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01

ි

පා/බසි පිිතබඳක ියකැමි  ප්රකාශ්ි ුමමක් ද

සකස ද සිට ප්රධා මවකි දක්කා උපදදස් පාත බසි බස්දසේ රුදග ිු තබයි.
දිොමු බසි මඟි ප මවක ලිපි හා එම පිහිුපම් කත පකි  දත්වයව පමණක් රුදග ිු තබයි.
ප්රධා මවකි හා සකස ි සම දත්වයව සම්දප්රේෂණි දත්වයව බසි මඟි ප සිදු කමයි.
පාත සල්ඥා පද්ධි ි ුරළ සම්දප්රේෂණි පාත බසි මඟි ප සිදු කමයි.
ඩහව න්සිකක් ද ොද .

2010

12,

3216

දක පිුපක මව ං ල්ගු විි යුුර චිත්රකික් ි ස් ද ොක
ක පද ප ුමමක් ද
name

12,

src

13,

0010 00002

14,

208

15,

විට දැක්විි යුුර පායි ං ල්ගු න්රීම සඳහා ාාවිවා ක
13,

14,

alt

value

15,

410
උපතක්ෂණි

style

පරිගණකික ්රිිාකාරීත්වයකි කැඩි න්රීම සඳහා ාාවිවා කළ හැන් ්රිිා/්රිිාකලි පිිතබඳ සවය ප්රකාශ් ි/ප්රකාශ්
ුමමක් ද
A - දෘ වැටිි (Hard Disk) ුරළ පකි  ං කශ්ය හා වාකකාීකක දගොු  ඩකත්වය න්රීම.
B - ාාවිවා ද ොක මෘදුකාල්ග දමදහයුම් පද්ධි ි දකි  ප ඩකත්වය න්රීම.
C - දගොු  කර්ග ංුක ියිිතව ධාකකික් (Drive) ුරළ ගබ ා න්රීම.
(1)
(3)
(5)

06

ර ෝ

2016 ංගි ියකැමි ක දැක්දක පද ප

11,
05

පැි දදකයි
Two hours

වත්වයපමිට ගණ ි න්රීම් 5,000 ක් පමණ න්රීමට හැන් වීම.
ගණ ි කමණ පිිකම 1Calculation Steps) ගබ ාකම වබා ගැනීදම් හැන්ිාක.
එකකම එක සැකසීමක් පමණක් න්රීදම් හැන්ිාක.
ක්රමදං ගබ ා කම ්රිිාත්වයමක න්රීදම් හැන්ිාක.
පළමු පමම්පමාද පරිගණක වාක්ෂණි ාාවිවා න්රීම.

දත්වයව රැදග

11,
04

I
I

ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) පරිගණක සම්බ පධදි ප ංසවය ප්රකාශ්ි ුමමක් ද ද

11,
1),
1),
1),
15,
03

S

සිිළුම ප්රශ්් කතට පිිතුරරු සපි ප .
උත්වයවම පත්ර ද ියිිතව ස්ාා ද බද විාාග ංල්කි ලිි ප .
ගණක ි පත්ර ාාවිවිට ඩ දදු ර ොලැරේ.
උත්වයවම පත්ර ද පිුපපස ි  ඇි  උපදදස් සැතන්ංදත ප න්ිකා පිිතපි  ප .
ංල්ක 1 සිට 50 දවක් එක් එක් ප්රශ්් ිට 11, 1), 1), 1), 15, ි පිිතුරරුකලි ප නිවැ දි ර ෝ ඉතාමත් ගැළරෙ
පිිතුරම දවෝමාදග එි උත්ත ෙත්රරේ පිටුෙස උෙරෙස් ෙරිදි කති යක් (X) රයොො ෙක්වන් .

11,
1),
1),
1),
15,
02

20

A පමණක් සවය ද .
B සහ C සවය ද .
A, B හා C සවය ද .

(2)
(4)

A සහ C සවය ද .
A සහ B සවය ද .

දගොු කක 1File, දත්වයව න්ිවිමට හැන් වුකත්වය දක ස් න්රීමට ද ොහැන් ක
11,
13,
15,

ප්රද ශ්විදම් කමප්රසාද (Access Privilege)
පරිශීතක ගිු ම් (User Account) ාාවිවි
දත්වයවපාදක (Database) ාාවිවි

පරිගණක උපාධි ත්රිත්වයකින් ප පරිණව ක

12,
14,

ක පද ප

පරිි  ආමක්ෂා න්රීමට ාාවිවා කළ හැක්දක්

මුමපද (Password) ාාවිවි
ගුප්ව දක්වක (Encryption) ාාවිවි

ඇදුරු

ර ොෂාන් ර ෝලංකා
BSc Computer Science (University of Colombo), MSc in IT (University of Moratuwa), MPhil reading (University of Moratuwa)

ictrolanka@gmail.com |www.ictrolanka.com | 0712 744 244 | දැක්ම මාවම -| මහර්ඝ වල්ගංත -| වික්ටරි ඇඹිලිපිටිි
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බුීකි ප්රකාශ්ි සමත කළ විට තැදබ
11,
13,
15,

08

09

10

11

12,
14,
ඩහව න්සිකක් ද ොද .

දමදහයුම් පද්ධි ි ුරළ හි සි සැකසුමක් ්රිිාත්වයමක න්රීම සිදුක
11,
13,
15,

ි ගු කාීක (Long Term) ියිමකාමකි
12,
මධය කාීක (Mid Term) ියිමකාමකි
14,
දකටි කාතික් ්රිිාත්වයමක ක සැකසුම පළමුක (SJF)

දකටි කාීක (Short Term) ියිමකාමකි
ප්රමු වා (Priority) ියිමකාමකි

මාත්ර මවක (Read Only Memory) ආකාමි ප පිිතබඳක ියකැමි  ප්රකාශ්ි ුමමක් ද ද

11,
1),
1),
1),
15,

දක ස් න්රීමට ද ොහැන් දතස දත්වයව වබාගැනීම සඳහා EPROM සුදුසු ද .
EEPROM ාාහිම ආචි ික් දතස ාාවිවි සුදුසු ද .
BIOS පද්ධි ි සඳහා Flash ROM ආකාමික් ාාවිවා කමයි.
PROM ුරළ දත්වයව මැකීම දහෝ දක ස් න්රීම ද ොහැක.
PROM ආකාමික් විදශ්ේෂ කැ සටහ ප ාාවිවදි ප EPROM දතස ාාවිවා කළ හැක.

න ි ක මවකාද සම්බ පධක ියකැමි  ප්රකාශ්ි ුමමක් ද ද
ABC-

මෘදුකාල්ග ාාවිවි කැඩි වීම ංුක න ි ක මවකාද ියර්මාණි වී ඇව.
විාාගික ි  ං ප ංිදේ පිිතුරරු ඒ ආකාමදි ප ම පිටපත්වය න්රීම න ි ක මවකාදික් ද .
ියර්මාණික් ං කසමදි ප ාාවිවා න්රීම ියසා න ි ක මවකාදික් ියර්මාණි ද .

(1)
(3)
(5)

A පමණක් සවය ද .
C පමණක් සවය ද .
A සහ C සවය ද .

(2)
(4)

B පමණක් සවය ද .
B සහ C සවය ද .

කාද ෝ සිි ිම (K Map) ංුක ලුහුපද ියරූපණ කළ හැන් සමත බුීකි ප්රකාශ්ි ුමමක් ද
A’C’D’ + AB’C’ + A’B’C + B’D’
A’C’D’ + A’B’C’ + AB’C’ + B’CD’
AB’C’ + A’B’C + A’B’C’ + AB’D’
ABC’ + AB’C’ + A’B’C + B’CD’
ABC’ + AB’C’ + A’B’C + B’D’

ංල්න්ව සල්ඥා ප්රි සම සල්ඥා බකට පත්වය න්රීදම් දී ාාවිවි ක
11,
1),
1),
1),
15,

13

ියිමකාමක (Scheduler) ආකාමි ුමමක් ද ද

පාය

11,
12,
13,
14,
15,

12

ප්රකාශ්ි ුමමක් ද

කාති දබදා ගැියදම් බහුපා වාක්ෂණි ාාවිවදි ප ්රිිාකලිි සිදු කමයි.
සල් යාවි දක ස් කමිත ප කාහක වමල්ගි සම මුර්ජ ි න්රීදම ප ප්රි සම සල්ඥාක සකස් කමයි.
Sampling rate ංගි ංඩු න්රීම ක ාත්වය සුදුසු ද .
ංල්න්ව දක්වාල්ක ි ංුක ප්රි සම සල්ඥා ියර්මාණි කමයි.
ප්රි සම කාහක වමල්ගි (Carrier Signal) සම සල්යුක්ව න්රීදම ප ංල්න්ව සල්ඥාක සකස් කමයි.

පහව දැක්දක

11,
13,
15,

වාක්ෂණි පිිතබඳක සවය ප්රකාශ්ි ුමමක් ද ද

ගුණිවකත එකුරක ශ්රිවි මඟි ප ියරූපණි ක

A’BC’ + AB’C’ + A’BC + AB’C
A’B’C’ + ABC’ + A’B’C + ABC
XY’ + X’Y

පරිගණක උපාධි ත්රිත්වයකින් ප පරිණව ක

12,
14,

බූලිි ප්රකාශ්ණි ක පද ප ුමමක් ද

X’YZ’ + XY’Z’ + X’YZ + XY’Z
X’Y’Z’ + XYZ’ + X’Y’Z + XYZ

ඇදුරු

ර ොෂාන් ර ෝලංකා
BSc Computer Science (University of Colombo), MSc in IT (University of Moratuwa), MPhil reading (University of Moratuwa)
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විදුත්වය කාියජය (E Commerce) වාක්ෂණ පිිතබඳක ියකැමි  ප්රකාශ්ි/ප්රකාශ්
A.
B.
C.
(1)
(3)
(5)

ක පද ප ුමමක් ද

දමෝටර් මාික් ංතවි න්රීම සඳහා eCcommerce පද්ධි  ාාවිවා කළ හැන් ද .
මෘදුකාල්ග ංතවි න්රීම සඳහා මාර්ග ගව දකළඳ දපොළ (eMarketplace) ාාවිවා කළ හැන්ි.
බැල්ුම දසේකා මාර්ගගවක (Online) තබාගැනීම eCommerce වාක්ෂණ ආකාමින්.
A සවය ද .
A හා B සවය ද .
A B සහ C සවය ද .

(2)
(4)

B සවය ද .
A සහ C සවය ද .

15

ප්රි චාම න්හිපික් ංුරරි ප එකක් දහෝ න්හිපික් දවෝමාගැනීමක් දැක්වීම සඳහා ාාවිවා කළ හැන් HTML මුීකකාල්ගි ක පද ප
ුමමක් ද
11, <input type="text">
12, <input type="checkbox">
13, <input type="ratio">
14, <input type="radio">
15, <Select> menu

16

HTML මුලිකාල්ග ාාවිවා කම ි දබ
11,
1),
1),
1),
15,

17

18

<p> <b>one</b> <u>Two<i> </u> Three</i> </p>
<p> <b>one</b> <i> <u>Two</u> Three</i> </p>
<p> <b>one</b> <u>Two</u> <i>Three </p> </i>
<p> <b>one <u>Two</u> <i> </b>Three</i> </p>
<p> <b>one <u> </b>Two<i> </u> Three</i> </p>

ංාය පවම දමෝස්වමි (CSS) පත්ර උපදද්ශ් දතස දක පිුපකක් ුරත ඇුරතත්වය කළ හැන් ියකැමි  ආකාමි ුමමක් ද ද
11,

<body>
<style type="text/css">
body {background-color:yellow;}
p {color:blue;}
</style>
</body>

12,

<head>
<style type="text/css">
body (background-color:yellow;)
p (color:blue;)
</style>
</head>

13,

<head>
<style type="text/css">
body {background-color:yellow;}
p {color:#0000FF;}
</style>
</head>

14,

<head>
<style text="type/css">
body {background-color = yellow;}
p {color = blue;}
</style>
</head>

15,

<head>
<style type="text/css">
body {background-color =00FF00;}
p {color =blue;}
</style>
</head>

OSI ස්ාම හදත්වය ආකෘි ි ංුක දිදුම් ස්ාමි (Application) ිටදත්වය ්රිිාත්වයමක ක
11,
13,
15,

19

ියකැමි  ංුපිිතකත ක පද ප ුමමක් ද

12,
14,

HTTP, FTP, Telnet, SMTP
IPv4, IPv6, ICMP
PPP

ියිමාකලි ක පද ප ුමමක් ද

TCP, UDP
Ethernet, IEEE 802.11

පරිගණක ජාත න්හිපික් එකට සම්බ පධ න්රීම සඳහා ාාවිවා කළ හැන් ක ාත්වය සුදුසු උපල්ගික් ක පද ප ුමමක් ද
11,
13,
15,

12,
14,

Hub
Router
Access point

පරිගණක උපාධි ත්රිත්වයකින් ප පරිණව ක

Switch
bridge

ඇදුරු

ර ොෂාන් ර ෝලංකා
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1289.060 දශ්මක ංගි ංුක කැඩිම දකදසසි ංගි 1MSD, හා ංඩුම දකදසසි ංගි (LSD) ුමමක් ද
11,
13,
15,

21

float
String

12,
14,

242.160.16.120
172.20.122.0
224.120.48.12

127.0.0.1
192.248.16.10
ංකශ්යවාකික් ක පද ප ුමමක් ද ද

ාාණ් ඇණවුම් ාාමගැනීදම් ි  පකි  දගොග ප්රමාණි පරික්ෂා කළ යුුර ද .
මුදං දගවීම ණි කාඩ් පත්වය (Credit Card) දහෝ විදුත්වය බැල්ුම (eBank) දසේකා මඟි ප කළ හැන් විි යුුරි.
සල්ද දී/මහස් දත්වයව ආමක්ෂිව ආකාමිකට සකස් කම සම්දප්රේෂණි කළ යුුරි.
සෑම ගුදදුකක් දක ත්වය ගු දදුකකට දපම දහො පසු විි යුුරි.
සෑම ගු දදුකක ම ියකැමි  ාාකි පැකි ි යුුරි.
්රිිාකලිි සමබ පධදි ප ංසවය ප්රකාශ්ි ුමමක් ද

උපදදස් දප්ිතදි ප දප්ිති න්ිකා දදෝෂ (Error) පරීක්ෂා කම එි ්රිිාත්වයමක කමයි.
උපදද්ශ්ික් ්රිිාත්වයමක වු විට ප්රි දා ික් තැියි හැක.
කාේ රීි  දදෝෂික් (Syntax Error) හමුවුකදහොත්වය ංගි ප්රි දා ි කම ්රිිාකලිදි ප ඩකත්වය ද .
කාේ රීි  දදෝෂික් හමුක දවක් උපදදස් එන් ප එක පරිකර්ව ි කම ්රිිාත්වයමක කමයි.
ක්රමදං ි ්රිිාත්වයමක කමණ සෑම ංකස්ාාකකම පරිකර්ව ්රිිාකලිි ැකව සිදු කමයි.

දත්වයව පාදක සැතසුමක ඇුරතත්වය විි හැන් විපරිවවා ආකාම සම්බ පධදි ප ියකැමි  ප්රකාශ්ි/ප්රකාශ් ක පද ප ුමමක් ද
A.
B.
C.
(1)
(3)
(5)

27

12,
14,

int
Boolean
Decimal

පයිව ප ක්රමදං පරිකර්ව
11,
1),
1),
1),
15,

26

දත්වයව කර්ගික් ක පද ප ුමමක් ද

දක පාදක විුමු ම් දවොමුරරු පද්ධි ික් සඳහා ං ල්ගු විි යුුර කාර්ි බද්ධ ද ොක
11,
1),
1),
1),
15,

25

්රිිාකලිික් ද ොක පද ප ුමමක් ද

දක ං විි ප්රසිද්ධ න්රීම සඳහා ාාවිවා කළ හැන් IP ලිපි ික් ක පද ප ුමමක් ද
11,
13,
15,

24

1 හා 9
9 හා 6

BIOS කැ සටහ ප මවකි ුරළ සක්රීි කම ්රිිාත්වයමක න්රීම
CMOS ුරළ ්රිිාත්වයමක ක දත්වයව හා පද්ධි  ි  ි ද තාක සක්රීි න්රීම
මවක හා එහි ධාරිවාක පරික්ෂාක
පද්ධි ි ුරළ ං ල්ගු ක මෘදුකාල්ග කත ්රිිාකාරීත්වයකි පරික්ෂාක
දමදහයුම් පද්ධි ිට ංදාත ක පද්ධි  දගොු  (System File) මවකි ුරළ ස්රිි කම ්රිිාත්වයමක න්රීම

පයිව ප ාාෂාක ුරළ ාාවිවා ද ොක
11,
13,
15,
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12,
14,

පරිගණක දමදහයුම් පද්ධි ි බත ගැ පවීදම් (Boot) දී සිදුක
11,
1),
1),
1),
15,

22

1 හා 0
9 හා 0
1 හා 6

ආල්ශික පමාික්වවා (Partial Dependency) ආකාම පකි  විට දත්වයව ඇුරතත්වය න්රීදම් විපරිවවා (Insert
Abnormality ං ල්ගු විි හැක.
ආල්ශික හා සල්ක්රා පි ක පමාික්වවා (Transitive Dependency) ඇි  විට එකම දත්වයව ැකව ැකව ං ල්ගු විි
හැන් බැවි ප දත්වයව ිාකත්වය කාීක න්රීදම් විපරිවවා (Update Abnormality) පකි .
ආල්ශික පමාික්වවා ද ොමැි  විට දත්වයව ඩකත්වය න්රීදම් විපරිවවා (Delete Abnormality ං ල්ගු විි ද ොහැක.
A සවය ද .
B හා C සවය ද .
A B සහ C සවය ද .

ජල්ගම ස පියද ද
11,
13,
15,

(2)
(4)

A හා B සවය ද .
A සහ C සවය ද .

උපල්ග දත්වයව සම්දප්රේශ්ණි සඳහා ාාවිවා ද ොක
12,
14,

GPRS, GSM
Wi-Fi, Li-Fi
FM/AM

පරිගණක උපාධි ත්රිත්වයකින් ප පරිණව ක

වාක්ෂණික් ක පද ප ුමමක් ද

CDMA
TDMA

ඇදුරු

ර ොෂාන් ර ෝලංකා
BSc Computer Science (University of Colombo), MSc in IT (University of Moratuwa), MPhil reading (University of Moratuwa)
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පහව දත්වයව ංකශ්යවා සතක ප .




මඟිිා විසි ප ි  ක ගම ක් සඳහා පරිි  බස් මාික ආස එකක් දහෝ න්හිපික් දක ප කළ හැන්ි.
ියිිතව ගම ප කාමික ආමම්ාි හා ංකසා ි සඳහාම ආස දක පන්රීම කළ යුුර ද .
දක ප කමණ තඳ සිිළුම ටිකට් පත්වය සඳහා එම ංකස්ාාද දී මුදං දගවිි යුුර ද .

සැතසුම් කළ යුුර දත්වයව පාදකද කස්ුර/කගු ංවම පකි 
11,
1),
1),
1),
15,
29

සම්බ පධවා සම්බ පධදි ප ංසවය ප්රකාශ්ි ුමමක් ක පද ප ද

මඟිිා හා ටිකට්පව කගු ංවම 1:M සම්බ පධවාකික් පකි .
ටිකට් පව හා ගම පකාමි කගු ංවම M: 1 සම්බ පධවාකික් පකි .
බස්මාි හා ගම ප කාමි කගු ංවම 1:M සම්බ පධවාකික් පකි .
බස් මාි හා මඟිිා කගු ංවම ංවම 1:M සම්බ පධවාකික් පකි .
බස්මාි හා ටිකට්පව කගු ංවම සම්බ පධවාකික් ං ල්ගු ද ොද .

දමෝගී ප (Patient) විසි ප නකදයකරු ප (Doctor) හමුවීම සඳහා ද තාක දක පකම ගැනීම් (Appointment) සටහ ප න්රීම
සඳහා පහව කගු ආකෘි ි ාාවිවා කමයි.
Appointment(appointmentNo, Date, Time, doctorID, dooctorName, patientID, patientName, birthDate, Gender )

ඩහව පරිපාටික සටහ
11,
1),
1),
1),
15,
30

ප්රාාිතක ිුරම දතස appointmentNo ාාවිවා න්රීම සුදුසු ද .
විකංප ිුරරු දතස doctorID හා patientID ාාවිවා කළ ද ොහැන් ද .
ප්රාාිතක ිුරම දතස appointmentNo doctorID හා patientID ාාවිවා කළ හැන්ි.
කගුක ුරළ ආල්ශීක සහ සල්ක්රා පි ක පමාික්වවා ආකාම ද ොපකි .
කගුක සඳහා ප්රමාකමණි ාාවිවා න්රීම ංකශ්ය ද ොද .

ියශ්්චිව දත්වයව කර්ාා පමණක් තබාගැනීම සඳහා ාාවිවා කළ හැන් SQL උපදදස් කාණ් ි ක පද ප ුමමක් ද
11,
13,
15,

31

සම්බ පධදි ප ියකැමි  ප්රකාශ්ි ක පද ප ුමමක් ද

12,
14,

SELECT DISTINCT
SELECT SINGLE
ඩහව න්සිකක් ද ොද .

පයිව ප ක්රමදං ි ්රිිාත්වයමක කළ විට ප්රි දා ි තැදබ
number = 6
while number > 0:
for i in range(0, number):
number -= 3
print(number)
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කාම ගණ
11,
13,
15,

0
3
2

ුමමක් ද
12,
14,

6
5

ියකැමි  පයිව ප ප්රකාශ්ි ක පද ප ුමමක් ද
11,
13,
15,

33

SELECT UNIQUE
SELECT DISTINCT සහ SELECT UNIQUE

not = True
1sub,2sub = 70, 80
ch = 'Marks'[ ]

12,
14,

n1, n12 = 2.5, 2e2
a = b = c

දත්වයව ගැීකම් සටහ ප 1DFD, ියර්මාණි න්රීම සම්බ පධක ියකැමි  ප්රකාශ්ි ුමමක් ද ද
A.
B.
C.

(1)
(3)
(5)

ාාහිම පරිශීතක (External User) මඟි ප පමණක් දත්වයව ආදා සැකසුම් (process) දකව දිොමු කමයි.
දත්වයව කගු (Data Store) දදකක් ංවම සෘජු සම්බ පධික් පැකැි ි ද ොහැක.
ස පදර්ා රුපසටහ (Context Diagram) මඟි ප පද්ධි ි (System) හා ාාහිම පරිශීතක ංවම සම්බ පධවාකි
පමණක් ියරූපණි කළ යුුරි.
A සවය ද .
A හා B සවය ද .
A B සහ C සවය ද .

පරිගණක උපාධි ත්රිත්වයකින් ප පරිණව ක

(2)
(4)

B සවය ද .
B සහ C සවය ද .

ඇදුරු

ර ොෂාන් ර ෝලංකා
BSc Computer Science (University of Colombo), MSc in IT (University of Moratuwa), MPhil reading (University of Moratuwa)
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Class D කාණ් ිට ංිත්වය IP ලිපි ි ුමමක් ද
(1)
(3)
(5)

35

11010011.10010011.11001010.00001001
11110000.00001111.10110011.00000011
11101000.11110000.10001000.00001111

OOP මඟි ප ියරූපණි ක පද ප ුමමක් ද
(1) Object Oriented Programming
(3) Open Object Programming
(5) Open Object Project

(2)
(4)

10111111.11110001.10010001.00000001
00001111.01110000.00000000.10010011

(2)
(4)

Open Operation Program
Object Oriented Project

ගැීකම් සටහ
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11,
1),
1),
1),
15,

37

සැකසුම කාම 6 පුණමාකර්ව ි ද .
විචළයිද ංගි 2,4,6,8 දතස දක ස් ද .
3, 5 මුද්රණි කමයි.
2,4,6 මුද්රණි කමයි.
2,4,6,8 මුද්රණි කමයි.

දත්වයව කගුක දහෝ කගු සම්බ පධදි ප ංසවය ප්රකාශ්ි ුමමක් ද
(1)
(3)
(5)
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ංුක ියකැමි  ප්රකාශ්ි ුමමක් ද

ප්රාිතක ිුරම (Primary Key)සදහා ං
ය
ංගිික් (Unique Value) පකි .
ආග පුරක ිුරම සඳහා ංගි ැකව ැකව
ඇුරතත්වය විි ද ොහැක.
ප්රාිතක ිුරම හැම දක ත්වය ං
ය ංගිි ප
පකි  උපතක්ෂණ පකි .

(2)
(4)

ආග පුරක ිුරරු (Foreign Key) කගුකක ං ල්ගු
ද ොවිි හැක.
ප්රාාිතක ිුරරු දහෝ ංග පුරක ිුරරු න්හිපික්
පැකි ි හැක.

සිසු ප ඇගයීම් කති  තබාග ප ා තුමු  ඇුරතත්වය න්රීම සඳහා පහව කගු ආකෘි ි ාාවිවා කමයි.
Student(stindex, stname, class)
TestMarks(stindex, subid, marks, grade, zscore)
Subject(subid, subject, medium)
S20 ංල්කි දමණ විෂි සමත්වය සිසු පදේ තයිස්ුරකක් තබා ගැනීම සඳහා ාාවිවා කළ හැන් ප්රකාශ්ණි ුමමක් ද
(1)

SELECT stindex, stname
FROM student, testMarks
WHERE (marks >=35 AND subid='S20')

(2)

SELECT stindex, stname
FROM student, testMarks
WHERE ( marks >=)5 AND
student.stindex = testMarks.stindex) ;

(3)

SELECT student.stindex, stname
FROM student, testMarks
WHERE (marks >=35 AND subid= 'S20') AND
(student.stindex = testMarks.stindex);

(4)

SELECT student.stindex, stname
FROM student, testMarks
WHERE ( marks >=)5 AND
student.stindex = testMarks.stindex) ;

(5)

SELECT student.stindex, stname
FROM student, testMarks
WHERE (marks >=35 AND subid='S20') OR
(student.stindex = testMarks.stindex);

පරිගණක උපාධි ත්රිත්වයකින් ප පරිණව ක

ඇදුරු

ර ොෂාන් ර ෝලංකා
BSc Computer Science (University of Colombo), MSc in IT (University of Moratuwa), MPhil reading (University of Moratuwa)
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def fun(n):
if (n == 1):
return n;
else:
return n * fun(n -1)

ක්රමදං ි ්රිිාත්වයමක කළවිට තැදබ
(1)
(3)
(5)

24
1
දදෝෂ ආකාමික් ප්රි දා ි
කමයි.

ප්රි දා ි ුමමක් ද ද
(2)
(4)

120
5

print( fun(5))
40

පයිව ප උපදද්ශ්ි ්රිිාත්වයමක කළ විට තැියි හැන් ප්රි දා ි ක පද ප
name = 'Rolanka'
marks = '89'
print("Hi {1} your marks is {0} ".format(marks, name))
(1)
(3)
(5)
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Rolanka : 89
Rolanka your marks is 89
දදෝෂ ආකාමික් ප්රි දා ි කමයි.

(2)
(4)

Hi Rolanka your marks is 89
Hi 89 your marks is Rolanka

නදියකක තබාග ප ා උෂ් ත්වයකි හා කර්ෂාපව ංගි දගොු ක wether.txt ුරළ ඇුරතත්වය න්රීම සඳහා දගොු ක විකෘව කළ
යුුර ආකාමි දැක්දක පයිව ප උපදද්ශ්ි ුමමක් ද ද
(1)
(3)
(5)

wf = open('wether.txt', 'w')
wf = open('wether.txt', 'w+')
wf = open('wether.txt', 'a+')

(2)
(4)

wf = open('wether.txt', 'r')
wf = open('wether.txt', 'a')
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පරිශීතකයි ප 50 කට පමණ ාාවිවා කළ හැන් Wi-Fi කතාපික් සකස් න්රීම සඳහා ාාවිවා කළ ක
වාක්ෂණි ක පද ප ුමමක් ද
(1) 802.11
(2) 802.11a
(3) 802.11g
(4) 100BaseT
(5) 10BaseT
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පරිගණක පාදකක දත්වයව සැකසුම් ආකාම පිිතබඳක ියකැමි  ප්රකාශ්ි ුමමක් ද
11,
1),
1),
1),
15,

44

45

10 20 30
[10, 20, 30]
102030

්රිිාත්වයමක කළ විට තැදබ

(2)
(4)

ප්රි දා ි ුමමක් ද

['10', '20', '30']
[10 20 30]

ද ගකත්වය දත්වයව සම්දප්රේෂණික් කළ හැන් දකවිියික් (port) ක පද ප ුමමක් ද
(1)
(3)
(5)
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හි සි සැකසුම් කාණ් සැකසුම් (Batch Process) දතස ්රිිාත්වයමක කමයි.
සාමා ය සැකසුම් වත්වයකාීක සැකසුම් (Real Time Process) ආකාමදි ප ක්රීිාත්වයමක කමු  තබයි.
පරිගණකික සක්රීි ක නකමස් කැ සටහ ක් බකත්වය න්රීම වත්වයකාීක සැකසුම් ආකාමින්.
කාණ් සැකසුම් ්රිිාත්වයමක න්රීදම් ි  ප්රමාද කාති ංකම ද .
සැකසුම් කැඩි ප්රමාණික් එන් ප එක ්රිිාත්වයමක න්රීදම් දී ්රිිාත්වයමක ක සාමා ය කාති ංකම ද .

>>> data = '10 20 30'
>>> data.split(' ')
>>> print(data)
(1)
(3)
(5)

Ethernet සම්මව

Serial port
PS/2 Port
Mic out connector

(2)
(4)

VGA Port
Mic in Connector

පයිව ප ්රිිා පරිපාටිි (Function) ුරළ පමණක් ංවමමැි  ංගිික් වබාගැනීම සඳහා ාාවිවා කළ හැන් විචතයි/පමාිති ක
ආකාමි ුමමක් ද
(1) ස්ාානීි පමාිති ි (local variable)
(2) විශ්්ක පමාිති ි (global variable)
(3) ංද ණික පමාිති ි (default parameter)
(4) මුතපද වර්ක (keyword argument)
(5) ඩහව න්සිකක් ියකැමි  ද ොද .

පරිගණක උපාධි ත්රිත්වයකින් ප පරිණව ක

ඇදුරු

ර ොෂාන් ර ෝලංකා
BSc Computer Science (University of Colombo), MSc in IT (University of Moratuwa), MPhil reading (University of Moratuwa)
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පළුරරු කගා කම දගොවි මහදවක් වම ියෂ්පාද
වාක්ෂණි ක පද ප ුමමක් ද
(1)
(3)
(5)
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(2)
(4)

විදුත්වය කයාපාම 1E business,
ප්රි දක පදද්සි න්රීම 1Reverse Auction,

ජාවය පවම දකළඳ දපොළ දක්කා පුළුං වීම දහේුරදක ප කැඩි වම කාරීත්වයකික් ියර්මාණි වීම.
තැබුණ ාාණ් ප්රිති දි ප දවොම දහෝ හාිය සිදුක ඇව විට ැකව මුදං තබාගැනීදම් හැන්ිාක.
ඇණවුම් කළ ාාණ් ියිිතව ි  ට දපම ද ොතැබීම දහෝ ංස්ාා ගව වීම.
ඇණවුම් කළ ාාණ් ියිම ප්රිති දි ප දවොම වීම දහෝ හාිය සිදුක ි ියම.
පිටමට මුදං දද්ශීි දකළඳ දපොළ දකව පැිතණීම.

දක පාදක ඩදගුම් ඇ යිම් පද්ධි ික් සඳහා මෘදුකාල්ග ියදිෝජිව (Software Agent) වාක්ෂණි ාාවිවා න්රීමට සැතසුම්
කමයි. දිෝජිව පද්ධි ි සම්බ පධදි ප ංසවය ප්රකාශ්ි ුමමක් ද ද
11,
1),
1),
1),
15,
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විදුත්වය කාණජය 1Ecommerce,
මාර්ගගව දකළඳදපොළ 1E marketplace,
මාර්ගගව දක පදද්සිි (Online Auction)

පාදාක

දද්ශීි කයාපාම සඳහා විදුත්වය කාියජය 1eCommerce, වාක්ෂණ ාාවිවද දී ංකාසිික් ක පද ප ුමමක් ද
11,
1),
1),
1),
15,
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ං පවර්ජාති බස්දසේ ංතවි න්රීම සඳහා ාාවිවා කළ හැන් ද

විෂි ඇ යිම් ාාමක ExamAgent දතස මෘදුකාල්ග ියදිෝජිවයි ප ්රිිාත්වයමක න්රීම.
විෂි දැුම හා ඩගැ පවීදම් වාක්ෂණි සුර TeacherAgent දතස මෘදුකාල්ග ියදිෝජිවයි ප ්රිිාත්වයමක න්රීම.
TeacherAgent න්හිපදදද ුම පාත ි සඳහා principalAgent දතස මෘදුකාල්ග ියදිෝජිවිුම ්රිිාත්වයමක න්රීම.
සිිළුම TeacherAgent ජල්ගම ියදිෝජිවයි ප (Mobile Agent) දතස ්රිිාත්වයමක විි යුුරි.
බහු ියදිෝජිව පද්ධි ික් (Multi Agent System) දතස පද්ධි ි සැතසුම් කළ යුුරි.

දවොමුරරු පද්ධි  ගුණාත්වයමක බක පරික්ෂා න්රීම සඳහා ාාවිවා ක
11,
1),
1),
1),
15,

පරික්ෂා ආකාම ක පද ප ුමමක් ද

ඒකක පරික්ෂාක (Unit Testing)
ංුකලිව පරික්ෂාක (Integrated Testing)
පද්ධි  පරික්ෂාක (System Testing)
ප්රි ්රහණ පරික්ෂාක (Acceptance Testing)
පද්ධි  පරික්ෂාක සහ ප්රි ්රහණ පරික්ෂාක

පරිගණක උපාධි ත්රිත්වයකින් ප පරිණව ක

ඇදුරු
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