
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ව්යුහගත රචනා  ච-චA ක ොටස 

සියළුමචප්රශ්න චව්යටටචිළිතුරු චසයය් . 

1. (a) ප්රථම පරිගණක පරම්පරා හතර සඳහා භාවිතා කර ඇති ප්රධාන තාක්ෂණ උපාාංග හා ඒ ඒ පරම්පරා 

වලදී නිපදවන ලද පරිගණක සඳහා උදාහරණක් ලියන්න. 

 

පරිගණක පරම්පරාව තාක්ෂණ උපාාංගය උදාහරණය 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

(b) වාරක මතකය හා සම්බන්ධව ඡේදඡයහි හිස්තැන් පුරවන්න. පහත දී ඇති ලැයිස්තුව භාවිතා 

කරන්න. 

 වාරක මතකය මධය සැකුමම් ඒකකඡ  කා්යය .................................................. කළ හැකි  

........................................................ මතකයකි. මධය සැකුමම් ඒකකය සහ ............................ 

අතර අතරමැදියකු ඡලස ක්රියාකරයි. ඡමහි මධය සැකුමම් ඒකකය විිනන් නිරන්තරඡයන් භාවිතා කරන 

ලබන දත්ත හා වැඩසටහන් .......................................................  ඡලස ගබඩා කර ඇත. 

(තාවකාලික, අ්ධ සන්නායක, ඡේගවත් ,ප්රධාන මතකය) 

(c) අනුහුරුකාරක(simulator) සහ මූලාකෘති (prototypes) යන පද වල අදහස ඡකටිඡයන් දක්වන්න 

1. ................................................................................................................................................   

2. ................................................................................................................................................   

 

සබන මුව්ය යළ ත් අධ්ය ය  කෙය ර්රකේ්ුරව්ය 
rgufKt khfhzf; fy;tpj; jpizf;fsk ; 

Sabaragamuwa Provincial Department of Education 

යළමු ව්ය න යරීක්ෂණය - 2019                                                                                  13 කරේණිය 

First Term Test – 2019                                                            Grade 13 
   

කරොනුරු  හගත  ස්නිකේෙ  ර ක්ෂණය - II 

jfty; njhlu;ghly; njhopDl;gtpay; - II 

Information and Communication Technology - II  
  

meh ුර hs 
Three Hours 



(d) ව්තමානඡ  දත්ත හා ඡතොරතුරු අන්ත්ජාලය හරහා ඡේගවත්ව මුදාහැරීම නිසා ඡබොඡහෝ 

අවස්ථාවල අන්ත්ජාල ආචාරධ්ම උල්ලාංඝනය ඡවයි. පහත සඳහන් ඒවාඡයන් අදහස ඡකටිඡයන් 

දක්වන්න 

(i) තතු බෑම (phishing)   ...............................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

(ii)හිමිකම් නීතිය (copyright law) .................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

(iii) රචනා ඡචෞරත්වය (plagiarism)  ................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

(iv) බලපත්ර රහිත මෘදුකාාංග  ............................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

(v) දත්ත හා ඡතොරතුරුවල රහසයභාවය............................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

2. (a) -11 + 8 හි පිළිතුර ඡදවන අනුපූරක ආකාරඡයන් සඳහන් කළ විට 111111012 ඡවයි. ඡමය දශමය 

ආකාරඡයන් දැක්වූ විට අගය -3 බව සතයාපනය කරන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) F=𝐴�̅� + 𝐵𝐶̅ + �̅�𝐶යන්න POS (Product of sum) ආකාරයට පරිව්තනය කරන්න. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(C) NOT ද්වාරය  නිරූපණය කිරීමට ුමදුුම පරිපථයක් අඳින්න. (බැටරියක් ,ස්විචයක් ,බල්බයක් 

,ප්රතිඡරෝධකයක් ඡයොදා ගන්න) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) දත්ත ආචයනය කිරීඡම්දී ිනදු වන විභජනයක් (Allocation) පහත රූප සටහනින් දැක්ඡේ. එය 

කුමන විභාජනයට අයත් ඡේ දැයි ලියන්න. රූපසටහන ඇුමඡරන් එහි වාිනයක් හා අවාිනයක් සඳහන් 

කරන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. පහත වගුව ඇුමඡරන් පිළිතුරු සපයන්න. 

Stud_ID Name House HouseID Sport_ID Sport_Name 

101 Mala Wijaya 1 N1 Netball 

101 Mala Wijaya 1 C1 Carom 

102 Saman Tissa 2 W1 Wall ball 

102 Saman Tissa 2 N1 Netball 

103 Kapila Gemunu 3 H1 Hokey 

103 Kapila Gemunu 3 C2 Cricket 

103 Kapila Gemunu 3 C1 Carom 

 

 

 

(a) ඡම් කුමන ප්රමතකරණ අවස්ථාඡේ පවතින වගුවක් ද එයට ඡහේතුව සඳහන් කරන්න. 
 

 

 

(b) වගුව සම්බන්ධතා දත්ත සමුදායක් ඇතිවන ආකාරයට වගු හතරක් මඟින් ඡතවන ප්රමතකරණ      

අවස්ථාවට පත් කරන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(C) ඉහත වගු සම්බන්ධතා දත්ත වගු ආකෘති වලට හරවන්න 

 

 

 

 

4.         පහත හැදින්වීම් වලට අදාල ුමදුුම වචන ලැයිස්තුඡවන් ඡතෝරා ලියන්න. 

(a) 

(i) පරිගණක ජාලයක අභයන්තර   ඡසේවා ග්රාහකයන්ඡේ ආරක්ෂාව සඳහා ඡයොදාගනී  

 .......................... .......................... .......................... 

 

(ii)      දත්ත ඒකකයක් ලබන්ඡනකු ඡේ ආරක්ෂාව සඳහා   අමුණනු ලබන දත්තයක් ඡේ  

 ......................... ........................... 

 

(iii)ගතික IP ලිපින පැවරීමට භාවිතා කරයි .......................... 

 

(iv) ජාල ආචරණය සමාන වන අවස්ථාඡේදී ජාල සම්බන්ධ කිරීම   සඳහා ඡයොදාගත හැකි උපාාංගයකි 

 .......................... 

 

(v)     සන්නිඡේදන ඡයඡදන පා්ශව ඡදක අතර සම්පූ්ණ සන්නිඡේදනය සඳහා භාවිතා කිරීම 

ඡමඡලස හඳුන්වයි    ............. .......... 

 

(අාංකිත අත්සන,DHCP,ඡපොදු ලිපිනය,ස්වීචය,පරිපථ ස්වීචනය,මා්ගකය,DNS) 

 

         (b) 010011000000101000 වන අතතය මතක අවකාශඡයහි විස්ථාපනය ිටු 12 ක් නම් 

         (i) එහි ඇති පිු ඡයොමු අවකාශය ලියන්න. 

 

         (ii) පිු ගණන ලියන්න. 

  



 

         ( C ) පහත සඳහන් IP ලිපින අනුව වගුව සම්පූ්ණ කරන්න. 

   

නා  ච-චB ක ොටස 

ප්රශ්න චහගතරන ටචිළිතුරු චසයය් . 

1. පහත ප්රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න. 

1.1. ගුණාත්මක දත්ත හා ප්රමාණාත්මක දත්ත අතර ඡවනස්කම උදාහරණ ඡදකක් මිනන් පැහැදිලි කරන්න. 

1.2. බැාංකු ිනණුම් අාංකය ඇතුළත් කිරීඡම්දී එය වලාංගු කිරීඡම් ක්රම තුනක් සඳහන් කරන්න. 

1.3. 7 දහය - 4දහය ඡදඡකහි අනුපූරක ආකාරඡයන් ුමළු කරන්න. 

1.4. පරිගණක ක්රියාකාරීත්වය හා සම්බන්ධව ඡදඡකහි අනුපූරකය භාවිතා කිරීඡම් ඇති වාිනයක් සඳහන් 

කරන්න. 

1.5. සමතිරික්තතා නයාය සතයාපනය කර ඡපන්වන්න. 

 

2. එක්තරා ස්ව්ණාභරණ ආයතනයක ඇති වටිනා රත්රන් භාණ්ඩ ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන 

ස්වයාංක්රීය අනතුරු හැීවීඡම් නුනුවක් සහිත ආරක්ෂක කුරයරයක විස්තරයකි. ඡමහි ඇති රන් භාණ්ඩයක් 

ඡසොරකම් කිරීමට යම් පුද්ගලඡයක් උත්සාහ දරන්ඡන් නම් එම ආයතනඡ  සගවා ඇති නුනුව නාද වීඡමන් එහි 

ඡසේවකයන් හට එය දන්වනු ලැඡේ .එම රන් භාණ්ඩ ආරක්ෂක කුටිඡ  පීඩන සාංඡේදකයක් වීදුරු ිටඳුම් 

සාංඡේදකයක් හා ආඡලෝක සාංඡේදකයක් භාවිතා ඡේ.පුද්ගලයකු විිනන් රන් භාණ්ඩ ඡසොරකම් කිරීමට උත්සාහ 

දරන්ඡන් නම් අනතුරු සාංඥා ක්රියාත්මක ඡේ. ඡමම අනතුරු සාංඥා ක්රියාත්මක වන්ඡන් පීඩන සාංඡේදකය ඡහෝ 

වීදුරු ිටඳීම් සාංඡේදකය ක්රියාත්මක වන අවස්ථා ඡේදීය. බල්බයක් දැල්වීම මිනන් රන් භාණ්ඩ ඇතුළත් කුරයරය 

රාත්රී කාලඡ  දී ආඡලෝකමත් කරයි. පීඩන සාංඡේදක මඟින් පිට පීඩනයක් ඇති බවත් හඳුනාගැනීම, වීදුරු ිටඳුම් 

සාංඡේදකය ක්රියාත්මක වීම ආඡලෝක සාංඡේදකය ආඡලෝකය ඇති බව හඳුනා ගැනීම හා අනතුරු සාංඥා නිකුත් 

කිරීම අගය 1 මිනන් නිරූපණය කරයි . 

2.1. ඉහත පද්ධතිඡ  ක්රියාකාරීත්වය දැක්වීමට සතයතා වගුවක් ඡගොඩනීන්න. 

2.2. සතයතා වගුඡේ නිරූපණය වන බූලීය ප්රකාශනය ලියන්න. 

2.3. කාඡනෝ ිනතියම් භාවිතඡයන් එය ුමළු කර දක්වන්න. 

2.4. ුමළු කරණ ලද ප්රකාශනය සඳහා NAND ඡහෝ NOR ද්වාර පමණක් භාවිතා කිරීඡමන් ත්කන පරිපථයක් 

ඡගොඩ නගන්න 

  

IP ලිපින උපජාල ආචරණය ජාල ලිපිනය අවම සත්කාරක 
ලිපිනය 

ඉහලම සත්කාරක 
ලිපිනය 

172.30.20.0/16     

20.20.20.0/10     

192.160.10.0/26     

210.100.100.10/27     



 

3. පහත ඡපන්වා ඇති සාංිනද්ධිය නිරූපණය කිරීමට අදාල භූර ර්ථචසේබ්ධ්ර චරූයචසටහගත ක් අඳින්න. 

එක්තරා පාසලක ිනටින ිනුමන්ඡේ ඡතොරතුරු සමග පාසඡල් අතයවශය ඡතොරතුරු අයත් වන පරිදි දත්ත පාදකයක් 

නි්මාණය කිරීමට පහත දක්වා ඇති විස්තරය ඔබට සපයා ඇතැයි ිනතන්න. 

පාසඡල් ිනුමන් විෂයන් කිහිපයක් ඉඡගන ගන්නා අතර එක් විෂයක් එක් ිනුමවකුට වඩා ඡතෝරා ගනියි. එක් එක් 

ශිෂයයාට අනනය ඡඩස්ක් එකක් ලැඡබන පරිදි සෑම ිනුමඡවකුටම ඡඩස්ක් එකක් ලබා දී ඇත. පාසඡල් 

ඡගොඩනැිනලි කිහිපයක් පවතින අතර එක් ඡගොඩනැිනල්ලක පන්ති එකක් ඡහෝ කිහිපයක් පවති. එක් පන්තියක 

ිනුමන් ඡබොඡහොමයක් ඇති අතර එක් ිනුමවකු එක් පන්තියකට අයත් ඡේ. පාසඡල් නිවාසාන්තර ක්රීඩා උඡළල 

වා්ෂිකව පවත්වනු ලබන අතර එක් ිනුමඡවක් එක් නිවාසයකට අයත් වන පරිදි නිවාස වලට ඡබදා ඇත.එක් එක් 

නිවාසයට අනනය වන පරිදි ගුරුවරුන්ද නිවාසවලට අනුුකක්ත කර ඇත. එක් එක් ශිෂයයා විභාගයට ලබාගන්නා 

ලකුණු ද ඇතුළත් විය ුකතුය.  

ිනුමන්ඡේ IndexNo, Name, NIC ද විෂයන් වල SubjectID, SName ද ගුරුවරුන්ඡේ TeacherID, TName ද නිවාස 

වලට HouseID, HName, Color ද ඡඩස්ක් වලට DeskID ද ඡගොඩනැිනලි වල BuildID, Location ද පන්ති වලට 

ClassID , CName යන උපලැකි ඇතුළත් වන පරිදි දත්ත පාදකයකය සැකිනය ුකතුයි. 

4. වයාපාරික ආයතනයක් එම ආයතනඡ  නිෂ්පාදන, ඇුමරුම්, පරිපාලන වශඡයන් අාංශ තුනක් පවත්වාඡගන යනු 

ලබයි. එම අාංශ ිනයල්ලම දැනටමත් පරිගණකගත පද්ධතියක් ඡලස මධයගත ඡසේවාදායක පරිගණකයක් මිනන් 

පාලනය ඡේ .ඡමම ඡසේවාවන් අන්ත්ජාලය ඔස්ඡසේ ද ලබාගත හැකිවන ඡසේ පවත්වාඡගන යන අතර 

ඡසේවාදායකයාට ඇතිවන මා්ගගත තදබදය අවම කිරීමට ද උපක්රම ඡයොදා ඇත. පරිපාලන අාංශඡ  පරිගණක 

ස්ථිතික වශඡයන්ද නිෂ්පාදන, සැලුමම් අාංශවල පරිගණක ගතික වශඡයන්ද හඳුනා ගනී .සෑම අාංශයකම පළමු 

පරිගණක 10 wifi (රැහැන් රහිත) තාක්ෂණය ඔස්ඡසේ සම්බන්ධ වන අතර ඡපොදුඡේ ජාලය හඳුනාගැනීඡම් ලිපිනය 

ඡලස 192.168.1.0 භාවිතා කරයි. ඡමහි මධයගත ඡසේවාදායකය සමී නිඡයෝජන ඡසේවාදායකයක් හා වසම්නාම 

ඡසේවාදායකයක් සම්බන්ධ වී ඇත.ඡමම සාංිනද්ධිය ඇුමරින් පහත දැක්ඡවන ප්රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න. 

4.1. උපජාල ආවරණ අාංකය ලියන්න. 

4.2. උපජාල ලිපින ඡවන් ඡවන්ව ලියන්න. 

4.3. ඉහත ිනද්ධියට අදාල ජාල රූපසටහනක් අදින්න. 

 

5. එක්තරා ආයතනයක සහකාර කළමනාකරුවන් බඳවා ගැනීඡම් ක්රියාදාමය පහත විස්තර ඡකඡ්. එහිදී අයදුම්කරු  

දැන්වීමක් මිනන් ඡතොරතරු දැනගැනීඡමන් පුම අයදුම්පතක් ආයතනය ඡවත එවනු ලබයි.ආයතනය මිනන් එය 

නියමිත ආකෘතියට සාදා ඇත්දැයි පරික්ෂා කරනු ලැඡේ. එඡසේ ඡනොමැතිනම් එය ප්රතික්ඡෂේප ඡකඡ්. නිවැරදිව 

සාදා ඇති පත්රිකාව ආයතනඡ  සහකාර කළමනාකරුවකු බඳවා ගැනීඡම් ුමදුුමකම් පටිපාටිය සමී සාංසන්දනය 

කිරීම ිනදුකරයි .තවද ඔවුන්ඡේ අමතර ුමදුුමකම් හා අධයාපන ුමදුුමකම් පිළිබඳ විස්තර අදාළ ආයතන ඡවත යවා 

සනාථ කරවා ගනු ලැඡේ. එඡසේ අමතර ුමදුුමකම් හා අධයාපන ුමදුුමකම් පිළිබඳ විස්තර සනාථ කිරීඡමන් පුම 

සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවීමට ලිපි යවනු ලබයි. අවසාන වශඡයන් සම්මුඛ පරීක්ෂණඡයන් ුමදුුමකම් ලැබු 

අයදුම්කරුවන් හට සහකාර කළමනාකරණ පත්වීම් ලිපි නිකුත් කරයි.පළමු මට්ටඡම් දත්ත ගැලීම් සටහනක් ඇඳ 

දක්වන්න 

 

  


