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ක්රමදංකකමණ රම්භා ීමම සහහා ලතපා
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තද සායික ුමමක් ද ද

කුක්ව රකිි ි පාදක කමගියිත ප ක්රමදංකකමණි ිහි  විි.
දජෝසප් ජැුමකාඩ් විසි ප දමි විි ි පත්රික් ියර්මාණි කමණ ංුක ක්රමදංකකමණි ිහි  විි.
පැස්කතයි ප ි පත්ර ්රිිාකාත්ත්වයකි වකදුමටත්වය සල්කර්ය ි න්ත්ම ංුක ක්රමදංකකමණි ියර්මාණි විි.
දමි විි ි පත්රි සහහා සිදුරු මටාක ාාවිවා න්ත්ම පාදක කමගියිත ප ක්රමදංකකමණි ියර්මාණි විි.
ඒ ා බගස්ටා දතොවිතස් විසි ප පරිගණක ාාෂාක හඳු පකා දීම ංුක ක්රමදංකකමණි ාාවිවා විි.
දත්වයව රදා ි කළ විට දත්වයව සැකසීම එම පරිගණකි ුරළම සිදුද .
ං පවර්ජාති බස්දසේ දත්වයව සැකසීම දක ත්වය පරිගණකි ුරළ සිදුද .
රැහැ ප මි වක ං පවර්ජාතිට ස්භල පය විි හැක.
පුද්ගත පරිගණක රකාමික් ද .
ඩහව සිිංතම ියකැමි  ද .
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16016
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15,

<graphic>

දක පිුපක මව චිත්රකික් ං ල්ගු න්ත්ම සහහා ාාවිවා කළ හැන් මුලිකාල්ගි ක පද ප ුමමක් ද
11,

05

ර ෝ පිිතුරම

1016 ංගි ියකැමි ක දැක්දක පද ප
11,

04

පැි දදකයි
Two hours

I
I

ජල්ගම රගණ ි (Mobile Computing) ස්භල පයදි ප ියකැමි  ප්රකාශ්ි ුමමක් ද
11,
1),
1),
1),
15,

03

S

20

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
දවෝමාදග එි උත්ත ෙත්රරේ පිටුෙස උෙරෙස් ෙරිදි කති යක් (X) රයොො ෙක්වන් .

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

MCQ17
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13,

14,
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පරිගණකික ්රිිාකාත්ත්වයකි කැඩි න්ත්ම සහහා ාාවිවා කළ හැන් ක්රම පිිතලහ සවය ප්රකාශ් ි/ප්රකාශ්
ABC-

පරිගණක ප්රි ෛකමස් මිදුකාල්ගික් ස්ාාපිව න්ත්ම
ං කශ්ය මිදුකාල්ග දමදහයු්භ පද්යි ි දකි  ප ඩකත්වය න්ත්ම.
ප්රයා මවකි සහහා කැඩි යාරිවාකික් ාාවිවා න්ත්ම.

(1)
(3)
(5)

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

(2)
(4)

ක පද ප ුමමක් ද

A සහ C සවය ද .
A සහ B සවය ද .

දගොණුකක 1File, ාාවිවද ි  පරිශිතක කාණ් ංුක ාාවිවි සීමා න්ත්ම සහහා ාාවිවා කළ හැන් වක්ෂණි ුමමක්
11,
13,
15,

ප්රද ශ්විද්භ කමප්රසාද (Access Privilege)
පරිශීතක ගිණු්භ (User Account) ාාවිවි
දත්වයවපාදක (Database) ාාවිවි

පරිගණක උපාධි ත්රිත්වයකින් ප පරිණව ක

12,
14,

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)
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බුලීි ප්රකාශ්ි පිිතලහක ංසවය ප්රකාශ්ි ුමමක් ද
11,
13,
15,

08

දකටි කාතික් ්රිිාත්වයමක ක
11,
13,
15,

09

පාඨ
11,
1),
1),
1),
15,

10

11

කාද ෝ සිි ි්භ ාාවිවදි ප සුළු කළ හැන්ි.
ගුණිව කත එකුරක සමත ප්රකාශ්ික් තලාගව හැක.
සිිළු විචතයි ඇුරතත්වය සමත ප්රකාශ් තලාගව හැක.

ි ගු කාලී (Long Term) ියිමකාමකි
දකටි කාතික් ්රිිාත්වයමක ක සැකසුම
පළමුක (SJF)
මයය කාලී (Mid Term) ියිමකාමකි

12,
14,

දකටි කාලී (Short Term) ියිමකාමකි
පළමුක ියර්මාණි වු සැකසුම පළමුක ්රිිාත්වයමක
න්ත්ම

මාත්ර මවක (Read Only Memory) රකාමි ප පිිතලහක ියකැමි  ප්රකාශ්ි ුමමක් ද ද
පරිගණක ෛකමස් මඟි ප හාිය සිදු ද ොක පරිි  මිදුකාල්ග වලා ගැනීම සහහා PROM සුදුසු ද .
පරිශිතකිා හට දක ස් කළ ද ොහැන් පරිි  දත්වයව වලා තැනීම සහහා EEPROM සුදුසු ද .
BIOS පද්යි ි සහහා PROM රකාමික් ාාවිවා කමයි.
EPROM ුරළ දත්වයව මැකීම දහෝ දක ස් න්ත්ම ද ොහැක.
PROM ාාවිව න්රිද්භ ි  පරිගණක ෛකමස් මඟි ප හාිය ඇි විි හැක.

පාමසරික මවකාද ස්භල පයක ියකැමි  ප්රකාශ්ි ුමමක් ද ද
ABC-

පරිගණක ාාවිවි කැඩි ීමම ංුක පාමසරික මවකාද ියර්මාණි ීම ඇව.
පරිගණක ාාවිවද ි  ක දාසි ඩකව දැිතම ංඩු ියසා පාමසරික ප්රි තාා ියර්මාණි වි ඇව.
මිදුකාල්ග කැඩි කශ්දි ප ාාවිවි ංුක පාමසරික මවකාද ඇි  ීමම වකත්වය කැඩි වි ඇව..

(1)
(3)
(5)

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

(2)
(4)

B පමණක් සවය ද .
A සහ B සවය ද .

කාද ෝ සිි ිම (K Map) ංුක උපරිපද ාාවිවදි ප සමත කළ විට බුලීි ප්රකාශ්ි ුමමක් ද
(A’+B’)(A+C+D’)(B’+C’)(A’+B’+C)
(A+B)(A+C+D’)(B’+C’)(A’+B’+C)
(A’+B’)(A+C+D’)(B’+C’)(B’+D’)(A’+B’+C)
(A’+B’)(A+C+D’)(B’+C’)(A+B+C)
(A’+B’)(A+C+D’)(B’+C)(B’+D’)(A’+B’+C)

ප්රි සම සල්ඥා ංල්න්ව සල්ඥා ලකට පත්වය න්ත්ද්භ දී ාාවිවි ක
11,
1),
1),
1),
15,

13

ීමජ ගණිව ක්රම ාාවිවදි ප සුළු කළ හැන්ි.
එකුර කත ගුණිව සමත ප්රකාශ්ික් තලා ගව හැක.

සැකසු්භ ්රිිාත්වයමක න්ත්ම සහහා ක ාත්වය උචිව ියිමකාමකිා (Scheduler) ුමමක් ද ද

11,
12,
13,
14,
15,

12

12,
14,

කාති දලදා ගැියද්භ ලහුපා වාක්ෂණි.
ංල්න්ව දක්වාල්ක ි
ද්විමි දක්වාල්ක ි
ප්රි සම ංල්න්ව මුර්ජ /පරිකර්ව ි
ංල්න්ව ප්රි සම මුර්ජණි/පරිකර්ව ි

පහව දැක්දක

11,
13,
15,

වාක්ෂණි ප ුමමක් 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
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විදුත්වය කයාපාම (E Business) වාක්ෂණ පිිතලහක ියකැමි  ප්රකාශ්ි/ප්රකාශ්
A.
B.
C.
(1)
(3)
(5)

ක පද ප ුමමක් ද

කයාපාමික සිිළුම ්රිිාකලි ං පවර්ජාති බස්දසේ ්රිිාත්වයමක ද .
දසේකක කළමණාකමණි දක පාදක දවොමුරරු පද්යි ි මඟි ප ්රිිාත්වයමක ද .
ාාණ් /දසේකා ංතවිකමණි සහහා විදුත්වය කාණිජ පද්යි ි කයාපාරික පද්යි ි ුරළ ං ල්ගු කමයි.
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 න්ි පික් දවෝමාගැනීමක් දැක්ීමම සහහා ාාවිවා කළ හැන් HTML මුලීකාල්ගි ක පද ප ුමමක් ද
11, <input type="text">
12, <input type="checkbox">
13, <input type="ratio">
14, <input type="reset">
15, <Select> menu

16

HTML ාාෂාක පිිතලහක ියකැමි  ප්රකාශ්ි ුමමක් ද
11,
1),
1),
1),
15,

17

18

ංාය පවම දමෝස්වමි (CSS) පත්ර උපදද්ශ් දතස දක පිුපකක් ුරත ඇුරතත්වය කළ හැන් ියකැමි  රකාමි ු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 රකිි ි ංුක දත්වයව ස්භදප්රේෂණි සහහා ාාවිවා ක
11,
13,
15,

19

දත්වයව සැකසීම සහහා HTML සමඟි ප උපදදස් දපළ ගැස්විි හැක.
දත්වයව තලා ගියිත ප දත්වයව පාදක දකව දිොමු න්ත්ම සහහා HTML සමඟි ප උපදදස් දපළ ගැස්විි හැක.
දත්වයව දවොමුරරු පිුපක මව ියරුපණි විි යුුර රකාමි HTML සමඟි ප පැහැි ලි කමයි.
HTML සමත ක්රමදංක ාාෂාකක් ද .
HTML උපදද්ශ් ්රිිාත්වයමක න්ත්ම සහහා දක දසේකා ංුාහක පරිගණකික් ංකශ්ය ද .

12,
14,

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

ියිමාකලි ක පද ප ුමමක් ද

TCP, UDP
Ethernet, IEEE 802.11

පරිගණක ලස් ජාත න්ි පික් එකට ස්භල පය න්ත්ම සහහා ාාවිවා කළ හැන් උපල්ගික් ක පද ප ුමමක් ද
11,
13,
15,

12,
14,

Bridge
Router
Access point

පරිගණක උපාධි ත්රිත්වයකින් ප පරිණව ක

Switch
Hub

ඇදුරු
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පරිගණකද ්රිිාකාත්ත්වයක පිිතලහක ඩි රිපත්වය කළ සල්කංපික් ක පද ප ුමමක් ද
11,
13,

වියුක්ව රකිි ි ංුක පරිගණකි ුරළ
දත්වයව සැකසුම ්රිිාත්වයමක ද .
දත්වයව උපදදස් රදා ි කමිත ප දත්වයව
සැකසුම ්රිිාත්වයමක කමයි.

12,
14,

දකො ප ියයුමා ප රකිි ි ංුක දත්වයව සැකසුම
්රිිාත්වයමක ද .
පකි  ක්රමදංක ංුක සැකසුම ංුගාිතක
්රිිාත්වයමක කමයි.

15,
21

පරිගණක දමදහයු්භ පද්යි ි ලත ගැ පීමද්භ (Boot) දී සිදුක
11,
1),
1),
1),
15,

22

12,
14,

172.160.16.0
172.20.122.11
223.120.48.0

127.0.0.1
192.148.16.10
ංකශ්යවාකික් ක පද ප ුමමක් ද ද

පකි  දවොග ංුක ක ඇණවු්භ ාාමගැනීම කළ යුුරි.
මුදං දගීමම දසේකා ද ගකත්වය විි යුුරි.
දත්වයව රමක්ෂිවක ස්භදප්රේෂණි කළ යුුරි.
සෑම පරිශිතකිුමට ම පද්යි ි ාාවිවි පහසු විි යුුරි.
සෑම ගණුදදුකක ම ියකැමි  ාාකි පැකි ි යුුරි.
්රිිාකලිි සමල පයදි ප ියකැමි  ප්රකාශ්ි ුමමක් ද

උපදද්ශ් දප්ිත සිිංතම න්ිකා දදෝෂ (Error) පත්ක්ෂා කම එි ්රිිාත්වයමක කමයි.
උපදද්ශ්ික් ්රිිාත්වයමක වු විට ප්රි දා ික් තැිහි හැක.
කාග් ත්ි  දදෝෂික් (Syntax Error) ප්රි දා ි කළ විට ක්රමදංකි ැකව ්රිිාත්වයමක කළ ද ොහැක.
කාග් ත්ි  දදෝෂික් හමුක දවක් උපදදස් එන් ප එක පරිකර්ව ි කම ්රිිාත්වයමක කමයි.
ක්රමදංකි කමක් පරිකර්ව ි කම ැකව ැකව ්රිිාත්වයමක කළ හැන්ි.

දත්වයව පාදක සැතසුමක ඇුරතත්වය විි හැන් විපරිවවා රකාම ස්භල පයදි ප ියකැමි  ප්රකාශ්ි/ප්රකාශ් ක පද ප ුමමක් ද
A.
B.
C.
(1)
(3)
(5)
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පරිගණක පද්යි ි සහහා ාාවිවා කළ හැන් IP ලිපි ි ුමමක් ද

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

26

tuple
set

කයාපාරික දිෝතව දක පාදක පද්යි ික පැකි ි යුුර කාර්ි ලද්ය ද ොක
11,
1),
1),
1),
15,
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12,
14,

list
dictionary
number

ං පවර්ජාති ුරළ පිි ුපක
11,
13,
15,

24

BIOS කැ සටහ ප මවකි ුරළ සක්රීි කම ්රිිාත්වයමක න්ත්ම
CMOS ුරළ ්රිිාත්වයමක ක දත්වයව හා පද්යි  ි  ි ද තාක සක්රීි න්ත්ම
මවක හා එි  යාරිවාක පරික්ෂාක
පද්යි ි ුරළ ං ල්ගු ක මිදුකාල්ග කත ්රිිාකාත්ත්වයකි පරික්ෂාක
දමදහයු්භ පද්යි ිට ංදාත ක පද්යි  දගොණු (System File) මවකි ුරළ ස්රිි කම ්රිිාත්වයමක න්ත්ම

පයිව ප මුලික දත්වයව කර්ගික් ක පද ප ුමමක් ද
11,
13,
15,
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්රිිාකලිික් ද ොක පද ප ුමමක් ද

රල්ශික පමාික්වවා (Partial Dependency) රකාම පකි  විට දත්වයව ඇුරතත්වය න්ත්ද්භ විපරිවවා (Insert
Abnormality ං ල්ගු විි හැක.
රල්ශික හා සල්ක්රා පි ක පමාික්වවා (Transitive Dependency) ඇි  විට එකම දත්වයව ැකව ැකව ං ල්ගු විි
හැන් ලැවි ප දත්වයව ිාකත්වය කාලී න්ත්ද්භ විපරිවවා (Update Abnormality) පකි .
රල්ශික පමාික්වවා ද ොමැි  විට දත්වයව ඩකත්වය න්ත්ද්භ විපරිවවා (Delete Abnormality ං ල්ගු විි ද ොහැක.
A සවය ද .
B හා C සවය ද .
A B සහ C සවය ද .

පරිගණක සමඟ ්රිිාත්වයමක ක
11,
13,
15,

(2)
(4)

A හා B සවය ද .
A සහ C සවය ද .

ස්භදප්රේශ්ණි වාක්ෂණික් ද ොක පද ප ුමමක් ද
12,
14,

GSM
Li-Fi
ISDN

පරිගණක උපාධි ත්රිත්වයකින් ප පරිණව ක

CDMA
TDMA

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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ස්භල පයකි ුරළ ං ල්ගු විි හැන් කුත්වයප ප උපතක්ෂණ/තක්ෂණි (Derived Attribute) විි හැක්දක් ුමමක් ද
ExamResults(stu_index, exam_code, student_name, grade, zscore, rank)
11,
13,
15,

{ student_name, grade, zscore, rank }
{ grade, zscore, rank }
{ student_name, grade }

12,
14,

{ zscore, rank }
{ zscore}
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සල්ක්රා පි ක පමාික්වවාකි (Transitive Dependency) දතස හඳු පක පද ප ුමමක් ද
(1) ප්රාාිතක ිුරරු කලි ප දකොටසක් මව මදාපකි  උපතක්ෂණ පැකතීම.
(2) රග පුරක ිුරරු මව මදාපකි  උපතක්ෂණ පැකතීම.
(3) ිුරරු ද ොක උපතක්ෂණ මව මදා පකි  ිුරරු රකාමද උපතක්ෂණ පැකතීම.
(4) ිුරරු ද ොක උපතක්ෂණ/උපතක්ෂණි මව මදා පකි  සාමා ය රකාමද උපතක්ෂණ පැකතීම.
(5) ඩහව න්සිකක් සවය ද ොද .
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ියශ්්චිව දත්වයව කර්ාා පමණක් තලාගැනීම සහහා ාාවිවා කළ හැන් SQL උපදදස් කාණ් ි ක පද ප ුමමක් ද
11,
13,
15,
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12,
14,

SELECT DISTINCT
SELECT SINGLE
ඩහව න්සිකක් ද ොද .

පයිව ප ක්රමදංකි ්රිිාත්වයමක කළ විට ප්රි දා ි තැදල
number = 6
for i in range(0, number):
number = 3
print(number)
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0
3
2

12,
14,

6
5

yes = yes
1sub,2sub = 70, 80
ch = 'Marks'2

12,
14,

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

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

(2)
(4)

B සවය ද .
A සහ C සවය ද .

(2)
(4)

10111111.11110001.10010001.00000001
00001111.01110000.00000000.10010011

(2)
(4)

Open Operation Program
Object Oriented Project

Class D කාණ් ිට ංිත්වය IP ලිපි ි ුමමක් ද
(1)
(3)
(5)
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11,
13,
15,

ුමමක් ද

දත්වයව ගැලී්භ සටහ ක 1DFD, ස පදර්ා රුපසටහ (Context Diagram , ියර්මාණි න්ත්ම ස්භල පයක ියකැමි  ප්රකාශ්ි ුමමක් ද ද
A. ාාි ම පරිශීතක (External User) හා පද්යි ි ංවම ස්භල පයවාක පමණක් ියරූපණි කමයි.
B. දත්වයව කගු (Data Store) හා පරිශිතක ංවම සිජු ස්භල පයික් පකි .
C. ාාි ම පරිශිතක හා සැකසු්භ ංවම පකි  සිජු ස්භල පයවා ියරූපණි ද ොද .
(1)
(3)
(5)
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කාම ගණ

ියකැමි  පයිව ප ප්රකාශ්ි ක පද ප ුමමක් ද
11,
13,
15,
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SELECT UNIQUE
SELECT DISTINCT සහ SELECT UNIQUE

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

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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ගැලී්භ සටහ

36

11,
1),
1),
1),
15,
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පුණමාකර්ව ි ංකණ් ක ්රිිාත්වයමක ද .
ංගික් ප්රි දා ි ද ොකම ඩකත්වය ද .
එකම ංගි ැකව ැකව ප්රි දා ි කමයි.
එක කාමික් පමණක් ්රිිාත්වයමක ද .
න්ි ප ංකස්ාාකක් ්රිිාත්වයමක වි ඩ ප ඩකත්වය ද .

දත්වයව කගුක දහෝ කගු ස්භල පයදි 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 .
රග පුරක ිුරම සහහා ංගි ැකව ැකව
ඇුරතත්වය විි ද ොහැක.
ප්රාිතක ිුරම හැම දක ත්වය ං
ය ංගිි ප
පකි  උපතක්ෂණ පකි .

(2)
(4)

රග පුරක ිුරරු (Foreign Key) කගුකක ං ල්ගු
ද ොවිි හැක.
ප්රාාිතක ිුරරු දහෝ ංග පුරක ිුරරු න්ි පික්
පැකි ි හැක.

සිසු ප ඇගයී්භ කති  තලාග ප ා තුමණු ඇුරතත්වය න්ත්ම සහහා පහව කගු රකිි ි ාාවිවා කමයි.
Student(stindex, stname, class)
TestMarks(stindex, subid, marks, grade, zscore)
Subject(subid, subject, medium)
S20 ංල්කි දමණ විෂි සමත්වය සිසු පදග් තයිස්ුරකක් තලා ගැනීම සහහා ාාවිවා කළ හැන් ප්රකාශ්ණි ුමමක් ද
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(1)

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

(2)

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

(5)

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

def fun(n):
if (n == 1):
return n;
else:
return n * fun(n -1)

ක්රමදංකි ්රිිාත්වයමක කළවිට තැදල
(1)
(3)
(5)

24
1
දදෝෂ රකාමික් ප්රි දා ි
කමයි.

ප්රි දා ි ුමමක් ද ද
(2)
(4)

120
5

print( fun(5))

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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කාර්ි ලද්ය ්රිිා පරිපාටිි (function)ුරළ ්රිිාත්වයමක ක
(1)
(3)
(5)

විචතයි ප ක පද ප ුමමක් ද

global variable පමණි.
function variable පමණි
global හා local variable

(2)
(4)

local variable පමණි.
ඩහව න්සිකක් සවය ද ොද .
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කස්භ දත්වයව ඒකාලද්යවාකි 1Domain Data Integrity, මඟි ප ියරූපණි ක පද ප කකමක් ද
11, කගුකක ප්රාාිතක ිුරම/ිුරරු විස්වම න්ත්ම
12, තීරුකක දත්වයව කර්ගි හා සීමාක විස්වම න්ත්ම
13, කගුකක රග පුරක ිුරම විස්වම න්ත්ම
14, කගු දදකක් ංවම ස්භල පයවාක විස්වම න්ත්ම
15, කගුකක මකමණි විස්වම න්ත්ම

42

කාර්ිිාලීි පරිශීතකයි ප )00 කට පමණ ං පවර්ජාති ාාවිවා න්ත්ම සහහා ාාවිවා කළ හැන් ස්භමව වාක්ෂණි ක පද ප ුමමක් ද
(1) 10BaseT
(2) 100BaseT
(3) 10Base5
(4) 10Base5
(5) 1000BaseT
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පරිගණක පාදකක දත්වයව සැකසු්භ රකාම පිිතලහක ියකැමි  ප්රකාශ්ි ුමමක් ද
11,
1),
1),
1),
15,
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හි සි සැකසු්භ කාණ් සැකසු්භ (Batch Process) දතස ්රිිාත්වයමක කමයි.
සාමා ය සැකසු්භ වත්වයකාලී සැකසු්භ (Real Time Process) රකාමදි ප ක්රීිාත්වයමක කමණු තලයි.
පරිගණකික සක්රීි ක ෛකමස් කැ සටහ ක් ඩකත්වය න්ත්ම වත්වයකාලී සැකසු්භ රකාමින්.
කාණ් සැකසු්භ ්රිිාත්වයමක න්ත්ද්භ ි  ප්රමාද කාති ංකම ද .
සැකසු්භ කැඩි ප්රමාණික් එන් ප එක ්රිිාත්වයමක න්ත්ද්භ දී ්රිිාත්වයමක ක සාමා ය කාති ංකම ද .

පයිව ප ක්රමදංක ාාෂාක ස්භල පයදි ප ක ාත්වය ියකැමි  ක පද ප ුමමක් ද?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

list1 = [1,2,3]
list1 = list1 * 2
print(list1)
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[1, 2, 3, [ 1, 2, 3]]
[2,4,6]
[1, 2, 3][ 1, 2, 3]
[1, 2, 3, 1, 2, 3]
[1, 1, 2, 2, 3, 3]

A හා B සල්ඥා රුප සටහ ප ංුක එම සල්ඥාකත මූර්ජණ (Modulation) වාක්ෂණි ප පිිතකලි ප දැක්දක පද ප
කාහක වමල්ගි
සල්ඥාක

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

විස්වාම මූර්ජ ි සල්කයාව මූර්ජ ි
සල්කයාව මූර්ජ ි විස්වාම මූර්ජ ි
විස්වාම මූර්ජණි කතා මූර්ජ ි
කතා මූර්ජ ි සල්කයාව මූර්ජ ි
සල්කයාව මූර්ජ ි කතා මූර්ජ ි

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

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)

ictrolanka@gmail.com |www.ictrolanka.com | 0712 744 244 | දැක්ම මාවම -| මහර්ඝ වල්ගංත -| වික්ටරි ඇඹිලිපිටිි

47

දකස් මුහුණු ියර්මාණකරුදකුම වම ියෂ්පාද
ක පද ප ුමමක් ද
(1)
(3)
(5)
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(2)
(4)

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

ජාවය පවම දකළහ දපොළ දක්කා පුළුං ීමම දහේුරදක ප කැඩි වමඟකාත්ත්වයකික් ියර්මාණි ීමම.
තැබුණ ාාණ් ප්රිති දි ප දවොම දහෝ හාිය සිදුක ඇව විට ැකව මුදං තලාගැනීද්භ හැන්ිාක.
ඇණවු්භ කළ ාාණ් ියිිතව ි  ට දපම ද ොතැබීම දහෝ ංස්ාා ගව ීමම.
ඇණවු්භ කළ ාාණ් ියිම ප්රිති දි ප දවොම ීමම දහෝ හාිය සිදුක ි ිහම.
පිටමට මුදං දද්ශීි දකළහ දපොළ දකව පැිතණීම.

දක පාදක ඩදගු්භ ඇඟයි්භ පද්යි ික් සහහා මිදුකාල්ග ියදිෝතව (Software Agent) වාක්ෂණි ාාවිවා න්ත්මට සැතසු්භ කමයි.
දිෝතව පද්යි ි ස්භල පයදි ප ංසවය ප්රකාශ්ි ුමමක් ද ද
11,
1),
1),
1),
15,
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විදුත්වය කාණජය 1Ecommerce,
මාර්ගගව දකළහදපොළ 1E marketplace,
මාර්ගගව දක පදද්සිි (Online Auction)

පාදාක වාක්ෂණි

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

විෂි ඇඟයි්භ ාාමක ExamAgent දතස මිදුකාල්ග ියදිෝතවයි ප ්රිිාත්වයමක න්ත්ම.
විෂි දැුම හා ඩගැ පීමද්භ වාක්ෂණි සුර TeacherAgent දතස මිදුකාල්ග ියදිෝතවයි ප ්රිිාත්වයමක න්ත්ම.
TeacherAgent න්ි පදදද ුම පාත ි සහහා principalAgent දතස මිදුකාල්ග ියදිෝතවිුම ්රිිාත්වයමක න්ත්ම.
සිිළුම TeacherAgent ජල්ගම ියදිෝතවයි ප (Mobile Agent) දතස ්රිිාත්වයමක විි යුුරි.
ලහු ියදිෝතව පද්යි ික් (Multi Agent System) දතස පද්යි ි සැතසු්භ කළ යුුරි.

දවොමුරරු පද්යි  ගුණාත්වයමක ලක පරික්ෂා න්ත්ම සහහා ාාවිවා ක
11,
1),
1),
1),
15,

පරික්ෂා රකාම ක පද ප ුමමක් ද

ඒකක පරික්ෂාක (Unit Testing)
ංුකලිව පරික්ෂාක (Integrated Testing)
පද්යි  පරික්ෂාක (System Testing)
ප්රි හණ පරික්ෂාක (Acceptance Testing)
පද්යි  පරික්ෂාක සහ ප්රි හණ පරික්ෂාක

පරිගණක උපාධි ත්රිත්වයකින් ප පරිණව ක

ඇදුරු
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