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1 - පත්රය 
 

ප්රශන් 
අංකය 

පිළිතුර ප්රශන් 
අංකය 

පිළිතුර ප්රශන් 
අංකය 

පිළිතුර ප්රශන් 
අංකය 

පිළිතුර ප්රශන් 
අංකය 

පිළිතුර 

1 3 11 5 21 3 31 5 41 5 

2 3 12 4 22 5 32 2 42 2 

3 1 13 4 23 1 33 2 43 1 

4 3 14 3 24 1 34 5 44 3 

5 5 15 3 25 3 35 4 45 1 

6 2 16 5 26 2 36 5 46 4 

7 2 17 2 27 4 37 4 47 2 

8 2 18 1 28 3 38 5 48 2 

9 4 19 2 29 3 39 4 49 1 

10 3 20 4 30 1 40 2 50 2 

11 - පත්රය  (A කකොටස) 
01. i.ගණිතමය හො ;d¾lsl ඒකකය      ii. උපකෙස් විකේතනය කිරීම  iii.විෙොන ක්රයොත්මක කිරීම 

iv.ප්රතිපල මතකකේ ගබඩො කිරීම              (ල. 04) 
B.      i. moaO;shg නිවරැදි  ෙත්ත ප්රරූපය ඇතුලත්ව we;aoehs පරීේෂො කරන්න.   

ii. moaO;shg අනිවොයය  ෙත්ත ප්රරූපය ඇතුලත්ව we;aoehs පරීේෂො කරන්න.   
iii. ෙත්ත නිවැරදි පරොසයට ඇතුලත්ව we;aoehs පරීේෂො කරන්න.         (ල. 03)  

C.  iqÿiq ms<s;=rla i`oyd                ^,' 01& 
D.  ;ks jevigykl hï hï fldgia tljr l%shd;aul lsÍfï yelshdj'  
 iudka;r ieliSulg bv ie,iSu' 
 ;ks mß.Kl hka;%hlska Wmßu ld¾h idOkhla ,nd .ekSug yelsùu'      ^,' 02& 
         
 2. (a)+19= 00010011  

-19=11101100                 (ල. 01) 

      (b)-19  = 11101100 (1’s complement) 
    +1 
   11101101                 (ල. 02)  
 
 
 

වයඹ පළොත් අධ්යොපන කෙපොතයකේන්තුව 
       20 - කතොරතුරු හො සන්නිකේෙන තොේෂණය - පිළිතුරු පත්රය  
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(c) 28 = 00011100 
    -19 = 11101101 
          1  00001001                                     (ල. 03) 
       =00001001                   

(d) I. 1100002   II. 10000112  III. 111012   IV. 11112      (ල. 04)  

3. (a) ක්රියොයනයක ld¾hh අවසොන වන කතේ එේ එේ ;;aj අතර මොරු වීම       (ල. 02) 

(b)   කමකහයුේ පද්ධ්තිය ක්රියොයන කළමනොකරණයට අවශය කතොරතුරු ඇතුළත් කර තබො ගැනීම කිරීමට ක්රියොයන පොලන 

කණ්ඩ භොවිතොකේ.                 (ල. 02) 
(c)   ක්රියොයන තත්ත්වය, ක්රියොයන හඳුනො ගැනීකේ අංකය, වැඩසටහන් ගණකය, ක්රියොයන කරජිස්තර, ආෙොන/ ප්රතිෙොන 

කතොරතුරු               (සුදුසු පිළිතුරු 3කට ල. 03) 
(d) I  ක්රියොයනයේ මධ්ය සැකසුේ ඒකකකේ කපර තිබූ ;;ajfhkau නැවතත් පිහිටුවීම සන්ෙභය ස්විචය මගින් සිදුකේ. 

 ක්රියොයනයේ කපර තිබූ ;;ajfhkau නැවත පිහිටුවීකේදී අෙොළ ක්රියොයනොකේ පොලක කණ්ඩකේ කතොරතුරු භොවිතො  
කරයි.                   (ල. 02) 

II  4 x 230 / 16 x 210 = 218               (ල. 01) 

4.  1. i. මන්හසුරුව ෙැේවීම සහ ජොලයක wka;¾cd, නියමොවලිය හරහො පැකට්ටටුවල සංක්රොන්ති ප්රමතයන් ගණනය කිරීම. 
ii. පරිගණයේ ජොලයේ හරහො සන්නිකේෙනය කරන බව තහවුරු කරගැනීම. 

iii. සියලුම j¾;udk TCP/IP network configuration අගයන් ෙැේවීම. DHCP/DNS තත්ත්ව පුබුදු කරණය. (ල. 03) 
 

b.     ;rx.hl මුලික ලේෂණ වන  සංඛ්යොතය, විස්තරය සහ කලොව කවනස් කරමින්  සේකේෂණය වන මොධ්යයට ගැලකපන 

අයුරින් සකස් කර ගනිමින් විෙුත් චුේබක  සංඥවේ, අධි  සංඛ්යොත සංඥවේ  සමග සේ කිරීම මගින් කතොරතුරු යැවීම 

සෙහො භොවිත කරන තොේෂණයකි. AM සහ FM.           (ල. 01) 

c.  MAC ලිපිකයොමු යනු සෑම සන්නිකේෙන උපකරණයක  ම ඇති ජොල  අතුරු මුහුණතට පවරො  ඇති අනනය  වූ ලිපිකයොමුවේ 

කේ . MAC ලිපිකයොමුවක දිග බිටු 48ේ වන අතර කෙතිත්(:) ලකුකණන් කවන් වූ කකොටස් 6 වට කබෙො ඇත. ඒ සෑම 

කකොටසේම බිටු 8ේ දිග වන අතර එම කකොටස් තව දුරටත් බිටු y;f¾ කකොටස් කෙකකට කබෙො ඇත. සැම බිටු y;f¾  

ලිපිකයොමුවේම ෂඩ් ෙශමය අංයේ බවට පරිවතයනය lr ඇති අතර සොමොනයකයන් MAC ලිපිකයොමුවේ 

4A:8F:3C:4F:9E:3D කලසට  දිස් කේ .            (ල. 02) 

d.   ෙත්ත හුවමොරු කිරීමට භොවිත කරන fN!;sl මොධ්යයක. උෙොහරණ UTP STP, Coaxial Cables, Fiber Optic Cables 
                     (ල. 02) 
e.  

 

 

 

 

 

  

          (ල. 02) 
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B කකොටස 

1. 1. (I) L1, L2, L3 සහ L භොවිතය කහෝ අර්ය ෙේවො තිබීම            (ල. 01) 

L1 L2 L3  L 

0 0 0 0 

0 0 1 0 

0 1 0 0 

0 1 1 0 

1 0 0 0 

1 0 1 1 

1 1 0 1 

1 1 1 1 

(ල. 04) 

(II) L= L1L2’ L3 + L1L2L3 ‘ + L1L2L3                (ල. 02) 

(III) L= L1L2’ L3 + L1L2L3 ‘ + L1L2L3             (නිවැරදි සුළු කිරීම ල. 02) 

        L= L1L2’ L3 + L1L2 (L3 ‘ + L3 )  ප්රතිකලෝම නයොකයන්           (ල. 02) 

        L= L1L2’ L3 + L1L2                 (ල. 01) 

       L= L1 (L2 + L2’ L3 ) සමතිරිේතතො නයොකයන්            (ල. 01) 

L= L1 (L2 + L3 )                  (ල. 01) 

(IV) 

2.(I) 1010010110002                 (ල. 01) 

513088                   (ල. 01) 

(II) a  22.62510             (පියවර සහිතව ෙැේවිය යුතුයි ල. 01) 

b. 26.58              (පියවර සහිතව ෙැේවිය යුතුයි ල. 02)2 

(III)  a 1010002                  (ල. 02) 

b 101002                   (ල. 02) 

(IV) a.10110100112              (පියවර සහිතව ෙැේවිය යුතුයි ල. 02) 

b.13238             (පියවර සහිතව ෙැේවිය යුතුයි ල. 02) 

c. 2D316              (පියවර සහිතව ෙැේවිය යුතුයි ල. 02) 

3.  a) ෙෘඩොංග, මෘදුකොංග, ස්ිරොංග, ජීවොංග සුදුසු පැහැදිලි කිරීේ සඳහො ලකුණු ලබො කෙන්න     (ල. 04)  

b) වොරක මතකය, ප්රොර්මික මතකය, ද්විතීයික මතකය සහ සුදුසු එේ පැහැදිලි කිරීමේ සඳහො    (ල. 04) 

c) ප්රති වවරස මෘදුකොංග, උපොංග ධ්ොවක             (ල. 02) 

d) වියෙම වැඩි වීම, වැඩි විදුලි පරිකභෝජනය, වැඩි ඉඩකඩේ අවශය වීම වැනි නිවැරදි කරුණු 03 කට   (ල. 03) 

e) ඔේ.   DVD – RW තැටියක ඇති ෙත්ත මකමින් නැවත නැවත ෙත්ත ලිවිය හැකි අතර DVD – RAM තුල ලියන ෙත්ත 

මැකිය කනොහැක.                 (ල. 02) 

4.  I ක්රියොත්මක තත්ත්වකේ පවතින ක්රමකේඛ්යේ            (ල. 02) 

II ක්රියොයන කළමනොකරණය ක්රියොයන නියමකරණය මගින් බහු ක්රමකේඛ්න පරිසරකේ දී, කුමන ක්රියොයනය, 

කකොපමණ කේලොවේ සඳහො  කුමන කේලොකේ දී සකසනය ලබො දිය යුතු ෙැයි කමකහයුේ පද්ධ්තිය තීරණය 

කිරීමයි.සකසනකේ සහ ක්රියොයන තත්ත්ව පිළිබඳ සටහන් තබො ගැනීම, ක්රියොයන සඳහො සකසනය ලබො දීම, ක්රියොයන කවතින් 

සකසනය නැවත ලබො ගැනීම සිදුකරයි.              (ල. 02) 

III A- සූෙොනේ  B- ක්රියොත්මක  C- අවහිර කළ  D- අවසන් කළ      (ල. 04) 

IV ක්රියොයන සඳහො සකසනය පැවරීම              (ල. 01) 

දිගු කොලීන නියමකොරක, මධ්ය කොලීන නියමකොරක, කකටි කොලීන නියමකොරක       (ල. 02) 
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V  a. X- B (ක්රියොත්මක)                  (ල. 01) 

b. X- B (ක්රියොත්මක),  Y- A (සූෙොනේ)              (ල. 01) 

c. X- C (අවහිර කළ), Y- B (ක්රියොත්මක)             (ල. 01) 

d. . X- C (අවහිර කළ), Y- B (ක්රියොත්මක), Z- A (සූෙොනේ)          (ල. 01) 

 

5. 1. සුදුසු ජොල රූප සටහනට ලකුණු ලබො කෙන්න. 

       

 

 

 

  2. 

 

 

 

 
1. kv;a;=j wmyiq ùu$IP ,smskh mejÍug wmyiq ùu$uOH.; md,kh wmyiq ùu 

 

6 I  ආෙොන කලස ෙත්ත ලබොකගන, ෙත්ත සකස් කිරීම, කතොරතුරු ප්රතිෙොනය කිරීම සහ ගබඩො කිරීම සිදුකරන පද්ධ්තියේ 

කතොරතුරු පද්ධ්තියේ කලස හැඳින්කේ.          (සුදුසු පිළිතුරුකට ල. 02) 
II  සිසුන් විශොල සංඛ්යොවේ විවිධ් විශ්ව විෙයොලවල පොඨමොලොවලට ඉතො කකටි කොලයේ තුළ කතෝරො ගැනීමට හැකිවීම,  

කතෝරො ගැනීකේ දී සිදුවන කෙෝෂයන් අවම කිරීම  
කොයයේෂමව කතෝරො ගැනීේ සිදුකිරීම 
පිරිවැය අවම වීම             (සුදුසු පිළිතුරු 3කට ල. 03) 

III 

 අයදුේකරුවන් විශ්ව විෙයොල ප්රතිපොෙන කකොමිෂන් සභොකේ කවබ් අඩවිකයහි පරිශීලක ගිණුමේ සොෙො ගැනීමට 

හැකිවිය යුතුමයි 

 පරිශීලක ගිණුම නිවැරදිව සොෙොගත් පසු එය අයදුේකරුවන්කේ ජංගම දුරකතනයට සහ විෙුත් තැපැේ ලිපිනයට 

ෙැන්වීමට හැකිවිය යුතුමයි 

 පරිශීලක ගිණුමට ඇතුළත් වී (log) ලියොපදිංචි වීම සඳහො අයදුේපත ලබොගත හැකිවිය යුතුමයි 

 අයදුේකරුවන්කේ අ.කපො.ස උ/ කප සහ  අ.කපො.ස සො/ කප ප්රතිඵල පද්ධ්තිය මගින්ම අයදුේපකතහි කවන් කවන්ව 

ප්රෙශයනය කිරීමට හැකිවිය යුතුමයි .  

 අයදුේකරුවන් හෙොරන ලෙ විෂය ධ්ොරොව සහ ඔවුන්කේ සුදුසුකේ අනුව ඉේලුේ කළ හැකි සියලුම පොඨමොලො අඩංගු 

ලැයිස්තුවේ අයදුේකරුවන්ට ප්රෙශයනය කිරීමට හැකිවිය යුතුමයි.  

 අයදුේකරුවන්ට තමන්කේ කැමැත්ත පරිදි පොඨමොලො අනුපිළිකවල කතෝරො ගැනීමටත් අයදුේ කිරීමට අකමැති 

පොඨමොලො ලැයිස්තුකවන් ඉවත් කිරීමටත් හැකිවිය යුතුමයි.  

 පොඨමොලො කැමැත්කතහි අනුපිළිකවල අයදුේපත් කයොමු කළ හැකි අවසොන දින වන කතේ කවනස් කළ හැකිවිය 

යුතුමයි.               (සුදුසු පිළිතුරු 4කට ල. 04) 

IV 

 නිරවෙයතොවය  

 කොයයේෂමතොවය 

 පද්ධ්තියට චිත්රක පරිශීලක අතුරු මුහුණත් ලබො දිය යුතුයි 

 සෑම කමකහයුේ පද්ධ්තියකම ක්රියොත්මක කළ හැකිවිය යුතුයි     (සුදුසු පිළිතුරු 4කට ල. 04) 

V.  ඉ- බැංකු පද්ධ්ති (e Banking via bank website) 

ජංගම බැංකු කයෙවුේ (Mobile banking by using mobile banking applications)   (සුදුසු පිළිතුරු 2කට ල. 02) 

Subnet Net Address Broadcast Address IP range 

A  192.168.12.0 192.168.12.63 192.168.12.1-192.168.12.62 

B 192.168.12.64 192.168.12.127 192.168.12.65-192.168.12.126 

C 192.168.12.128 192.168.12.191 192.168.12.129-192.168.12.190 

D 192.168.12.192 192.168.12.255 192.168.12.193-192.168.12.254 


