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1. පහත අවස්ථා සලකා බලන්න. ඒවායින් උපරිම වටිනාකමක් ඇති තතොරතුරක් තලස සැලකිය හැක්තක්, 

(1) A/L විභාග ප්රතිඵල තේඛනය පාසතලන් ලබාගත් විට  

(2) නෑදෑ හිතමිතුරන්  A/L විභාග ප්රතිඵල විමසු විට  

(3) අවට ගම් වැසියන් A/L විභාග ප්රතිඵල විමසු විට   

(4) A/L විභාග ප්රතිඵල මත විශ්ව විදයාලයට තත්රී ඇති බව දැනුම් දී ලිපියක් නිවසට ලැබුණු විට  

(5) A/L විභාග ප්රතිඵල මත විශ්ව විදයාලතේ ලියාපදිංචිතයන් පසු එහි යාමට ලිපිය ලැබුණු විට  

 

2. තතොරතුරු වල ගති ලක්ෂණයක් තනොවන්තන්, 

(1) තපර දැනුම ස්ථාවර කරයි  (2) කාලින තේ  (3) විශ්මය දනවන සුළු තනොතේ 

(4) තපොදුතේ තබදා හදාගත හැකිය  (5) ආර්ථික මුලාශ්රයක් තලස සැලතක් 

 

3. මහා දත්ත සැකසීතම් දී ඇතිවන අභිතයෝගයක් තලස සැලකිය තනොහැක්තක්, 

(1) දත්ත ආචයනය    (2) දත්ත තසවීම   (3) දත්ත යාවත්කාලින කිරීම 

(4) දත්ත වල තපෞද්ගලිකත්වය රැකීම  (5) දත්ත වල නිවැරද බව පරික්ෂා කිරීම 

 

4. පහත ප්රකාශ වලින් සතය වන්තන්, 

(1) තවබ් අඩවි තුල ඇති තතොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා තවබ් අතිරික්සුවක් (web browser) භාවිතා කළ 

තනොහැක.  

(2) තභෞතික සම්බන්ධයක් සහිතව ශ්රවය දෘශය දත්ත සම්තප්රේෂණය ජිංගම පරිගණනය යි.  

(3) වලාකුළු පරිගණනතේදී වලකුළක් දුර ස්ථානයක ඇති අතර ජාලයක් හරහා තසේවා සපයයි. 

(4) පසුතල තසේවාවක් තලස ලබාදීම ජිංගම සන්නිතේදනතේ කාර්යයකි.  

(5) අන්තර්ජාලය හදුන්වා දීතමන් පසු www සාමානය පුද්ගලයන් අතර ප්රචලිත විය. 

 

5. තගවත්තත් ඇති තරෝස මලක ඡායා රූපයක් අිංකිත කැමරාවකින් ලබා තගන පරිගණකයට ආදානය කිරීම 

හඳුන්වන්තන්, 

(1) කාණ්ඩ ආදානය 

(2) සෘජු ආදානය  

(3) දුරස්ථ ආදානය 
(4) මාර්ගගත ආදානය 

(5) මාර්ගගත තනොවන ආදානය 
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6. ආකලන යන්ත්රය(Adding Machine) නිර්මාණය කරන ලද්තද්, 

(1) තජෝන් තන්පියර්  (2) බ්තේස් පැස්කේ  (3) චාේස් බැතබ්ජ්  
(4) හ්වාඩ් අයිකන්              (5) තගොට්ෆ්රඩ් විේතහේම්

 

7. ස්වයිංක්රිය දත්ත ආදානය කරන උපාිංගයක් තලස සැලකිය තනොහැක්තක්, 

(1) චුම්භක තීන්ත අනුලක්ෂණ කියවනය (2) ප්රකාශ අනුලක්ෂණ කියවනය  

(3) සුහුරු කාඩ් පත  (4) ආතලෝක පෑන  

(5) සිංතේදක  

 

8. පහත ප්රකාශ සලකා බලන්න.  

a. මුද්රණ යන්ත්ර ප්රධාන වශතයන් වර්ග තදකකට තබදා තවන්කර දක්වයි.  

b. උසාවියක් තුල භාවිතය සඳහා තේළි මුද්රකය ඉතා සුදුසු තේ. 

c. බුබුළු පිහිරි මුද්රකය සිංඝට්ටන මුද්රණ යන්ත්රයකි.   

සතය ප්රකාශ වන්තන්,  

(1) a පමණි. (2) b පමණි.  (3) c පමණි. 

(4) a, b හා c යන සියේලම     (5) සියේල අසතය තේ  

 

9. පහත සකසන වලින් බහුහර සකසනයක් වන්තන්, 

(1) Intel4004  (2) core2 duo  (3) intel pentium IV 

(4) Duron               (5)  intel pentium pro 

 

10. ප්රථමික ආචයන, ද්විතියික ආචයන, ස්ථානීය ආචයන හා දුරස්ථ ආචයන අනුපිළිවලින් ඇත්තත්, 

(1) පඨන මාත්ර මතකය, සැතණළි මතකය, ප්රකාශ තැටිය, වලාකුළු පරිගණනය  

(2) ප්රකාශ තැටිය, පඨන මාත්ර මතකය, සැතණළි මතකය, වලාකුළු පරිගණනය 

(3) පඨන මාත්ර මතකය, ප්රකාශ තැටිය, වලාකුළු පරිගණනය, සැතණළි මතකය  

(4) ප්රකාශ තැටිය, පඨන මාත්ර මතකය, වලාකුළු පරිගණනය, සැතණළි මතකය  

(5) පඨන මාත්ර මතකය, වලාකුළු පරිගණනය, සැතණළි මතකය, ප්රකාශ තැටිය 

 

11. චුම්භක පටිවල පවතින්තන් කුමන මතක ප්රතේශය ද? 

(1) අහඹු ප්රතේශය  (2) කාණ්ඩ ප්රතේශය  (3) අනුක්රමික ප්රතේශය  

(4) සමාන්තර ප්රතේශය              (5) සෘජු ප්රතේශය  

 

12. තරජිස්තරයක් තනොවන්තන්, 
(1) ක්රමතේඛනතේ ගණක තරජිස්තරය (PC) 

(2) මතක ලිපින තරජිස්තරය (MAR) 

(3) මතක දත්ත තරජිස්තරය (MDR/ MBR) 

(4) මතක සැකසුම් තරජිස්තරය (MPR) 

(5) උපතදස් තරජිස්තරය (Instruction Register)   

 

13. පහත මතක වර්ග සලකන්න. 

a. පඨන මාත්ර මතකය b. ද්විතියික ආචයනය c. වාරක මතකය  

d. ප්රකාශ තැටිය              e. සසම්භාවී ප්රතේශ මතකය  

නශය මතක යුගලයක් තපන්වා ඇත්තත්, 

(1) a හා b  (2) a හා c  (3) a හා e  

(4) c හා e       (5) d හා e 

 

14. නීතිය බලාත්මක කිරීතම් දී ICT භාවිතා කරනු ලැතබ්. එහිදී ලැතබන ප්රතිලාභයක් වන්තන්, 

(1) පරීක්ෂණ අන්තර්ගත ඕනෑම තේලාවක භාවිතා කළ හැක.  

(2) අපරාධකරුවන් ඒ තමොතහොතත්ම අත්අඩිංගුවට ගත හැකිවීම. 

(3) පර්තේෂණ වාර්තා නිර්මාණශීලි තලස නිර්මාණය කළ හැකිවීම. 

(4) පියවූ පරිපථ රුපවාහිනී කැමරා (CCTV) මගින් තබොතහෝ අපරාධකරුවන් පහසුතවන් හදුනාගත 

හැකිවීම.   

(5) සිංඛයා තේඛණ තතොරතුරු එකතු කිරීමට හැකි වීම. 
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15.  111011011112 සිංඛයාවට තුලය අෂ්ටමය අගය වනුතේ, 

(1) 31578                (2) 37518     (3) 35578   (4) 30588 (5) 35088 
 

16. 15C316 තුලය දශමය අගය වනුතේ, 

(1) 5568 (2) 5571 (3) 5562 (4) 4571 (5) 5517 

 

17. 345.56 තුලය ද්වීමය අගය වනුතේ,  

(1) 10001001.101001 (2) 11001001.101001 (3) 110001001.101001 

(4) 110001001.001001       (5) 110001001.001001 

 

18. 0.004325 යන සිංඛයාතේ MSD අගය සහ LSD අගය පිළිතවලින් දැක්වනුතේ,

(1) 0 සහ 5   (2) 5 සහ 4 (3) 0 සහ 0  (4) 4 සහ 5 (5) 0 සහ 4 

 

19. පහත සඳහන් කුමන දශමය සිංඛයාවක් තදතකහි අනුපුරක ද්විමය 110111102 සිංඛාවට තුලය තේ ද?

(1) 34 (2) 42 (3) -34 (4) 32 (5) -32 

20. -54 සිංඛයාවට අදාල 1 හි අනුපූරකය වනු  තේ,  

(1) 1101102                  (2) 0010012 (3) 110010012  

(4) 110001102        (5) 110010102  

 

21. -7410 සිංඛයාවට අදාල ද්වීමය අගය ලකුණුවත් ද්විමතයන් දැක්වූ විට, 

(1) 10010102     (2) 010010102 (3) 110010102 

(4) 100010102      (5)  01000102 

 

22.  57 යන සිංඛයාවට අදාල BCD අගය නිවරදව දැක්වනුතේ,  

(1) 010101112 (2) 10101112          (3) 1011112 

(4) 010111012             (5)   10111012  

 

23. 00102 (210) OR 10102 (1010) හි බිටු අනුසාරිතය වන්තන්,  

(1) 10002  (2) 11002 (3) 10102 (4) 10012 (5) 11012

 

 

24.              

   

 

 

 

 

 

 

ඉහත තතොරතුරු වල වටිනාකම තපන්වන ප්රස්ථාරය අනුව, 

a. තතොරතුරු නිර්මාණය කරන තමොතහොතත්ම තහෝ ලැතබන තමොතහොතත්ම වටිනාකම වැඩිය  

b. කාලය ශුනයට අසන්න තමොතහොතත් ඒවාතේ වටිනාකම උපරිම තේ 

c. කාලය වැඩිවන විට තතොරතුරු වල වටිනාකම ක්රමතයන් අඩු වී අවසානතේ ඒවා කාලයත් සමග විනාශ වී යයි  

        සතය ප්රකාශ වන්තන්,  

(1) a හා b පමණි. (2) a හා c පමණි.  (3) b හා c පමණි.  

(4) a, b හා c යන සියේලම.      (5) සියේල අසතය තේ. 

 

කාලය 

අගය 
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25. NOR තාර්කික ද්වාරය සම්බන්ධතයන් පහත ප්රකාශ සලකන්න. 

(1) මූලික ද්වාරවල සිංයුක්ත ද්වාරයකි. 

(2) NOR ද්වාර තේ සියලුම ආදාන අසතය අවස්ථාතේදී ප්රතිදානය සතය වන අතර අතනකුත් සෑම ආදාන 

සිංතයෝජනයක දී ම ප්රතිදානය අසතය තේ. 

(3) තමය OR සහ NOT මූලික ද්වාරවල සිංයුක්ත ද්වාරයයි. 

(4) NOR ද්වාරතේ ප්රතිදාන OR ද්වාර ප්රතිදානතේ නාස්තයර්ථයට සමාන තේ. 

(5) NOR ද්වාරතේ ප්රතිදානය 𝑠1. 𝑠̅̅ ̅̅ ̅2  

 

26. පහත දැක්තවන කවර බූලිය ප්රකාශනය පහත තර්කික පරිපථතයහි (Logic circuit) ප්රතිදානය නිරූපනය 

කරයි ද?  

 
 

27. OR ද්වාරය තුලය වන්තන්,  

 

 

 

(1) (𝑠1. 𝑠2 )̅̅ ̅̅  +𝑠1̅. 𝑠2 

(2) 𝑠1̅. 𝑠2+𝑠1. 𝑠2  

(3) 𝑠1�̅�2 + 𝑠1. 𝑠2 

(4) 𝑠1̅. 𝑠2 + 𝑠1. �̅�2 

(5) 𝑠1𝑠2̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑠1. 𝑠2 

(1) 
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(1) 
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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28. F= C+𝑩𝑪̅̅ ̅̅  බූලිය ප්රකාශය සුලු කළ විට ලැ   තබන ප්රතිඵලය කුමක් ද? 

(1)  1         (2)   0       (3)  B.C    (4)  B      (5)  C 

 

29. (x+y) (x+z) බුලීය ප්රකාශ සුළු කළ විට ලැතබන ප්රතිඵලය  කුමක් ද?  
(1) X+Y   (2)  X.Y       (3)  X+YZ       (4)  XY+Z         (5) X+Z 

30. පහත ප්රකාශ සලකා බලන්න.  

a.මුලික ආදාන ප්රතිදාන පද්ධතිය (BIOS) තමතහයුම් පද්ධතිතේම තකොටසකි.  
b.තමතහයුම් පද්ධතියක් ප්රතේශන ක්රියාවලියට (Booting), සසම්භාවී ප්රතේශ මතකය (RAM) අවශය තේ. 

c. ක්රමතේඛන වල එකතුවක් තලස තමතහයුම් පද්ධතිය සැලකිය තනොහැක. 

නිවැරද ප්රකාශ (ය) වන්තන් ,  

(1) a පමණි.  (2) b පමණි.  (3) c පමණි.  

(4) a, b හා c යන සියේලම.      (5) සියේල අසතය තේ. 

 

31. X හා Y නැමති බිටු තදක අර්ධ ආකලකයකට (half adder) තදනු ලැතබ් යැයි උපකේපනය කරන්න. එම 

අර්ධ ආකලකය සම්බන්ධතයන් නිවැරද වන්තන්,  

 

(1) ප්රතිදානනය සෑම විටම 00 තේ. 

(2) X හා Y හි අගයන් 1 කළ විට ප්රතිදානය තලස 102 ලබා තද්. 

(3) X හා Y තදතකහිම අගය එක කල විට ප්රතිදානය 0 බවට පත් තේ. 

(4) X හි අගය 1 වන වි ට හා Y හි අගය 0 විට ප්රතිදානය 0 තලස ලබා තද්. 

(5) X හා Y හි අගයන් 0 කළ විට ප්රතිදානය තලස 102 ලබා තද්. 

 

32. පහත K-MAP සුළු කිරීතමන් ලැ     තබන්තන්, 

 

00 01 11 10 

00 
0 0 0 0 

01 1 1 1 0 

11 0 1 1 0 

10 
0 0 1 0 

 

33. පහත දැක්තවන කාතනෝ සිතියම (karnoh map ) නිරූපනය කරන බූලියානු ප්රකාශනය සරල කළ විට 

ලැතබනුතේ කුමන ප්රකාශය ද? 

 00 01 11 10 

00 1 0 0 1 

01 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 

10 1 0 0 1 

 

 

 

(1) �̅�𝐶̅ �̅� + �̅�𝐶𝐷 

(2) 𝐴̅�̅� �̅� + 𝐴�̅�𝐷 

(3) �̅� �̅� + �̅�𝐷 

(4) �̅�𝐷 
(5) BD 

(1) 𝐴̅𝐵𝐶̅𝐷 + 𝐵𝐶 + 𝐴𝐵𝐷 

(2) 𝐴̅𝐵𝐶̅𝐷 + 𝐵𝐷 + 𝐴𝐵𝐶𝐷 

(3) BD+𝐶̅𝐷+ ABC 

(4) BD+𝐶̅𝐷+ AD 

(5) 𝐴𝐶̅+𝐶̅𝐷+ BC 

 

 AB 

AB 

CD 

CD 

xxx
Typewritten text
12 IT - I
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34. වරකට එක් පරිශීලකතයකුට එක් කාර්යයක් සඳහා පහසුකම් සලසන තමතහයුම් පද්ධතියක් අඩිංගු පිළිතුර 

වන්තන්  , 
(1) Windows, UBUNTO  (2) Android, LINUX (3) Ms DOS, MAC OS 

(4) Linux, UBUNTO       (5)  IOS ,WINDOWS 10 

 

35. තමතහයුම් පද්ධතිය විවිධ කාර්යයන් ඉටු කරනු ලැතබ්.  

a. ක්රියාවලි සදහා අවශය සම්පත් තවන් කිරීම.  

b. සම්පිණ්ඩිත තගොනුවක නාමතේ පැවතිය හැකි උපරිම අනුලක්ෂණ ගණන තසොයා බැලීම.  

c. ධාවනය වන ක්රමතේඛනයකට අවශය දත්ත හා උපතදස ්සඳහා මතක තවන් කිරීම.  

 

ඉහත දක්වා ඇති කාර්යයන් වලින් තමතහයුම් පද්ධතිය ඉටු කරනු ලබන කාර්යය(න්) වනුතේ ,  

(1) a හා b පමණි.  (2) b හා c පමණි.  (3) a හා c පමණි.  

(4) a, b හා c යන සියේලම.             (5) ඉහත කිසිවක් තනොතේ.  

 

36. ප්රධාන මතකයට වැඩසටහන් තගන ඒමට ප්රථම තාර්කිකව සමාන තකොටස් වලට තබදීම 

...................................... නම් තේ. 

(1) මතක ඛණ්ඩණිකරණය  

(2) බාහිර ඛණ්ඩණිකරණය 

(3) අභයන්තර ඛණ්ඩණිකරණය 

(4) සුසිංහිතකරණය  

(5) තාර්කික ඛණ්ඩණිකරණය 

 

37. සකසනයක් 1110000100110101  අතතය රූපී මතක තයොමුවක් නිර්මාණය කරනු ලැතබ්. එහි පිටු තයොමුතේ 
විශාලත්වය 4bit තේ. එහි විස්තාපනතේ විශාලත්වය කුමක් ද? 

(1) 16 bit  (2) 12 bit (3) 8 bit 

(4)  6 bit       (5)  4 bit 

 

38. ක්රියායන සිංක්රාන්ති තත්ත්ව වල, 

(1) ක්රියයනයක් අවහිර කළ විගස අතතය මතකයට මාරු කර යවනු ලැතබ්.  

(2) සුදානම් තත්වතේ ඇති ක්රියයනයක් තාවකාලික අත්හිටුවීමකට ලක්කළ තනොහැක. 

(3) ආදාන ප්රතිදාන අතුරුබිදුමකින් ධාවන තත්වතේ ක්රියයනයක් අවසන් කළ තත්වයට පත්කළ 

තනොහැක.  

(4)  නිර්මිත ක්රියායන මුලින්ම ප්රධාන මතකයට පමණක්  එවනු ලැතබ්.  

(5) අවහිර කළ ක්රියයනයක් අවසන් ප්රතිදාන සම්පුර්ණ කළ විගස ධාවන තත්වයට පත් කළ හැක. 

 

39. තමතහයුම් පද්ධතියක් දක්නට තනොලැතබන්තන්, 

(1) සුහුරු දුරකථනවල (Smart Phone ) 

(2) ක්ෂුද්ර පරිගණකවල (Micro computer) 

(3) සුහුරු ශීතකරණවල (Smart Refrigerator)  

(4) ක්ෂුද්ර තරිංග උදුන්වල (Micro wave ) 

(5) තසේවාදායක පරිගණකවල (Server computer) 

 

40. පරිගණකතේ විවිධ ආදාන ප්රතිදාන කාර්යයන් තපළගැස්ම හඳුන්වනු ලබන්තන්, 

(1) එතීම  

(2) සුදානම් තත්වය  

(3) සිද්ධි කළමනාකරණය  

(4) සුසිංහිතකරණය   

(5) නියමකරණය  
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41. තපොතරොත්තු කාලය අවම කළ ද ක්රියාත්මක කළ තනොහැක්තක්, 

(1) ප්රමුඛතා පාදක ඇේතගොරිතමතයනි.   
(2) තකටිම කාර්ය පළමුව ඇේතගොරිතමතයනි.  

(3) ප්රතිහරණය මගිනි.  

(4) අනුරුපකරණය මගිනි.  

(5) පළමුව පැමිණීමට පළමුව තසේවය ලබාදීතම් ඇේතගොරිතමතයනි. 

   

42. ක්රියායනයක් සම්පුර්ණ කිරීමට අවශය සකසන කාලය ............a ............... තලස ද ක්රියයනයක් සකසනයට 

ලබාදුන් පසු අදාල ක්රියායනය සම්පුර්ණ වීමට ගත වන කාලය ..............b ................ තලස ද හැදන්තේ. 

 a හා b ස්ථාන සදහා සුදුසු පිළිතුර වන්තන්,  

(1) ක්රියාත්මක කාලය, තපොතරොත්තු කාලය  

(2) තපොතරොත්තු කාලය, කාර්ය පුර්ණ කාලය  

(3) කාර්ය පුර්ණ කාලය, ක්රියාත්මක කාලය  

(4) තපොතරොත්තු කාලය, ක්රියාත්මක කාලය  

(5) ක්රියාත්මක කාලය, කාර්ය පුර්ණ කාලය 

 

43. TCP / IP ආකෘතිතේ ඇති තයදවුම්  ස්ථරය (Application Layer) අනුරූප වන්තන් OSI ආකෘතිතේ කුමන 

ස්ථර වලට ද?   

(1) ප්රවාහන, තයදුම්  සහ සැසි (session) ස්ථරයට 

(2) දත්ත සන්ධාන, ජාල (Network) සහ සැසි ස්ථරයට 

(3) තභෞතික (physical ), දත්ත සන්දාන (Data Link) සහ ප්රවාහන (Transport)  ස්ථරයට  

(4) තයදුම් , තභෞතික සහ ජාල ස්ථරයට 

(5) සමර්පණ (Presentation), තයදවුම්  සහ සැසි ස්ථරයට 

 

44. සන්නි   තේදන පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්රකාශ සලකන්න. 

A. පූර්ණ ද්විපථ (Full duplex) සන්නිතේදනය සෑම තමොතහොතකදීම දශා තදකටම සිදුතේ. 

B. තපොදු මිංමාරු දුරකථන ජාල (PSTN-Public Switched Telephone Network) අර්ධ ද්විපථ සන්නිතේදන 

ක්රමය භාවිතා කරයි 

C.විකාශන සන්නිතේදනය, අර්ධ ද්විපථ (Full duplex) සන්නිතේදන ක්රමය භාවිතා කරයි. 

ඉහත ප්රකාශ අතුතරන් නිවැරද වන්තන්, 

(1) A පමණි.  (2) B පමණි. (3) A සහ B පමණි

(4) C පමණි.                                          (5) A සහ C පමණි. 

45. වසම්  නාම තසේවාදායකය (DNS-Domain Name Server) සම්බන්ධව වඩාත් නිවැරද ප්රකාශය තතෝරන්න. 

(1) ඇමරිකා එක්සත් ජනපදතේ භාවිතා වන මහා පරිමාන තසේවාදායකය 

(2) වයාේත  වූ දත්ත සමූහය පද්ධතියන් ( Distributed Database System) හැසිරවීම සඳහා             

       භාවිතා වන තසේවාදායක  පරිගණකයකි 

(3) ධූරාවලි (Hierarchical)  

(4) විදුත් තැපෑල භාවිතා කරනු ලබන තසේවා දායක පරිගණකයකි 

(5) ධාරක නාමය (Host Name) IP ලිපිනයට අනුරූපකරණය (Mapping) කරන තසේවාදායක පරිගණකයකි 

 

46. දත්ත සම්තප්රේෂණතේදී තඹ වයර වලට වඩා ප්රකාශ තන්තු භාවිතතේ දී වාසි සහගත වන්තන්, 

A. විදුත් චුම් බක සම්බාධක ඇති තනොවීම. 

B. සම්තප්රේෂණ තේගය වැඩි වීම. 

C. යාන්ත්රික භාවිත වලට ඔතරොත්තු දීම. 

D. සීඝ්ර නැමුම් සහිත රැහැන් තයදීමට හැකිවීම. 

E.  සම්තප්රේෂණය කළ හැකි දුර වැඩි වීම. 

(1) A සහ B පමණි.                                     

(2) A, B සහ E පමණි.  

(3) B, C සහ D පමණි. 

(4) A, B, C සහ D පමණි                     

(5) A, B, C, D, E යන සියේල.  
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47. දත්ත සම්තප්රේෂණතේ විවෘත පද්ධති අන්තර් සම්බන්ධ ආකෘතිතේ දී භාවිතා වන තේයර් (Layers) 

අනුපිළිතවල  වන්තන්, 
(1) තයදවුම්, ඉදරිපත් කිරීම, සැසි, ජාල, දත්ත සබැඳි , ප්රවාහන, තභෞතික 

(2) ඉදරිපත් කිරීම, තයදවුම්, සැසි, ජාල, ප්රවාහන, දත්ත සබැඳි, තභෞතික 

(3) තයදවුම්, ඉදරිපත් කිරීම, ජාල, සැසි, දත්ත සබැඳි, තභෞතික 

(4) තයදවුම්, ඉදරිපත් කිරීම, සැසි, ජාල, දත්ත සබැඳි, තභෞතික 

(5) තයදවුම්, ඉදරිපත් කිරීම, සැසි, ප්රවාහන, ජාල, දත්ත සබැඳි, තභෞතික 

 

48. සම්තප්රේෂණ පාලන නියමාවලිය හි ලක්ෂණ වන්තන්, 

(1) සම්බන්ධතාවයක් රහිත බව, විශ්වාසනීයත්වය 

(2) සම්බන්ධතාවයක් සහිත බව, විශ්වාසනීයත්වය 

(3) සම්බන්ධතාවයක් රහිත බව, අවිශ්වාසනීයත්වය 

(4) සම්බන්ධතාවයක් සහිත බව, අවිශ්වාසනීයත්වය 

(5) ඉහත කිසිවක් තනොතේ 

 

49. DNS නියමාවලිතයහි ක්රියාකාරීත්වය පැහැදලි වන වගන්තිය වන්තන්, 

(1) IP ලිපිනය MAC ලිපිනයට පරිවර්තනය කිරීම 

(2) වසතම් නම (Domain Name) IP ලිපිනයට පරිවර්තනය කිරීම 

(3) IP ලිපිනය දන්තන් නම් MAC ලිපිනය තසොයා ගැනීමට භාවිතා කිරීම 

(4) MAC ලිපිනය දන්තන් නම් IP ලිපිනය තසොයා ගැනීමට භාවිතා කිරීම 

(5) ඉහත කිසිවක් තනොතේ 

 

50. සන්නිතේදන ජාලයකදී පණිවිඩයක් එහි අන්තයට ලගා වන විට, තයදවුම් ස්ථරතේ(Application Layer) 

ධාවනය වන නිවැරද තයදවුම් ක්රමතේඛයට එම පණිවිඩය ලබා දීමට, පහත තපන්වා ඇති කුමන ලිපිනයක් 

(Address) විමසිය යුතු ද? 

(1) DNS ලිපිනය 

(2) IP ලිපිනය 

(3) තකතවනි ලිපිනය 

(4) තයදවුම් ලිපිනය 

(5) MAC ලිපිනය  

 

 

 


