
 

 

                      සියලුම ප්රශ්ණ  ලට  ිළිතුරු  පයය්න. ග ක ය්ර ාවිතයය සිු  ක  ොනවැකක.  

 

1. ENIAC හි නිර්මාතෘ  වන්නන් 

(1) John Von Neumann    (4) Charles Babbage 

(2) Ada Lovelace     (5) Blaise Pascal   

(3) John Eckert 

 

2. BA5 යන ෂඩ් දශමය සංඛ්යාවඅ ුරූප ද දශමය ු ය වන්නන් 

(1) 2891   (2) 2980  (3) 2981  (4) 341  (5) 3253 

 

3. 010101102 යන්නඅ ුරූප ද දශමය සංඛ්යාව වන්නන්  

(1) 84   (2) 82   (3) 88   (4) 80  (5) 86 

 

4. 6 10 සහ -12 10 හි බිටු ුනඅහි නදනෙහි ුරූපූරෙ නිප දණය  

(1) පිළිනවලින් 00000110 සහ 10101010 නේ 

(2) පිළිනවලින් 11100101 සහ 11101010 නේ 

(3) පිළිනවලින් 01010101 සහ  00101010 නේ 

(4) පිළිනවලින් 00000110 සහ  11110100 නේ 

(5) පිළිනවලින් 10100101 සහ 11101010 නේ 

 

5. EC16 + 8510  

(1) 23610  (2) 5516  (3) 5710  (4)25910 (5) 32110 

 

6. ASCII නේත භාවිතා ෙළ විඅ 0011 0110 සහ 0100 0100 යන බිටු රඅා මගින් නිප දණය වන ුරූලත්ෂණ 

වන්නන්?  

(1) 4 සහ A    (3) 0 සහ 5   (5) B සහ 5 

(2) 6 සහ D    (4) 1 සහ C 

   

 

7. (ABC)+ (ABC) (BC) යන බූලියාරූ ප්රොශන  සරලතම කොරය වන්නන් 

(1) 0  (2) 1   (3) A   (4) BC  (5)AB 

 

8. (x + y)(x + 1) යන ප්රොශණය බූලියාරූ වීජ  ණිතය භාවිතා ෙර සුΩ ෙළ විඅ ලැනෙනන   

(1)  x +y     (3) x + (y + 1)   (5)1    

(2)  x(1 + y)    (4) x + (y.1) 

 

9. දහත ව න්ි ුතරින් සතය වන්නන්? 

(1) Off the shelf  මෘදුොං  bespoke මෘදුොං  නලස හැඳින්නේ 

(2) ක්රමනඛඛ් පිරිවිතර program specification) නඛඛ්නනයහි ොර්ය ෙද්ධ නනාවන ු වශයතා දමණේ ු ංංු 

නේ. 

අ.ොයව.ප (උපපණ ොය )  -  ොයරහුු  යරීක්ෂ ය 

13 ලන ොරණණිය 

 I    ලන ොකව ප                                                                                   
නතාරතුරු සහ සන්නිනේදන තාේෂණය  දැය 2 



 

 

(3) නතාරතුරු දද්ධියෙඅ ුවශය වන මෘදුොං  සෑදීනමහි දද්ධි විශ්නඛෂෙනයෝ නිරත නවි. 

(4)  Logic errors) තාර්ිෙ නදෝෂ විසඳීම සඳහා නොනහෝ විඅ dry run භාවිතා ිරීනේ දී trace table භාවිතා 

ෙරයි. 

(5) යාන්ිෙ භාෂාව ෂඩ් දශමය සංඛ්යාංෙ වලින් සෑදී ඇත. 

10. දහත ඒවා ුතරින් Y යන බූලියාරූ ප්රොශණන  වංාත්ම සරලතම කොරය වන්නන් ? 

 

 

(1) Y= RQ +PR     (4) Y=𝑃𝑅̅̅ ̅̅  +  Q 

(2) Y=�̅��̅�  (PQ + �̅�)    (5) Y = R(Q + P) 

(3) Y=RQ + �̅� + Q�̅� 

 

11. දී ඇි W, X සහ Z ශ්රිතයන් සැලකූ විඅ සතය වරණය වන්නන් ,  

(1) W=�̅� 

(2) W=Z and X= �̅� 

(3) W=�̅� = �̅� 

(4) W=X and X=Z 

(5) W=X 

 

12. Y = AB + CD යන බූලියාරූ ශ්රිතය කදාන නදෙේ සහිත NAND ද්වාර භාවිතා ෙර විසඳිය හැෙ. ඒ සඳහා 

ුවශය ුවම ද්වාර සංඛ්යාව  වන්නන් , 

(1) 2      (4) 3 

(2) 4      (5) 6 

(3) 5 

 

13. සදයා ඇි සතයතා වුවඅ ුදාල බූලියාරූ ප්රොශණය වන්නන් , 

(1) �̅�(A + 𝐶̅) ( 𝐴̅+ C) 

(2) 𝐵(𝐴 + 𝐶)(𝐴̅ +𝐶̅) 

(3) �̅�(A + C) ( �̅�+ 𝐶̅) 

(4) 𝐵(𝐴 + 𝐶̅)(�̅� +C) 

(5) 𝐵(𝐴̅ + 𝐶̅)(�̅� +C) 

 

 

 

14. ඔෙඅ 156.233.42.56 යන IP ලිපිනය සහ බිටු 7ෙ උද ජාල කවරණයේ සදයා ඇතැයි සලෙන්න. ධාරෙ 

සංඛ්යාව සහ උද ජාල කවරණ  ණන නොදමණ ද ? 

(1) ධාරෙයන් 128  සහ උද ජාල කවරණ 510    

(2) ධාරෙයන් 128 සහ උද ජාල කවරණ 512   

(3) උද ජාල කවරණ 512 සහ ධාරෙයන් 128 

(4) ධාරෙයන් 126 සහ උද ජාල කවරණ 510  

(5) ධාරෙයන් 510 සහ උද ජාල කවරණ 126 

 

15. OSI සහ DoD කෙෘිවල  ැලනදන ස්ථර යා ෙර වංාත් සුදුසු වරණය නතෝරන්න. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(1) A-1+2;  B-3+4;  C-5;  D-6+7  

(2) A-1+2+3;  B-4+5;  C-6;  D-7 

(3) A-1+2+3;  B-4;  C-5+6;  D-7 

(4) A-1+2+3;  B-4+5;  C-6;  D-7 

(5) A-1+2+3;  B-4;  C-5;   D-6+7 

 

16. ප ද සඅහනන් නදන්වා ඇි දරිදි ජාලෙරණ ෙළමනාෙරුනවේ A සහ B ධාරෙයන් නදනදනනේ ඊතර්නනට් 

මුහුණත් හරහා සේෙන්ධ ෙරවයි.  Ethernet interfaces). ධාරෙයන් නදනදනා ුතර Ping විධාන ුසාර්ථෙ 

විය. නමම ධාරෙයන් ුතර  සේෙන්ධතාව ඇි ිරීමඅ ෙළ හැේනේ කුමේ ද?  

 

 

 

 

 

 

 

 

A. straight-through නේෙලය නවරූවඅ crossover නේෙලයේ භාවිතා ිරීම.  

B. straight-through නේෙලය නවරූවඅ rollover නේෙලයේ භාවිතා ිරීම.   

C. උද ජාල කවරණය 255.255.255.192 නලස නවනස් ෙල යුතුය 

D. සෑම ධාරෙයාඅම default gateway නදාරටු මඟේ සැෙසිය යුතුය.  

E. උද ජාල කවරණය 255.255.255.0 නලස නවනස් ෙල යුතුය 

 

(1) A දමණි    (4) B දමණි 

(2) C සහ D දමණි     (5) A සහ D දමණි. 

(3) B සහ D දමණි  

 

17. දහත කුමන ක්රියායන නියමෙරණය මගින් සෑම ක්රියායනයෙඅම  ෙ හා සමාන මධය සැෙසුේ ොලයේ ලො 

නදයි ද? 

(1) ප්රමුඛ්තා දාදෙ නියමෙරණය  (4) ප්රිහරණය 

(2) නෙටිම ොර්යය දළමුව   (5) විවිධ මට්අේ නදළ  ැසුේ 

(3) රවුන්ඩ් නරාබින් 

 

18.  දහත ව න්ි ුතරින් ුසතය වන්නන්  ? 

DoD ුාාෙෘිය OSI ුාාෙෘිය 

A. Process/Application  1. නයදුේ 

B. ධාරෙ-ධාරෙ Host-to-Host) 2. සමර්දණ 

C. ුන්තර්ජාල 3. සැසි 

D. Network Access  4. ප්රවාහන 

 5. ජාල 

6. දත්ත සේෙන්ධෙ 

7. නභෞිෙ 



 

 

(1) සේෙන්ධෙ ප ද සඅහන් Context diagrams) ඉහළ මට්අනේ දත්ත  ැලීේ සඅහන් නලස හැඳින්නේ. 

(2) සේෙන්ධෙ ප ද සඅහනේ ුවනෙෝධ ෙර  ැනීමඅ ඉහළ මට්අනේ තාේෂණිෙ දැරූමේ ුවශය නේ.  

(3) දද්ධින  නතාරතුරු  ලනය සහ ප්රධාන ොහිර භූතාර්ථ¸ සේෙන්ධෙ ප ද සඅහනේ මගින් 

නිප දණය ෙරයි.. 

(4) විවිධ ස්ථරවල නහෝ විවිධ මට්අේවල දත්ත  ැලීේ සඅහන්  ේ ිරීම මගින් සේෙන්ධෙ ප ද 

සඅහනේ ප්රසාරණය ෙළ හැෙ.  

(5) සීමිත සංනේත ප්රමාණයේ  limited notation) භාවිතා ිරීම නහ්තුනවන් සේෙන්ධෙ ප ද සඅහන් 

ඇඳීම සහ සංස්ෙරණය දහසු නේ. 

 

 

19. පිළිනවලින් HTML සහ XML විවරණ නිප දණයඅ භාවිතා වන්නන් 

(1) <--        සහ      -->    (4) <!- -     සහ    - ->  

(2) <!--    සහ   --!>    (5)  “      සහ       ”  

(3) /       සහ       /  

 

 

20. OSI සමුද්නද්ශ කෙෘිනයහි ඉහළ ස්ථර සමන්විත වන්නන් 

(1) ප්රවාහන , නයදුේ සහ  සැසි ස්ථර වලිනි. 

(2) දත්ත සේෙන්ධෙ සැසි සහ ජාල ස්ථර වලිනි 

(3) ජාල, ප්රවාහන සහ දත්ත සේෙන්ධෙ ස්ථර වලිනි 

(4) නභෞිෙ, ප්රවාහන සහ දත්ත සේෙන්ධෙ ස්ථර වලිනි 

(5) සැසි, සමර්දණ සහ නයදුේ ස්ථර වලිනි 

 

21. සාමානයනයන් OSI සමුද්නද්ශ කෙෘිනයහි ුන්තර් ජාල නියමාවලිය  Internet Protocol) සේෙන්ධ වන්නන්  

………………………… ස්ථරයඅය. 

(1) ජාල     (4)සැසි 

(2) ප්රවාහන      (5) නභෞිෙ 

(3) දත්ත සේෙන්ධෙ 

 

22. දහත ඒවා ුතරින් OSI හි නභෞිෙ ස්ථරය සහ සේෙන්ධ වන්නන් කුමේ ද?  

(1) Ethernet    (4) Token ring 

(2) FDDI    (5) ඉහත සියඛලම 

(3) Full Duplex 

 

23. දහත කුමන SQL විධානය මගින් “students” වුනේ ඇි  “Biology” නේ වන දාඨමාලාව හදාරන සියලු  
නදනා නිප දණය ෙරයි ද?  

(1) SELECT EACH FROM ‘students’ where course=’Biology’ 

(2) SELECT * FROM students where course =’Biology’ 

(3) GET ALL FROM “students’ where field= course 

(4) IMPORT * FROM ‘students’ where course =’Biology’ 

(5) SELECT students FROM students where course is Biology 

 

24. දහත ව න්ි ුතරින් සතය වන්නන් ? 



 

 

(1) Datagram මාර්  ත ිරීම  routing of datagrams) නමන්ම සැසි ස්ථරන  ුවශයතාවන්අ ුරූකූලව 

විශාල datagrams කුංා දැෙට්ටු ෙවඅ බිඳීම ුන්තර්ජාල නියමාවලිය  Internet Protocol) කරේභ 

ෙරයි.  
(2) සැසි ස්ථරය මගින් ඉටු ෙරරූන  නදෝෂ හඳුනා  ැනීම නහෝ  නිවැරදි ිරීම සහ රාමු ුර්ථ 

දැේවීම defining frames) නේ. 
(3) දද්ධි යු ලයේ ුතර ස්ථාවර සන්නිනේදනයේ න ාං නංවා  න්නන් ප්රවාහන ස්ථරයයි. 

(4) දත්ත විවිධ කෙෘි  data formats) වලඅ මාරු ිරීම ¸ුප්ත නේතනය සහ විනේතනය  encrypting 

and decrypting ) පිළිෙඳ ව කීම OSI සමුද්නද්ශ කෙෘින  ජාල ස්ථරය නවත දැවරී ඇත. 
(5) data rate යරූ ුන්තර්ජාලන  ස්ථාන නදෙේ ුතර ඇි දරතරය පිළිෙඳ මිරූම ි. 

 

 

 

 

 

 

25. දහත දේවා ඇි වුව කශ්රනයන් පිළිතුරු සදයන්න. හි ුවසාන නප්ළිය  row) සෑදීමඅ දායෙ වන්නන් 

කුමන වරණය ද ? 

(1) <tr><td></td><td rowspan=”2”></td></tr>  

(2)  <tr><td colspan=”2”></td><td rowspan=”2”></td></tr>  

(3)  <tr><td rowspan=”2”></td></tr>  

(4)  <tr><td colspan=”2”></td></tr>  

(5) <tr><td colsrowspan=”2”></td></tr> 

 

 
26. දහත ඒවා ුතරින් CSS සේෙන්ධව සතය වන්නන්? 

(1) විවිධ වර් න  උදක්රමවලඅ භාවිතා ෙළ හැි වන නස් content නවනස් ිරීමඅ Style sheets ඉං ලො නද්. 

(2) offline cache  ෙේ මගින් නවබ් නයදුේ  ෙංා ිරීම CSS මගින් සිදු ෙළ හැෙ. 

(3) offline නවබ් ුංවි ෙැලීම  view) CSS භාවිතනයන් සිදු ෙළ හැෙ. 

(4) පිටු රාශියෙඅ  ෙම style නයදීම සඳහා external style sheet  ෙේ නයෝ ය නේ. 

(5) ඉහත සියඛලම සතය නේ. 

 

27. දහත නේතය Python IDE හි ක්රියාත්මෙ ෙළ විඅ ප්රිදානය වන්නන් කුමේද ? 

def adnumbers(a,b=2,c=5): 

    print(a+b+c) 

adnumbers(5,4) 

 

(1) 13  (2) 9  (3)7  (4)14  (5)11 

 

28. දහත නේතය  Python IDE හි ක්රියාත්මෙ  ෙළ විඅ ප්රිදානය වන්නන් කුමේද? 

    j=0 

    k=5 

    while (j<4): 

        print k 

        k=k+5 

        j=j+1 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


 

 

 

(1) 5 5 5   (3) 5 10 15  (5)10 10 10 

(2) 15 15 15   (4) 5 10 15 20   

 

 

29. නතාරතුරු සේෙන්ධ ස්වර්ණමය නයාය මගින් නහළි වන්නන් 

(1) දත්ත විස්තරාත්මෙ වන විඅ  යඅ උදරිම ු ය ලැනබ්. 

(2) නතාරතුරු වල ු ය ොලය  තවත්ම  දහළ යයි. 
(3) නතාරතුරු වල ු ය ොලයත් සමඟ නවනස් නනානේ. 

(4) ෙඛ ඉකුත් වූ නතාරතුරු උදරිම වටිනාෙමින් යුතු නේ. 

(5) නතාරතුරු වල වටිනාෙම ොලය  තවත්ම ඉහළ යයි. 
 

පයයව ඇති ගකලීම් ප ැන ාවිතයවකර ප්රශ්ණ  අකක 30 පැ 

31 පඳැව ිළිතුරු  පයය්න  

30. දහත ව න්ි ුතරින්  ැලීේ සඅහන සේෙන්ධව සතය 

වන්නන් ? 

(1) M හි ු ය 1හි සිඅ F දේවා නවනස් නේ. 

(2) N සඳහා 5 කදානය ෙළ විඅ 120 දිස් නේ. 

(3) 1 දමණේ දිස්නේ. 
(4) N  හි ු ය ධන විය යුතුය 

(5) F හි ු ය 2 සිඅ  F * M. දේවා නවනස් නේ. 
  

31. නමම  ැලීේ සඅහන භාවිතා ෙර .................. මුද්රණය 

ෙළ හැෙ. 

(1) F*M හි ුණිත 

(2) ඕනෑම සංඛ්යාවෙ ුණාොර වුව  
multiplication table) 

(3) ප්රථමෙ සංඛ්යා 

(4) N හි ක්රමානරෝපිතය  factorial of N) 
(5) print F 

 

 

 

32. නතාරතුරු දද්ධියේ දරීේෂා ිරීම සේෙන්ධව සතය වන්නන්? 

(1) මෘදුොං  සංවර්ධනය ෙරන්නා developer) විසින් දාරිනභෝගිෙයා ුභිමත ස්ථානයෙ සිඅ 

මෘදුොං ය දරීේෂා ිරීම Alpha Testing නේ නේ. 

(2) ඒෙෙ දරීේෂාව ොල මංජුසා දරීේෂාවි.  
(3) මෘදුොං ය මිල දී  ත් දරිශීලෙයා  end user) විසින් දාරිනභෝගිෙයා ුභිමත ස්ථාන  ෙෙ නහෝ  

ිහිදයෙ සිඅ මෘදුොං ය දරීේෂා ිරීම Beta Testing නේ නේ. 

(4) දෘංාං  නහෝ  ිනනෙඅ සේෙන්ධ මෘදුොං  ඒෙෙ දරීේෂාව දද්ධි දරීේෂාව නේ නේ. 
(5) දද්ධින  ුභයන්තර යාන්ත්රණයන් පිළිෙඳව දරීේෂා ිරීම ොල මංජුසා දරීේෂාව නේ. 

 

33. 53%5*2+7-4 යන “Python” ප්රොශන  ප්රිදානය වන්නන් ?  

(1) 6   (2) 27  (3)13   (4)10  (5) 9 

 

34. 2**4+(6.0//4)-(3*5)+1 යන “Python” ප්රොශන  ප්රිදානය වන්නන් ? 

(1) 12.5  (2) -11.0 (3) - 10.5  (4) 3.0  (5) 16 



 

 

                            

35. දහත python ව න්ි ක්රියාත්මෙ ෙළ විඅ සිදු වන්නන් කුමේ ද? 

 

  

 

 

 

   
(1) WYSIWYG නමැි න ාරූවේ විවෘත ෙර  හි WYSIWYG යන්න ලියයි. 

(2) WYSIWYG නමැි න ාරූවේ විවෘත ෙර  හි myfile යන්න ලියයි. 

(3) myfile යන්න ිරන  දර්ශණය ෙර WYSIWYG යන්න ලියයි. 
(4) WYSIWYG යන්න ිරන  දර්ශණය ෙර myfile යන්න ලියයි. 

(5) myfile නමැි න ාරූවේ විවෘත ෙර  හි WYSIWYG යන්න ලියා WYSIWYG යන්න ිරන  
දර්ශණය ෙරයි. 
 

36. දහත ව න්ි ුතරින් සාවදය වන්නන්? 

(1) ුවසාන දරිශීලෙයන් අ  final consumers) මාර්  තව භාණ්ං සහ නස්වා විිණිම B2C නේ 
ඉනලේනරානිෙ වානිජයය නේ. 

(2) නවබ් ුංවියේ ඔස්නස් ඉතා ශේිමත් සන්නේ නාම ුනනයතාවයේ  brand identity) සහිත 
භාණ්ංයේ  විිණීම සන්නේ නාමයේ නනාමැි භාණ්ංයේ  විිණීමඅ වංා දහසු නේ. 

(3)  රූනදරූෙරුවන්නේ නදෞද් ලිෙත්වය සුරේිත ිරීනේ ුදහසුතාවය මාර්  ත ුනලවිෙරුවන්අ 
මුහුණ දීමඅ ඇි ප්රධාන ුභිනයෝ යි. 

(4) සාේප්රදායිෙ වානිජයන  නමන්ම ඊ ුනලවි සැඛවලඅ ද  E-markets) නභෞිෙ නවළද නදාලවඛ 
දවතී. 

(5) යේ සමා මෙ සැදයුේ ෙරුවන් සහ නෙදා හරින්නන්  ිනනො සේෙන්ධ ෙරන ජාල  ෙහිර්ජාල 

 Extranets) නේ නේ. 
 

37. යේ ිසි brick-and-mortar කයතනයේ තමන්නේම මාර්  ත ුනලවි මාර් යේ කරේභ ෙළ විඅ  ය  

______________ කයතනයේ ෙවඅ දත්නේ.. 

(1)  click-only    (4)click-and-mortar 

(2) Disintermediated    (5) mortar only 

(3) bits-and-mortar 

 

38. තම දාරිනභෝගිෙයන් නෙළින්ම මිල දී  ැනීමේ  direct purchase) නහෝ නවනත් ු නලවිෙරන ප්රිලලයේ නවත 

නයාමු ෙරවන නවබ් ුංවියේ හඳුන්වරූ ලෙන්නන්  

(1) E-mail සහ Webcasting site නලසය. (4) online advertising web site නලසය 

(2) Marketing Web site නලසය  (5)Web community site නලසය 

(3) Promotion Web site නලසය. 

 

39. දහත සියඛල ුතරින්  ෙේ දමණත් biometrics  ණයඅ නනා ැනන්.  ය කුමේ ද?  

(1) ඇඟිලි සලකුණු     (4) Retina  

(2) මුර දද      (5) හඞ 

(3) මුහුනන් ප්රොශණ Facial expressions) 
 

40. දරිශීලෙයන්  ේ ඉනලේනරානිෙ වානිජය ුංවියෙ සිඅ තවත් ඉනලේනරානිෙ වානිජය ුංවියේ නවත නයාමු 

ෙරවන විදුත් වානිජය ක්රමය කුමේ ද ? 

(1) Spam      (4) Viral marketing  

(2) Affiliate programs   (5) ඉහත ිසිවේ නනානේ. 

>>> with open('myfile', mode='w') as file: 

    file.write(‘WYSIWYG.') 

>>> with open('myfile') as file: 

    print(file.read())  
 

 



 

 

(3) Phishing  
 

41. ිනලෝෙයිඅ 1 ෙ පිටු සහිත පිටුෙරන දද්ධියේ යේ නමනහයුේ දද්ධියේ භාවිතා ෙරයි. යේ ක්රියායනයේ  

සඳහා 128K ුතතයත ලිපින ුවොශයේ භාවිතා වන ුතර  යඅ ුදාල නභෞිෙ මතෙය 16K ි.  නමහි  page 

table හි ුංංු entries  ණන වන්නන්  ?  

(1) 16      (4) 1024  

(2) 128     (5) 64 

(3) 1000 

 

42. දහත ඒවා ුතරින් CPU ජනනය ෙළ ලිපිනය වන්නන් ?  

(1) නභෞිෙ ලිපිනය    (4) ුන්තර් ජාල ලිපිනය 

(2) තාර්ිෙ ලිපිනය    (5) ඉහත ිසිවේ නනානේ. 
(3) නිරනප්ේෂ ලිපිනය 

 

43. ………………………………………… යරූ සාේදඛ ෙරන ලද ප්රිසම සංඥා  sampled analog signals) 

සංඛ්යාංෙ කොරයඅ නිප දණය සඳහා භාවිතාවන ක්රමයි. 

(1)  PICM     (4) AM  

(1)  FM     (5) TDM  

(2) PCM 

 

44. පිටුවෙ ප්රමාණය 1K වන සහ බිටු 15 හි තාර්ිෙ මතෙ ු වොශයේ සලෙන්න.  ම දද්ධින  ඇි පිටු  ණන 

නොදමන ද? 

(1) 24      (4) 12  

(2) 64      (5) 34  

(3) 32  
 

45. දත්ත සමුදාය ප්රමතෙරණය database normalization) සේෙන්ධව ුසතය වන්නන් ? 

(1)  මගින් විශාල වුවේ කුංා වුවලඅ නෙදයි. 

(2) නමය හඳුන්වා දුන්නන් E.F.Codd විසිනි. 

(3)  ය දත්ත සංවිධානන  දැහැදිලි ෙව වැඩි ෙරයි. 

(4)  ය දත්ත දරායත්තතාවය  dependancy of data) ඉහළ දමයි.     

(5)  ය දත්ත ද්වීෙරණය ුවම ෙරයි. 
 

46. සංයුේත උදලේෂණයේ ඒකීය උදලේෂණ ෙවඅ දරිවර්තනය සිදුවන්නන් __________ප්රමතෙරණ විියන  
දී ය.  

(1) දලමු     (4) සිවුවන 

(2) නදවන     (5) දස්වන 

(3) නතවන 

 

47. Course(course_id,sec_id,semester) 

course_id, sec_id සහ semester යරූ  __________ වන ුතර course යරූ  _________  නේ. 

(1) Relations, උද ලේෂණ   (4) උද ලැියාන, උද ලේෂණ 

(2) උද ලේෂණ, Relation   (5) උද ලේෂණ , උද ලැියාන  Tuple) 
(3) උද ලැියාන ,Relation 

 

48. Select * from employee where dept_name=“Comp Sci”; 

ඉහත SQL විධානන  නදෝෂයේ දවතී.  ම නදෝෂය දවින්නන්  ............................ හිය. 
(1) Dept_name    (4)where 



 

 

(2) Employee     (5)“Comp Sci” 

(3) From 

 

49. ෙෘත්රීම  බුද්ියනයහි භාවිතා සඳහා උදාහරන වන්නන්  ? 

(1) Robotic surgery assistants සහ vacuum cleaners  

(2) ොලුණ ුනාවැි දැවසීනේ  දද්ධි සහ නවීන  ෘහ ුනතුරු සංඥා දැන්වීනේ දද්ධි  Modern 

home alarm systems) 

(3) Modern home alarm systems සහ robotic vacuum cleaners     

(4) Robotic vacuum cleaners සහ ොලුණ ුනාවැි දැවසීනේ  දද්ධි  weather prediction 

systems) 

(5) ඉහත සියඛලම 

 

50. මෘදුොං  නිනයෝජිත භාවිතාවේ සඳහා උදාහරනයන් නනාවන්නන්  කුමේද? 

(1) නියමිත ොලයෙඅ වරේ ුඛ්න්ංව සිදුවන නසවුේ යන්ත්ර සුචි ත ිරීම. 

(2) ුන්තර්ජාල newsgroups නියාමනය. 

(3) සාහිතය පිළිතුරු දත්ර තේනස්රු ිරීම. 

(4) මිනිස් දරිශිලෙයන් සමඟ බුද්ියමය සංවාදයෙ නියැලීම Simulating an intelligent conversation 

with human users) 
(5) යේ ිසි දුරෙතන කෙෘියේ සඳහා ඉනලේනරානිෙ නිනයෝජිතයන් මගින් නහාඳම මිල නසායා 

 ැනීම  

 


