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phpMyAdmin ඇසුරින් Database (දත්ත සමුදාය) එකක් සෑදීම  
 

      
මමම පාඩම මගින් student නමින් MySql database එකක් සෑදීම, එය තුල personal නමින් table (වගුව) එකක් සාදා පහත 
මතාරතුරු එය ට එකතු කරන අයුරු පියවමරන් පියවර ඉදිරිපත් මකමේ. 

Personal   

Indexno name 
001 Tharindu 
002 Supun 

003 Bhagya 

004 Sachini 

005 Hiruni 

006 Janani 

007 Pasindu 

008 Lahiru 

009 Isuru 

010 Fathima 

 

 

 

 

 

 

Field 

  

Field Name Field Size/Length 
Indexno 3 
Name 10 

ඔමේ පරිගණකමේ ඇති මවේ බ්රවුසරය open කරන්න.  එහි address bar එමක් http://localhost/ මලස සඳහන් කර 

Enter කරන්න. 

 

Database මකාටසට යාමට දකුණු උඩු මකළවමේ ඇති phpMyAdmin මත Click කරන්න. 

 

මමහි දැනට ඇති database සියල්මල් ම නම් දැක ගැනීමට Database මත click කරන්න. 
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Database name මලස student සඳහන් කර Create button එක click කරන්න. 

දැන් ඔමේ table එක සෑදීමට අවකාශ සලසමින් Create table button එක මතුමේ.  ඔබ සෑදීමට බලාමපාමරාත්තු වන table 

එක ශිෂ්යයයාමේ index අංකය හා නම ගබඩා කරගත හැකි අයුරින් columns (තීරු) මදකකින් සමන්ිත ිය යුතු මේ.  Table 

Name එක මලස personal සඳහන් කර number of columns සංඛ්යාව 2 මලස මවනස් කරන්න.  අවසානමේ  Create 

table button එක මත click කරන්න. 

 

Table එමක් පලමු field name එක  indexno මලස සඳහන් කර අදාල field type එක VARCHAR මලස ද, field 

length එක 3 මලස ද මවනස් කරන්න.  දැන් මදවන field name එකට අදාල ස්ථානයට මගාස් field name එක name 

මලස ද, field type එක VARCHAR මලස ද, field length එක 10 මලස ද සකසන්න.  දැන් දකුණු යටි මකළවමේ ඇති Save 

button එක මත කරන්න. 
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  දැන් ‘personal’ table එමක් Fields මම් අයුරින් දිස් මේ. 

 

Table එකට data ඇතුළු කිරීමට Insert tab එක මත click කරන්න.  

 

පහත සඳහන් ිස්තර ඇතුල් කරන්න.   Ignore button එමක් ඇති හරි ලකුණ ඉවත් කර Go button එක මත click කරන්න. 

001    Tharindu               002  Supun 
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නැවත Insert tab එක මත click ක්ික් කර පහත ිස්තර වරකට records මදක බැගින් ඇතුළු කරන්න. 

 003  Bhagya  004  Sachini 005  Hiruni  006  Janani 

 007  Pasindu 008  Lahiru  009  Isuru  010  Fathima 

මම් වන ිට ඔබ සිසුන් දස මදමනකුමේ ිස්තර table එකට ඇතුළු කර ඇත.  Browse button එක මත click කිරීමමන් ඔබ 
සැපයූ ිස්තර සියල්ල බලා ගත හැක. 

 

 


