 

භවය ඳහල්ර වහ ංිසධහනර ෂඹර්දෝල්, අලය යයන Wi-Fi ්ඵන්ධතහඹ අහිය යයයි. එන් ිසදටය 

රඳ ටවන 1.13 තුශ දඳන්හ ඇති ඳරිදි USB දක්ඵරඹක් බහිසතහ යයන්න. 

 

රඳ ටවන  1.12 දඹදුභක් දනොඩනළගීභට USU දක්ඵරඹක් බහිසතහ කිරීභ 

 

ඔඵ දුයයථනඹක් දවෝ ටළේරටඹක් භන දඹදු් ක භවු්යරු බහිසතහ යයන ිසට, ඔඵදේ උඳහංනඹ, ඔඵදේ 

ඳරිනණයදේ බ්රේය යවුළු භත ධහනඹ න දඹදු් ක භවු්යරු භතදුයහංනඹ භන න්ක දේදනඹ යයයි. දභභ 

න්ක දේදනඹ ඳහරනඹ යයනු රඵන්දන් උඳහංනඹ භත ධහනඹ න AI2 වහඹය දඹදුභ භගික . AI වහඹය 

භතදුයහංනඹ සථහඳනඹ යයනන්නහ ආයහයඹ 2 න පිඹය (ඳවශ) තුශ ඵරන්න.  

ටවන: වහඹයට රැවළන් යහිත ්ඵන්ධතහඹක් වයවහ ඔඵදේ ඳරිනණයඹ භන න්ක දේදනඹ යශ 

වළකිඹ. දඹදු් ක භවු්යරු ය්ඩඩහඹභ ිසිනන් ඉවළින්භ ක ර්දද්ල යයන්දන් ද් ක්රභඹයි. ඒ ව ඔඵදේ 

ඳරිනණයඹ භත දනත් අභතය භතදුයහංන සථහඳනඹ කිරීභට අලය නළත. (1.4.1 දයොට ඵරන්න) 

දයදේ දතත්, රැවළන් යහිත ්ඵන්ධතහ ක්රිඹහ දනොයයන ඳරියඹන් තිදේ. උදහවයණඹක් දර භවය 

දවෝටල්, මුළු ලහරහ ව ඳහල් තුශ, එයභ ජහරඹ භත උඳහංන දදයක් එකිදනයට න්ක දේදනඹ කිරී් තවන් 

කිරීභ වහ තභ රැවළන් යහිත ජහරඹන් ිසනයහයයණඹ යයයි. දයටි ඳළවළදිලි කිරීභක් වහ http:// 

appinventor.mit.edu/explore/support/explain-wifi-connection.html දත ඹන්න. භවය දඹදු් ක භවු්යරු 

ඳරිශීරයයින් දභභ නළටළු ක යහයයණඹ යයනන්දන් රැවළන් යහිත යවුටයඹක් මිරට දනන තභහදේභ ජහරඹක් 

යහ නළනීදභක . (එදභන්භ දඵොදවෝ Macs ව භවය පුද්නලිය ඳරිනණය, ඹන්ත්ර කුඩහ ප්රහභහණඹක් වළිනයිසඹ 

වළකි යවුටය දර ක්රිඹහ යයයි). දයදේ දතත්, දභඹ යශ දනොවළකි න්, USB දක්ඵරඹක් භගින් ඳරිනණයඹ 

වහ ්ඵන්ධ යශ දුයයථනඹක් දවෝ ටළේරටඹක් භන ඔඵට දඹදු් ක භවු්යරු බහිසතහ යශ වළකිඹ. 

 ිසදලේදඹන් Windows ඳරිනණයඹක් ඇන්දරොයි් උඳහංනඹයට ්ඵන්ධ කිරීභ වහ ිසදලේ ධහය 

භතදුයහංනඹක් අලය න ඵළිසන් USB ්ඵන්ධතහඹක් ළයසීභ අසීරු ිසඹ වළකිඹ. (Mac දවෝ Linux වහ 

ඔබගේ ව්යාපෘතිය ඔබගේ 

පරිගණකය මත ගගොඩනගන්න 
ඔබගේ උපාාංගය මත 

තථ්යකාලීනව් පරීක්ෂා කරන්න 
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ිසදලේ ධහය අලය දනොදේ). අහනහයට, ිසිසධ උඳහංන වහ දනස ධහය අලය ිසඹ වළකි අතය, ්භත 

භහදිලි කිහිඳඹයට වළය අදනක් උඳහංන වහ ධහය ළයසීභ භයිදක්රොදොෂසට් ව ගනල් ඒ ඒ ක සඳහදයට ඳයහ 

ඇත. එඵළිසන්, ඔඵදේ දුයයථනඹ වහ සුදුසු ධහයඹ දවීභට ිනදු ිසඹ වළකිඹ. ඔඵදේ USB ්ඵන්ධිත 

උඳහංනඹ ඳරිනණයඹ වහ න්ක දේදනඹ යයන්දන්දළයි ඳරීක්හ කිරීභට දඹදු් ක භවු්යරු ඳරීක්ණ 

ළඩටවනක් ඳඹයි. උඳහංනඹක් භන USB දක්ඵරඹ බහිසතහ යයන දඹදු් ක භවු්යරු  ආය්බ කිරීභට දඳය 

ඔඵ දභභ ඳරීක්ණඹ ධහනඹ යය ්ඵන්ධතහ නළටළු ක යහයයණඹ යශ යුතුඹ. 

USB දක්ඵරඹක් භන දඹදු් ක භවු්යරු බහිසතහ කිරීද් පිඹයඹන් ඳවත දළක්දේ. 

පිඹය 1:  දඹදු් ක භවු්යරු ළයසු් භතදුයහංනඹ ඵහදනන සථහඳනඹ යයන්න 

USB භන ්ඵන්ධ වීභට ඔඵ ඳශමු ළයසු් භතදුයහංනඹ ඵහදනන ඔඵදේ ඳරිනණයදේ  සථහඳනඹ යයනත 

යුතුඹ. ඔඵදේ දභදවයු් ඳද්ධතිඹ වහ ඳවත උඳදදස අනුනභනඹ යයන්න. 

• Mac OS X වහ උඳදදස: http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/mac.html 

• Windows වහ උඳදදස: http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/windows.html 

• GNU/Linux වහ උඳදදස: http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/linux.html  

ළදනත්:  

• ඔඵ දඹදු් ක භවු්යරු භතදුයහංනදේ දඳය සථහඳනඹක් ඹහත් යයන්දන් න් දඹදු් ක භවු්යරු භතදුයහංනඹ 

ඹහත් යයන ආයහයඹ ඵරන්න:http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/updatesetup-software.html. 

• ්ඵන්ධතහ ඳරීක්ණ පිටු දත ඹහදභන් ඔඵදේ ඳරිනණයඹ තුශ භතදුයහංනදේ නතභ අනුහදඹ ධහනඹ 

න්දන්දළයි ඳරීක්හ යශ වළකිඹ: http://appinventor.mit.edu/test. 

 

පිඹය 2: ඔඵදේ දුයයථනඹට MIT AI2 වහඹය දඹදුභ ඵහදනන සථහඳනඹ යයනන්න 

ඔඵදේ උඳහංනදේ QR දක්ත සයෆනයඹ ිසතත යයදනන, වඹය දඹදුභ ගනල් ප්දල් සදටෝර් දතින් ඵහනළනීභට 

QR දක්තඹ සයෆන්  යයන්න (රඳ ටවන 1.14) ඔඵදේ උඳහංනදේ QR දක්ත සයෆනයඹක් සථහඳනඹ යයදනන 

දනොභළති න්, ඔඵට එඹ දනොමිදල් ගුනල් ප්දල් දතින් ඵහනත වළකිඹ. QR Droid Code Scanner එක් 

උදහවයණඹකි  

(https://play.google.com/store/apps/details?id=la.droid.qr&hl=en). 

ිසයල්ඳ දර ඔඵට ඔඵදේ උඳහංනදඹන් ඳවත ඵළඳිඹට ඹහ වළකිඹ; https://play.google.com/store/apps/ 

details?id=edu.mit.appinventor.aicompanion3. 
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රඳ ටවන  1.13 ගනල් ප්දල් සදටෝර් (Google Play SSore) දතින් වහඹය දඹදුභ ඵහනළනීභට කිේආර් (QR) දක්තඹ 

 

ඵහනළනීදභන් ඳසු, ඔඵදේ උඳහංනඹට වහඹය දඹදුභ සථහඳනඹ කිරීභට උඳදදස අනුනභනඹ යයන්න. එිසට එඹ 

දඹදු් ක භවු්යරු බහිසතහ කිරීභ වහ ඔඵදේ දුයයථනදේ දවෝ ටළේරටදේ සථහඳනඹ දනු ඇත. 

ටවන: ඔඵට QR දක්තඹ බහිසත කිරීභට දනොවළකි න්, ගේල් ප්දල් සදටෝර් දත ඹහභට ඔඵදේ 

උඳහංනදේ දේ බ්රේයඹ බහිසතහ යයන්න. සදටෝර් තුශ MIT AI2 වඹය ඇතිදළයි ඵරන්න. ඔඵ 

වහඹය දොඹහනත් ඳසු, වහඹය දඹදුභ වහ සථහඳනඹ යයන්න දඵොත්තභ ක්ලික් යයන්න.  

පිඹය 3: aiStarter දිඹත් යයන්න (Windows ව GNU/Linux ඳභණි) 

එමියුදල්ටයඹක් දවෝ USB දක්ඵරඹක් බහිසතහ කිරීභ වහ aiStarter න් ළඩටවනක් බහිසතහ කිරීභට අලය 

දේ. දභභ ළඩටවන භගින් බ්රේයඹට එමියුදල්ටයඹ දවෝ USB දක්ඵරඹ භන න්ක දේදනයි කිරීභට ඉඩ 

ළරදේ. 

Mac ඳරිනණයඹක් භත, ඔඵ ඔඵදේ ගිණුභට දරොගින් දන ිසට aiStarter සඹංක්රීඹ ආය්බ දනු ඇති අතය 

අදතලයභහන ඳසුබිමින් ධහනඹ දනු ඇත. 

Windows භන, ඔඵදේ දඩසක්දටොප් දතින්, ආය්බ යයන්න දභනු, ිනඹලුභ ළඩටවන්  දවෝ ආය්බය 

දෂෝල්ඩයඹ දතින් aiStarter දත දයටි භං තිදඵනු ඇත. ඔඵට දඹදු් ක භවු්යරු භන එමියුදල්ටයඹ බහිසතහ 

කිරීභට අලය න්, ඔඵට දරොගින් දන ිසට ඔඵදේ ඳරිනණයඹ භත වසතීඹ aiStarter දිඹත් කිරීභට ිනදුදනු 

ඇත. ඔඵට ඔඵදේ දඩසක්දටොප් භත න අයියනඹ (රඳ ටවන 1.15) ක්ලික් කිරීදභන් දවෝ ඔඵදේ ආය්බය 

දභනුදන් aiStarter ආය්බ යශ වළකිඹ. 

 

රඳ ටවන  1.14 ිසන්දඩෝස  )Windows( වහ ඒඅයිසටහටර් (aiSSaaSea) අයියනඹ 

 

Windows බහිසතහ යයමින් aiStarter දිඹත් කිරීභට, අයියනඹ භත දදයක් ක්ලික් යයන්න. ඔඵ හර්ථය 

aiStarter දිඹත් යය ඇත්න්, ඳවත ළක  ව යවුළුක් දළකිඹ වළකි දනු ඇත (රඳ ටවන 1.16): 
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රඳ ටවන  1.15  aiSSaaSea ආය්බය යවුළු 

 

GNU/Linux භත ඔඵට ඳවත දෂෝල්ඩයදඹන් aiStarter වසතීඹ දිඹත් කිරීභට ිනදුදනු ඇත. /usr/ 

google/appinventor/commands-for-Appinventor  

ඔඵට /usr/google/appinventor/commands-forappinventor/aiStarter & ිසධහනඹ භගින් එඹ දිඹත් යශ 

වළකිඹ 

aiStarter ්ඵන්ධ උඳයහය වහ  

http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/aistarter-help.html ඵරන්න.  

පිඹය 4: USB වහ ඔදේ උඳහංනඹ යහනන්න (USB දදෝවයණඹ ක්රිඹහත්භය යයන්න) 

ඔඵදේ ඇන්දරොයි් උඳහංනදේ ඳද්ධති ළයසු් දත දනොස ංර්ධය ිසයල්ඳ දත ඹන්න. ංර්ධය ිසයල්ඳ  

ක්රිඹහත්භය යය USB දදෝවයණඹ ව ඉඩ රහ ඇති ඵ තවවුරු යයනන්න. 

ඇන්දරොයි් 3.2 දවෝ ඳළයණි අනුහද හිත දඵොදවෝ උඳහංනර ඔඵට දභඹ ළයසු් > දඹදු් > ංර්ධනඹ  තුශ 

වමුදේ. 

ඇන්දරොයි් 4.0 ව න ඒහ තුශ දඳයක මිදඹන්භ එඹ ළඟවී ඇත. එඹ රඵහනළනීභට, ඳද්ධති ළයසු් > 

දුයයථනඹ පිළිඵ > භතදුයහංන දතොයතුරු දත දනොස අංයඹ දනොඩ නනන්න ත් යක් තට්ටු යයන්න. 

නළතත් දඳය තියඹට ඳළමිණි ඳසු USB දදෝවයණඹ හිත ංර්ධය ිසයල්ඳඹ  දළකිඹ වළකිඹ. 

 පිඹය 5: ඔඵදේ ඳරිනණයඹ ව උඳහංන ්ඵන්ධ යය, අලය න්දන් න් තයහඳනඹ යයන්න 

USB දක්ඵරඹක් බහිසතහ යය ඔඵදේ ඇන්දරොයි් උඳහංනඹ ඳරිනණයඹට ්ඵන්ධ යයන්න. උඳහංනඹ ිසලහර 

නඵඩහ උඳහංනඹක් දර (භහධය උඳහංනඹක් දර දනො) ්ඵන්ධ න ඵ වහ එඹ ඔඵදේ ඳරිනණයඹ තුශ රයිේ 

එයක් දර භවුන්ට් යය දනොභළති ඵ තවවුරු යයනන්න  ඔඵදේ ඇන්දරොයි් උඳහංනඹ ්ඵන්ධ යයන ිසට 

භවුන්ට් යශ ඹ් රයිේ තිදේ න්  (Mac ඳරිනණයඹක් භත) දොඹනඹ දත දවෝ (Windows ඳරිනණයඹක් භත) 

භදේ ඳරිනණයඹ දත දනොස ඒහ ිසන්ධි යශ යුතුඹ. 

ටවන: ඇන්දරොයි් 4.2.2 දවෝ න අනුහද තුශ, න ඳරිනණඹක් දත ඔඵදේ උඳහංනඹ ්ඵන්ධ යශ ිසට 

“USB දදෝවයණඹට ඉඩ දදන්නද?” ඹන ඳණිවුඩඹ උත්ඳතනඹ දනු ඇත. වරි )OK( ඔඵන්න. දභඹ 



ගුරුරුන් ව ශියයින් වහ අධයහඳක ය දඹදු් ංර්ධන දභර් යට්ටරඹ  25 

ඳරිනණයඹ උඳහංනඹට තයහඳනඹ යයනු රඵන අතය ඳරිනණයඹට ඒ වහ න්ක දේදනඹ කිරීභට ඉඩ රළදේ. 

ඔඵට උඳහංනඹ ්ඵන්ධ කිරීභට අලය ෆභ ඳරිනණයඹක් භතභ දභදේ කිරීභට ිනදුන නමුත් එක් 

ඳරිනණයඹයට යශ යුතු න්දන් එක් යක් ඳභණි. 

පිඹය 6: ්ඵන්ධතහඹ ඳරීක්හ යයන්න 

ඔඵදේ ඳරිනණයඹට උඳහංනඹ වඳුනහනත වළකිද ඹන්න තවවුරු යයනළනීභට http://appinventor.mit.edu/test හි 

්ඵන්ධතහ ඳරීක්ණ පිටු දත ඹන්න. 

දදෝවයණඹ ඳරීක්ණඹ අභත් දේ න් http:// appinventor.mit.edu/explore/ai2/connection-help.html හි 

හභහනය ්ඵන්ධතහ උඳයහය දත දනොස ඔඵදේ ඳරිනණයඹ (Windows දවෝ Mac) වහ USB උඳයහය  

ිසයල්ඳඹ දතෝයහනන්න  ඔඵ ්ඵන්ධතහ නළටළු ිසහ නන්නහ දතක් දඹදු් ක භවු්යරු බහිසතහ කිරීභට ඔඵට 

දනොවළකි දනු ඇත. 
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2. ක්රිඹහයහයය්  
 

ඔඵ දළන් AI2 භත ඇන්දරොයි් දඹදු් ංර්ධනඹට සදහන්. ක්රිඹහයහයය් ව ක ඵන්ධන ළරසු් යය ඇත්දත් 

දඹදු් ංර්ධනඹ වහ AI2 භත රද වළකි මලියභ ංයචයඹන් පිළිඵ ප්රහදඹෝගිය පුහුණුක් ඔඵට 

රඵහදීභටයි. ක්රිඹහයහයය් න්දන් ක්රිඹහයහරීත්ඹන් එයක් දවෝ දදයක් ඇති ඩහ කුඩහ දඹදු් ඹ.  

ක ඵන්ධනඹන් න්දන් එකිදනයට ්ඵන්ධිත ක්රිඹහයහරීත්ඹන් කිහිඳඹක් ඇති ඩහ නවීන දඹදු් ඹ. 

ක ඵන්ධනඹන් වහ උත්ව කිරීභට දඳය ඔඵ ිනඹලුභ ක්රිඹහයහයය් ්පර්ණ යශ යුතුඹ.  

නභන් භන: 

ෆභ ක්රිඹහයහයයභයටභ/ක ඵන්ධනඹයටභ න යහඳතතිඹක් ආය්බ යයන්න. ඒ අන යහඳතතිඹ න් යයන්න. 

භහතතයහ ව ිසසතයඹ ළක  දඹදුද් රක්ණ දනස කිරීභට ක ර්භහඳය දසුදන් තියඹ 1 ක්ලික් යයන්න.  

ඔඵදේ දඹදුද් ඳරිශීරය අත්දළකීභ (UX) දනොඩනළංවීභට පරයඹ දතින් ංයචයඹන් ඇදදනන ිසත් දසුන් 

දක්නඹ දත දවශන්න (රඳ ටවන 2.1). ඔඵ ජී ඳරීක්හ ිසනයහයයණඹ යය ඇත්න්, දළන් ඔඵට 

ඇන්දරොයි් උඳහංනඹ දවෝ එමියුදල්ටයඹ භත ඔඵදේ දඹදුභ වළඩනළන්දන ආයහයඹ දළකිඹ වළකිඹ. 

 

 

රඳ ටවන  2.1 ක ර්භහඳය දසුන තුශ පරයඹ,දසුන් දක්නඹ ව රක්ණ බහිසතහ කිරීභ 

 

ඔඵ දසුන් දක්නඹ තුශ දඹදුද් දඳනුභ ව ආයහයඹ ළරසු් යශ ඳසු, ඔඵ දඹදුද් තර්යනඹ දනොඩනළගිඹ 

යුතුඹ. දභඹ ේදරොක්ස දසුන බහිසතහ යය ිනදු යයනු රළදේ. ේදරොක්ස දසුන දත ඹහභට ේදරොක්ස දඵොත්තභ  

ක්ලික් යයන්න (රඳ ටවන 2.2)  

 

Designer Button (නිර්භාඳක 

යඵොේතභ): නිර්භාඳක ටැඵයට 

යාභට ඕනෑභ ටැඵයකින් ක්ලික් 

කරන්න. 

Palette (ඵලකය): ඔඵයේ සංරචකයන් යසොයායගන 

ඒො ඔඵයේ යයදුභට එක් කිරීභ පිණිස දසුන් 

දක්ෙනය යෙත ඇදයගන එන්න. 

Properties (ලක්ෂණ):සංරචක 

ලැයිස්තුයෙන් සංරචකයක් යතෝරා 

එහි ලක්ෂණ (ෙර්ණය, ප්රභාණය, 

ක්රියාකාරීේෙය) යභහිදී යෙනස් 

කරන්න 

Viewer (දසුන් දක්ෙනය):ඔඵයේ යයදුභ යකයස් යඳයනනු ඇතිදැයි 

ඵැලීභට පලකය යෙතින් සංරචකයන් ඇදයගන එන්න. 



ගුරුරුන් ව ශියයින් වහ අධයහඳක ය දඹදු් ංර්ධන දභර් යට්ටරඹ  27 

 

රඳ ටවන  2.2 ේදරොක්ස දසුන තුශ ේදරොක් දරෝර්ස බහිසතහ කිරීභ 

 

තිශළලි දරෝර්ස දතින් ව ංයචය-ක ලසචිත දරෝර්ස ලින් ඔඵදේ දඹදුභ දනොඩනළගීභට අලය ේදරොක්ස 

දොඹහනන්න. ඔඵදේ තර්යනඹ දනොඩනළගීභට ේදරොක්ස ඇදදනන ිසත්දසුන් දක්නදේ  හිස ඉඩ භතට දවශන්න. 

ේදරොක්ස එකිදනයට ිස දන්දන් න්, ඒහ එකිදනය වළදඳනු ඇත. ේදරොක් එයක් භළකීභට, DEL ඔඵන්න 

නළතදවොත් ේදරොක්ස ඇදදනන ිසත් කුණු ඵඳුනට (Trash Can) දභන්න.  

ඔඵට ක්රිඹහයහයය් වහ අලය ්ඳත් - රඳ, ඕඩිදඹෝ දනොනු ඹනහදිඹ - එක් එක් ක්රිඹහයහයභ/ක ඵන්ධනඹ තුශ 

ඇති ්ඳත් ඵළඳිඹ තුළින් ඵහනත වළකිඹ. ක්රිඹහයහයය් ව ක ඵන්ධන වහ අලය ිනඹලු ්ඳත් 

https://goo.gl/Abz5BX  දතින් රඵහනත වළකිඹ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Built in Drawers (තිළැලි යරෝෙර්):ඔඵයේ යයදුභට 

එක් කිරීභට අෙශ්ය සාභානය ක්රියාකාරීේෙය 

සහා බ්යලොක්ස් යසොයා ඒො බ්යලොක්ස් දසුන 

යෙත ඇදයගන එන්න. 

Blocks Button (බ්යලොක්ස් 

යඵොේතභ): බ්යලොක්ස් 

ටැඵයට යාභට ඕනෑභ 

ටැඵයකින් ක්ලික් කරන්න. 

Viewer (දසුන් දක්ෙනය): සම්ඵන්ධතාෙය සහ 

ක්රියාකාරීේෙය යගොඩ නැංවීභට ඩ්යරෝෙර යෙතින් 

බ්යලොක්ස් බ්යලොක්ස් දසුනට ඇදයගන එන්න. 

Component Specific Drawers 

(සංරචක නිශ්චිත ඩ්යරෝෙර)-

නිශ්චිත සංරචක සහා 

ක්රියාකාරීේෙයට බ්යලොක්ස් 

යසොයායගන බ්යලොක්ස් දසුනට 

ඇදයගන එන්න. 
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ක්රිඹහයහයයභ 1: ඳහඨ ිනට යථනඹට (Loud Mouth) 

 

යහඳතති නභ  

(දඹදු් නභ) 
COL_LoudMouth 

දඹදු් නභ  

(භහතතයහ) 
Loud Mouth 

දඹදු් ිසසතයඹ 

(පිළිඵ තියඹ)  

දභභ දඹදුභ ඳහඨ ිනට යථනඹට ංයචයඹ බහිසතහ යය ඳහඨ දයොටු තුශ 

ඹතුරු ලිඹනඹ යශ ඳහඨ වඬ නනහ කිඹයි. 

         ්ඳත් https://goo.gl/8HdAIJ 

                    තිය රඳ ටවන 

 
 

අදප්ක්ෂිත ඉදනනු් 

ප්රතිපර 

 දභභ ක්රිඹහයහයයභ අහනදේදී ඔඵ උදනන තිබිඹ යුතු දද්:     

• ක ර්භහඳයඹට ංයචයඹන් එක් කිරීභ  

• ේදරොක්ස ංසයහයය බහිසතහ කිරීභ  

• අතුරු මුහුණතට ඳහඨ දයොටුක් ව දඵොත්තභක් එක් කිරීභ  

• දතලය දනොන ඳහඨ ිනට යථනඹට ංයචයඹ බහිසතහ කිරීභ   
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ංයචයඹන් ව 

රක්ණඹන් 
 

 

 

ේදරොක්ස 

 

නභන් භන: 

1. http://ai2.appinventor.mit.edu හි AI2 ගිණුභට දරොගින් දන්න.  

2. න යහඳතතිඹක් ආය්බ කිරිභට න යහඳතතිඹක් ආය්බ යයන්න දඵොත්තභ (රඳ ටවන 2.3) භත ක්ලික් 

යයන්න. 

 

රඳ ටවන  2.3 න AI2 යහඳතතිඹක් ිසතත කිරීභට න යහඳතතිඹ ආය්බ යයන්න දඵොත්තභ ක්ලික් යයන්න 
 

3. ක්රිඹහයහයය් ඳත්රියහ තුශ දී ඇති යහඳතති නභ අන (රඳ ටවන 2.4) යහඳතතිඹ න් යයන්න.  දභහිදී 

යහඳතති නභ නුදේ COL_LoudMouth ඹ. ඔඵ රඵහදදන යහඳතති නභට අක්යහංය ව ඹටි ඉය ඇතුශත් 

දනතහක් ඔඵට යළභති දර යහඳතතිඹ න් යශ වළකිඹ. ඔඵදේ යහඳතති නදභහි ඉඩ (space) ඇතුශත් යශ 

දනොවළකිඹ (එදවත් දඹදු් නභට එඹ බහිසත යශ වළකිඹ). ඔඵදේ න් කිරීද් ්ප්රදහඹ දර CamelCase 

ටවන් කිරීභ අනුනභනඹ කිරීභ ඹවඳත් ළඩටවන් ඳරිචඹකි. එඹ ෆභ න චනඹයභ ආය්බඹට යළපිටල් 

අකුරු බහිසත කිරීද් ක්රභඹයි. CamelCase ටවන් කිරීභ පිළිඵ ළඩි දුය දතොයතුරු https:// 

en.wikipedia.org/wiki/CamelCase දතින් රඵහනත වළකිඹ. 

ඉඟිඹ: ඹභක් ඹතුරු ලිඹනඹ යයන්න 

    

      

ඳහඨඹ: යථහ යයන්න 
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රඳ ටවන  2.4 ක්රිඹහයහයය් ඳත්රියහ තුශ ඳඹහ ඇති යහඳතති නභ බහිසතහ යය ඔඵදේ යහඳතතිඹ න් යයන්න 

 

4. ඔඵ න යහඳතතිඹක් තළනීදභන් ඳසු, ඔඵ AI2 තුශ ක ර්භහඳය දසුනට පිිසදනු ඇත.  

රඳ ටවන 2.5 තුශ දක්හ ඇති දරට යහඳතති නභ දර්ලනඹ දනු ඇත. 

 

රඳ ටවන  2.5 AI2 යහඳතතිඹ තුශ යහඳතති නභ දර්ලනඹ කිරීභ 

 

5. රඳ ටවන 2.6 තුශ දක්හ ඇති දරට ක ර්භහඳය දසුන තුශ හිස දුයයථන තියඹක් දඳදනනු ඇත. තභ 

ඇන්දරොයි් ජංනභ දුයයථන/ටළේරට තියඹ භත ඳරිශීරයයින් දකින දද් දභයින් දඳන්නු් දයදර්. ඔඵදේ 

දඹදුද් දතලයභඹ රක්ණඹන් ඔඵ දභභ හිස තියඹ භත ංර්ධනඹ යයනු ඇත. Wi-Fi තත්ත්ඹ, ංඥහ ව 

ඵළටරි ඵරඹ ව දේරහ ඇන්දරොයි් ජංනභ උඳහංනඹය දභන් තියඹ ඉවශ දඳදනනු ඇත. 

 

රඳ ටවන  2.6 දඹදුද් දතලය රක්ණ ංර්ධනඹ කිරීභ වහ බහිසතහ දයදයන හිස දුයයථන තියඹ 
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6. තය උඳහංනඹ භත ඔඵදේ දඹදුභ වළඩනළන්දන අයුරු ඵරහ නළනීභට දභභ අසථහදේදී ඔඵදේ ජී 

ඳරීක්හ ආය්බ කිරීභ ඩහ ඹවඳත් දේ. 1 දයොටිනන් ඔඵ ජී ඳරීක්හ ළයසීභ ව ආය්බ කිරීභ 

පිළිඵ උනත් ඵළිසන් ඔඵට අලය න්දන් කින් ආයහයඹය ඳරීක්හක්දළයි ්ඵන්ධ යයන්න දභනුදන් 

දතෝයහ නත වළකිඹ (AI වහඹය, එමියුදල්ටයඹ දවෝ USB). ඔඵදේ දුයයථනඹට දවෝ එමියුදල්ටයඹට 

්ඵන්ධ වීදභන් ඳසු, ඔඵදේ උඳහංනඹ භත රඳ ටවන 2.6 තුශ දක්හ ඇති ආයහයදේ හිස දුයයථන 

තියඹක් දඳදනනු ඇත. 

7. රඳ ටවන 2.6 තුශ, දුයයථන තියඹ ඉවළින් “තියඹ 1” දර දඳදනන අයුරු  අධහනඹ දඹොමු යයන්න. 

හභහනයදඹන් දභඹ දඹදු් භහතතයහ දේ. AI2 දේදියහ දඳයක මිදඹන්භ තියඹ 1 භහතතයහ බහිසත යයයි. 

එඹ ක්රිඹහයහයය් හර්තහ භත දක්හ ඇති දඹදු් නභ දරට දනස යයන්න. දභහිදී එඹ Loud Mouth දේ. 

දභඹ කිරීභට, භහතතයහ දර්ලනඹ න අළු ඳළවළ තීරු භත ක්ලික් යය එවහ දකුණු දයශදර් ඇති රක්ණ 

දත නභන් යයන්න. දභහිදී ඔඵ දප්නු (pane) ඉවළින්භ පිළිඵ තියඹ දර වළඳින්දන හිස ඳහඨ 

දයොටුක් දඳදනනු ඇත.  තභ උඳහංනඹ තුශ දඹදුභ සථහඳනඹ න ිසට දවෝ සථහපිත දඹදු් රළයිසතුදේ 

දඹදුභ ඳරීක්හ යයන ිසට ඳරිශීරයඹහට දඳදනන දතොයතුරු න්දන් දභඹයි. දභභ දයොටිනන් ඔඵ ඔඵදේ 

දඹදුභ පිළිඵ අර්ථහන්ිසත ඹභක් ළඳයිඹ යුතුඹ. දභභ දභර් යට්ටරදේ අයමුණු වහ, ක්රිඹහයහයය් 

ඳත්රියහදේ ඇති දඹදු් ිසසතයඹ බහිසතහ යයන්න (රඳ ටවන 2.7) රක්ණ දප්නු ඳවරට අනුචරනඹ යය 

භහතතයහ ඳහඨ දයොටු දොඹහ භහතතයහ තියඹ 1 ිනට Loud Mouth දර දනස යයන්න. ඉන්ඳසු ඔඵට 

දුයයථන තියදේ භහතතයහ, රඳ ටවන 2.8 තුළින් දඳන්හ ඇති ඳරිදි, Loud Mouth දර දනස වී ඇති 

අයුරු දඳදනනු ඇත.    

 

රඳ ටවන  2.7 දඹදුභ පිළිඵ අර්ථහන්ිසත ිසසතයඹක් ඳඹන්න 

 

රඳ ටවන  2.8 දඹදුද් ශීර්ඹ දනස යයන්න 

 

8. දළන් ඔඵ ඔඵදේ ඳශමු දඹදුභ දනොඩනළගීභට සදහන් ඹ. දභඹ කිරීභට, ක්රිඹහයහයය් ඳත්රියහදේ ඇති 

Components and Attributes (ංයචය ව රක්ණ) තුශ දක්හ ඇති ංයචයඹන් තුන ඔඵට බහිසතහ 

කිරීභට ිනදුදනු ඇත. තියදේ ් ඳ පිහිටහ ඇති Palette (පරයඹ) දත නභන් යය රඳ ටවන 2.9 තුශ 

දක්හ ඇති දර ඳශමු ංයචය දදය න, ඳහඨ දයොටු (Text Box)  ව දඵොත්තභ (Button) දොඹහනන්න. 
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රඳ ටවන  2.9 ඳහඨ දයොටු )TexS Uox( ව දඵොත්තභ )UuSSon( ංයචය දොඹහනන්න 

 

9. ඳහඨ දයොටු  (Text Box)  ව දඵොත්තභ  (Button) ඇදදනන ිසත් රඳ ටවන 2.10 තුශ දක්හ ඇති දර 

හිස දුයයථන තියඹ භතට දවශන්න. ඔඵ එළණින්භ දභභ ංයචයඹන් ඔඵදේ ජී ඳරීක්හ යයන 

උඳහංනඹ තුශ දකිනු ඇත. 

 

රඳ ටවන  2.10 ඳහඨ දයොටු )TexS Uox( ව දඵොත්තභ )UuSSon( හිස දුයයථන තියඹ භතට ඇදදනන ඇිසත් දවශන්න 

 

10. දළන්, රඳ ටවන 2.11 තුශ දක්හ ඇති දර පරයඹ (Palette) තුශ ඇති භහධය දරෝයදේ (Media 

drawer) තිදඵන ඳහඨ ිනට යථනඹට (TextTospeech) ංයචයඹ දොඹහනන්න. ඔඵ ඳහඨ දයොටු ව 

දඵොත්තභ ඇදදනන ආ ඳරිදිභ එඹද රැදනන ිසත් දුයයථන තියඹට දවශන්න. දුයයථන තියඹ භත ඳහඨ ිනට 

යථනඹට ංයචයඹ දිස දනොන ඵ රයන්න. එදේ න්දන් දභඹ දතලයභහන දනොන ංයචයඹක් දර 

ර්ගීයයණඹ යය ඇති ක හඹ. දභභ ංයචය ඳරිශීරයඹහට දතලයභහන දනොදේ. ඔවුන් ඳසුබිමින් ඹ් 

යහර්ඹඹක් යයනු රඵයි. දභභ දතලයභහන දනොන ංයචයඹන් දුයයථන තියඹ ඳවශ දතලය ප්රදද්ලදඹන් පිටත, 

රඳ ටවන 2.12 භගින් දක්හ ඇති ඳරිදි තිදඵන අයුරු ඔඵට දළකිඹ වළකිඹ. 
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රඳ ටවන  2.11 ඳහඨ ිනට යථනඹට (TextToSpeech) ංයචයඹ පරයදේ භහධය දරෝයඹ තුශ පිහිටහ ඇත 

 

 

රඳ ටවන  2.12 දුයයථන තියදේ දතලය ප්රදද්ලඹට පිටින් දඳදනන දතලය දනොන ංයචය 

 

11. දළන් තියඹ භත ිනඹලුභ ංයචය තිදඵන ඵළිසන් ඒහදේ රක්ණ, ක්රිඹහයහයය් ඳත්රියහදේ ංයචය ව 

රක්ණ දයොටට අන දනස යශ යුතුඹ.ඳශමු දුයයථන තියඹ භත ඇති ඳහඨ දයොටු ක්ලික් යයන්න. 

දභඹ ංයචයඹ භතු යය දඳන්නු ඇත. ඉන්ඳසු ඔඵ පිඹය 7 තුශ ිනදු යශ ඳරිදි රක්ණ දත නභන් 

යයන්න. ඳවශට අනුචරනඹ යය රක්ණ ඉඟිඹ  (Hint) දොඹහදනන රඳ ටවන 2.13 භගින් දක්හ ඇති 

ඳරිදි, එඹ “ඹභක් ඹතුරු ලිඹනඹ යයන්න...” දර දනස යයන්න. දභභ රක්ණඹ, දඹදුභ තුශ ඳහඨ 
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දයොටු තුශ යශ වළකි දද් පිළිඵ ඳරිශීරයඹහට ඉඟිඹක් රඵහදදනු ඇත. දළන් ඔඵට ඔඵදේ ජී ඳරීක්ණ 

උඳහංනඹ තුශ ඳහඨ දයොටුදේ “ඹභක් ඹතුරු ලිඹනඹ යයන්න...” ඹන චන දළකිඹ වළකිඹ.  ජී ඳරීක්ණ 

උඳහංනදේ ඳහඨ දයොටු ක්ලික් යශ ිසට, දභභ ඳණිවුඩඹ දනොදඳනී ඹනු ඇති අතය අතථය ඹතුරු පුරු භත 

ඳරිශීරයඹහට ඹභක් ඹතුරු ලිඹනඹ කිරීභට ඉඩ ළරදේ. ඉඟිඹ, ඳරිශීරයඹහට ඇති භන දඳන්වීභක් ඳභණක් 

ඵ රයන්න, එඹ ඳහඨ දයොටුදේ අන්තර්නතඹ දනොදේ. දඹදුභ ක්රිඹහ කිරීභට ඳරිශීරයඹහ ඳහඨ දයොටු තුශ 

ඹභක් ඹතුරු ලිඹනඹ යශ යුතුඹ. 

 

රඳ ටවන  2.13 ඳහඨ දයොටු (TexSUox) ංයචයදේ ඉඟි (HinS) රක්ණඹ දනස යයන්න 

 

12. දළන් දුයයථන තියදේ ක ර්භහඳය දසුන භත ඇති දඵොත්තභ  ංයචයදේ රක්ණ දනස කිරීභට එඹ ක්ලික් 

යයන්න.  ඳහඨඹ (Text) දොඹහදනන එඹ “යථහ යයන්න” (Speak) දර දනස යයන්න. දළන් ඔඵට 

දඵොත්ත් මුහුණ භත න ඳහඨඹ “ දඵොත්තභ 1 වහ ඳහඨඹ” දතින් “යථහ යයන්න” දර දනස වී ඇති 

අයුරු දළකිඹ වළකිඹ (රඳ ටවන 2.14). 

 

රඳ ටවන  2.14 දඵොත්තද් ඳහඨ දයොට “යථහ යයන්න ” (Speak ) දර දනස යයන්න 

 

13. ක්රිඹහයහයය් ඳත්රියහ තුශ ඳහඨ ිනට යථනඹට ංයචයදේ කිිනදු දනස කිරීභක් වන් යය දනොභළති 

ඵළිසන් එහි දඳයක මි රක්ණ එදේභ තඵන්න. 

14. සුඵ ඳළතු්! ඔඵ ඔඵදේ ඳශමු දඹදුද් දතලය ළරසුභ දනොඩ නනහ අන්. ඔඵට එඹ ඔඵදේ ජී ඳරීක්ණ 

උඳහංනඹ තුශ දළකිඹ වළකිඹ. දයදේ දතත්, ඔඵ දඹදුභ ක්රිඹහ යයන තර්යනඹ තභත් දනොඩ නනහ නළති 

ක හ යථහ යයන්න දඵොත්තභ ඔඵන ිසට කිිනක් ිනදු දනොදනු ඇත. දභඹ ේදරොක්ස  දසුන බහිසතහ යය ිනදු 

යයනු රළදේ. එවහ දකුණු දයශදර් පිහිටහ ඇති දඵොත්ත් දදය බහිසතහ යය ඔඵට ක ර්භහඳය  ව ේදරොක්ස  

දසුන් අතය භහරු ිසඹ වළකිඹ.( රඳ ටවන  2.15) 
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රඳ ටවන 2.15 ක ර්භහඳය දසුන ව ේදරොක්ස දසුන අතය භහරු වීභට ක ර්භහඳය ව ේදරොක්ස දඵොත්ත් බහිසතහ යයන්න 

 

15. දඹදුභ ක්රිඹහ කිරීභට, ඔඵ ක්රිඹහයහයය් පිටුදේ ේදරොක්ස දයොට ඹටදත් දක්හ ඇති තර්යන දයොටු 

දනොඩනළගිඹ යුතු දේ. දභහිදී දයොටු රඳ ටවන 2.16 තුශ දඳන්හ ඇති ඳරිදි දේ. 

 

රඳ ටවන  2.16  රවු් භවුත් )TexSToSpeech( දඹදුභ වහ න තර්යන දයොටු  

 

16. AI2 ර ඇති තර්යන දයොටු ළඩටවන්යයණඹ තුශ ඉතහභත් ඉවශ භට්ටද් ඒහ දයි. එභගින් 

කිඹදන්දන් අඳදේ භනුය බහහ බහිසතහ යය (ඹහන්ත්රිය බහහක් දනොදේ) දනොඩ නළගිඹ වළකි 

තර්යනඹක් බහිසතහ යය ළඩටවන්යයණඹ කිරීභයි. තර්යන දයොටු බහිසතහ කිරීභට දඳය, දඹදුභ කුභක් යශ 

යුතුදළයි ඹන්නට ඔඵ හයය තළනීද් පුරුද්ද ඇති යයනත යුතුඹ. දඹදුභ කුභක් යයන්දනදළයි ඳරිශීරයදඹකුට 

ඔඵ ිසසතය යයනහ ඹළයි ිනතන්න. දභහිදී ඔඵදේ ඳළවළදිලි කිරීභ දභදේ ිසඹ වළකිඹ: 

ඳරිශීරයඹහ ඳහඨ දයොටුට ඳහඨ කිහිඳඹක් එක් යයනු ඇත. යථහ යයන්න දඵොත්තභ ක්ලික් යශ ිසට 

,ඳරිශීරයඹහ ඇතුළු යශ ඳහඨඹ, දඹදුභ ිසිනන් වඬ නනහ ඳනු ඇත. 

  ඉවත වන් දදඹ පිළිඵ රයහ ඵළලීද්දී ඳහඨ දයොටු තුශට ඳරිශීරයඹහ ිසිනන් දඹොදන ඳහඨඹන් 

්ඵන්ධ දඹදුභ යශ යුතු කිිනක් නළත. දභඹ ඳරිශීරයඹහදේ ඳහරනඹ ඹටදත් ඇති ක්රිඹහකි. දඹදුභ ක්රිඹහ 

යශ යුතු න්දන් යථහ යයන්න දඵොත්තභ එබ ිසටඹ. එිසට දඹදුභ ඳහඨ දයොටුදන් ඳහඨඹ රඵහදනන, එඹ 

යථනඹට වයහ සපීයයඹ තුළින් හදනඹ යශ යුතුඹ. තර්යන දයොටු භගින් අඳ දනොඩනළගිඹ යුතු න්දන් 

දභභ දයොටයි. 

  දළන් අපි දභඹ ංයචය න් භගින් තයභක් ක ලසචිත යයමු. AI2 ෆභ ංයචයඹයටභ දඳයක මි නභට අංයඹක් 

ඳයනු රඵන ඵ රයන්න. ඳශමු ංයචයඹ XX1 දර වළඳින්දනු ඇත. උදහවයණඹක් දර, තියඹ භතට 

ඇදදනන ිසත් දවශන ඳශමු දඵොත්තභ, දඵොත්තභ1 දරත් දදළන්න දඵොත්තභ2 දරත් වළඳින්දනු ඇත. 

ඳශමු ඳහඨ දයොටු ඳහඨදයොටු1 දරත් ඒ අන අදනක්හත් වළඳින්දනු ඇත. තර්යන දයොටු දනොඩනනන 

ිසට ඹ් අරුතක් භතක් යයනළනීභ වහ දභභ ංයචයඹන්දේ න් දනස යශ වළකිඹ. අඳ දභඹ ඳසු එන 

ක්රිඹහයහයයමින් ිනදු යය ඵරමු. දළනට අපි, දඳයක මි ංයචය නහභඹන් බහිසතහ යයමු. 
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 දඹදුභ ඳවත දද් ිනදු යශ යුතුඹ: 

 Button1 ක්ලික් යශ ිසට, TextToSpeech1, TextBox1තුශ න ඳහඨඹ ඳණිවුඩඹ දර කිඹහ වඬ නනහ ඳනු 

ඇත. 

  ඉවත හයයදේ ඹටින් ඉරි ඇඳි නහභ ඳද ව ක්රිඹහඳදරට ිසදලේ අධහනඹක් දඹොමු යයන්න. අඳදේ තර්යන 

දයොටු තුශ අඳ දනොඩනළගිඹ යුතු න්දන් ද්හඹ. 

17. ේදරොක්ස දයොටදේ, ේදරොක්ස දසුදන් දභන් ඇති UuSSon1 දොඹහනන්න. UuSSon1 ංයචයදේ ේදරොක්ස 

දරෝයඹ ිසතත කිරීභට UuSSon1 ක්ලික් යයන්න. When UuSSon1 දොඹහනන්න. do ේදරොක් ක්ලික් 

යයන්න. එඹ, රඳ ටවන 2.17 තුශ දක්හ ඇති ඳරිදි ේදරොක්ස  දසුන තුශ හිස ඉඩට ඇදදනන ිසත් 

දවශන්න. ේදරොක්ස ඹනු දතලය දනොන ංයචයඹක් න ඵත් ඒහ ජී ඳරීක්ණ දුයයථන තියඹ භත 

දනොදඳන්න ඵත් රයන්න. දයදේ දතත්, ්පර්ණ දයොටුක් (blocks)දනොඩනළගීදභන් ඳසු ඔඵට 

ජී ඳරීක්ණ උඳහංනඹ තුශ දභභ ක්රිඹහයහරීත්ඹ බහිසතහ යශ වළකිඹ. 

 

රඳ ටවන  2.17 ේදරොක්ස දයොට තුශ UuSSon1 ක්ලික් යය UuSSon1ඇදදනන ිසත් හිස ඉඩට දවශන්න 

 

18. එදභන්භ, call TexSTospeech1.speak  දොඹහනළනීභට TexSTospeech1 ක්ලික් යයන්න.  රඳ ටවන 2.18 

තුශ දඳන්හ ඇති ඳරිදි එඹ දඵොත්තභ1.ක්ලික් යයන්න  යශ ිසට ේදරොක් තුශ ඇති පුළුක්කුට එඹ ඇදදනන 

ිසත් දවශන්න. ේදරොක්ස දදය එකිදනයට වළදඳන ිසට ඔඵට ක්ලික් ලේදඹක් ඇදනු ඇත.  

 

ටවන: දභදේ එකිදනයට වළදඳන්දන් නළරදඳන ේදරොක්ස ඳභණි. ේදරොක්ස දදය එදේ දනොවළපුදණොත්, 

ඔඵදේ තර්යනදේ ළරැද්දක් ඇත. 
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රඳ ටවන  2.15 එයට ක්ලික් දන ේදරොක්ස දදය ්ඵන්ධ යයන්න 

 

19. අන් ලදඹන් TexSUox1 ක්ලික් යය එඹ TexSUox1.TexS ේදරොක් එය දත දවශන්න, එිසට call 

TexSTospeech1.speak message ේදරොක් එදක් පුලුක්කුට ිස වී රඳ ටවන 2.19 තුශ දක්හ ඇති ඳරිදි 

එකිදනයට වළදඳනු ඇත. 

 

රඳ ටවන  2.19 ඔඵදේ දඹදුද් තර්යනඹ ළදීභ පිණි ේදරොක්ස තුනභ ්ඵන්ධ යයන්න 

 

20. සුඵ ඳළතු්! ඔඵ කිිනදු ළඩටවන්යයණඹක් යහිත ඔඵදේ ඳශමු ඇන්දරොයි් දඹදුභ දනොඩ නනහ අන්. 

ඔඵට දළන් ඔඵදේ ජී ඳරීක්ණ උඳහංනඹ භත දඹදුභ ඳරීක්හ යශ වළකිඹ. “ආයුදඵෝන්. භහ භදේ ඳශමු 

ඇන්දරොයි් දඹදුභ හදහ අන්” ඹන්න ඳහඨ දයොටුදේ ඹතුරු ලිඹනඹ යය කුභක් න්දන්දළයි ඵළලීභට යථහ 

යයන්න දඵොත්තභ ඔඵන්න. 
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ක්රිඹහයහයයභ 2: ඇක්දරදයොමීටර් ංදේදයඹ (Stop Shaking Me) 

 

යහඳතති නභ 

(දඹදු් නභ) 
COL_StopShakingMe 

දඹදු් නභ  

(භහතතයහ) 
Stop Shaking Me 

දඹදු් ිසසතයඹ 

(පිළිඵ තියඹ)  

දභභ දඹදුභ දුයයථනඹ චරනඹ න්දන්ද දවෝ දරන්දන්ද ඹන්න 

ඳරීක්හ කිරීභට ඇක්දරදයොමීටර් ංදේදයඹ බහිසතහ යයයි. ඔඵ 

දුයයථනඹ දොරන ිසට එඹ ඔඵට දරවීභ නතන දභන් ඳනු 

ඇත. 

               ්ඳත්  

     https://goo.gl/85u95x 

අදප්ක්ෂිත 

ඉදනනු් ප්රතිපර 
දභභ ක්රිඹහයහයයභ අහනදේදී ඔඵ උදනන තිබිඹ යුතු දද්:   

• දුයයථන චරනඹ වඳුනහනළනීභට ඇක්දරදයොමීටර් ංදේදයඹ බහිසත   

කිරීභ  

       

ංයචයඹන් ව 
රක්ණඹන්  

• අභිසයහභඹ: 1000 

 

• අන්තයහරඹ: 2.0 

 

ේදරොක්ස 
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නභන් භන: 

1. ඳහඨඹ යථනඹට වයන ඔඵදේ ඳශමු ඇන්දරොයි් දඹදුභ ංර්ධනඹ යය අන් ඔඵ දදන දඹදුභ ෆදීභට 

දනොඉිනලිභත් ිනටිනහ ඇත. දභභ දඹදුභ එහි ක්රිඹහයහරීත්දඹන් ව ළයසීදභන් Loud Mouth 

දඹදුදභන් එතය් දනස දනොදේ. දයදේ දතත්, දළකිඹ වළකි එක් දනසයභක් න් දභභ දඹදුද් කිිනදු 

දතලය ංයචයඹක් දනොවීභයි- එන්, ිනඹලුභ ංයචය දතලයභහන දනොන ංයචය දේ. එඵළිසන්, ඳරිශීරයඹහ 

දකිනුදේ තභ ඇන්දරොයි් උඳහංනඹ භත හිස සුදු තියඹක් ඳභණි. දඹදුභයට ඹ් ආයහයඹය දතලයභඹ 

ංයචයඹක් අලය ඵ ඔඵට ිනදතනු ඇත. දයදේ දතත්, දඹදු් ක ර්භහණදේ නතන ංයල්ඳඹන්, දඳනීභ 

දභන්භ ඔඵදේ අදනකුත් ංදේදනඹන් දතද අධහනඹ දඹොමු යයයි.  උදහවයණඹක් දර, ක්රීඩහන්රදී 

ඳරිශීරය අත්දළකීද් (UX) රය ව සඳර්ලය ංයචයඹන් ්ඵන්ධද අධහනඹක් දඹොමු යයනු රළදේ. 

දභඹ, ඹ් ආයහයඹය ආඵහධ තත්ත්ඹන් ඳතින ජංනභ උඳහංන ඳරිශීරයයින් දයදයහි ිසදලේ අධහනඹක් 

දඹදීභය ප්රතිපරඹකි. ංර්ධයදඹකු දර ඔඵ, ඔඵදේ දඹදුභ වළකි තය් ඳරිශීරයයින් ප්රහභහණඹක් දත 

ශඟහ කිරීභට න ඵරහනත යුතුදේ.   

2. දළන් ඔඵට පරයඹ දතින් ංයචයඹන් ක ලසචඹ යයනළනීද් ක්රිඹහලිඹ පිළිඵ අදඵෝධඹක් ඇත. 

පරයදේ ංදේදය දරෝයඹ තුශ ඇති ඇක්දරදයොමීටර් ංදේදයඹ ංයචයඹ, දුයයථන තියඹ භතට 

ඇදදනන ිසත් දවශන්න.  දඳය ක්රිඹහයහයයභ වයවහ ඳහඨිනටයථනඹට ංයචයඹ දොඹහනත යුතු සථහනඹ ඔඵ 

දළනටභත් දනී. 

3. ඇක්දරදයොමීටර් ංදේදයදේ අභිසයහභඹ රක්ණඹ 1000 දත දනස යයන්න. AI2 හි යහරඹ 

්ඵන්ධ රක්ණඹන් යනු රඵන්දන් තත්ඳයදඹන් දහදවන්ඳංගුකික  - එක හ ඔඵ එඹ 1000 දර 

දනස යශ ිසට ඇක්දරදයොමීටර් ංදේදයඹ, ෆභ තත්ඳයඹයභ දුයයථනදේ චරනඹ ඳරීක්හ යයයි.   

4. ඇක්දරදයොමීටර් ංදේදයදේ අන්තයහරඹ ංයචයඹ 2.0 දත දනස යයන්න. ඔඵට 0 ිනට 2 දක්හ 

අනඹක් ළයිනඹ වළකිඹ. අඩු අනඹන් වදේ අඩු අන්තයහරඹක් රඵහදදන අතය ඉවශ අනඹන් ඉවශ 

අන්තයහරඹන් රඵහදද්.  පරයඹ තුශ එක් එක් ංයචයඹන් අර ඇති ප්රහලසනහර්ථ රකුණ (?) භතට යර්යඹ 

රැදනන ඹහදභන් එක් එක් ංයචයඹ ව ඒහදේ රක්ණ පිළිඵ උනත වළකි ඵ රයන්න. උත්ඳතනඹක් 

භගින්, ංයචයඹ යයන දද් පිළිඵ ඔඵට ඳනහ ඳභණක් දනො ඔඵට ළයිනඹ වළකි ිනඹලු 

රක්ණඹන්දේ ප්රහදඹෝජනත් ිසසතය හිත AI2  දේ අඩිසඹ දත ඵළඳිඹක්ද රඵහදදයි. 

 

රඳ ටවන  2.20ඳහඨ ිනට යථනඹට (TexSToSpeech) ංයචයඹ වහ තත් දතොයතුරු උත්ඳතනඹ 

 

5. යර ඉංග්රීින බහහ බහිසතහ යයමින් දඹදුභය ක්රිඹහයහරීත්ඹ ඳළවළදිලි කිරීභ ඉතහ ළදනත් දේ. දනොඩ නනන 

තර්යන දයොටු ළඩටවන්යයණභඹ දර ප්රඵර වීභට දභඹ උඳයහය දේ. අපි දභභ දඹදුද් ක්රිඹහයහරීත්ඹ 

ඳරිශීරයදඹකුට ිසසතය කිරීභට උත්ව යයමු. 



40                    ගුරුරුන් ව ශියයින් වහ අධයහඳක ය දඹදු් ංර්ධන දභර් යට්ටරඹ 

ඔඵ දුයයථනඹ දොරන ිසට එඹ ඔඵට යථහ යය දරවීභ නතන දභන් ඳනු ඇත. 

දළන් අපි එඹ ඩහත් තර්යහනුකර ආයහයඹයට දභමු: 

When AcceloaomeSeaSensoa1.Shaking do XYZ 

ටවන: දඵොදවෝ ළඩටවන්යයණ බහහන් තිත් දභදවයු්යරු බහිසතහ යයයි. එහිදී නළතු් චන දර 

රයන “is” ව “are” ළක  චන, තිතකින් දන් යය ඹන්ත්රරට ඩහත් මීඳ ආයතතිඹක් භගින් ආදද්ල දයි. 

ළඩි දුයටත් ඳළසුදවොත්, do ඹනු කුභන ක්රිඹහය ප්රතිපරඹක් දර නන්දන්ද ඹන්න දඳන්වීද් ඩහත් ක ඹත 

ආයහයඹයි.  උදහවයණඹක් දර “භට කුගික  ව ිසට ආවහය නක මි” (“I eat when I‟m hungry”) ඹන්න “When 

I‟m Hungry do Eat” දර ලිවීදභන් ඩහත් ක ළයදි දේ. 

දභභ දඹදුභ ්ඵන්ධ ඵළලීද්දී XYZ ඹනුදන් වළඳින්දන්දන් “භහ දරවීභ නත්න්න‟ ඹන චන වඬ 

නනහ ඳන්න” (“Speak out the words „Stop shaking me‟”) ඹන්නඹ. එඵළිසන්, තර්යනඹ ඳවත ඳරිදි ලිිසඹ 

වළකිඹ: 

When AcceloaomeSeaSensoa1.Shaking do (Speak out the words “Stop shaking me”) දභඹ රඳ 

ටවන 2.21 තුශ දක්හ ඇති ඳරිදි ක්රිඹහයහයය් ඳත්රියහදේ ේදරොක් දත ඳරිර්තනඹ දේ. 

 

රඳ ටවන  2.21 සදටොප් දලේකිං මී (SSop Shaking Me) දඹදුභ වහ න තර්යන දයොටු 

 

දභභ දඹදුභ දඵොදවෝ දයින් Loud Mouth දඹදුභට භහන න ඵළිසන් ඔඵට [when  

AcceloaomeSeasensoa1.shaking] ේදරොක් එය ව [call TexSTospeech1.speak] ේදරොක්ස එයරස යශ වළකිඹ. 

එයභ දන න්දන් ඔඵ ඳහඨ දයොටුක් තුළින් කිඹදන ඳරිශීරය ආදහනඹ, දනස දනොදන ඳහඨඹකින් 

ආදද්ල කිරීභ ඳභණි. දභඹ ිනදු කිරීභට ඔඵ පර් ක ලසචිත ේදරොක්ස න තිශළලි ේදරොක්ස දතින් ේදරොක්ස බහිසතහ 

යශ යුතුඹ. ඳහඨඹ භත ක්ලික් යය ඳශමු ේදරොක් එය දතෝයන්න, එඹ හිස ඳහඨ ේදරොක් එයකි. ඉන්ඳසු එඹ 

රඳටවන 2.22 තුශ දක්හ ඇති දර [call TexSTospeech1.speak] ේදරොක් එය භන ්ඵන්ධ යයන්න. 

 

රඳ ටවන  2.22 හිස ඳහඨ දයොටුක් බහිසතහ කිරීභ 
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6. දළන් ඔඵ දභභ හිස ඳහඨ  ේදරොක් එයට ඹ් ඳහඨඹක් එක් යශ යුතුඹ. හිස දයොටු භළදින් ක්ලික් යය ඒ භත 

“Stop shaking me” ඹන්න ඹතුරු ලිඹනඹ යයන්න. 

7. සුඵ ඳළතු්! ඔඵ ඔඵදේ දදන දඹදුභද අන් යය ඇත. දුයයථනඹ දොරහ කුභක් දේදළයි ඵරන්න ඔඵට 

TexSTospeech ංයචයදේ PiSch පිරිමි ිනට නළවළණු යටවඬක් දක්හ දනස යශ වළකිඹ. ඔඵදේ ජී 

ඳරීක්හ වහ ඇන්දරොයි් උඳහංනඹක් බහිසතහ යයන ඵට අදප්ක්හ යයමි, භන්ද ඹත් එමියුදල්ටයඹක් 

දරවීභ යශ දනොවළක්යක් න ඵළිසක . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42                    ගුරුරුන් ව ශියයින් වහ අධයහඳක ය දඹදු් ංර්ධන දභර් යට්ටරඹ 

ක්රිඹහයහයයභ 3:යථන වළඳිනු්යරු (Dictation) 

 

යහඳතති නභ 

(දඹදු් නභ) 
COL_Dictation 

දඹදු් නභ  

(භහතතයහ) 
Dictation 

දඹදු් ිසසතයඹ 

(පිළිඵ තියඹ)  

දභභ දඹදුභ ඔඵදනන් කිඹන ිසට ලිවීභ නළනීභට යථන වළඳිනු්යරු 

(Speechrecognizer) ංයචයඹ බහිසතහ යයයි. 

            ්ඳත් https://goo.gl/XYCiqM 

                     තිය රඳ ටවන 
  

 

  

             

                          

අදප්ක්ෂිත 

ඉදනනු් 

ප්රතිපර  

  දභභ ක්රිඹහයහයයභ අහනදේදී ඔඵ උදනන තිබිඹ යුතු දද්:  

• යථනදේ ිනට ඳහඨ දත SpeechToText ංයචයඹ බහිසතහ කිරීභ  

• දඵොත්තභයට රඳ ටවනක් දඹොදහ නළනීභ  

• උ, ඳශර ව දඳශනළන්නු් රක්ණ දනස කිරීභ  

• Join බහිසතහ යය ඳහඨ දඳශ එකිදනයට ඵළඳීභ 
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ංයචයඹන් ව 

රක්ණඹන් 

 
 

ේදරොක්ස 

 

 
 

 

නභන් භන: 

1. Loud Mouth දඹදුභ තුශ ඔඵ scaeen1 හි භහතතයහ දනස යයන ආයහයඹ ඉදනන නනු රළබීඹ. දයදේ 

දතත්, ංයචය නභ screen1 දරභ ඳතී. 1,2,3 ... දර න් කිරීභ ක හ දළන් ඔඵ ිනතිඹ වළකියි එයභ 

දඹදුභය තිය කිහිඳඹක් ඳළතිඹ වළකිදළයි ඹන්න. ඔේ, එක් දඹදුභය තිය කිහිඳඹක් තිබිඹ වළකියි. එදවත් එඹ 

ද් දභර් යට්ටරඹ තුශට අදහශ දනොදේ.  එක් තියඹක් ඳභණක් බහිසතදඹන් ඔඵට ඉතහ ප්රඵර දඹදු් 

ංර්ධනඹ යශ වළකියි - ක ඵන්ධන ආය්බ යශ ඳසු ඔඵට දභඹ ඳළවළදිලි නු ඇත. 

•AlignHorizontal: භධයඹ 

   

•ඳහඨඹ:  

•රඳ ටවන:microphone73.png 

 

•ඉඟිඹ: ඔඵදේ කිඹන ිසට ලිවීභ දභහි දිසදනු ඇත... 

 •ඳශර: fill parent 

  •උ: fill parent 
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ඔඵ scaeen1 තුශ AbouSscaeen ව TiSle රක්ණ දනස යශ ඳරිදිභ, AlignHoaizonSal රක්ණඹ 

භධයඹ )CenSea )දත යන්න. එභගින් තියඹ භත ිනඹලු ංයචයඹන් තියස දර තියදේ භධයඹට 

දඳශනළන්දනු ඇත. Loud Mouth දඹදුද් ංයචයඹන් දඳයක මිදඹන්භ ් ඳට දඳශනළන්නු් වී 

තිබිණි. ඳවශට දවශන දඳශනළන්නු් දභනු ඔඵට භ, දකුණ ව භධයඹ ඹන ිසයල්ඳ රඵහදදයි. 

AlignVeaSical වහ න රක්ණඹන් නුදේ ඉවශ, භධයඹ  ව ඳවශයි. 

2. ඔඵ UuSSon ංයචයඹය ඳහඨඹ දනස යයන ආයහයඹ ඉදනන නන්නහ රදී. දළන් ඔඵ රඳ ටවන      ( 

image) රක්ණඹ දනස යයන අයුරු ඉදනන නනු ඇත. එඹ ඔඵදේ ිනඹලුභ ඉදිරි දඹදු් වහ බහිසතහ 

දයදයනු ඇත. Image රක්ණඹ .jpeg දවෝ .png රඳ දනොනුක් දඵොත්තභය ඳසුබිභ දර යයි. දභහිදී 

බහිසතහ යයනුදේ ්ඳත් යට්ටරඹ (ක්රිඹහයහයය් ඳත්රදේ ්ඳත් දයොට ඵරන්න) තුශ අඩංගු 

microphone73.png දනොනුයි. ඔඵ ්ඳත් යට්ටරඹ ඵහනත් ිසට, එඹ ඳවසු සථහනඹයට සුරැකු් යයනන්න. 

රඳ ටවන 2.23 තුශ දඳන්හ දී ඇති ඳරිදි AI2 දත රඳ ටවනක් උඩුනත කිරීභට UuSSon1 හි image 

රක්ණඹ බහිසතහ යයන්න. 

 

රඳ ටවන  2.23 ්ඳත් යට්ටරඹ දතින් රඳ ටවනක් උඩුනත යයන්න 

 

3. UuSSon1 දළන් භයික්රදෂෝනඹය රඳ ටවනක් දර්ලනඹ යයනු ඇත. දයදේ දතත්, භධයදඹහි “Button1 

වහ ඳහඨඹ” දිසදේ. දභඹ ඉත් කිරිභට ඳහඨ රක්ණඹ හිස තඵන්න. 

4. ඔඵට පරයඹහි )PaleSSe(  ( භහධය දරෝයඹ )Media daawea( තුශ speechaecognizea ංයචයඹ දළකිඹ 

වළකිඹ. දභඹ සහධීන තර්යන දයොටු දදයකින් භන්ිසත දඹදුභකි. ඳවත ඳරිදි ඳශමු තර්යන දයොටු 

දනොඩනනන්න (රඳ ටවන 2.24) 

UuSSon1.Click ිසට ඳරිශීරයඹහ යථහ කිරීභ නත්න දතක් යථහ ග්රවණඹ යයනන්න. 

 

රඳ ටවන  2.16 ඳරිශීරයඹහදේ යථනඹ ග්රවණඹ යයනන්නහ ඳශමු තර්යන දයොටු 

 

5. දභඹ කිඹන ිසට ලිඹන දඹදුභක් ඵළිසන්, දල්ය් දයදනකු යයන්නහක් දභන් දීර්ඝ හයයදඹන් හයයඹ 

දඹදුභ ඳටිනත යශ යුතුඹ. එඵළිසන් දඹදුභ දතට ඳන ඕනෆභ හයයඹක් දඳය හයයඹට ්ඵන්ධ යශ 

යුතුඹ. එඵළිසන් තර්යනඹ නුදේ: 



ගුරුරුන් ව ශියයින් වහ අධයහඳක ය දඹදු් ංර්ධන දභර් යට්ටරඹ  45 

ඳරිශීරයඹහ යථහ කිරීභ නළළත්ව ිසට න ඳහඨඹ ඳතින ඳහඨඹට ්ඵන්ධ යයන්න. 

 දභඹ ිනදු යයනුදේ 2.25 රඳ ටවන තුශ දඳන්හ ඇති ේදරොක්ස බහිසතහ යයමික . 

 

 

රඳ ටවන  2.175 ඳරිශීරයඹහ යථහ කිරීභ නළළත්ව ිසට න ඳහඨඹ ඳතින ඳහඨඹට ්ඵන්ධ යයන්න. 

 

6. ඔඵට දභහිදී අලුත් දෆ දදයක් දකිනු ඇත. ඳශමුළන්න න්දන් තිශළලි ේදරොක්ස හි (UuilS-in blocks(, ඳහඨ 

දරෝයඹ (TexS daawea( තුශ ඇති  join ේදරොක් එය තුශ පුළුක්කු ංඛ්යහ ළඩි කිරීභයි. ක ල් චතුයරඹ භත 

ක්ලික් යයන්න. දභඹ ඔඵට රඳ ටවන 2.26 තුශ දක්හ ඇති දර ඔඵට අලය තය් පුළුක්කු ප්රහභහණඹක් 

එක් කිරීභට දවෝ භළකීභට ඉඩ රනු ඇත. පුළුක්කුක් එක් කිරීභට ේදරොක් එයක් ඇදදනන ිසත් 

්ඵන්ධය දයොටු භතට දවශන්න. පුළුක්කුක් ඉත් කිරීභට එයක් දතෝයහ DEL ඔඵන්න. 

 

රඳ ටවන  2.186 ්ඵන්ධ කිරීද් දයොටු තුශ පුලුක්කු එක් කිරීභ වහ භළකීභ 

 

7. දදළන්න නුදේ [when SpeechRecognizea.AfSeaGeSSingTexS do] දයොටුදන් [geS aesulS] දයොටු 

රඵහනළනීභයි.  ඔඵදේ යර්යඹ [when SpeechRecognizea.AfSeaGeSSingTexS do] දයොටුදේ aesulS 

ඳයහමිතිඹ භත තඵන්න (එදවත් ක්ලික් දනොයයන්න). දභහිදී රඳ ටවන 2.27 තුශ දක්හ ඇති ඳරිදි 

උත්ඳතනඹක් ජක ත දනු ඇත. දයොටු ඇදදනන ිසත් එඹ බහිසතහ යයන්න. දභභ දයොටු 

ඳරිශීරයඹහ ිසිනන් යථහ යයන ඳහඨ තඵහනනී.ප්රතිපර ඳයහමිතිඹ ඹනු [speechaecognizea.AfSeageSSingTexS] 

දයොටුදේ පිළිනභන අනඹයි. තක  දයොටුය පිළිනභන අනඹන් කිහිඳඹක් තිබිඹ වළකිඹ. 
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රඳ ටවන  2.197 ඳහඨ දයොටු රඵහ නළනීදභන් ඳසු යථන වඳුනනඹ තුශ ප්රතිපරඹ රඵහ නළනීභ 

 

8. සුඵ ඳළතු්! එඹ දඹදු් අංය 3 ඹ. එඹ ඔඵදේ ජී ඳරීක්ණ උඳහංනඹ තුශ ධහනඹ යය ඵරන්න. ඔඵ 

ඔඵදේ යථහ ිනදු යයන ිසට දඹදුභ එඹ ඳහඨඹට වයන අතය එඹ ඔඵට යළභති ඳරිදි ඊද්ල් දවෝ ඳහඨ 

ඳණිවුඩ දර ඹළිසඹ වළකිඹ. ඔඵ එමියුදල්ටයඹක් බහිසතහ යයන්දන් න්,ඔඵදේ ඳරිනණයඹට 

භයික්රදෂෝනඹක් ්ඵන්ධ යය ඇති ඵ තවවුරු යයනන්න. 

්ඳත් තුශ: 

“microphone73” by Sebastien Gabriel http://sebastien-gabriel.com from www.flaticon. com is 

licensed under Creative Commons BY 3.0 http://creativecommons.org/licenses/ by/3.0. 

 

ක්රිඹහයහයයභ 4:යළන්ඹ (Join the Dots) 

 

යහඳතති නභ 

(දඹදු් නභ) 
 

COL_JoinTheDots 

 

 

 

දඹදු් නභ  

(භහතතයහ) 
Join The Dots 

 

 

 

දඹදු් ිසසතයඹ 

(පිළිඵ තියඹ)  
දභභ දඹදුභ යළන් ංයචයඹක් භත තිත් ඹහ කිරීදභන් පින්තයඹක් 

ඇඳීභට ඉඩ රඵහදදයි. 

 

 

             ්ඳත් https://goo.gl/JQMOLo 

 

 

 

https://goo.gl/JQMOLo
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                   තිය රඳ ටවන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අදප්ක්ෂිත 

ඉදනනු් ප්රතිපර    දභභ ක්රිඹහයහයයභ අහනදේදී ඔඵ උදනන තිබිඹ යුතු දද්:  

• යළන්ඹ ංයචයඹ බහිසතහ කිරීභ  

• යළන්ස ඳසුබි් රඳ ටවන ළයසීභ  

• තියඹ භත ඇඟිල්රක් ඇදදනන ඹහභ වඳුනහනළනීභ 

ංයචයඹන් ව 

රක්ණඹන් 

 

 

 

•ඳසුබි් රඳ : pattern.png 

 

 

• ඳශර: fill parent 

   
•උ: fill parent 

 

 

යතු 

•ඳහඨඹ: හිස 

  

•ර්ණඹ:  
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ේදරොක්ස 

 
නභන් භන: 

1. පරයදඹහි (PaleSSe) ඇඳීද් ව ජීිසයයණ දරෝයඹ (Daawing and AnimaSion daawea) ඹටදත් 

වමුදන යළන් (Canvas( ංයචයඹ, ජංනභ දඹදු් ්ඵන්ධ ළදනත් ංයචයඹකි. දඹදුභය 

ක ර්භහණහත්භය ඵ, ක්රීඩහද ඇතුළු, වළකිඹහ ඇති යයන්දන් දභභ ංයචයඹයි. දඵොදවෝ ක්දේත්රඹන් තුශ 

අධයහඳනඹ ක්රීඩහයයණඹ වීභ භන යළන් ංයචයඹ ප්රගුණ කිරීදභන් ඔඵට නතභ ප්රණතහ වහ 

දඹදු් දනොඩනළගිඹ වළකි දනු ඇත. 

2. යළන්දේ රක්ණඹන් රයහ ඵරන ිසට, එඹ උඳහංන තියඹ පුයහ ිසහිදුවීදභන් ක්රීඩහ පර්ණ තියඹ භතට 

දනන ආ වළකිඹ. දභඹ රඵහනළනීභට, ඔඵ රක්ණර උ ව ඳශර , fill paaenS දර ළයිනඹ යුතුඹ.  

අදනකුත් ළයසු් සඹංක්රීඹ (AuSomaSic) න අතය ඔඵ පික්ල් නණන ක ලසචිත දළක්ව ඳසු උඳහංනඹ 

ිසිනන් එහි භහනඹන් දවෝ නළරපු් ළයසු් (CusSom seSSing) තීයණඹ යයනු ඇත. ිසිසධ ඳරිභහණඹන්දේ 

උඳහංන නණනහය ඔඵදේ දඹදුභ බහිසතහ කිරීභට ඔඵට අලය ක හ නළරපු් ළයසු් එය වහ භහන 

බහිසතහ යශ යුතුඹ.   Fill parent ළයසුභ, ිසිසධ ඳරිභහණඹන් දනොරයහ ඕනෆභ තියඹයට ඔඵදේ 

ංයචයඹ නළරදඳන දරට යයි. 

3. යළන්ඹ )Canvas(  වහ ඳසුබි් රඳ ටවනක් )Uackgaoundimage ) උඩුනත කිරීභ දඵොත්තභයට  

(Button)රඳ ටවනක්  (Image)උඩුනත කිරීභ වහ භහනඹ. ඔඵ යළන්ඹ භත අඳින දර්ඛ්හර ර්ණඹ 

නුදේ PainSColoa හි ර්ණඹයි. “?” ක්ලික් කිරීදභන් ඔඵට තත් දතොයතුරු රඵහනත වළකිඹ. 

4. කිඹන ිසට ලිවීභ දඹදුභ තුළින්, පිළිනභන අනඹක් ඇති දයොටුකින් ප්රතිපර නන්නහ ආයහයඹ ඔඵ ඉදනන 

නන්නහ රදී. දභඹ දනස දනොදේ. ක්ලික් දනොකිරීභට න ඵරහනන්න.  

5. ේදරොක් එය  ්පර්ණ යය ඔඵදේ දඹදුභ ඳරීක්හ යයන්න.  
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ක්රිඹහයහයයභ 5:දඵෝරඹ ව ඉද්ජ්සප් යයිට් (Move the Ball) 

 

යහඳතති නභ 

 (දඹදු් නභ) 
COL_MoveTheBall 

 

 

 

දඹදු් නභ  

(භහතතයහ) 
Move The Ball 

 

 

 

දඹදු් ිසසතයඹ 

(පිළිඵ තියඹ)  
දභභ දඹදුභ දනොල්ෂස ක්රීඩහක් භහයතත කිරීභට දඵෝරඹක් ව ImageSprite 

බහිසත යයයි. දඵෝරඹ ිනදුය දතට එල්ර යශ යුතුඹ. දඵෝරඹ  

ිනදුයට ළදුණදවොත් දඹදුභ “හිට්” දර ඳනු ඇත. 

 

           ්ඳත් https://goo.gl/cfnhh1 

 

 

 

                  තිය රඳ ටවන  

                     අදප්ක්ෂිත                                                                                     
 ඉදනනු්                                                               

ප්රතිපර 

දභභ ක්රිඹහයහයයභ අහනදේදී ඔඵ උදනන තිබිඹ යුතු දද්: 
• දඵෝල් ංයචයඹ බහිසතහ කිරීභ  

• ImageSprite බහිසතහ කිරීභ 

• Screen.Initialize බහිසතහ යය දඹදු් ආය්බයඹ භත රක්ණ ළයසී් 

• ක්රිඹහ ඳටිඳහටිඹක් තනහ ක්රිඹහත්භය කිරීභ 

• අවඹු අංය උත්ඳහදනඹ  

 

https://goo.gl/cfnhh1
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ංයචයඹන් ව 

රක්ණඹන් 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•තිය දිලහනතිඹ: ිනයස   

•ඳසුබි් ර්ණඹ: දයොශ 

•ඳශර: fill parent  

•උ: fill parent 

•ර්ණඹ: යතු 

•අයඹ: 7 

•පින්තයඹ:golf25.png 

•මරහරඹ: sv-hit.ogg 
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ේදරොක්ස 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නභන් භන: 

1. තියඹ ංයචයදේ , තිය දිලහනතිඹ (scaeenoaienSaSion) රක්ණඹ, උඳහංන තියඹ භත දඹදුද් දිලහනතිඹ 

තීයණඹ යයයි. හභහනයදඹන් එඹ ක ලසචිත යය දනොභළති  ( unspecified) තත්දේ තඵන අතය එභගින් 

තියදේ ළයසු්රට අන දඹදුභ තියඹ භත දර්ලනඹ න ආයහයඹ උඳහංනඹට තීයණඹ යශ වළකිඹ. 

ංදේදයඹ (sensoa) රක්ණඹ උඳහංනදේ ංදේදය දිලහනතිඹ භත ඳදන් දිලහනතිඹ දනස කිරීභට 

දඹදුභට උඳදදස දදයි. ඳරිශීරයඹහ (usea) රක්ණඹ, දඹදුද් දිලහනතිඹ දත්රීභට ඳරිශීරයඹහට ඉඩ රයි. 

ඔඵට දඹදුද් දිලහනතිඹ අගුළු දළමීභට අලය න්, උඳහංනදේ දිලහනතිඹ දනොරයහ එක් දිලහනතිඹය රැඳී 

ිනටින දරට දඹදුභට උඳදදස දීභ වහ ිනයස  (PoaSaaiS) ව තියස  (Landscape) රක්ණඹන් බහිසතහ 

යශ වළකිඹ. දභහිදී ඔඵ PoaSaaiS දතෝයනු රඵයි. 
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2. AI2 දේදියහ භත ඕනෆභ ජීිසයයණඹක් දවෝ ක්රීඩහක් දනොඩනළගීභට බහිසතහ යයන මලිය ංයචයඹන් 

න්දන් දඵෝරඹ (Uall( ව ඉද්ජ්සප් යයිට් )imagespaiSe( ඹන ංයචයඹන් ඹ. ඒහ පරයදඹහි )PaleSSe(  

ඇඳීද් ව ජීිසයයණ දරෝයඹ )Daawing and AnimaSion daawea( තුශ පිහිටහ ඇත. දඵෝරදේ අයඹ 

)aadius( ව ර්ණඹ )PainSColoa( දඹදුභට නළරදඳන දර දනස යයන්න. ImagespaiSe1 හි පින්තයඹ 

(PicSuae), golf25.png දර යන්න (්ඳත් යට්ටරඹ තුශ). 

3. පරයදඹහි )PaleSSe( භහධය දරෝයඹ )Media daawea( තුශ ඇති ප්දල්ඹයඹ (Playea) ංයචයඹ, ංගීතඹ , 

ිසඳය් ලේද ළක  ලේද ඳසුරු ප්රතිහදනඹ කිරීභට බහිසතහ දයදර්. ඩහ දයටි ලේද ඳසුරු වහ ඔඵට ලේදඹ 

(sound) ංයචයඹද බහිසතහ යශ වළකිඹ. දයදේ දතත්, ලේදඹ ංයචයඹ ිනඹලුභ ඇන්දරොයි් උඳහංන භන 

දනොනළරදප්. එඵළිසන්, ඔඵදේ දඹදු් තුශ ප්දල්ඹයඹ ( Playea( ංයචයඹ ෆභ ිසටභ බහිසතහ කිරීභ ඩහත් 

ආයක්හයහරී දේ. Playea1 හි මරහර (souace) රක්ණඹ sv-hiS.ogg දර යන්න (්ඳත් යට්ටරඹ 

තුශ).   

4. දභභ දඹදුභ තුශ අංන කිහිඳඹක් ඇති අතය තක  හයයඹකින් ිසසතය යශ දනොවළය. දඹදුද් ිසසතයඹ ඳවත 

ඳරිදි දේ: 

දඹදුභ ඳශමු යට ආය්බ දන ිසට දඵෝරඹ ව ිනදුය තියදේ අවඹු සථහනඹය දිස දනු ඇත. දඵෝරඹ ිනදුය 

දතට එල්ර යශ යුතුඹ. දඵෝරඹ ිනදුයට ළදුණදවොත් දඹදුභ “හිට්” දර ඳනු ඇත. ිනදුදර් ව දඵෝරදේ 

පිහිටීභ, දඵෝරඹ ිනදුයට ළදදන ෆභ හයඹයභ අවඹු සථහනරට දනස දේ. 

5. දඹදුභ වහ තර්යන දයොටු දනොඩනළගීභට ඔඵට දඹදු් ිසසතයඹ ඳවත ඳරිදි තක  හයයරට ඛ්්ඩඩනඹ 

යශ යුතුඹ. 

දඹදුභ ඳශමු යට ආය්බ දන ිසට දඵෝරඹ ව ිනදුය තියදේ අවඹු සථහනඹය දිස දනු ඇත. 

  ඔඵ දඵෝරදේ ව ිනදුදර් පිහිටීභ අවඹු සථහනරට හය නණනහක්භ දනස යයන ඵළිසන්, නළත බහිසතහ 

යශ වළකි තර්යන දයොටුක් තළනීභ ප්රදඹෝජනත් දේ. දභඹ සතු දිලහනත ළඩටවන්යයණඹ (OOP) තුශ 

ප්රධහන ංයල්ඳඹ දභඹයි.  ද් වහ ඔඵ තිශළලි ේදරොක්ස  (UuilS-in blocks( තුශ ඇති ක්රිඹහ ඳටිඳහටීන් 

(Paoceduaes) දයොටදේ පිහිටහ තිදඵන [So Paoceduae do] බහිසතහ යයනු ඇත (රඳ ටවන 2.28). ඔඵ 

ිසලහර දඹදු් ලිඹන ිසට ඔඵ දඵොදවෝ ක්රිඹහ ඳටිඳහටීන් (Paoceduaes(බහිසතහ යයනු ඇත. ඒහ ්ඵන්ධ 

ඹහත් ිනටීභට ඔඵ ඒහ අරුත් හිත න් යශ යුතුඹ. හභහනයදඹන් ක්රිඹහඳටිඳහටිඹ යයන්දන් කුභක්දළයි 

නමින් දඳන්නු් දයදර්. දභහිදී ක්රිඹහඳටිඳහටිඹ රඳ ටවන 2.29 දක්හ ඇති දර seSUallAndHole දර 

න් යයන්න. 
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රඳ ටවන  2.208 න ක්රිඹහ ඳරිඳහටිඹක් ළයසීභ 

 

 
 

රඳ ටවන  2.29 ක්රිඹහ ඳරිඳහටිඹක් නළත න් කිරීභ 

 

6. දළන් ඔඵ රඳ ටවන 2.30 තුශ දඳන්හ ඇති ආයහයඹට Paoceduae seSUallAndHole වහ තර්යන 

දයොටු දනොඩ නළගිඹ යුතුඹ. දඵෝරඹ (Uall( ව ඉද්ජ්සප් යයිට් )imagespaiSe( ර පිහිටී් ළයසීභට [call 

Uall1.MoveTo] දයොටු ව [call imagespaiSe1.MoveTo] දයොටු බහිසතහ යයන්න.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රඳ ටවන  2.210 දඵෝල් ව දවෝල් (Ball and Hole) හි අවඹු ළයසු් වහ ක්රිඹහ ඳටිඳහටි 

 

       X ව Y ඛ්්ඩඩහංය අවඹු අනඹන්ට ළයසීභට, තිශළලි ේදරොක්ස  (UuilS-in blocks( තුශ නණිත (MaSh) 

අංලඹ තුශ පිහිටහ ඇති [aandom inSegea faom xx So xx] දයොටු බහිසතහ යයන්න (රඳ ටවන 2.31). 

තිශළලි ේදරොක්ස හි ( UuilS-in blocks( එක් එක් අංලර ේදරොක්ස ර්ණ නළන්වී ඇති ආයහයඹ දයදයහි 

අධහනඹ දඹොමු යයන්න - නණිත ේදරොක්ස (MaSh blocks) රහ ක ල් ඳළවළදඹන්ද,  ඳහඨ ේදරොක්ස  (TexS 
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blocks) භදට ඳළවළදඹන්ද, ක්රිඹහ ඳටිඳහටී (Paoceduae blocks( ද් ඳළවළදඹන්ද ඇත. දභභ ර්ණ නළන්වීභ 

දඹදුභක් තුශ ඳවසුදන් ේදරොක්ස වඳුනහනළනීභට උඳයහරී දයි. 

 

රඳ ටවන  2.221 නණිත අංලඹ තුශ අවඹු පර්ණහංය දයොටු බහිසතහ කිරීභ 

   

දඵෝරඹ ව ිනදුය උඳහංනදේ යහමු තුශ දිස ිසඹ යුතුඹ. එයින් පිටතට ගිඹදවොත් ඒහ අදතලයභහන දනු ඇත. ඔඵ 

දඹදුභ යන්දන් ිසිසධ තිය ප්රභහණඹන් හිත උඳහංන නණනහයට න ඵළිසන් ඔඵට සීභහන් ක ලසචිත 

අංයඹකින් දළක්ිසඹ දනොවළය. ඛ්්ඩඩහංය (1,1) ෆභ ිසටභ උඳහංනදේ ඉවශ ් දයශය ක දඹෝජනඹ යයයි. ඔඵ 

එතළන් ිනට උඳරිභ X අනඹ ව උඳරිභ Y අනඹ ළයිනඹ යුතුඹ.   

  දභඹ කිරීභට                     භත ක්ලික් යය DEL ඔඵන්න. රඳ ටවන 2.30 තුශ දක්හ ඇති ඳරිදි ඉඩ                                  

ව                                  ේදරොක්සලින් පුයන්න. දළන් ඔඵ ඔඵදේ ක්රිඹහ ඳටිඳහටිඹ යහ අන්. 

7. ඔඵ දඹදුභ ආය්බදේ දඵෝරඹ ව ිනදුය පිහිටන සථහන ළයිනඹ යුතුඹ. දභඹ යශ යුත්දත් [when 

scaeen1.iniSiaSe do] දයොටු බහිසතදඹක  (රඳ ටවන 2.32) [seSUallAndHole] දයොටු බහිසතහ 

යයන්දන් seSUallAndHole Paoceduae ක්රිඹහ ඳටිඳහටිඹ ක්රිඹහත්භය කිරීභටඹ. දභභ දයොටු පිහිටහ ඇත්දත් 

Paoceduaes අංලඹ තුශයි. 

 

රඳ ටවන  2.232 තිය ඇයඹීද්දී ක්රිඹහ ඳටිඳහටිඹක් යළවීභ 

 

දළන් ඔඵ හයයඹ වහ තර්යනඹ දනොඩ නනහ ඇත:  

දඹදුභ ඳශමු යට ආය්බ දන ිසට දඵෝරඹ ව ිනදුය තියදේ අවඹු සථහනඹය දිස දනු ඇත. 

8. දදන හයයඹ දභදේඹ: 

දඵෝරඹ ිනදුය දදට එල්ර යශ යුතුඹ. 

  ඳරිශීරයඹහදේ ඇඟිල්දරන් දඵෝරඹ එල්ර යශ ිසට ිනදුදන දදඹ තීයණඹ කිරීභට ඔඵ [when Uall1.flung 

do] දයොටු බහිසත යයනු ඇත (රඳ ටවන 2.33). දඵෝරදේ දිලහ ළයසීභට පිළිනභන අනඹ 

 බහිසතහ යයන්න.  
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රඳ ටවන  2.243 ඳරිශීරය ිසිනන් දඵෝරඹ දභහ නළස ඳසු ිනදුන්දන් කුභක්දළයි වඳුනහ නළනීභ වහ දයොටු 

 

  ඳරිශීරයඹහ දඵෝරඹ දභහ නන දේනඹ  පිළිනභන අනදඹන් ළයිනඹ වළකිඹ. දභඹ කුඩහ 

අංයඹක් න ඵළිසන්, දඵෝරදේ දේනඹ (speed of She Uall) දර ළයසීභට දඳය MaSh secSion දතින් 

ගුණකිරී් දයොටුක් (mulSiplicaSion block) බහිසතහ යය දේනඹ 10 හධයඹකින් ගුණ යයන්න. ඳරිශීරයඹහ 

දභහ නන ිසට දඵෝරඹ සුමුදු චරනඹ වීභ දභභගින් තවවුරු දේ. 

  තියඹ අගින් දඵෝරඹ නළළත්වීභට රඳ ටවන 2.34 තුශ දක්හ ඇති දයොටු තනන්න. තියඹ දයශරින් 

දඵෝරඹ ආඳසු ඳළනීභට අලය න් රඳ ටවන 2.35 තුශ දක්හ ඇති දර තර්යනඹ තනන්න.  

 

 

 

 

  රඳ ටවන  2.254 තියදේ භහයි් තුශට දඵෝරඹ නළත චරනඹ කිරීභ 

   

රඳ ටවන  2.265 තියදේ අන ිනට දඵෝරඹ ආඳසු ඳළනීභට ළශළසවීභ 

 

  9. ඔඵ දළන් දතන ව අන් හයය වහ තර්යන දයොටු දනොඩනළගිඹ යුතුඹ: 

දඵෝරඹ ිනදුයට ළදුණදවොත් දඹදුභ “හිට්” දර ඳනු ඇත. ිනදුදර් ව දඵෝරදේ පිහිටීභ, දඵෝරඹ ිනදුයට 

ළදදන ෆභ හයඹයභ අවඹු සථහනරට දනස දේ. 

  දභඹ යශ යුත්දත් [when Uall1.CollidedWiSh do] දයොටු බහිසතදඹක . දඵෝරඹ ිනදුදර් නළටී ඇතිදළයි අඳ 

ඳරීක්හ යශ යුතුඹ. දභඹ දයොටුදේ අදනකුත් ඳයහමිතිඹ(other) භගින් තීයණඹ දේ. එඹ imagespaiSe1 දර 

යන්න. නළටීභක් ිනදු ව ිසට ප්දල්ඹයඹ ලේද ඳසුයක් හදනඹ යයනු ඇත. ප්දල්ඹයඹ නළතුනු ිසට 

seSUallAndHole ක්රිඹහ ඳටිඳහටිඹ පිහිටන සථහන ඹළි යයි. 
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රඳ ටවන  2.276 දඵෝරඹ ව ඉද්ජ්සප්රයිට් (ImageSpaiSe) අතය නළටුභ (Collision) වඳුනහ නළනීභ 

 

10. සුඵ ඳළතු්! දළන් ඔඵ යළන්  ංයචයඹ ප්රගුණ යය ඇත. දළන් දනොල්ෂස ක්රීඩහ කිරීද් දේරහයි. 

්ඳත් තුශ: 

“golf25.png” by Yannick http://yanlu.de from www.flaticon.com is licensed under Creative Commons 

BY 3.0. http://creativecommons.org/licenses/by/3.0.  

“Sv-hit.ogg” by M. Kihlstedt, N. Vion (The Shtooka Project) [CC BY 2.0 fr (http:// 

creativecommons.org/licenses/by/2.0/fr/deed.en)], via Wikimedia Commons. http:// 

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Sv-hit.ogg.  
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ක්රිඹහයහයයභ 6: ටයික ඩීබී (TinyDB), දුයයතන අංය අසුරනඹ 

(phonenumberpicker) ව දුයයතන ඇභතු් (මිතුයකු අභතන්න) 

 

යහඳතති නභ 

(දඹදු් නභ) 
COL_CallAFriend 

දඹදු් නභ  

(භහතතයහ) 
Call A Friend 

දඹදු් ිසසතයඹ 

(පිළිඵ තියඹ)  
දභභ දඹදුභ ඵතහක් රළයිසතුය නඵඩහ කිරීභට වහ එභ 

රළයිසතුදන් ඵතහඹයට ඇභතුභක් නළනීභට දුයයතන අංය 

අසුරනඹ (phonenumberpicker ව) ටයික ඩීබී (TinyDB )බහිසතහ 

යයයි. 

          ්ඳත් https://goo.gl/LvFem0 

                       තිය රඳ ටවන  
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අදප්ක්ෂිත ඉදනනු් 

ප්රතිපර දභභ ක්රිඹහයහයයභ අහනදේදී ඔඵ උදනන තිබිඹ යුතු දද්:  

• අතුරු මුහුණත තුශ ංකීර්ණ දඳනුභක් ව දළනීභක් රඵහ නළනීභට යදලු 

ළරසු් ංයචයඹන් බහිසතඹ (nested Layout components) 

• දුයයථනදේ ලිපින දඳොදතන් ඵතහක් දතෝයහනළනීභට දුයයථන අංය 

අසුරනඹ බහිසතඹ 

• TinyDB දතින් ටළග්ර අනඹ යුනරඹන් සුරැකීභ, නළත රඵහනළනීභ ව 

භළකීභ 

• TinyDB බහිසතහ යය රළයිසතු අසුරනඹක් (ListPicker)  බහිසත 

• දුයයථන ඇභතු් ංයචයඹ බහිසතහ යය ඇභතුභක් නළනීභ 

ංයචයඹන් ව 

රක්ණඹන් 

 

•AlignHorizontal: දකුණ 

•ඳශර: fill parent 

  

•රඳ ටවනe:picture-add-icon.png 
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ේදරොක්ස 

 

  

•රඳ ටවන: Address-Book-icon.png 

 

  

•ඳහඨඹ: නභ     

•ඳහඨඹ:    

•ඳහඨඹ: නභ  

  

 

•ඳහඨඹ:   

•රඳ ටවන: picture-remove-icon.png   

•රඳ ටවන: app-phone-icon.png 

 

ංයචය   
ව රක්ණ  

cont’d ( ) 
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නභන් භන: 

1. ඔඵදේ දඹදුභ ඳරිශීරයඹහදේ දුයයථනඹ භත දඳදනන ආයහයඹ , දඹදුද් හර්ථයත්ඹට දඵදවිසන් 

ඉවල් න අතය එහි දත්භහ, අයියන, චන දඳශනළසභ, ර්ණ ව ළරසුභ ඉතහ ළදනත් දේ. එදභන්භ 

ඔඵදේ දඹදුභ ඒකීඹ ව ංනත වීභද ළදනත් දේ- එඹ ඕනෆභ දුයයථනඹක් දවෝ ටළේරටඹක් භත ඒහදේ 

භහදිලිඹ, ක ඳළයුභ දවෝ තිය ප්රභහණඹ දනොරයහ එය දර දඳක ඹ යුතුඹ. දභඹ රඵහනළනීභට ඔඵ පරයඹ 

)PaleSSe) තුශ තිදඵන පිරිළරසු් දරෝයඹ (LayouS daawea) බහිසතහ යයනු ඇත.  ිනයස ළශසු්  

 ංයචයඹ, රඳ ටවන 2.37 භගින් දඳන්හ දී ඇති ඳරිදි අදනක් ංයචයඹන් තියඹ 

භත ිනයස දඳශ නසයි. රඳ ටවන 2.38 භගින් දඳන්හ දී ඇති ඳරිදි, ඔඵට ංයචයදේ රක්ණඹන් 

(PaopeaSies) දනස යයමින් ිනයස ළශසු් (VeaSicalAaaangemenS( භත ංයචයඹ දඳශනළන්නු් යශ 

වළකිඹ. 



ගුරුරුන් ව ශියයින් වහ අධයහඳක ය දඹදු් ංර්ධන දභර් යට්ටරඹ  61 

 

රඳ ටවන  2.287 ිනයස ළශසු් ංයචයඹ 

 

 

රඳ ටවන  2.298 ිනයස ළශසු් ංයචයදේ රක්ණ 

 

 

       රඳ ටවන 2.39 භගින් දඳන්හ දී ඇති ඳරිදි තියස ළශසු්                                              

 අදනක් ංයචයඹන් තියඹ භත තියස දඳශ නසයි. ිනයස ළශසු් (VeaSicalAaaangemenS(, භන ිනදු යශ 

දරභ ඔඵට ංයචයදේ රක්ණ (PaopeaSies( දනස යය තියස ළශසු් (HoaizonSalAaaangemenS( 

තුශද ංයචයඹන් දඳශනළන්නු් යශ වළකිඹ.    
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රඳ ටවන  2.39තියස ළශසු් ංයචයඹ 

 

2. දුයයතන අංය අසුරනඹ (PhoneNumbeaPickea( ව දුයයතන ඇභතුභ (PhoneCall( ංයචයඹන් පරයඹ 

)PaleSSe( තුශ භහජ දරෝයඹ (Social daawea( තුශ පිහිටහ තිදේ. දුයයථනදේ ඵතහ රළයිසතුදන් 

ඵතහය ිසසතය රඵහනළනීභට දුයයතන අංය අසුරනඹ (PhoneNumbeaPickea ) බහිසතහ දයදර්. 

රළයිසතුදන් ඵතහක් දතෝයහ නත් ඳසු ඳවත රක්ණඹන් දනස යශ වළකිඹ: 

• ConSacSName: ඵතහදේ නභ 

• PhoneNumbea: ඵතහදේ දුයයථන අංයඹ 

• EmailAddaess: ඵතහදේ ඊද්ල් ලිපිනඹ 

• PicSuae: ඵතහදේ රඳ ටවන ඇතුශත් දනොනුදේ නභ. දභඹ image දවෝ imagespaiSe ංයචයඹ 

වහ පින්තය රක්ණඹ දර බහිසත යශ වළකිඹ. 

  PhoneNumberPicker පිළිඵ ළඩි දුය දතොයතුරු දභහිදී දොඹහනත වළකිඹ http://ai2.appinventor.mit. 

edu/reference/components/social.html#PhoneNumberPicker 

       දුයයතන ඇභතුභ  (PhoneCall( ංයචයඹ ඹනු ක ලසචිත අංයඹක් ඩඹල් කිරීභට දඹොදහනන්නහ දතලය දනොන 

ංයචයඹකි. එඹ හභහනයදඹන් දුයයතන අංය අසුරනඹ (PhoneNumbeaPickea )ංයචයඹ භන බහිසතහ 

දයදර්. දුයයතන ඇභතුභ  ංයචයඹ ්ඵන්ධ ළඩි දුය දතොයතුරු දභහිදී දොඹහනත වළකිඹ 

http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/ components/social.html#PhoneCall 

3. ඔඵ ඳශමුයට අත්දකින තත් ංයචයඹක් න්දන් පරයඹ )PaleSSe) තුශ ඳරිශීරය අතුරුමුහුණත් 

දරෝයදඹහි (usea inSeaface daawea)  දල්ඵර (Label ) ංයචයඹයි. සථිතිය ඳහඨ දර්ලනඹ කිරීභට දල්ඵර 

ිසලහර ලදඹන් බහිසතහ දයදර්. දල්ඵර ංයචයදේ ඳහඨ රක්ණඹ ඳරිශීරයඹහ වට දනස යශ දනොවළකිඹ 

(ඳරිශීරයඹහ එදේ කිරීභ දඹදුභට අලය න්දන් න් වළය). එඹ ක තයභ දඹදුභ භගින් යහ දනස දයදර්. 

දල්ඵර හභහනයදඹන් බහිසතහ යයන්දන් ක්දේත්රඹක් ිසසතය කිරීභටඹ- උදහවයණඹක් දර ඳහඨදයොටුක් 

තුශට ඳරිශීරයඹහ ඇතුශත් යශ යුත්දත් කුභක්ද ඹන්න. 

4. දල්ඵල් දදයක් ව දඵොත්ත් දදයක් lblName, lblPhoneNo, bSnaemove ව bSnCall දර දනස 

යය ඇති ඵ අධයඹනඹ යයන්න. දභඹ, ඔඵ තර්යන දයොටු දනොඩ නනන ිසට ංයචයඹන් වඳුනහනළනීභට 

ඳවසු යයයි. ංයචයඹක් නළත න් කිරීභට, එඹ ක ර්භහඳය දසුදන් (Designer view) ංයචය රළයිසතු 

(Component list)දතින් දතෝයහනන්න. ඉන්ඳසු දප්නු ඳවළින් නළත න් යයන්න  (aename) ඔඵන්න 

(රඳ ටවන 2.40). උත්ඳතන යවුළු තුශ න නභ ඇතුරත් යය OK ඔඵන්න.  දභභ ක්රිඹහ ංයචයඹ ව 

ිනඹලුභ ආශ්රිත දයොටු ඔඵ රඵහදදන නභ දඹොදහ නළත න් යයනු ඇත.  මීට අභතය, ඔඵට ඹ් ංයචයඹක් 

දතෝයහ දප්නු ඳවළින් DeleSe ඔඵහ එඹ ඔඵදේ යහඳතතිදඹන් ඉත් යය නත වළකිඹ .  

      ළදනත්: ඔඵ දභඹ කිරීද්දී ඔඵ දනොඩනනන රද ිනඹලුභ ආශ්රිත දයොටුද භළකීඹහ වළකි  ඵළිසන් ප්රදේල් න්න.  
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ටවන: නළත න් යයන ිසට, ඳවත උඳර්නඹන් බහිසත දයදර්. lbl  - දල්ඵර වහ දයටි දඹදුභ btn - දඵොත්ත් 

වහ දයටි දඹදුභ. ද්හ ළඩටවන්යයණඹ තුශ බහිසතහ යයන න් කිරීද් ්ප්රදහඹන් දේ. දභභ ්ප්රදහඹන් 

ඔඵදේ දඹදු් තුශ බහිසතහ කිරිභ ඹවඳත් ඳරිචඹකි. 

 

 

 

 

 

 

 

රඳ ටවන  2.300 ංයචයඹක් නළත න් කිරීභ 

 

5. ඔඵදේ දඹදු් ංර්ධනඹ යයන ිසට, දත්ත ඳදනභය දත්ත නඵඩහ දයොට ඳසු නළත රඵහනළනීද් 

අලයතහඹක් භතු දනු ඇත. ේදරොක්ස දසුන (Blocks view) තුශ තිශළලි ේදරොක්ස  (UuilS-in blocks( හි 

ිසචරයඹන් අංලඹ (Vaaiables secSion) තුශ ඇති දයොටු බහිසතහ යය දනොඩනළග ිසචරය (Vaaiable) දයොටුක් 

භන ඔඵ අනඹක් නඵඩහ යශදවොත්, ඔඵට දභභ අනඹ බහිසතහ යශ වළක්දක් ඔඵදේ දඹදුභ ක්රිඹහත්භය 

කිරීද්දී ඳභණි. උදහවයණඹක් දර, ඔඵ ංර්ධනඹ යශ ක්රීඩහය ඉවශභ රකුණු නඵඩහ යය දර්ලනඹ 

කිරීභට අලය වහ ඹළයි ිනතමු. ඔඵට දභඹ, රඳ ටවන 2.41 තුශ දඳන්හ දී ඇති ඳරිදි ිසචරය )Vaaiable( 

දයොටු බහිසතදඹන් යශ වළකිඹ. ඔඵ දඹදුභ ධහනඹ යයන දතක් දභඹ දවොඳින් ක්රිඹහ යයනු ඇත. 

දයදේදතත්, ඔඵ දඹදුදභන් පිටත් න ිසට ඉවශභ රකුණු අනඹ නළති වී ඹයි - එන් ඔඵ ඊශඟ ය දඹදුභ 

ිසතත යයන ිසට, ඉවශභ රකුණු අනඹ 0 වී තිදඵනු ඇත.  

 

රඳ ටවන  2.311 අනඹන් නඵඩහ කිරීභට වහ දර්ලනඹ කිරීභට ිසචරයන් බහිසතහ කිරීභ 

 

  දඹදුභක් නළත ආය්බ කිරීදභන් ඳසුද අනඹක් ිනහිතඵහනළනීභ වහ ඔඵ දත්ත ඳදනභක් බහිසතහ යශ 

යුතුඹ. පරයඹ )PaleSSe( තුශ  නඵඩහ දරෝයඹ ( SSoaage daawea( තුශ දතොයතුරු නඵඩහ කිරීභ වහ දතලය 

දනොන ංයචයඹන් වතයක් ඇත. එභ ංයචයඹන් දභදේඹ. 
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• දනොනු )File(: දනොනු නඵඩහ කිරීද් වහ නළත රඵහනළනීද් දතලය දනොන ංයචයඹකි. දභභ ංයචයඹ, 

ඔඵදේ උඳහංනදේ දනොනු ලිවීභට දවෝ කිඹවීභට බහිසත යශ වළකිඹ. දඳයක මි ක්රිඹහයහරීත්ඹ න්දන් ඔඵදේ 

දඹදුභ වහ ආශ්රිත පුද්නලිය දත්ත නහභහලිඹට දනොනු ලිවීභයි. වහඹය දඹදුභ ( Companion(, ඳවසු 

දදෝවයණඹක් වහ දනොනු /sdcard/ AppInventor/data දත ලිඹයි. දනොනු භහත ඇශ ඉයක් (/) භන 

ආය්බ න්දන් න් ඔඵදේ දනොනු /sdcard ට අදහශ තනහ ඇත. උදහවයණඹක් දර, /myFile.txt දත 

ලිඹන දනොනුක් /sdcard/myFile.txt තුශ ලිඹදනු ඇත.  

·  ද් ්ඵන්ධ ළඩි දුය ිසසතය වහ http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/ 

components/storage.html#File ඵරන්න.  

• ෆියුන් දට්ේල්ස ඳහරන (FusionTablesConSaol(: ගේල් ෆියුන් දට්ේල්ස  (Google Fusion Tables )භන 

න්ක දේදනඹ යයන දතලය දනොන ංයචයඹකි. ෆියුන් දට්ේල්ස ඔඵට දත්ත ගු නඵඩහ කිරීභට, හුභහරු 

යයනළනීභට, ිසභසීභට වහ දතලයයයණඹ කිරීභට ඉඩ දදයි; දභභ ංයචයඹ දභභ ගු ිසභසීභට, තළනීභට ව 

නවීයයණඹ කිරීභට ඉඩ දදයි. 

·  ද් ්ඵන්ධ ළඩි දුය ිසසතය වහ http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/ 

components/storage.html#FusionTablesControl ඵරන්න.  

• ටයික ඩීබී )TinyDU(: දඹදුභක් වහ දත්ත නඵඩහ යයනන්නහ දතලය දනොන ංයචයඹකි. දඹදුභ වහ 

ක තය දත්ත නඵඩහ න්දන් ටයික ඩීබීඹ (TinyDU).  ටයික ඩීබී (TinyDU) තුශ නඵඩහ යශ දත්ත දඹදුභ 

ධහනඹ න ෆභ ිසටභ රඵහනත වළකිඹ. දත්ත අයිතභ න්දන් ටළග්ර ඹටදත් නඵඩහ ව දප්ළිඹ. දත්ත 

අයිතභඹක් නඵඩහ කිරීභට, ඒ ඹටදත් නඵඩහ ිසඹ යුතු ටළනඹක් ඔඵ ක ලසචිත දක්නු රඵයි. ඉන්ඳසු දදන රද 

ටළනඹ ඹටදත් නඵඩහ ව දත්ත ඔඵට නළත රඵහනත වළකිඹ. 

·  ද් ්ඵන්ධ ළඩි දුය ිසසතය වහ http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/ 

components/storage.html#TinyDB ඵරන්න.  

• ටයික  දේ ඩීබී  (TinyWebDU(: දතොයතුරු නඵඩහ කිරීභ ව නළත රඵහනළනීභ වහ දේ දේහක් භන 

යයන දතලය දනොන ංයචයඹකි. 

· ද් ්ඵන්ධ ළඩි දුය ිසසතය වහ http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/ 

components/storage.html#TinyWebDB ඵරන්න.  

  දභභ දභර් යට්ටරඹ භගින් බහිසතහ දයදයන්දන්, ජංනභ උඳහංනඹන් තුශ ක තය නඵඩහ ංයචයඹ තුශ 

දත්ත නඵඩහ කිරීභ වහ ඵහුර බහිසතහ න ංයචයඹ න ටයික ඩීබී  (TinyDU) ඳභණි. ඔඵ තථය යහලීන 

දත්ත අලය යය ංකීර්ණ දඹදු් ංර්ධනඹ කිරීභ ආය්බ යශ ිසට ඔඵ අදනක් නඵඩහ ංයචයඹන්ද බහිසතහ 

යයනු ඇත.  

6. ටයික ඩීබී  (TinyDU) ංයචයඹ ටළග්ර අනඹ යුනර (Tag-Value paia( ංයල්ඳඹ බහිසතහ යය දතොයතුරු නඵඩහ 

යයයි. දභභ ක ලසචිත දඹදුභ තුශ අපි ඵතහය නභ ව දුයයථන අංයඹ නඵඩහ කිරීභ වහ ටයික ඩීබී  

(TinyDU)  බහිසතහ යයන්දනමු- එන් ටළනඹ (Tag) න්දන් නභ (Name) න අතය අනඹ (Value) න්දන් 

දුයයථන අංයඹයි (Phone Numbea). උදහවයණඹක් දර අඳට දජෝන්දේ දුයයථන අංයඹ නඵඩහ කිරීභට 

අලය ඹළයි ිනතමු.   ටළග්ර අනඹ යුනරඹ නු ඇත්දත් John-5552223331 ඹ. 

  රඳ ටවන 2.32 තුශ දක්හ ඇති ඳරිදි [call TinyDU1.sSoaeValue] දයොටු (ක්රිඹහ ඳටිඳහටිඹ) බහිසත 

දයදයන්දන් Tag-Value යුනරඹක් නඵඩහ කිරීභටයි. 
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රඳ ටවන  2.322 ටයික ඩීබී   තුශට ටළග්ර-අනඹ යුනරන් ඇතුශත් කිරීභ 

 

  දභභ දඹදුභ තුශ, ඳරිශීරයඹහ දුයයතන අංය අසුරනඹ (PhoneNumbeaPickea( ංයචයඹ බහිසතහ යය 

දුයයථනදේ ඵතහ රළයිසතුදන් ඵතහක් දතෝයනු රඵයි.  

 [when PhoneNumbeaPickea1.AfSeaPicking do] දයොටු බහිසතහ යය ඵතහදේ දතොයතුරු ග්රවණඹ 

යයනන්නහ අතය එඹ ඳරිශීරයඹහ රළයිසතුදන් ඵතහක් දතෝයහනත් ිසට ක්රිඹහත්භය දේ. දභහිදී නභ ව 

දුයයථන අංයඹ දුයයතන අංය අසුරනඹහි (PhoneNumbeaPickea) ඵතහදේ නභ )ConSacSName( 

ව ඵතහදේ දුයයථන අංයඹ (PhoneNumbea( තුශ නඵඩහ දනු ඇත. රඳ ටවන 2.43 භගින් 

දඳන්හ ඇති ඳරිදි ද්හ නඵඩහ වහ ටයික ඩීබී (TinyDB) දත එක් යයනු රළදේ. එදභන්භ එඹ  ක්රිඹහ 

ඳටිඳහටි ඵළඳුනු රළයිසතුක්ද (Paoceduae UindLisS ) දඳන්නු රඵයි. දභඹ මීශඟ දයොටිනන් හයච්ඡහ 

දයදර්. 

  
රඳ ටවන  2.333 ටයික ඩීබී   තුශට දුයයතන අංය අසුරනඹ දතින් ඵතහඹක් ඇතුල් කිරීභ 

 

  ටයික ඩීබී දතින් ඇතුශත් කිරීභක් ඉත් කිරීභට, රඳ ටවන 2.44 තුශ දඳන්හ ඇති ඳරිදි [call 

TinyDU.CleaaTag] ක්රිඹහ ඳටිඳහටිඹ බහිසතහ යයන්න. 
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රඳ ටවන  2.344  ටයික ඩීබී   තුශට ටළග්ර-අනඹ යුනරක් ඇතුශත් කිරීභ 

 

7. ඔඵ ඔඵදේ දුයයථනදේ ඵතහ රළසයිතුදන් ඵතහක් දතෝයහදනන එභ ඵතහ ටයික ඩීබී 

(TinyDB) තුශ සුරැකු් යශ ඳසු, ඇභතුභක් නළනීභට ඔඵ සුරැකු් යශ ඵතහ දළකීභට අලය දනු ඇත. 

දභඹ කිරීභට ඔඵ පරයඹ )PaleSSe) තුශ ඳරිශීරය අතුරුමුහුණත් දරෝයදඹහි  (usea inSeaface daawea)  

තුශ පිහිටහ ඇති රළයිසතු අසුරනඹ  (LisSPickea( ංයචයඹ බහිසතහ යයනු ඇත.  ඳරිශීරය අතුරුමුහුණත් 

දරෝයඹ (usea inSeaface daawea( තුශ රළයිසතුක් තඵහනත වළකි රළයිසතු දසුන )LisSView( න් තත් 

ංයචයඹක් ඇත. දයදේ දතත්, දභභ රළයිසතු සථිය දරභ දඹදු් තියඹ භත දර්ලනඹ දනු ඇති 

අතය රළයිසතු අසුරනඹ  (ListPicker) දර්ලනඹ නු ඇත්දත් එඹ ක්ලික් යශ ිසට ඳභණි. ඔඵදේ දඹදුද් 

අලයතහ භත ඳදන් ඔඵට ංයචයඹන් දදයක් බහිසතහ යශ වළකිඹ. දභභ දඹදුද් අයමුණු වහ ඔඵ 

බහිසතහ යයනුදේ රළයිසතු අසුරනඹයි (ListPicker). රළයිසතු දසුන ( ListView) පිළිඵ ළඩි දුය දතොයතුරු 

http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/ userinterface.html#ListView දතින් රඵහනත 

වළකිඹ. 

  හභහනයදඹන් ඔඵ ඵතහක් දොඹනුදේ නභ භගික  - ඉන් අදවස න්දන් ඔඵ ටයික ඩීබී තුශ සුරැකු් යශ 

නහභ රළයිසතු දර්ලනඹ කිරීභට අලයඹ. නභ ටළග්ර අනඹ යුනරහි )Tag-Value paia ) ටළග්ර )Tag( දර 

සුරැදයයි. එඵළිසන් ඔඵ ිනඹලුභ ටළග්ර ,රළයිසතු අසුරනඹ  දත ඳළටිසඹ යුතු අතය එඹ lsSConSacSs දර 

නළත න් දයදර්.  දභඹ, රඳ ටවන 2.45 භගින් දඳන්හ ඇති ඳරිදි ඵළඳුනු රළයිසතු (BindList) න් 

ක්රිඹහඳටිඳහටිඹක් බහිසත යය ිනදු යයනු රඵයි. 

 

රඳ ටවන  2.355 ටයික ඩීබී   තුශ ටළන භන රළයිසතු අසුරනඹ  පියවීභ 

 

8. සුඵ ඳළතු්! දළන් ඔඵට උඳහංනදේ ක තය නඵඩහ තුශ ටළග්ර අනඹ යුනරක් නඵඩහ යශ වළකිඹ. දභඹ ඔඵට 

නවීන දඹදු් දනොඩනළගීභට ඉඩ දදයි.  

 

්ඳත් තුශ: 

Double-J Design ිසිනන් “app-phone-icon.png” CC BY 4.0 ජහතයන්තය ඵරඳත්රඹක් හිත බහිසතහ දයදර් 

www.iconarchive.com/show/apple-festival-icons-by-double-j-design/app-phoneicon.html.  

“Picture-add-icon.png”, www.iconarchive.com/ show/blue-bits-icons-by-icojam/picture-add-icon.html 

දතින් දඳොදු දඩොද්න ඵරඳත්රඹක් ඹටදත් බහිසත දේ. 

 Double-J Design ිසිනන් “Address-Book-icon.png”  “picture-remove-icon.png” දතින් CC BY 4.0 

ජහතයන්තය ඵරඳත්රඹක් හිත බහිසතහ දයදර්www.iconarchive.com/show/blue-bits-icons-by-

icojam/picture-remove-icon.html. 
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ක්රිඹහයහයයභ 7: යළභයහ (Say Cheese!) 

යහඳතති නභ 

 (දඹදු් නභ) 
COL_SayCheese  

දඹදු් නභ  

(භහතතයහ) 
Say Cheese! 

දඹදු් ිසසතයඹ 

(පිළිඵ තියඹ)  
දභභ දඹදුභ, පින්තය යහමුදේ හිස ප්රදද්ලඹ ක්ලික් යය පින්තයඹක් 

නළනීභට යළභයහ ංයචයඹ බහිසතහ යයයි. පින්තයඹ ඉන් ඳසු යහමුක් තුශ 

දර්ලනඹ දේ. 

             ්ඳත් https://goo.gl/cMJrha 

                       තිය රඳ ටවන                         
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

අදප්ක්ෂිත 

ඉදනනු් ප්රතිපර 
දභභ ක්රිඹහයහයයභ අහනදේදී ඔඵ උදනන තිබිඹ යුතු දද්:  

• පින්තයඹක් නළනීභට යළභයහ ංයචයඹ බහිසතහ කිරීභ 

• දඹදුද් තිය දිලහනතිඹ දනස කිරීභ 

• තියදේ ඳසුබි් ර්ණඹ දනස කිරීභ 

• තියඹට ඳසුබි් රඳ ටවනක් අදහශ කිරීභ 

• දඵොත්තභය ඳසුබි් ර්ණඹ දනස කිරීභ 

• ේදරොක්ස බහිසතහ යය ඳසුබි් රඳ ටවන ළයසීභ 
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ංයචයඹන් ව 

රක්ණඹන් 

 
 

ේදරොක්ස 

 

 

 

 

නභන් භන: 

1. ඔඵ දභදතක් ඳළමිණ ඇති ඵළිසන්, AI2 දේදියහ භත දඹදු් ංර්ධනඹ පිළිඵ භනහ අදඵෝධඹක් 

රඵහදනන ඇත. දභභ දඹදුභ තුශ ඔඵ පරයදඹහි  (PaleSSe)  භහධය දරෝයඹ )Media daawea( තුශ යළභයහ 

(Cameaa) ංයචයඹ බහිසතහ යයනු ඇත. 

2. ඔඵ දළනටත් ප්රගුණ යය ඇති දඹදු් වහ ඵළලීද්දී දභඹ තයභක් යර දඹදුභක් දර ළරකිඹ වළකිඹ. යළභයහ 

ංයචයදේ රක්ණ දනස යයමින් ඔඵට දභඹ දල්ෆි දඹදුභක් ඵට ඳත් යශ වළකිඹ.   

•AlignHorizontal: භධයඹ 

•AlignVertical: භධයඹ 

•ඳසුබි් ර්ණඹ: කිිනත් නළත 

•ඳසුබි් රඳ ටවන: imgpictureframe.png 

•ScreenOrientation: ිනයස 

•ඳහඨඹ: 

•ඳසුබි් ර්ණඹ: සුදු 

•ඳශර: 210 පික්ල් 

 

පික්

•උ: 270 පික්ල් 
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ක්රිඹහයහයයභ 8: යළභයහ ව ිසඩිදඹෝ ධහයඹ (Action Capture) 

 
යහඳතති නභ 

(දඹදු් නභ) 
COL_ActionCapture 

දඹදු් නභ  

(භහතතයහ) 
Action Capture 

දඹදු් ිසසතයඹ 

(පිළිඵ තියඹ)  දභභ දඹදු් ිසඩිදඹෝ ඳසුයක් ග්රවණඹ යයනළනීභට යළ්දයෝඩය 

ංයචයඹ බහිසතහ යයයි. ඳසුය ග්රවණඹ යයනළනීදභන් ඳසු ිසඩිදඹෝ 

ප්දල්ඹයඹ බහිසතහ යය එඹ හදනඹ දයදර්. 

              ්ඳත්      https://goo.gl/liL46j 

 

  තිය රඳ                                  

ටවන 
 

 

 

 

අදප්ක්ෂිත 

ඉදනනු් ප්රතිපර  

දභභ ක්රිඹහයහයයභ අහනදේදී ඔඵ උදනන තිබිඹ යුතු දද්:  

• ිසඩිදඹෝ ග්රවණඹ යයනළනීභට යළ්දයෝඩයඹ බහිසතහ කිරීභ  

• ිසඩිදඹෝ ඳසුයක් ප්රතිහදනඹ කිරීභට ිසඩිදඹෝ ප්දල්ඹයඹක් බහිසතහ කිරීභ 
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ංයචයඹන් ව 

රක්ණඹන් 

 
 

ේදරොක්ස 

 
නභන් භන: 

1. දභභ දඹදුභ පරයදඹහි  (PaleSSe)  භහධය දරෝයඹ )Media daawea( තුශ යළභයහ (Camcodea ) ව දතලය 

හදයඹ(VideoPlayea( ංයචයඹන් බහිසතහ යයයි. දභඹ ක්රිඹහයහයයභ 7 තුශ ඔඵ දනොඩනළග දඹදුභ වහ 

භහනඹ. 

2. ඇන්දරොයි් උඳහංනදේ තිශළලි ිසදලේහංන ව භතදුයහංන දඵොදවෝ ප්රභහණඹක් බහිසතහ කිරීභට AI2 ඉඩ දදන 

ඵ ඔඵට දළන් ළටදවේ. ඔඵදේ දඹදුභ තුළින් ඔඵදේ උඳහංනදේ අදනකුත් භතදුයහංන ව දතඪහංන බහිසතහ 

කිරීභට, ඔඵ පරයදඹහි  (PaleSSe)  ්ඵන්ධතහඹ දරෝයඹ )ConnecSiviSy daawea( දතින් දතලය දනොන 

 ංයචයඹ බහිසත යශ යුතුඹ.  ක්රිඹහයහයය් ආය්බයඹ  (AcSiviSy SSaaSea) බහිසතහ කිරීභ 

පිළිඵ ළඩි ිසසතය 

http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/connectivity.html#ActivityStarter දතින් 

රඵහනත වළකිඹ.   

  ඔඵට තත් දඵොදවෝ දතොයතුරු දොඹහනත වළකිඹ. උදහවයණ, දක්ත සක ඳට් ඹනහදිඹ Pura Vida Apps 

http://puravidaapps.com. දතින් රඵහනත වළකිඹ. ඔඵදේ ප්රලසනරට පිළිතුරු 

•AlignHorizontal: භධයඹ 

 •AlignVertical: භධයඹ 

 •ScreenOrientation: තියස 

  

•ඳහඨඹ: Action! 

•ඳශර: fill parent 
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https://groups.google.com/forum/#!forum/ mitappinventortest. හි MIT App Inventor වහඹය දෂෝයභඹ 

තුශ රඵහනත වළකිඹ.  

දළන් ඔඵට තක භ ක ඵන්ධන යශ වළකිඹ .ඔඵ අනුපිළිදරට ිනඹල්ර කිරීභට නඵරහ නන්න .ක ඵන්ධන 

අහනදේදී ඔඵට ඉනළන්වීභ ,ඉදනනීභ ව හණිජ අයමුණු වහද භනහ ඇන්් දයොයි් දඹදු් ංර්ධනඹ යශ 

වළකිදනු ඇත. 
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3. ක ඵන්ධන 
ක ඵන්ධනඹ 1: දඳට් ද කිටී (Pet the Kitty) 

 

යහඳතති නභ  

(දඹදු් නභ) 
COL_PetTheKitty 

දඹදු් නභ  

(භහතතයහ) 
Pet The Kitty 

දඹදු් ිසසතයඹ 

(පිළිඵ තියඹ)  
දභඹ අතථය සුයතදරකු භන්ිසත දඹදුභකි. තියඹ භළද පදකුදේ රඳ 

ටවනක් දිසදන අතය අත නෆ ිසට පුරු පුරු ලේදඹ නනයි. මීට 

අභතය පුරු පුරු ලේදඹ එන ිසට දුයයථනඹ ය්ඳනඹ දේ. 

           ්ඳත් https://goo.gl/E6GvQg 

                      තිය රඳ ටවන  
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අදප්ක්ෂිත  

ඉදනනු්  

ප්රතිපර 
දභභ ක්රිඹහයහයයභ අහනදේදී ඔඵ උදනන තිබිඹ යුතු දද්:  

• තියඹ ංිසධහනඹ කිරීභට පිළිදශ කිරීද් ංයචයඹ බහිසතහ යයන්න 

• ඳරිශීරය අත්දළකීභ රඳ, ලේදඹ, සඳර්ලඹ ව ය්ඳනඹ භන ළරසු් 

යයන්න 

ංයචයඹන් ව 

රක්ණඹන් 

 
 

 

ේදරොක්ස 

 

 

 

•අයියනඹ: appicon.png  

•ScreenOrientation: ිනයස 

  

 

•ඳශර: fill parent 

  •උ:fill parent 

 •AlignHorizontal: භධයඹ 

 •AlignVerticle: භධයඹ   

•ඳසුබි් රඳ ටවන: noorse-boskat_wikipedia_1.png 

  •ඳශර: 300 පික්ල්  

•උ: 300 පික්ල් 

 

 

•මරහරඹ: meow.ogg 
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්ඳත් තුශ: 

“Noorse-boskat wikipedia 1” by Wieke de Rijk, Netherlands at nl.wikipedia. Wikimedia Commons 

වයවහ CC BY 2.5 ඹටදත් ඵරඳත්රඹක් රඵහ ඇත: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Noorseboskat_wikipedia_1.JPG#mediaviewer/File:Noorse-

boskat_wikipedia_1.JPG.  

“Meow.ogg” by Dcrosby at en.wikipedia [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/ licenses/by-

sa/3.0/)], from Wikimedia Commons: http://upload.wikimedia.org/ 

wikipedia/commons/6/62/Meow.ogg.  
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ක ඵන්ධනඹ 2: සළට් ද දභොසකීදටෝ (Swat the Mosquito) 
 

යහඳතති නභ 

 (දඹදු් නභ) 
COL_SwatTheMosquito 

දඹදු් නභ  

(භහතතයහ) 
Swat The Mosquito 

දඹදු් ිසසතයඹ 

(පිළිඵ තියඹ)  
දභඹ අන්තර්ක්රිඹහයහරී ක්රීඩහකි. අයමුණ නුදේ ඔඵදේ ඇඟිලිලින් 

භදුරුහ තළළීභයි.භදුරුහ අවඹු දර තියඹ භත පිඹහමන අතය භදුරුහ 

පිඹහමන ිසට දුයයථනඹ ය්ඳනඹ දේ. ඔඵ භදුරුහ තශන ිසට ක්රීඩහ 

“හිට්” ඹනුදන් ඳන අතය ඔඵදේ රකුණු +1 කින් ළඩිදේ. න 

ක්රීඩහක් ආය්බ කිරීභට ඔඵට රකුණු නළත ළයිනඹ වළකිඹ.  

             ්ඳත් https://goo.gl/EFy0Pg 

 

                      තිය රඳ ටවන 

 

අදප්ක්ෂිත 

ඉදනනු්  

ප්රතිපර  

දභභ ක්රිඹහයහයයභ අහනදේදී ඔඵ උදනන තිබිඹ යුතු දද්:  

• imagesprites බහිසතඹ 

• තළනීද් ව ඇභතීද් ක්රිඹහඳටිඳහටීන් 

• දනෝලීඹ ිසචරයඹන් ළයසීභ ව බහිසත කිරීභ 

• ඔයදරෝසු ංයචයඹ භන ළඩ කිරීභ 
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ංයචයඹන් ව 

රක්ණඹන් 

 
 

 

 

 

 

•අයියනඹ: appicon.png 

•ScreenOrientation: ිනයස 

•ඳසුබි් රඳ ටවන: Brown_brick_wall.png 

•ඳශර: fill parent 

•උ: fill parent  

•පින්තයඹ: mosquito.png 

  
•ඳශර: 35 පික්ල්  

•උ:  35 පික්ල් 

•ඳශර: fill parent 

•AlignHorizontal: දකුණ 

•FontBold: True 

•FontSize: 18.0 

•ඳහඨඹ: රකුණු         

•FontBold: True 

•FontSize: 18.0 

•ඳහඨඹ: 0  

•BackgrounColor: යව 

•FontSize: 18.0  

•වළඩඹ: යවු් 

•ඳහඨඹ: RESETT 

•TimeInterval: 700 

•මරහරඹ: sv-hit.ogg 
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ේදරොක්ස 

 

්ඳත් තුශ: 

“Mosquito.png” ඳදන් න්දන් www.flaticon.com දතින් CC BY 3.0 ඵරඳත්රඹ ඹටදත් බහිසතහ න 

www.freepik.com හි අයියනඹක් භත ඳදන්යි.  

“Brown brick wall” by Titus Tscharntke: www.public-domain-image.com/free-images/texturesand-

patterns/wall-texture/brick-wall-texture-pictures/brown-brick-wall-605x544.jpg Wikimedia Commons 

වයවහ දඳොදු දඩොද්නඹක් ඹටදත් ඵරඳත්ර රඵහ ඇත: http://commons.wikimedia.org/wiki/ 

File:Brown_brick_wall.jpg#mediaviewer/File:Brown_brick_wall.jpg. 

 “Sv-hit.ogg” by M. Kihlstedt, N. Vion (The Shtooka Project) [CC BY 2.0 from (http:// 

creativecommons.org/licenses/by/2.0/fr/deed.en)], via Wikimedia Commons: http:// 

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Sv-hit.ogg. 
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ක ඵන්ධනඹ :3  දහදු යළටඹ  

 

යහඳතති නභ 

 (දඹදු් නභ) 
COL_Dice 

දඹදු් නභ  

(භහතතයහ) 
Dice 

දඹදු් ිසසතයඹ 

(පිළිඵ තියඹ)  
දභභ දඹදුභ නයි ව ඉක භං (Snakes and Ladders) ළක  ක්රීඩහන් යයන 

ිසට අලය න දබෞතිය දහදු යළටඹක් දර බහිසතහ යශ වළකිඹ. දහදු යළටඹ 

දළමීභට දුයයථනඹ ඳද්දන්න. ඔඵ දභන රද ංඛ්යහ දඹදුභ භගින් ඳනු 

ඇත. 

             ්ඳත් https://goo.gl/s8GXMD 

                     තිය රඳ ටවන  

අදප්ක්ෂිත  

ඉදනනු්  

ප්රතිපර 

 

දභභ ක ඵන්ධනඹ අහනදේදී ඔඵ උදනන තිබිඹ යුතු දද්: 

• තය ජීිසතදේදී ඳහඨ ිනට යථනඹට බහිසතහ කිරීභ 

• ඇක්රදයොමීටය ංදේදයඹ බහිසතහ කිරීභ 

• දත්රී් කිරීභට If-Then-Else ඳහරන ප්රයහල බහිසතහ කිරීභ 

• දදන රද ඳයහඹක් තුශ අවඹු අංය උත්ඳහදනඹ 

• ේදරොක්ස වයවහ භහධය ඳළරීභ 

• ඳයහමිතීන් ක්රිඹහඳටිඳහටීන් දත භහරු කිරීභ 



ගුරුරුන් ව ශියයින් වහ අධයහඳක ය දඹදු් ංර්ධන දභර් යට්ටරඹ  79 

ංයචයඹන් ව 

රක්ණඹන් 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•අයියනඹ: appicon.png 

• ScreenOrientation: ිනයස 

•ඳශර: fill parent 

 
•උ: fill parent 

•AlignHorizontal: භධයඹ 

•AlignVerticle: භධයඹ  

 

•පින්තයඹ: D6_1.png 

•ඳශර: fill parent 

•AlignHorizontal: භධයඹ 

•ඳසුබි් ර්ණඹ: දයොශ 

•ඳහඨඹ: දහදු යළටඹ දභන්න 
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ේදරොක්ස 
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්ඳත් තුශ: 

“D6 1” by Christophe Dang Ngoc Chan (cdang). ස ක ර්භහණඹ. දක්ටර් රඳ ටවන යනු රළබදේ  

Inkscape භගික . Wikimedia Commons වයවහ CC BY 3.0 ඹටදත් ඵරඳත්ර රඵහ ඇත:   

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D6_1.svg#mediaviewer/File:D6_1.svg.  

“D6 2” by Christophe Dang Ngoc Chan (cdang). ස ක ර්භහණඹ. දක්ටර් රඳ ටවන යනු රළබදේ  

Inkscape භගික . Wikimedia Commons වයවහ CC BY 3.0 ඹටදත් ඵරඳත්ර රඵහ ඇත:  

 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D6_2.svg#mediaviewer/File:D6_2.svg. 

“D6 3” by Christophe Dang Ngoc Chan (cdang). ස ක ර්භහණඹ. දක්ටර් රඳ ටවන යනු රළබදේ  

Inkscape භගික . Wikimedia Commons වයවහ CC BY 3.0 ඹටදත් ඵරඳත්ර රඵහ ඇත:   

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D6_3.svg#mediaviewer/File:D6_3.svg. 

“D6 4” by Christophe Dang Ngoc Chan (cdang). ස ක ර්භහණඹ. දක්ටර් රඳ ටවන යනු රළබදේ  

Inkscape භගික . Wikimedia Commons වයවහ CC BY 3.0 ඹටදත් ඵරඳත්ර රඵහ ඇත:   

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D6_4.svg#mediaviewer/File:D6_4.svg. 

“D6 5” by Christophe Dang Ngoc Chan (cdang). ස ක ර්භහණඹ. දක්ටර් රඳ ටවන යනු රළබදේ  

Inkscape භගික . Wikimedia Commons වයවහ CC BY 3.0 ඹටදත් ඵරඳත්ර රඵහ ඇත:  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D6_5.svg#mediaviewer/File:D6_5.svg. 

“D6 6” by Christophe Dang Ngoc Chan (cdang). ස ක ර්භහණඹ. දක්ටර් රඳ ටවන යනු රළබදේ  

Inkscape භගික . Wikimedia Commons වයවහ CC BY 3.0 ඹටදත් ඵරඳත්ර රඵහ ඇත:  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D6_6.svg#mediaviewer/File:D6_6.svg. 

 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D6_6.svg#mediaviewer/File:D6_6.svg
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ක ඵන්ධනඹ 4: අතථය යහඹන ිසදයහ ඳරීක්ණඹ 
 

යහඳතති නභ  

(දඹදු් නභ) 
COL_VirtualChemistryExperiments 

දඹදු් නභ  

(භහතතයහ) 
Virtual Chemistry Experiments 

දඹදු් ිසසතයඹ 

(පිළිඵ තියඹ)  
දභභ දඹදුභ අතථය යහඹන ිසදයහ ඳරීක්ණක් කිරීභට යළන්ඹ  ව 

ඉද්ජ්සප් යයිට් ංයචයඹන් බහිසතහ යයයි. ඳරිශීරයඹහට යහක්යදඹන් 

මරද්රයඹන් වඹක් ඇදදනන ිසත් ජර බීයයඹට දභහ ඒහ ප්රතික්රිඹහ යයන 

අයුරු දළකිඹ වළකිඹ.   

            ්ඳත් https://goo.gl/e91OBV 

                   තිය රඳ ටවන  

අදප්ක්ෂිත 

 ඉදනනු් 

 ප්රතිපර 

දභභ ක ඵන්ධනඹ අහනදේදී ඔඵ උදනන තිබිඹ යුතු දද්: 

• ංයචයඹන් තඵහනළනීභට දනෝලීඹ ිසචරයඹන් බහිසතහ කිරීභ 

• ඳයහමිතීන් ක්රිඹහඳටිඳහටීන් දත භහරු කිරීභ 

• ේදරොක්ස බහිසතහ යය X ව Y ඛ්්ඩඩහංය ංයචය නළත ළයසීභ 
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•අයියනඹ: appicon.png 

•creenOrientation: තියස 

•ඳශර: fill parent 

•උ: fill parent 

•රඳ ටවන: imgshelf.jpg 

•රඳ ටවන: imgpotasium.png 

•රඳ ටවන: imgLithium.png 

  

•රඳ ටවන: imgcopper.png 

  

•රඳ ටවන: imgAluminium.png 

  

•රඳ ටවන: imgsodium.png 

•රඳ ටවන: imgiron.png 

•රඳ ටවන: imgBeaker.png 

•ඳශර: 10 පික්ල් 

•උ: 10 පික්ල් 

•ඳසුබි් ර්ණඹ: යව 

•FontBold: True  

•ඳහඨඹ: RESET

 RESETBackgroundColo

ංයචයඹන් ව 

රක්ණඹන් 
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ේදරොක්ස 
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්ඳත් තුශ: 

“imgNaReaction.jpg” by Naatriumi_reaktsioon_veega_purustab_klaasist_anuma.jpg: Tavoromann. 

Derivative work: Tony Mach - This file was derived from Naatriumi reaktsioon veega purustab klaasist 

anuma.jpg. Wikimedia Commons වයවහ CC BY 3.0 ඹටදත් ඵරඳත්ර රඵහ ඇත: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sodium_and_Water. 

png#/media/File:Sodium_and_Water.png.  
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“imgKReaction.jpg” by Tavoromann. ස ක ර්භහණඹ. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia 

Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaalumi_reaktsioon_ 

veega.jpg#/media/File:Kaalumi_reaktsioon_veega.jpg. 

 

ක ඵන්ධනඹ 5: සයෆන් යය ඉදනන නන්න 
 

යහඳතති නභ 

(දඹදු් නභ) 
COL_ScanAndLearn 

දඹදු් නභ  

(භහතතයහ) 
 Scan And Learn 

දඹදු් ිසසතයඹ 

(පිළිඵ තියඹ)  
දභභ දඹදුභ තීරු දක්ත සයෆනයඹ (BarcodeScanner) ව ක්රිඹහයහයය් 

ආය්බයඹ (ActivityStarter) ංයචයඹන් බහිසතහ යයයි. ඔඵහදනන 

ිනටීදභන් තීරු දක්තඹක් දවෝ QRදක්තඹක් සයෆන් කිරීභට වළකිඹ. 

ක්රිඹහයහයය් ආය්බයඹ ඔඵදේ උඳහංනඹ තුශ සථහඳනඹ යය ඇති ක ින 

දඹදු් බහිසතහ යය අන්තර්නත URL ිසතත යයනු ඇත. 

               ්ඳත් https://goo.gl/lTOVxt  

                  තිය රඳ ටවන  
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අදප්ක්ෂිත 

ඉදනනු්  

ප්රතිපර 

දභභ ක ඵන්ධනඹ අහනදේදී ඔඵ උදනන තිබිඹ යුතු දද්: 

• තීරු දක්ත සයෆනය (BarcodeScanner) ංයචයඹ බහිසතහ කිරීභ 

• ක්රිඹහයහයය් ආය්බයඹ (ActivityStarter) ංයචයඹ බහිසතහ යය 

ඵහහිය දඹදු් දඹොදහනළනීභ  
• නළත න් කිරීද් ංයචයඹ 

ංයචයඹන් ව 

රක්ණඹන් 
 

 
ේදරොක්ස 

 
 

 

 

•AlignHorizontal: භධයඹ 

•AlignVertical: භධයඹ 

•අයියනඹ: appicon.png 

•නභ: btnscan 

•රඳ ටවන: imginformation.png 
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්ඳත් තුශ: 

“Info Simple” by Amada44. ස ක ර්භහණඹ. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Info_Simple.svg#/media/ File:Info_Simple.svg.  

ප්රදඹෝජනත් ඵළඳි  

https://www.the-qrcode-generator.com. 

http://www.classtools.net/QR/create.php. 

ක ඵන්ධනඹ 6: වඬ ටවන 
 

දභභ ක ඵන්ධනඹ, දඹදුභක් ංර්ධනඹ කිරීභට දඳය යතහ පුරුක් තළනීද් ංයල්ඳඹ දඳන්යි. අදව 

න්දන් ඳවත දක්හ ඇති යතහ පුරු අනුනභනඹ යය එකින් එය තිය ක ර්භහණඹ කිරීභයි. ේදරොක්ස ඳඹහ 

ඇත්දත් ඳරිශීරනඹ වහ ඳභණි. ප්රහදඹෝගිය අත්දළකීභක් ව ඉදනනුභක් වහ ක ඵන්ධනඹ ඳරිශීරනඹ 

දනොයයන දරට උඳදදස දදනු රළදේ. දඹදුභ වහ න ේදරොක්ස යතහ පුරුදේ තර්යනඹ අනුනභනඹ 

යයමින් එයශස යශ යුතුඹ. දවොභ තත්ත්ඹ න්දන්, පුහුණුයරුහ/වබහගින්නහ තථයයහලීන, යතහ 

පුරු ඳභණක් භහර්දනෝඳදද්ලඹ දර බහිසත යයමින් දඹදුභ තළනීභයි. යතහ පුරු, ඔඵට ළඩර තර්යනඹ 

ළරසු් කිරීභට උඳයහය යයනු ඇත. 

http://www.classtools.net/QR/create.php


ගුරුරුන් ව ශියයින් වහ අධයහඳක ය දඹදු් ංර්ධන දභර් යට්ටරඹ  91 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

යතහ පුරු 
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යහඳතති නභ 

 (දඹදු් නභ) 
COL_VoiceNote 

දඹදු් නභ  

(භහතතයහ) 
Voice Note 

දඹදු් ිසසතයඹ 

(පිළිඵ තියඹ)  
 

           ්ඳත් https://goo.gl/6ByCkp  

අදප්ක්ෂිත  

ඉදනනු්  

ප්රතිපර 

දභභ ක ඵන්ධනඹ අහනදේදී ඔඵ උදනන තිබිඹ යුතු දද්: 

• දඹදුභක් වහ යථහපුරුක් ළයසීභ 

• යතහ පුරුක් භත ඳදන් දඹදුභක් ළරසු් කිරීභ 

වඬ දයදයෝඩයඹ ශියඹන් අධයඹනඹ යය පුනරීක්ණ යයන අතය   

ඕඩිදඹෝ ටවන් නළනීභට ඉඩ රඵහදදයි. දඹදුභ, රළයිසතුකින් සුයකින රද  

ටවන් හදනඹ කිරීභට වඬ දයදයෝඩයඹ ප්දල්ඹයඹ, රළයිසතු අසුරනඹ  

ඹන ංයචය  බහිසත යයයි. එභ ටවන් සුරැකු් යශ වළකි අතය  

ටයික ඩීබී  නඵඩහදන් හදනඹ කිරීභට දවෝ භළකීභට දවෝ වළය. 
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ංයචය  ව 

රක්ණ 
 



94                    ගුරුරුන් ව ශියයින් වහ අධයහඳක ය දඹදු් ංර්ධන දභර් යට්ටරඹ 

 
 

 

•ඳශර: 10 පික්ල් 

•රඳ ටවන: imgpause.png 

•රඳ ටවන: imgstop.png 

  

•උ: 20 පික්ල් 

•AlignHorizontal: භධයඹ 

•ඳශර: fill parent 

•රඳ ටවන: imgsave.png 

  

•ඳශර: 10 පික්ල් 

•රඳ ටවන: imgTrash.png 

  

  

•NotifierLength: දීර්ඝ   

•AlignHorizontal: භ 

•AlignVertical: ඉවශ 

•අයියනඹ: appicon.png 

•ඳශර:Fill parent 

  
•AlignHorizontal: භධයඹ 

 

•FontBold: True 

•FontSize: 18.0 

•ඳහඨඹ: වඬ ටවන 

•TextColor: ක ල්  

•AlignHorizontal: භ 

•AlignVertical: භධයඹ 

•ඳශර: fill parent 

•උ: fill parent 

•AlignHorizontal: භධයඹ 

•ඳශර: fill parent 

  

•රඳ ටවන: imgrecord.png 

•භහතතයහ:RECORDING  

•රඳ ටවන: imgList.png 

•රඳ ටවන: imgplay.png 

ංයචය  ව 

රක්ණ 
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ේදරොක්ස 
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්ඳත් තුශ: 

“imgList.png” is based on the icon at www.freepik.com, used under a CC BY 3.0 licence from 

www.flaticon.com. 

“imgPause.png” is based on the icon at www.google.com, used under a CC BY 3.0 licence from 

www.flaticon.com. 

“imgPlay.png” is based on the icon at http://appzgear.com, used under a CC BY 3.0 licence from 

www.flaticon.com. 

“imgStop.png” is based on the icon at www.icomoon.io used under a CC BY 3.0 licence from 

www.flaticon.com. 

“imgRecord.png” is based on the icon at www.alessioatzeni.com, used under a CC BY 3.0 licence from 

www.flaticon.com. 

“imgSave.png” is based on the icon at www.freepik.com, used under a CC BY 3.0 licence from 

www.flaticon.com. 

“imgTrash.png” is based on the icon at www.freepik.com, used under a CC BY 3.0 licence from 

www.flaticon.com.  
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4. ඇසුරු්යයණඹ ව දඵදහවළරීභ 1 
1. ඇසුරු්යයණඹ ව 

දඵදහවළරීභ යන 

රද්දද් 

http://appinventor. 

mit.edu/explore/ 

ai2/share.html දතින්   
Creative Commons  
AttributionShareAlike 

3.0   
Unported ඵරඳත්රඹ 

ඹටදත්ඹ. 

ඔඵට ඔඵදේ දඹදුභ, උඳහංනඹක් භත සථහඳනඹ යශ වළකි ඳරිදි ක්රිඹහත්භය යශ  වළකි (executable) 

ආයතතිඹකින් (.apk) දවෝ දඹදු් ක භවු්යරු දත ඳළටිසඹ වළකි ව ඹළි මුහු යශ වළකි මරහර දක්ත 

ආයතතිඹකින් (.aia) හුභහරු යශ වළකිඹ. එදභන්භ ඔඵට ඔඵදේ දඹදුභ ගේල් ප්දල් සදටෝර් තුළින් 

දඵදහ වළරීභටද වළකිඹ. 

4.1. අන් අඹට නළත මුහුයයනළනීභට ඔදේ දඹදුභ දඵදහ නළනීභ 
(.aia දනොණු) 

ඔඵට ඔඵදේ යහඳතති ිනඹල්දල්භ රළයිසතු දඳදනන ඵ තවවුරු යයනන්න (එදේ දනොභළති න් 

යහඳතතිඹ > භදේ යහඳතති දතෝයන්න). ඔඵ දඵදහනළනීභට අදප්ක්හ යයන යහඳතතිඹට ඳදකින් ඇති 

දයොටු රකුණු යයන්න. ඔඵදේ යහඳතතිඹ වහ මරහර දක්තඹ ක ර්ඹහත කිරීභට  

යහඳතතිඹ > දතෝයන රද යහඳතතිඹ (.aia) භදේ ඳරිනණයඹට ක ර්ඹහත යයන්න දතෝයන්න.  

මරහර දක්තඹ .aia දනොණුකින් ඵහනත දේ. 

 

රඳ ටවන  4.1 aia දනොණුක් දර යහඳතතිඹක් ක ර්ඹහත කිරීභ 

 

ඔඵ එඹ මිතුදයකුට ඹන්දන් න්, රඳ ටවන 4.2 තුශ දඳන්හ ඇති ඳරිදි ඒහ යහඳතතිඹ > භදේ 

ඳරිනණයදඹන් යහඳතතිඹ (.aia) ආඹහත යයන්න. 
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රඳ ටවන  4.2 AI2 තුශට යහඳතතිඹක් ආඹහත කිරීභ 

 

4.2. අන් අඹදේ දුයයතන/ටළේරට භත සථහපිත යයනළනීභට ඔදේ දඹදුභ 

හුභහරු කිරීභ  (.apk දනොණු) 
දඹදු් ක භවුයරු භත දඹදුභ (.apk දනොණු) ඇසුරු් කිරීභට දඹදු් ක භළවු්යරු දභර් තීරුදහි Uuild 

දභනුට ඹන්න.  

 

රඳ ටවන  4.3 .apk  දනොණුක් දර දඹදුභක් ඇසුරු්යයණඹ කිරීභ 

 

දඹදුභ (.apk දනොණු භදේ ඳරිනණයදේ සුරැකු් යයන්න) දතෝයන්න.  ඔඵදේ ඵහනළනීභ ආය්බ ව ඵට 

දන්මින් උත්ඳතන දයොටුක් දිස දනු ඇත (රඳ ටවන 4.4)  

ටවන: අදනක් ිසයල්ඳඹ (.apk දනොණුක් වහ QR දක්තඹක් ඳඹන්න) සයෆන් යශ වළකි QR දක්තඹක් 

ක භන අතය එඹ දඹදුභ ඵහදනන ඳළඹ දදයක් ඹනදතක් රඵහනළනීභ  වළකි දනු ඇත. ඔඵට දභභ දක්තඹ 

අන් අඹ භඟ දඵදහ වදහ නත වළකි නමුත් එඹ ජනනඹ වී ඳළඹ දදයක් තුශ බහිසතහ යශ යුතුඹ. 
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රඳ ටවන  4.4 .apk දනොණුදේ ප්රනතිඹ දනොඩනළංවීභ 

 

දනොඩ නළංවීභ ්පර්ණ ව ඳසු ඔඵට දඹදුභ (.apk දනොණු), තභ ඇන්දරොයි් දුයයථන තුළින් ඊද්රඹක් 

ිසතත යය සථහඳනඹ යශ වළකි ඔඵදේ මිතුයන්ට ඊද්ල් යශ වළකිඹ. ඔඵට එඹ ඩහ පුළුල් දඵදහ වළරීභට අලය 

න් ඔඵ ව ඔඵදේ මිතුයන්ට පිිසිනඹ වළකි දේ අඩිසඹයට උඩුනත යශ වළකිඹ. එදභන්භ ඔඵට ඔඵදේ දඹදුභ 

ගේල් ප්දල් සදටෝර් තුළින් දඵදහ වළරීභටද වළකිඹ. 

ටවන්:  

1. ඔඵදේ දඹදුභ (.apk දනොණුක් න), සථහඳනඹ යයන ඕනෆභ අදඹකුට දදශ දනොන දඹදු් සථහඳනඹ 

වහ ඉඩ දීභට තභ දුයයථනඹ තුශ ළයසු් දනස කිරීභට අලය දනු ඇත. 

2. ඇන්දරොයි් 4.0 ට දඳය අනුහදර දභභ ළයසු් දත ඹහභට ළයසු්  (settings)> දඹදු්  

(Applications) දත දනොස දනොදන්නහ මරහර (unknown souaces) අශ ඇති දයොටු රකුණු යයන්න. 

ඇන්දරොයි් 4.0 දවෝ ඉවශ අනුහද ඇති උඳහංන වහ ඳද්ධති ළයසු් (System Settings)> ආයක්හ 

(Security) දත දවෝ ළයසු් (Settings)> ආයක්හ  වහ තිය අගුශ(Security & Screen lock) දත 

දනොස දනොදන්නහ මරහර (unknown souaces) අශ ඇති දයොටු රකුණු යය තවවුරු යයන්න. 

3. මරහර දක්ත (.aia) දනොනු ඇන්දරොයි් ළඩටවන් තුශ ක්රිඹහත්භය යශ දනොවළකිඹ. ක්රිඹහත්භය යශ 

වළක්දක් .apk දනොනු ඳභණි. මරහර දක්තඹ Java SDK දක්තඹක්ද දනොදේ - එඹ ඳළටිසඹ වළක්දක් දඹදු් 

ක භවු්යරුට ඳභණි. 
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5. ගනල් ප්දල් (Google Play) භත දඹදු් ඳර 

කිරීභ 1 
5.1.  ංර්ධය දයොන්දෝරඹ 
දඹදු් උඩුනත යයන්න, ක සඳහදන පිටු දනොඩනනන්න, මිර ව දඵදහ වළරීභ ිසනයහයයණඹ යයන්න ඉන්ඳසු 

ඳර යයන්න. ඔඵට ඕනෆභ දේ බ්රේයඹකින් ංර්ධය දයොන්දෝරඹ වයවහ ගේල් ප්දල් භත ඳර කිරීද් 

ිනඹලුභ අදිඹය යශභනහයයණඹ යශ වළකිඹ (රඳ ටවන 5.1) ඔඵ ලිඹහඳදිංචි වී තවවුරු කිරීද් ඊද්රඹ 

රළබුණු ඳසු, ඔඵට ගේල් ප්දල් ංර්ධය දයොන්දෝරඹ දත යින් ඉන් ිසඹ වළකිඹ. 

 
රඳ ටවන  5.1 ගනල් ප්දල් (Google Play) ංර්ධය දයොන්දෝරඹ 

 

5.1.1. ිනඹළුභ දඹදවු් 

ඔඵදේ දඹදු්ර ඉක්භන් භහදරෝචනඹක් රඵහ දී ංඛ්යහදල්ඛ්න, භහදරෝචන ව ක සඳහදන ිසසතය 

දවෝ න දඹදුභක් උඩුනත කිරීභ දත ඹහභට ඉඩ රන  ිනඹලු දඹදු් (All ApplicaSions) තුශ ආය්බ 

යයන්න (රඳ ටවන 5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

1 ගනල්ප්දල් තුශ දඹදු් 

ඳශ කිරීභයහ නනු 
රළබුදේ 

http://developer. 

android.com/distrib

ute/ 

googleplay/develope

rconsole.html දතින්  

Creative Commons 

Attribution 2.5 
ඵරඳත්රඹ ඹටදත්ඹ 
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රඳ ටවන  5.2 ගනල් ප්දල් (Google Play) ංර්ධය දයොන්දෝරඹ තුශ ඇති ිනඹළුභ දඹදවු් 

 

5.1.2. ගිණු් දතොයතුරු 

ගිණු් දතොයතුරු (AccounS deSails) පිටු දත ඔඵදේ දවෝ ඔඵදේ භහනද් මලිය ංර්ධය ඳළතියඩ 

දතොයතුරු එක් යයන්න (රඳ ටවන 5.3) දභඹ ඔඵ ගනල් ප්දල් වහ ඔඵදේ ඳහරිදබෝගියඹන්ට වඳුන්හ 

දදයි. ඔඵට ඕනෆභ දභොදවොතය ආඳසු දනොස දතොයතුරු ංසයයණඹ කිරීභට වහ ඔඵදේ ළයසු් දනස 

කිරීභට වළකිඹ. 

 

ඔඵදේ ංර්ධය ඳළතියඩ (Profile) තුශ ඳවත දද් අඩංගු දේ: 

• ංර්ධය නභ:ඔඵදේ නඵඩහ රළයිසතු පිටු භත ව ගනල් ප්දල් භත ඕනෆභ සථහනඹය දර්ලනඹ 

දේ. 

• ්ඵන්ධතහ දතොයතුරු: ගනල් ිසිනන් ඳභණක් බහිසතහ දයදර්, එඹ ඔඵදේ ඳහරිදබෝගියයින්ට 

දළකිඹ දනොවළකිඹ. 

• දේ අඩිස URL: ඔඵදේ නඵඩහ රළයිසතු පිටු භත දර්ලනඹ දේ. 

ගිණු් දතොයතුරු (AccounS deSails( පිටු භත අදරිසයරුන් ව දනත් ය්ඩඩහඹ් දත සීමිත 

පිිසසුභක් රඵහදීභටත්, දදශ ගිණුභක් වහ ලිඹහඳදිංචි වීභට දවෝ ගනල් ප්දල් ඵරඳත්ර වහ ඳරීක්ණ 

ගිණුභක් යස කිරීභට වළකිඹ. 
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රඳ ටවන  5.3 ගනල් (Google) ංර්ධය ගිණු් ිසසතය 

 

5.1.3. ඔදේ දශ ගිණුභ ්ඵන්ධ කිරීභ 

ඔඵට දඹදු් දවෝ දඹදු් තුශ ක සඳහදන ිසකිණීභට අලය න්, ඔඵදේ ගනල් දොරට් දදශ (Google Wallet 

Merchant) ගිණුභ ඔඵදේ ංර්ධය ඳළතියඩට ්ඵන්ධ යයන්න. ඵළඳි  දදශ ගිණුභ, ගනල් ප්දල් ිසිනන් මරය 

ව ඵදු වඳුනහනළනී් වහ දභන්භ අදරිස ලින් භහිනය දනවී් වහද බහිසතහ යයයි. 

5.1.4. ඵහු ඳරිශීරය ගිණු් 

රඳ ටවන 5.4 භගින් දඳන්හ දී ඇති ඳරිදි ඔඵදේ ංර්ධය දයොන්දෝරදේ ිසිසධ දයොටසරට පිිසසීභ වහ 

අදනකුත් ය්ඩඩහඹ් හභහනේයයින්ට ඳරිශීරය ගිණුභ යන්න. 
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රඳ ටවන  5.4 ංර්ධය දයොන්දෝරඹ තුශ ඵහු ඳරිශීරය ගිණුභ 

 

ඳශමු ලිඹහඳදිංචි යයන ගිණුභ ගිණු් හිමිඹහදේ න අතය එහිදී දයොන්දෝරදේ ිනඹලුභ දයොටස දත පර්ණ 

පිිසසුභ රළදේ. හිමියරුහට ඳරිශීරය ගිණු් එක් කිරීභට වහ දයොන්දෝර පිිසසුභ යශභනහයයණඹ කිරීභට වළකිඹ. 

උදහවයණඹක් දර, ඳර කිරීභ වහ දඹදු් ිසනයහයයණඹ වහ ඳරිශීරයයින්ට පිිසසුභ රඵහදීභට හිමියරුට 

වළකිඹ, එදවත් මරය හර්තහරට පිිසසීභ රඵහදිඹ දනොවළකිඹ. 

5.1.5.  රළයිසතුනත දතොයතුරු  (Store Listing) ගබඩා කිරීභ  

රළයිසතුනත දතොයතුරු  (Store Listing) පිටුක් ළයසීභට ංර්ධය දයොන්දෝරඹ බහිසතහ යයන්න (රඳ ටවන 

5.5) දභඹ ගනල් ප්දල් තුශ ඔඵදේ ගිණුද් ක වනයි. ඔඵ දඹදුභ පිළිඵ දළනනළනීභට වහ එඹ ඵහනළනීභට ජංනභ 

දුයයථන භත දවෝ දේ භත ඳරිශීරයඹහ දකින පිටු දභඹයි. 

ඔඵදේ දඹදුද් දවො දද් භතු කිරීභට නළරපු් න්නහභ ත්ය්, තියරඳ වහ ිසඩිදඹෝ උඩුනත යයන්න; ිසසතයඹක් 

ඳඹන්න; නතභ අනුහදඹ පිළිඵ ටවන් ව තත් දද් එක් යයන්න.  ඔඵට ඕනෆභ දභොදවොතය නඵඩහ 

රළයිසතුනත කිරී් ඹහත් යශ වළකිඹ. 

 

 

 



ගුරුරුන් ව ශියයින් වහ අධයහඳක ය දඹදු් ංර්ධන දභර් යට්ටරඹ  107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

රඳ ටවන  5.5 ගනල් ප්දල් සදටෝ (Google Play Store) රයිසතුනත කිරී් දතොයතුරු 

5.1.6. උඩුනත කිරීභ ව ක්ණිය  ඳශ කිරීභ 

ංර්ධය දයොන්දෝරඹ දතින් ඔඵට ක කුත් කිරීභට සදහන් ඇන්දරොයි් දඹදු් ඳළදක්ජ දනොනුක් ඉක්භණින් 

ඳළටවීභට වහ ඳර කිරීභට වළකිඹ. දඹදුභ ඳර යයන දතක් එඹ දයටු්ඳතක් ඳභණි, ඳර කිරීද්දී ගනල් ප්දල් 

ඔඵදේ රළයිසතු පිටු යන අතය අන් අඹට රඵහ නළනීභට ඉඩ රයි. ති දනො ඳළඹ කිහිඳඹක් ඇතුශත 

ඔඵදේ දඹදුභ නඵඩහ රළයිසතු භත දිස දනු ඇත. 

ඔඵදේ දඹදුභ ඳර යශ ඳසු, ඔඵට එඹ ඹහත් යශ වළකිඹ. එඹ - උදහවයණ දර ඔඵදේ මිර, ිසනයහයයණඹ 

ව දඵදහවළරී් ිසයල්ඳ දනස කිරීභ අලය ඕනෆභ ිසදටය ඔඵදේ දඹදු් යුේභ දනස දනොයය යශ වළකිඹ. 
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ිසදලේහංන දවෝ ලිපින දක්ත නළටළු එක් යයන ිසට ඔඵට යයට ඹහත් යශ යුේභඹක් ඳර යශ වළකිඹ. එදයදණහිභ 

න අනුහදඹ රඵහනත වළකි අතය ඒ න ිසට ිනටින ඳහරිදබෝගියඹන්ට ඹහත් කිරීභ ඵහනත වළකි ඵ දන්නු ඇත. 
ඔඵදේ දඹදුභට ඳරිශීරයයින්ට සඹංක්රීඹ ඹහත්කිරී්ද පිළිනත වළකි අතය එිසට ඔඵ ඹහත් කිරීභක් ඳර යයන 
වහභ එඹ ඔවුන් දත රළබී සථහඳනඹ දනු ඇත. ඔඵට ඕනෆභ දභොදවොතය ඔඵදේ දඹදු් ඉත් යශ වළකිඹ. 

 

5.1.7. ඇල්ෂහ ව බීටහ ඳරික්හ 

ිසදලේදඹන් දඹදුභක් දිඹත් කිරීභයට දඳය ඳරිශීරයයින්දනන් ළඵෆ ප්රතිදඳෝණඹ රළබීභ ෆභ ිසටභ ඉතහ ළදනත් 

දේ.  දරො ඕනෆභ සථහනඹය ඇල්ෂහ ව බීටහ ඳරීක්ණ ය්ඩඩහඹ් දත ඔඵදේ දඹදුද් පර් ක කුතු ඹළවීභට 

ගනල් ප්දල් ඳවසුය් රයි. 

ඔඵදේ ගනල් ප්දල් ංර්ධය දයොන්දෝරඹ තුශ APK අංලදේ ඔඵට ඇල්ෂහ ඳරීක්ණ (Alpha TesSing) ව 

බීටහ ඳරීක්ණ (UeSa TesSing) ටළේ දොඹහනත වළකිඹ (රඳ ටවන 5.6) දභහිදී ඔඵට ඔඵදේ දඹදුද් .apk 

දනොනු අනුහද  උඩුනත යශ වළකි අතය ගනල් ය්ඩඩහඹභක් (Google Group) දර දවෝ ගනල් + ප්රජහ (Google+ 

Community) දර ඳරීක්යඹන් රළයිසතුක් න් යශ වළකිඹ. ඔඵදේ ඳරීක්යඹන් දත ඹළවීභට ඔඵට URL 

එයක් රළදඵනු ඇති අතය එිසට ඔවුන්ට ඳරීක්ණ ළඩටවන වහ ්ඵන්ධ ිසඹ වළකිඹ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

රඳ ටවන  5.6 ඔදේ දඹදුභ ඇල්ෂහ ( Alpha) ව බීටහ ( UeSa) ඳරික්හ කිරීභ 

 

ඔඵදේ ඳරීක්යයින් දඹදුද් ක සඳහදන පිටුදන් දඹදුභ ඵහනන්නහ ිසට ගනල් ප්දල් ිසිනන් ඔවුන්ට ක ින ඳරිදි ඇල්ෂහ 

දවෝ බීටහ අනුහද රඵහ දදනු රඵයි. ඹ් දවඹකින් ඳරිශීරයදඹක් ඔඵදේ ඳරීක්ණ ය්ඩඩහඹ් දදයටභ ්ඵන්ධ 

වුදවොත් ගනල් ප්දල් ක තයභ ඔවුන්ට රඵහ දදන්දන් බීටහ අනුහදඹ දනො ඇල්ෂහ අනුහදඹයි. 

ඳරිශීරයයින්ට ඔඵදේ දඹදුද් ඇල්ෂහ බීටහ අනුහද වහ ප්රතිදඳෝණඹන් ව භහදරෝචන ළඳයිඹ දනොවළකි 

ඵ රයන්න. ප්රතිදඳෝණඹ රඵහනළනීභට ඔඵට ගනල් ය්ඩඩහඹභ (Google Group) දවෝ ගනල් + ප්රජහ 

(Google+ Community) බහිසතහ කිරීභට දවෝ ඊද්ල් ලිපිනඹක් ළයසීභ දවෝ  ඔඵදේභ දේ අඩිසඹ බහිසතහ 

කිරීභට වළකිඹ. 

ඔඵට, ඔඵදේ දඹදු් ප්රලසත කිරීභට, න දදශදඳොශ දත වඳුන්හ දීභට ව ඔඵදේ ප්රජහ දනොඩනළංවීභ 

ඇයඹීභට දභභ ඳරීක්ණ ළඩටවන් බහිසතහ යශ වළකිඹ.  
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5.1.8. යයළිනත වඳුන්හදීභ 

ඔඵදන ගනල් ප්දල් ංර්ධය දයොන්දෝරඹ තුශ න APK දයොටදේ ක සඳහදන ටළඵඹ )PaoducSion( බහිසතහ යය 

ඔඵදේ දඹදුභ වඳුන්හදීභ යයළිනත යශ වළකිඹ. දභහිදී, ඔඵදේ දඹදුභ ඵහනළනීභට වළකි ඳරිශීරයයින්දේ 

ප්රතිලතඹ දළක්ිසඹ වළකිඹ. 

ඔඵදේ වඳුන්හදීභ යයළිනත කිරීභ භගින් අනදප්ක්ෂිත දදෝ දවෝ ර්ය ඳරිභහය ඵරඳෆභ සීභහ කිරීභට වහ 

අඳක්ඳහතී ඳරිශීරය හ්ඳරඹක් භන ඳරිශීරය ප්රතිදඳෝණඹ භළක ඹ වළකිඹ. යයළිනත වඳුන්හදී් අතය 

ඳරිශීරයයින්ට ඔඵදේ දඹදුභ දරේණිනත කිරීභට ව භහදරෝචනඹ කිරීභට වළකිඹ. ඔඵ ඳසුඵට න්දන් න් ඔඵදේ 

වඳුන්හදීභ කුඩහ ඳරිශීරය ප්රතිලතඹක් භත අයමන්න.  ඍණහත්භය භහදරෝචන පිළිඵ අධහදඹන් ිනටිමින් ඒහට 

ප්රතිචහය දළක්වීභට න ඵරහනන්න. 

ඇන්දරොයි් දේදියහදේ දඹදු් අනුහද අලයතහඹ දවේතුදන් දඳය අනුහදඹට ඹහභ (rollback)  වහ වඹ 

දනොදක්න ඵ රයන්න. ඔඵට දඳය අනුහදඹට ඹහභට අලය න්, න අනුහද අංයඹක් භන දඳය APK 

(දඹදු් ඳළදක්ජඹ) දිඹත් කිරී් පිළිඵ රයහ ඵරන්න. දයදේ දතත්, දභභගින් ඳරිශීරයයින්ට න ිසදලේහංන 

දත පිිසසීභ දනොභළති දන ඵළිසන් ව ඳළයණි දඹදුභ ඔඵදේ ර්ය දනසය් දවෝ දත්ත ආයතති භන 

දනොනළරපිඹ වළකි ඵළිසන්, දභභ ක්රභඹ බහිසතහ යශ යුත්දත් අන් ිසඳුභ ලදඹන් ඳභණි, එක හ කිිනඹ් ඹහත් 

කිරීභක් වහ ඇල්ෂහ බීටහ ඳරීක්ණ ිනදු කිරීභට න ඵරහනන්න.   

5.2. ඵහු APK වඹ 
 

දඵොදවෝ අසථරදී ඔඵට අලය න්දන් එක් APK එයක් ඳභණක් න අතය දඹදුභ යශභනහයයණඹ කිරීභට 

ව නඩත්තු කිරීභට ඇති ඳවසුභ භහර්නඹ එඹයි. දයදේ දතත් ඔඵට ිසිසධ උඳහංනරට දනස APK ඹළවීභට 

අලය න් ගඅල් ප්දල් ඒ වහ භහර්නඹක් ඳඹනු රඵයි. 

ඵහු APK , එයභ ඳළදක්ජ නභ බහිසතහ යයන එදවත් OpenGL ිසඹභන් ්පීඩය ආයතති(OpenGL texture 

compression formats), තිය ප්රභහණ වඹ දවෝ වඹ දක්න ඇන්දරොයි් දේදියහ අනුහදඹන් දනස න දඹදු් 

ඳළදක්ජ තළනීභට ඔඵට ඉඩ රයි. ඔඵට ිනඹලුභ APK තක  ක සඳහදන රළයිසතුක් ඹටදත් උඩුනත යශ වළකි අතය 

ගනල් ප්දල්, උඳහංන රක්ණ භත ඳදන් ඳරිශීරයයින්ට ඹළිසඹ වළකි දවොභ ඒහ දතෝයනු රඵයි. 

ඔඵට APK Expansion files ිසයල්ඳඹ බහිසතහ යය, ඳර යයන රද එක් එක් APK වහ, ඵහු APK ද ඇතුළු, ද්ිසතීඹ 

ඵහනළනී් දදයක් දක්හ උඩුනත යශ වළකිඹ. එක් දීර්ඝයයණ දනොනුක් 2GB දක්හ ිසඹ වළකි අතය ඕනෆභ 

ආයහයඹය දක්තඹක් දවෝ ත්යභක් අඩංගු ිසඹ වළකිඹ. ගනල් ප්දල් ඒහ දනොමිදල් රඵහනන්නහ අතය දනොනු 

ඵහනළනීභ හභහනය දඹදු් සථහඳනදේ දයොටක් දර රයයි. 

5.3. ඔදේ ක සඳහදන අදශිසඹ වහ මිර කිරීභ 
 

ඔඵදේ දඹදු් වහ දඹදු් තුශ ක සඳහදන වහ මිර ක ඹභ කිරීභට දභර් ඇත. ඔඵදේ දඹදුභ දනොමිදල් 

ඵහනළනීභට වළකි ිසඹ වළකිඹ, නළතදවොත් ඵහනළනීභට දඳය දනිසඹ යුතු මිරක් ක ඹභ යශ ඒහ ිසඹ වළකිඹ. (රඳ 

ටවන  5.7) 
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රඳ ටවන  5.7 ගනල් ප්දල් (Google Play) භත ක සඳහදන ිසකිණීභ වහ මිශ තීයණඹ කිරීභ 

 

ඔඵ, ඔඵදේ දඹදුභ දනොමිදල් ඳරයදශේ න් න් එඹ දඹදු් යහරඹ තුශභ දනොමිදල් රඵහ දිඹ යුතුඹ. ගනල් ප්දල් 

තුශ ිනටින ඕනෆභ ඳරිශීරයදඹකුට දනොමිදල් දඹදු් ඵහනත වළකිඹ. ඔඵ එඹ මිරක් ක ඹභ යය ඳර යයන්දන් න්, 

ඳසු දනොමිදල් දර දනස යශ වළකිඹ. මිර ක ඹභ යශ දඹදු් ඵහනත වළක්දක් ගනල් ප්දල් තුශ ලිඹහඳදිංචි 

දනවී් ආයහයඹක් ඳතින ඳරිශීරයයින්ට ඳභණි. 

ඔඵදේ දඹදු් දඵදහවළරිඹ වළකි දවෝ අදරිස යශ වළකි යටල් රළයිසතු දත ඹහභට දඹදු් දඵදහවළරීභට වඹ 

රඵහදදන සථහන ( suppoaSed locaSions foa disSaibuSing applicaSions) ඵරන්න. 

දනොමිදල් දවෝ මිර ක ඹභ යශ දඹදුභක් දේහ  ඔඵට දඹදුභ තුශ ක සඳහදන ව දහඹයත් පිරිනළමිඹ වළකිඹ. මිර 

ක ඹභ යශ දඹදු්, දඹදු් තුශ ක සඳහදන ව දහඹයත් වහ දන දනභ මිර ක ඹභ යයන්න. 

ඳරිශීරයයින් ඔඵදේ දඹදු් ක සඳහදය පිටු බ්රේස යයන ිසට  දවෝ මිරදී නළනීභක් ආය්බ යයන ිසට, ගනල් ප්දල් 

ිසිනන් ඔවුන්දේ දද්ශීඹ මුදල්ලින් අඹ දයදයන නහසතු දක්යි. 

මුලින් ෆභ ක සඳහදනඹයටභ ඔඵ ඔඵදේ මුදලින් දඳයක මි මිරක් යනු රඵයි. ඔඵ එඹ එදේ දනොදයදශේ න් 

ගනල් ප්දල් ිසිනන්, භයට යක් ඔඵදේ දඹදුද් ඇදභරියහනු දඩොරයදේ මිර භත ඳදන් සඹංක්රීඹ දද්ශීඹ 

මිරක් යනු ඇත. 

දයදේ දතත්, එක් එක් යටර ඔඵදේ ක සඳහදනඹ මිර කිරී් ්ඵන්ධ ගනල් ප්දල් ඔඵට ්පර්ණ ඳහරනඹ 

රඵහ දදනු ඇත. ආය්බ කිරීභට ඔඵට සඹංක්රීඹ මිර වයන්න  ( AuSo-conveaS paices now) ිසදලේහංනඹ 

බහිසතහ යය වසතීඹ දඳයක මි මිර දතින් සථහය දද්ශීඹ මිර ළයිනඹ වළකිඹ.  ඉන්ඳසු ඔඵට එභ මිර නණන් 

භහදරෝචනඹ යය ඔඵට යළභති යටල් වහ න ප්රභහණඹක් ඇතුශත් යශ වළකිඹ - ෆභ යටයභ මිර නණන් 

දනස දන ඵළිසන් අදනක් යටරට ඵර දනොඳහන ඳරිදි එක් මිරක් නළරපිඹ වළකිඹ. දඵොදවෝ යටල් වහ, ඔඵ 

ඇතුශත් යයන මිරට ඵදු ඇතුශත් දේ. 
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5.4. දඹදුභ තුශ ක සඳහදන 
  

ඔඵට ගනල් ප්දල් දඹදුභ තුශ බිල් කිරීභ (Google Play in-app Uilling) බහිසතහ යය දඹදුභ තුශ ක සඳහදන ව 

දහඹයත් අදරිස යශ වළකිඹ. දඹදුභ තුශ ක සඳහදන එක් යක් දයදයන මිරදී නළනී් න අතය, දහඹයත්ඹ 

භහිනය දවෝ හර්ෂිය ඳදනමින් අඹ කිරීභක් යයනු ඇත.  

දඹදුභ තුශ ක සඳහදන (in-app PaoducSs) දයොට තුශ ක ලසචිත ඳර යශ දවෝ දයටු්ඳත් APK වහ ඔඵ: 

• දඹදු් තුශ ක සඳහදන වහ දහඹයත් වහ ක සඳහදන රළයිසතු තනයි. 

• මිර ක ඹභ යයයි, 

• දඹදුභ භන ක සඳහදන ඳර යයයි නළතදවොත් ඹල් ඳළන ගිඹ ක සඳහදන ඉත් යයයි. 

In-app Billing ක්රිඹහත්භය යයන ආයහයඹ පිළිඵ ිසසතය වහ 

https://developer.android.com/google/play/billing/index.html හි දඹදුභ තුශ බිල් කිරී් ංර්ධය දල්ඛ්නඹ 

ඵරන්න. ඔඵ දඹදු් තුශ ක සඳහදන, දප්රමිඹ්, ෂසරීමිඹ් ව දහඹයත්ඹ ඹන මුදල්භඹ      බහිසතහ යයයි. 

 

5.4.1. දඵදහවළරී් ඳහරන 

ඔඵදේ දඹදු් දඵදහවරිනු රඵන යටල් ව යරහඳ යශභනහයයණඹ යයන්න. භවය යටල් වහ ඔඵට ඉරක්ය 

යයන හවයඹන් දත්රිඹ වළකිඹ. එදභන්භ ඔඵදේ දඹදුභ එහි ප්රයහල දනොනු තුශ දක්හ ඇති දඵදහවළරී් නීති භත 

ඳදන් ඔඵදේ දඹදුභ රද වළකි උඳහංන රළයිසතුද දළකිඹ වළකිඹ. 

5.4.2. භූදනෝලීඹ ඉරක්ය නත කිරීභ 

දඹදුද් යුේභඹන්ට දනසය් දනොයය ඔඵදේ දඹදුද් භූදනෝලීඹ දඵදහවළරී් ඳවසුදන් යශභනහයයණඹ 

කිරීභට ඔඵට ගනල් ප්දල් ංර්ධය දයොන්දෝරඹ තුශ ඳහරනඹන් බහිසතහ කිරීභට වළකිඹ. දඵදහවළරීභට අලය 

න්දන් කින් යටල් ව යරහඳඹන්ටද ඹන්නත් බහිසතහ යශ යුත්දත් කින් හවයඹන්ද ඹන්නත් (භවය 

යටරට) ඔඵට ක ලසචිත දළක්ිසඹ වළකිඹ.  ඳරිශීරයයින් නඵඩහ දත පිිසදන ිසට, දඹදුභ ඵහනළනීභට දඳය ඔවුන් 

ිනටින්දන් ඔඵ ඉරක්ය යශ යටල් තුශ ඵ ගනල් ප්දල් තවවුරු යයනනී. ඔඵට ඕනෆභ දේරහය ගනල් ප්දල් 

ංර්ධය දයොන්දෝරඹ තුශ දනස ය් ිනදු යය සුරැකීදභන් ඔඵදේ ඉරක්ය යට ව හවයඹහ දනස යශ 

වළකිඹ. දරො පුයහ ඳරිශීරයයින්ට අදරිස කිරීභට ඔඵට වඹ දළක්වීභට, ඔඵට ිසසතය, ප්රර්ධන චිත්රණ, තියරඳ 

ව තත් දද් ඇතුළුේ නඵඩහ රළසයිතු දද්ශීඹයයණඹ කිරීභටද ඉඩ ළරදේ.  

5.4.3. ලයයතහ ඉරක්ය නත කිරීභ 

උඳහංන ිසදලේහංන ව ඔඵදේ දඹදු් යහ ඳතින වළකිඹහන් අන දඵදහවළරීභ ඳහරනඹ කිරීභටත් ගනල් ප්දල් 

ඔඵට ඉඩ රයි. දඹදුභක් තභ ප්රයහලනඹ තුශ දක්න, එඹ යහඳතින දද්ල්ර ආයහයඹන් කිහිඳඹක් ඇත. 

දතඪහංන ිසදලේහංන, OpenGL ිසඹභන් ්පීඩය ආයතති, පුසතයහර ව ඇන්දරොයි් දේදියහ අනුහද ව තත් දද් 

දයි. (රඳ ටවන  5.8) 
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රඳ ටවන  5.8 උඳහංන නළශපීභ 

 

ඔඵ ඔඵදේ දඹදුභ උඩුනත යයන ිසට, ගනල් ප්දල් එභ යහ ඳළතී් කිඹහ අලය දඵදහවළරී් රීති යයි. යහ 

ඳළතී් ප්රයහල කිරීභ පිළිඵ තහක්ණිය දතොයතුරු වහ 

http://developer.android.com/google/play/filters.html හි ගනල් ප්දල් භත දඳයවන් (filters) කිඹන්න. 

දඵදහවළරීභ ්ඵන්ධ ිනයු් ඳහරන වහ ඔඵදේ දඹදුද් යහ ඳළතී් භත ඳදන් ඔඵදේ දඹදුභ රද වළකි උඳහංන 

ිනඹල්ර ගනල් ප්දල් ඔඵට රඵහදදයි. ගනල් ප්දල් ංර්ධය දයොන්දෝරඹ දතින්, ඔඵට වඹ දක්න උඳහංන 

දභන්භ ඵළවළය යයන ක ලසචිත උඳහංනත් රළයිසතුනත යය වළකිඹ. 

5.5. ඳරිශීරය භහදරෝචන ව බි ළටී් හර්තහ 
දරේණිනත කිරී් ව භහදරෝචන දයොට රඳ ටවන 5.9 තුශ දක්හ ඇති ආයහයඹට ඔඵට ක ලසචිත දඹදු් වහ 

න ඳරිශීරය භහදරෝචන දත පිිසසීභ රඵහදදයි. ඔඵට ඩහ ඳවසුදන් නළටළු වඳුනහනළනීභට ව ඔඵදේ 

ඳහරිදබෝගියයින්ට ඩහ ඳවසුදන් වඹ රඵහදීභ වහ ආයහය නණනහකින් භහදරෝචන දඳයවන් යශ වළකිඹ. 
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රඳ ටවන  5.9 ඔදේ දඹදවුභ දරේණි නත කිරීභ ව ඳරිශීරය භහදරෝචන 

 

අදනක් ඳරිශීරයයින්දේ ඹවඳත පිණි ඳරිශීරයයින්ට ඔඵදේ දඹදුභ පිළිඵ භහදරෝචනඹ කිරීභට ගනල් ප්දල් 

ඳවසුය් රයි. භහදරෝචන භගින් ඔඵට බහිසත යශ වළකිඵ පිළිඵ ප්රතිදඳෝණ, වඹ ඉල්ලි් ව ළදනත් 

ක්රිඹහයහරීත් නළටළු ්ඵන්ධ ඍජුභ ඳහරිදබෝගියයින්දේ භහදරෝචනඹන් රළදේ. 

ඔඵදේ දඹදුභ දදෝවයණඹ කිරීභට ව ළඩි දියුණු කිරීභට බි ළටී් හර්තහ බහිසතහ යයන්න. ඔඵට ඇන්දරොයි් 

උඳහංන දතින් සඹංක්රීඹ බහයදුන් දනත් දත්ත ව සටළක් දරේස හිත බි ළටී් හර්තහ දළකිඹ වළකිඹ 
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5.5.1. දඹදු් ංඛ්යහදල්ඛ්න 

 

රඳ ටවන  5.10 ඔඵදේ දඹදුභ පිළිඵ ිසසතයහත්භය ංඛ්යහ දල්ඛ්න 

 

දඹදු් ංඛ්යහ දල්ඛ්න පිටු ඔඵට ක ලසචිත දඹදුභය සථහඳන යහර්ඹ හධනඹ පිළිඵ ංඛ්යහ දල්ඛ්න නණනහක් 

දඳන්යි. 
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6. ළඩමුළු ක ර්භහණඹ වහ ඇනයීභ 
6.1. ළඩමුළු පුහුණු ළරසුභ  

පුහුණු ළඩමුළු ඳළළත්වීද්දී බහිසතහ යශ යුතු පුහුණු ළරසුභ ඳවත දක්හ ඇත. ෆභ ළිනඹක්භ දභභ දභර් 

යට්ටරදේ ක්රිඹහයහයය් ව ක ඵන්ධන භන අනුරඳ දේ.  

ළඩමුළු පුහුණු ළරසුභ 

භහතතයහ   

  

ගුරුරුන් ව ශියඹන් වහ අධයහඳක ය දඹදු් ංර්ධන ළඩමුළු 

දින  දිදි ිනට දිදි භහඹ ය 

සථහනඹ   

පුහුණුයයන්නහ  

පර් අලයතහ  

   

>ෆභ වබහගින්දනකුටභ පුද්නලිය ගනල්/ජීද්ල් ගිණුභක් තිබිඹ යුතුඹ  

> ඇන්දරොයි් සභහර්ට් දුයයථනඹක් දවෝ ටළේරටඹක් (ඔඵට සභහර්ට් දුයයථනඹක් 

දනොභළති න් ඳරිනණයඹක් බහිසතදඹන් එමියුදල්ටයඹය ළඩ යශ වළකිඹ) 

  

දේරහ  

  

ඇන්දරොයි් දඹදු් ංර්ධනඹ වඳුනහනළනීභ 

 දිනඹ 1 (දිදි/භහභහ /) 

දඳ. 8.30-8.45  ලිඹහඳදිංචිඹ 

දඳ. 9.15-9.30  උද්දඹෝගිභත් කිරීභ 

දඳ. 9.30-9.45  

  

ළඩමුළුදේ අයමුණ ව අදප්ක්ෂිත ප්රතිපරඹ 1 න දිනදේ ඉදනනු් 

ප්රතිපර 

දඳ. 9.45-10.00  දතලය ළඩටවන්යයණඹ ව MIT දඹදු් ක භවු්යරු වළඳින්වීභ 

දඳ. 10.00-10.15  දත් ඳහනඹ 

දඳ. 10.15-10.30  දඹදු් ක භවු්යරු ගිණුභක් තළනීභ 

දඳ. 10.30-11.30   දඹදු් ංර්ධනඹ වහ උඳහංන ළයසුභ ව දදෝවයණඹ 

දඳ. 11.30-11.45  

  

ංර්ධන ඳරියඹ දත වළඳින්වීභක් (ක ර්භහඳය ව ේදරොක්ස ංසයහයය) 

දඳ. 11.45- ඳ12.15  දඹදු් ංර්ධනඹ වහ රදවළකි දභොඩියුර වළඳින්වීභ 

ඳ. 12.15- 1.00  

    

මලිය ංයචය බහිසතහ කිරීභ:  

1. ඳහඨ ිනට යථනඹට දඹදුභ ( TextToSpeech): Loud mouth  

2. ඇක්දරදයොමීටර් ංදේදය දඹදුභ (AccelorometerSensor):  Stop Shaking 

Me 

3. යථන වඳුනහනළනීභ දඹදුභ (Speechrecognizer):Dictation 
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ඳ. 1.00- 2.00  දිහ ආවහයඹ 

ඳ. 2.00- 3.00  

      

මලිය ංයචය බහිසතහ කිරීභ:  

4. යළන් දඹදුභ ( Canvas): Join the Dots 

5. දඵෝරඹ ව ඉද්ජ්සප් යයිට් දඹදුභ (Ball and Imagesprite): Move the Ball   

6. ටයික ඩීබී (TinyDB), දුයයතන අංය අසුරනඹ (phonenumberpicker) ව 

දුයයතන ඇභතු්: Call a Friend 

7. යළභයහ දඹදුභ (Camera):  say cheese!  

8. යළ්දයෝඩයඹ ව ිසඩිදඹෝප්දල්ඹයඹ දඹදුභ  (Camcoder and Videoplayer): 

Action capture 

ඳ. 3.00- 3.10  දත් ඳහනඹ 

ඳ. 3.15- 3.45  ප්රලසන ව පිළිතුරු 

ඳ. 3.45- 4.00  භහදරෝචනඹ ව අන් කිරීභ 

  

දේරහ  

  

අතයභළදි ංයල්ඳ 

 දිනඹ 2 දිදි/භහභහ /) 

දඳ. 9.00- 9.15  2 න දිනදේ ඉදනනු් ප්රතිපර 

දඳ. 9.15-10.00  ක ඵන්ධනඹ 1: දඳට් ද කිටී (Pet the Kitty)  

දඳ.. 10.00-10.15  දත් ඳහනඹ 

දඳ.. 10.15-  11.15  ක ඵන්ධනඹ 2: සදොට් ද දභොසකිදටෝ (Swat The Mosquito) 

දඳ..11.15-ඳ. 12.30  ක ඵන්ධනඹ 3: දහදු යළටඹ (Dice) 

ඳ.. 12.30- 1.00  ප්රලසන ව පිළිතුරු 

ඳ.. 1.00- 2.00  දිහ ආවහයඹ 

ඳ.. 2.00- 3.00  ක ඵන්ධනඹ 4: අතථය යහඹන ිසදයහ ඳරීක්ණ 

ඳ.. 3.00- 3.10  දත් ඳහනඹ 

ඳ.. 3.15- 3.45  ක ඵන්ධනඹ 4: අතථය යහඹන ිසදයහ ඳරීක්ණ (ඉතිරි) 

   ඳ. 3.45- 4.00                        භහදරෝචනඹ ව අන් කිරීභ 

 
දේරහ  

  

උස ංයල්ඳ  

දිනඹ 3 දිදි/භහභහ /) 

දඳ.. 9.00- 9.15  3 න දිනදේ ඉදනනු් ප්රතිපර 

දඳ.. 9.15-10.00  උස ංයල්ඳ බහිසතහ කිරීභ:  
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       1. තිශළලි ේදරොක්ස (Built-in Blocks)  

2. ක්රිඹහයහරීත්  

3. ිසචරයඹන්  

4. නණිතභඹ ව බලිඹන් වීජ (Arithmetic and Boolean Algebra)  

5. ඳහරන ේයුව  

6. යතිදර්ඛ් වළිනයවීභ 

දඳ. 10.00-10.15  දත් ඳහනඹ 

දඳ. 10.15-11.15  

     

උස ංයල්ඳ බහිසතහ කිරීභ:  

7. ආය්බය ක්රිඹහයහයය්  

8. දත්ත ඳදන් ව නඵඩහ  

9. ්ඵන්ධතහඹ   

10. ේදරොක්ස යශභනහයයණඹ 

දඳ. 11.15-ඳ..12.45  ක ඵන්ධනඹ 5: සයෆන් යය ඉදනන නන්න (Scan and Learn) 

ඳ.. 12.45- 1.00  ඇිනරු්යයණඹ ව දඵදහ වළරීභ 

ඳ.. 1.00- 2.00  දිහ ආවහයඹ 

ඳ.. 2.00- 3.00  

  

යථහ පුරු ව මරහයතති  

ක ඵන්ධනඹ 6: වඬ ටවන (Voice Note) 

ඳ.. 3.00- 3.10  දත් ඳහනඹ 

ඳ.. 3.15- 3.45   ගනල් ප්දල් (Google Play) භත දඹදු් ඳර කිරීභ 

ඳ.. 3.45- 4.00  ආර්ජනඹ ව ප්රතිදඳෝණඹ 
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6.2. ළඩමුළු ඇනයීභ  
 

ළඩමුළුදේ අංල නණනහ ්ඵන්ධ ගුණහත්භය ව ප්රභහණහත්භය ප්රතිදඳෝණඹන් රඵහනළනීභ වහ ඳවත 

ඇනයී් ඳත්රියහ බහිසතහ යශ වළකිඹ. පුහුණු ළඩමුළු ළරසුද් අන් ළිනදේදී දභභ ඇනයී් ඳත්රියහ රඵහදිඹ 

යුතුඹ (6.1 දයොට ඵරන්න). ආයතති ඳත්රඹ රංගු යය ක්දේත්ර ඳරීක්හට රක් යය ඇත. එඹ යඩදහින පිටඳතක් 

දර දවෝ භහර්නනත ආයතති ඳත්රඹක් දර තත්හනුකර රඵහ දිඹ වළකිඹ. 

ගුරුරුන් ව ශියඹන් 

වහ අධයහඳක ය දඹදු් ංර්ධනඹ 

 

ළඩමුළු ඇනයී් ඳත්රියහ 

වබහගි න්දනකු දර දභභ ළඩමුළු ඇනයීභට රක් යයන දර ඔඵට ඇයයු් යයනු රළදේ. යරුණහයය 

ඔඵදේ ප්රතිදඳෝණඹ රඵහදීභ වහ දභභ ආයතති ඳත්රඹ බහිසත යයන්න. ෆභ ිසටභ ඔඵදේ පුද්නලිය දතොයතුරු 

යවය දර තඵහනළදන්. දයදේ දතත්, ඔඵදේ ප්රතිදඳෝණඹ ඳර්දේණ ප්රතිපර දර දඵදහ වරිනු රළදේ. 

පුද්නලිය දතොයතුරු  

   නභ               
ඹ  ❏  අවුරුදු 10–15  

  ❏  අවුරුදු 16-20  

  ❏  අවුරුදු 21-30  

  ❏  අවුරුදු 31-40  

  ❏  අවුරුදු 41-60  

  ❏  අවුරුදු 60 ට ළඩි 

සත්රී පුරු ඵ  ❏  පුරු   

  ❏  සත්රී  

තත්තීඹ  

ආඹතනඹ/ංිසධහනඹ  

යහර්ඹහර ලිපිනඹ  

  

ඊද්ල් ලිපිනඹ  

   ඳසුබි් දතොයතුරු 

 

 

 

 

 

 

 

ඔඵ ගුරුයදඹක්ද ශියදඹක්ද? ❏  ගුරුයදඹකි 

(එයක් ඳභණක් දතෝයන්න) ❏  ශියදඹකි 

  

ඔඵදේ දතොයතුරු තහක්ණ ඳසුබිභ 

කුභක්ද?  ❏  ගුරුයදඹකි/ශියදඹකි (IT ආශ්රිත ිසඹඹන්)  

(එයක් ඳභණක් දතෝයන්න)  ❏  ගුරුයදඹකි/ශියදඹකි (IT දනොන ිසඹඹන්)  
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ඔඵ ිසදලේෂිත ක්දේත්රඹ  කුභක්ද? 

උදහ. අධයහඳනඹ, භහජ ිසදයහ,  

නණිතඹ,  ඳරිනණය ිසදයහ ඹනහදී දර 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඔඵ දභභ ළඩමුළුට දඳය MIT    ❏  නළත 

දඹදු් ක භවු්යරු බහිසතහ යය ඇතිද?   ❏  ඔේ 

 

ඔේ න්, යරුණහයය ඔඵදේ අත්දළකී් 

ිසසතය යයන්න උදහ. ඔඵ ංර්ධනඹ යශ  

දඹදු්, ගනල් ප්දල් තුශ ඳර යදශේද ඹනහදිඹ                            

   

 

දඳය අත්දළකි් තිදේද?  ❏  ඔේ  

❏  නළත 

  ඔේ න්, ඳරිනණය ළඩටවන්යයණඹ තුශ       

  භට්ටභ කුභක්ද? 

   ❏  භහ ඳහර, ිසලසිසදයහරඹ ඹනහදිදඹන් ළඩටවන්යයණඹ ඉදනන 

      දනන ඇත.  

  ❏  භහ තත්තිදඹන් ළඩටවන්යරුදකි  

  ❏  භහ තත්තීඹ ළඩටවන්යරුදකු දනොඋනත් භදේ, ඉනළන්වී්  

        ඉදනනු් දවෝ ඳර්දේණ යටයුතු වහ ළඩටවන් ලිඹමි.  

  ❏  භභ ිසදනෝදහංලඹක් දර ළඩටවන් ලිඹමි.  

ඔඵට ජංනභ දඹදු් ංර්ධනඹ පිළිඵ   ❏  නළත  
දඳය අත්දළකී්   ❏  ඔේ  

ඇත්දත්ද?  ඔේ න්, යරුණහයය ඔඵදේ අත්දළකී් ිසසතය යයන්න උදහ. දභදවයු් 

ඳද්ධතිඹ (iOS, Android, Windows, දනත්) ළඩටවන්යයණ බහහ 

ඹනහදිඹ. 

  

  

ඔඵ දභභ ළඩමුළුට දඳය  දතලය 

ළඩටවන්යයණඹ  භන ළඩ යය  

ඇතිද? 

❏  ඔේ  

❏  නළත  

 

ඔේ න්, යරුණහයය ඔඵදේ අත්දළකී් 

ිසසතය යයන්න        උදහ. දේදියහ    

  
ළඩටවන් බහහ ඹනහදිඹ.    
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ළඩමුළු පිළිඵ ප්රතිදඳෝණඹ 

ළඩමුළුදේ ප්රතිපර න්දන්:  

• ඔඵ AI2 දේදියහ හුරුපුරුදු වීභ  

• ක ර්භහඳය ව ේදරොක්ස ංසයහයය බහිසතඹ 

• දඹදු්ර ිසිසධ ංයචය ක්රිඹහත්භය කිරීභ 

• දඳොදවොත් ඳරිශීරය අත්දළකීභක් (UX) ළරසු් කිරීභ  

• දඹදු් ඇසුරු් කිරීභ ව දඵදහවළරීභ පුහුණු වීභ 

දභභ ළඩමුළු පිළිඵ ඔඵදේ    ❏   දුර්රඹ  

භසත දරේණිනත කිරීභ කුභක්ද ?  ❏   2  

  ❏   3  

  ❏   4  

  ❏   අනර්ඝයි  

දභභ ළඩමුළුදේ යහරඹ පිළිඵ    ❏   යහරඹ දයටි ළඩිඹ  

ඔඵට වළදඟන්දන් කුභක්ද?  ❏   ක ළයදි යහරඹක් අත  

  ❏   යහරඹ දිගු ළඩිඹ  

ළඩටවදන් දේනඹ පිළිඵ   ❏   භන්දනහමී ළඩිඹ   

ඔඵට වළදඟන්දන් කුභක්ද?  ❏   ක ළයදි යහරඹක් අත  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❏   දේනත් ළඩිඹ 
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යරුණහයය ඳවත ප්රයහල ්ඵන්ධ ඔඵ එයඟ න්දන්ද එයඟ දනොන්දන්ද ඹන්න 1 ිනට 5 දක්හ ඳයහඹය දක්න්න 1= දළඩි 

දර එයඟ දනොදමි 5= දඵදවිසන් එයඟ දමි නළරදඳන දයොටුදහි වරි රකුණ දඹොදන්න. 

දළඩි දර    දළඩි දර 
 එයඟ    එයඟ 
දනොදමි    දමි 

                 

    1             2         3          4           5     

දභභ ළඩමුළුදේ අයමුණ පුයහ නළණින.  

  

❏       ❏       ❏       ❏       ❏       

ළඩමුළුට වබහගි වීද් ඔඵදේ පුද්නලිය අයමුණු ළපිරිණි.  ❏       ❏       ❏       ❏       ❏     

         

ළඩමුළු තුළින් ඇන්දරොයි් දඹදු් ංර්ධනඹ පිළිඵ 

අදඵෝධඹ ළඩි දියුණු ිසඹ.  
❏       ❏       ❏       ❏       ❏     

         

ළඩමුළු තුළින් ඇන්දරොයි් දඹදු් ංර්ධනඹ පිළිඵ 

වළකිඹහන් ළඩි දියුණු ිසඹ.  
❏       ❏       ❏       ❏       ❏     

         

ඔඵ අනහනතදේදී දභභ ළඩමුළු වහ ්ඵන්ධ වීභට අන් අඹට 

ක ර්දද්ල යයයි.   
❏       ❏       ❏       ❏       ❏     

         

රඵහදුන් දල්ඛ්න ද්රය ළඩමුළුට අලය ඒහ ිසඹ.  ❏       ❏       ❏       ❏       ❏     

         

දද්ලන ළින, ක්රිඹහයහයය්, ක ඵන්ධන ව හයච්ඡහ අතය භනහ 

තුරනඹක් තිබිණි.   
❏       ❏       ❏       ❏       ❏      

       

ළඩමුළු මලිය ංයල්ඳර ිනට අන්තර්භධයභ ංයල්ඳ දක්හ 

තර්යහනුකර අනුක්රභනඹ යය තිබිණි.  
❏       ❏       ❏       ❏       ❏     

         

ංයල්ඳ ඉනළන්වීද් රහ ප්රහදඹෝගිය ක්රිඹහයහයය් ව 

ක ඵන්ධන ළදනත් ිසඹ.  
❏       ❏       ❏       ❏       ❏     

         

ක්රිඹහයහයය් ව ක ඵන්ධන වහ රඵහදුන් යහරඹ ප්රභහණත් ිසඹ.  ❏       ❏       ❏       ❏       ❏     

       

ඳසුිසඳය් හයච්ඡහ වහ රඵහදුන් යහරඹ ප්රභහණත් ිසඹ.  ❏       ❏       ❏       ❏       ❏     

         

රඵහදුන් අත්ඳත්රියහ දවො තත්දේ තිබුණු අතය ප්රදඹෝජනත් ිසඹ.  ❏       ❏       ❏       ❏       ❏     
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ඔඵ ඉදිරිඳත් කිරීභට යළභති දනත් අදවස 

දවෝ ප්රතිදඳෝණඹන් ඇත්දත්ද?  
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7. ප්රදඹෝජනත් ඵළඳි 
අයියන www.iconarchive.com 

www.flaticon.com 

අයියන ළයසීභ http://makeappicon.com/# 

ඳසුබි් 

http://subtlepatterns.com http://colorcombos.com 

රහංඡන ක ර්භහණයරුන් www.designmantic.com 

www.graphicsprings.com 

QR දක්ත උත්ඳහදය 

http://goqr.me  MysQL දත ්ඵන්ධ යයමින් 

http://puravidaapps.com/mysql.php 

ක්රිඹහයහයය් ආය්බය ිසසතය 

http://beta.appinventor.MIT.edu/learn/reference/other/activitystarter.html 

http://developer.android.com/distribute/googleplay/promote/linking html#OpeningPublisher 

HTML එේඵවීභ 

http://puravidaapps.com/javascript.php 

එක්ලිප්ස ංර්ධය ක ඵන්ධනඹ www.vogella.com/tutorials/Android/article.html 

ඳර කිරීභ 

http://beta.appinventor.MIT.edu/learn/reference/other/appstoplay.html  

තිය ිසලහරත්ඹ 

http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html 

දනොනු ඵහනළනීභ 

http://puravidaapps.com/filedownload.php 
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රඳ අනුග්රවඹ 

  

 http://appinventor.MIT.edu දතින් ආ ිනඹලු රඳ CC BY-SA භගින් ඵරඳත්ර රඵහ ඇත. 

රඳ ටවන 1.1: http://appinventor.mit.edu/explore/sites/all/files/SetupAI2/DesignTab.png 

රඳ ටවන 1.2: http://appinventor.mit.edu/explore/sites/all/files/SetupAI2/BlocksTab.png 

රඳ ටවන 1.3: http://appinventor.mit.edu/explore/sites/all/files/SetupAI2/WifiA.png 

රඳ ටවන 1.4: http://appinventor.mit.edu/explore/sites/all/files/SetupAI2/AI2storecompanionQR. png 

රඳ ටවන 1.5: http://appinventor.mit.edu/explore/sites/all/files/SetupAI2/wifi/connectSnapshot2. png 

රඳ ටවන 1.6: http://appinventor.mit.edu/explore/sites/explore.appinventor.MIT.edu/files/Six%20 

Character%20Code.png 

රඳ ටවන 1.7: http://appinventor.mit.edu/explore/sites/all/files/SetupAI2/Emulator.png 

රඳ ටවන 1.8: http://appinventor.mit.edu/explore/sites/all/files/SetupAI2/emulator/ai_starter.png  

රඳ ටවන 1.9: http://appinventor.mit.edu/explore/sites/all/files/SetupAI2/emulator/successful_ai_ 

starter_1.png  

රඳ ටවන 1.10: http://appinventor.mit.edu/explore/sites/all/files/SetupAI2/emulator/ connectEmulator.png 

රඳ ටවන 1.11: http://appinventor.mit.edu/explore/sites/all/files/SetupAI2/emulator/ 

connectingemulator.png 

රඳ ටවන 1.12: http://appinventor.mit.edu/explore/sites/all/files/SetupAI2/emulator/middle.png 

රඳ ටවන 1.13: http://appinventor.mit.edu/explore/sites/all/files/SetupAI2/USB.png 

රඳ ටවන 1.14: http://appinventor.mit.edu/explore/sites/all/files/SetupAI2/ AI2storecompanionQR.png 

රඳ ටවන 1.15: http://appinventor.mit.edu/explore/sites/all/files/SetupAI2/emulator/ai_starter.png 

රඳ ටවන 1.16: http://appinventor.mit.edu/explore/sites/all/files/SetupAI2/emulator/successful_ 

ai_starter_1.png  

රඳ ටවන 2.1: http://appinventor.mit.edu/explore/sites/all/files/SetupAI2/DesignTab.png 

රඳ ටවන 2.2: http://appinventor.mit.edu/explore/sites/all/files/SetupAI2/BlocksTab.png  

රඳ ටවන් 2.3–2.45: ඉහන් සුධීය අදේර්ධන, PhD 

රඳ ටවන 4.1: http://appinventor.mit.edu/explore/sites/all/files/SetupAI2/sharing_aias.png 

රඳ ටවන 4.2: http://appinventor.mit.edu/explore/sites/all/files/SetupAI2/sharing_aias2.png 

රඳ ටවන 4.3: http://appinventor.mit.edu/explore/sites/all/files/SetupAI2/Build_Dropdown.jpg  

රඳ ටවන 4.4: http://appinventor.mit.edu/explore/sites/all/files/SetupAI2/Build_Popup.jpg 

රඳ ටවන 5.1: http://developer.android.com/images/gp-devconsole-home.png 

රඳ ටවන 5.2: http://developer.android.com/images/gp-dc-home.png  

http://developer.android.com/images/gp-dc-home.png
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රඳ ටවන 5.3: http://developer.android.com/images/gp-dc-profile.png  

රඳ ටවන 5.4: http://developer.android.com/images/gp-dc-invite.png 

රඳ ටවන 5.5: http://developer.android.com/images/gp-dc-details.png 

රඳ ටවන 5.6: http://developer.android.com/images/gp-dc-ab.png 

රඳ ටවන 5.7: http://developer.android.com/images/gp-buyer-currency.png 

රඳ ටවන 5.8: http://developer.android.com/images/gp-supported-dev-requirements.png 

රඳ ටවන 5.9: http://developer.android.com/images/gp-dc-reviews.png 

රඳ ටවන 5.10: http://developer.android.com/images/gp-dc-stats.png 

http://developer.android.com/images/gp-dc-profile.png


4710 kingsway, suite 2500 
Burnaby, Bc v5h 4m2 
canada 
 
Tel: +1 604 775 8200 
fax: +1 604 775 8210 
E-mail: info@col.org 
Web: www.col.org

november 2015 




