
8 ලන ඳාඩභ - ලගු දෙකක් අතර වම්ඵන්ධතාල ද ොඩනැගීභ  
 

      
දභභ ඳාඩභ තුලින් ලගු දෙකක් වම්ඵන්ධ දකොට MySQL විභසුභක් ශරශා  ෙත්ත ඵා  න්දන් දකදවේෙ 

යන්න ඳැශැදිළි කරයි. 

අඳදේ ෙත්ත වමුොදේ ෙැනටභත් ‘personal’ නමින් ලගුලක් ඇති අතර තලත් ලගුලක් වෑදිය යුතුය 

(‘subjects’ නමින්).   

MYSQL ෙත්ත වමුොදේ ලගුලක් වෑදීභ වශා CREATE TABLE ප්රකාය බාවිතා කරයි. දභහිදී ඔඵ 

ලගුදේ නභ වශ එක් එක් තීරුලට අඩංගු ලන ෙත්ත ලර් ය (name වශ datatype) වශන් කෂ යුතුය.  

අඳදේ Personal ලගුදේ indexno වශ name දව තීරු දෙකක් ඇත. එක් එක් සිසුලා ඉද න 

 න්නා වියන් ඇතුෂත් කිරීභට නල ලගුල දයොො නී. දභභ ලගුදේ indexno වශ subject දව 

තීරු දෙකක් ඇත. උොශරණයක් දව, නල ලගුල (Subjects) ඳශත ආකාරදයන් ෙැක්විය ශැකිය. 

SUBJECTS 

0indexno subject 

001 Geography 

002 Music 

002 History 

003 Science 

003 Mathematics 

003 Geography 

004 Business Studies 

004 Music 

005 Geography 

 

වටශන: 

ඳෂමු සිසුලා එක් වියක් ශොරයි: Geography, දෙලන සිසුලා වියන් දෙකක් ශොරයි: Music වශ 

History,තුන්ලන සිසුලා වියන් තුනක් ශොරයි: Science, Mathematics, Geography, ශතරලන 

සිසුලා වියන් දෙකක් ශොරයි: Business Studies, Music.  ඳව්ලන සිසුලා එක් වියක් ශොරයි: 

Geography.  

 

මීට දඳර අපි phpMyAdmin දලබ් අතුරුමුහුණත බාවිතා කරමින් ෙත්ත වමුොයක් වශ ලගුලක් වකව් 

දකොට ඊට ලාර්තා එකතු කදෂමු. ෙැන් අපි subjects ලගුල නිර්භාණය කර එයට Python ශරශා 

ලාර්තා එකතු කරමු. 

 

subjects ලගුල නිර්භාණය කිරීභට අොෂ Python දක්තය:- 

sql = 'CREATE TABLE subjects (indexno VARCHAR(3), subject 

VARCHAR(20))' 

mycursor.execute(sql) 

 

 



 

 

ඔඵ ෙත්ත වමුොය නිර්භාණය කෂ ඳසු, අඳට subjects ලගුලට ලාර්තා එකතු කෂ ශැකිය. එහි 

Python දක්තය:-  

 

sql = 'INSERT INTO subjects (indexno, subject)  

VALUES (%s, %s)' 

val = [ 

    ('001', 'Geography'), 

    ('002', 'Music'), 

    ('002', 'History'), 

    ('003', 'Science'), 

    ('003', 'Mathematics'), 

    ('003', 'Geography'), 

    ('004', 'Business Studies'), 

    ('004', 'Music'), 

    ('005', 'Geography') 

    ] 

mycursor.executemany(sql, val)  

 

 

අලවාන ලදයන්, ඔඵ ඇතුෂත් කෂ ෙත්ත දඳන්වීභ වශා අඳට ඳශත දක්තයක එක් කෂ ශැකිය. 

 

sql = 'SELECT * from subjects' 

mycursor.execute(sql) 

 

myresult = mycursor.fetchall() 

 

print(myresult) 

 

 

 

ඉශත වාකච්ඡා කෂ පියලර තුනභ එක් Python ලැඩවටශනකට ඇතුෂත් කරමු. ඳශත Python දක්තය 

(dbnewtable.py) අධයනය කර ලගුල නිර්භාණය කිරීභට එය ක්රියාත්භක කර ඉශත ලාර්තා එක් 

කරන්න. 



 

 

ලගු දෙකක් දශෝ ඊට ලැඩි  ණනක් අතර වම්ඵන්ධතාල ද ොඩනැගීභ 

Join විධානය බාවිතා කරමින්, ලගු දෙකක් අතර වම්ඵන්ධතාල ද ොඩනැගීභට එභ ලගු දෙකට භ දඳොදු  

වම්ඵන්ධිත තීරුලක් දයොො නිමින් ලගු දෙකකින් දශෝ ලැඩි  ණනකින් ෙත්ත ඒකාඵද්ධ කෂ ශැකිය.   

 

අඳට ලගු දෙකක් ඇත: personal වශ subjects. 

 

Personal 

indexno: ‘001’, name: ‘Tharindu’ 

indexno: ‘002’, name: ‘Supun’ 

indexno: ‘003’, name: ‘Bhagya’ 

indexno: ‘004’, name: ‘Sachini’ 

indexno: ‘005’, name: ‘Hiruni’ 

indexno: ‘006’, name: ‘Janani’ 

indexno: ‘007’, name: ‘Pasindu 



indexno: ‘008’, name: ‘Lahiru’ 

indexno: ‘009’, name: ‘Isuru’ 

indexno: ‘010’, name: ‘Fathima’ 

 

Subjects 

indexno: ‘001’, subject: ‘Geography’ 

indexno: ‘002’, subject: ‘Music’ 

indexno: ‘002’, subject: ‘History’ 

indexno: ‘003’, subject: ‘Science’ 

indexno: ‘003’, subject: ‘Mathematics’ 

indexno: ‘003’, subject: ‘Geography’ 

indexno: ‘004’, subject: ‘Business Studies’ 

indexno: ‘004’, subject: ‘Music’ 

indexno: ‘005’, subject: ‘Geography’ 

 

Personal ලගුදේ indexno වශ subjects ලගුදේ indexno තීරු දයොො  නිමින් ලගු දෙක අතර 
වම්ඵන්ධතාල ද ොඩනැගිය ශැකිය.    

 

SELECT * FROM personal JOIN subjects ON personal.indexno=subjects.indexno 

 

වම්පූර්ණ Python දක්තය ඳශත ෙැක්දේ 

 

 

 

 

 

ඉහත      හ    රතිප පහත      . 



 

 

    ප හ     රති                හ  GROUP_CONCAT          ත   ර  . 

 

SELECT personal.indexno, personal.name, \ 

GROUP_CONCAT(subjects.subject) \ 

FROM personal \ 

JOIN subjects \ 

ON personal.indexno=subjects.indexno \ 

GROUP BY personal.indexno 

 

පහත ආ  ර     රති              හ  ඉහත SQL  ර       ො   නිමි        ත  

       ර  . 

 

 

 

 


