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 සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි 

All Rights Reserved 
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01)   

a.  
i. මෘදුක ාංග කකොල්කෑම (Piracy) වශ පුද්ගලිකත්ලය (Privacy) යනු කුමක් ද? 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

ii. දත්ත වැකසුම් ජීලන චක්රකේ  ියයලර නම් කර්නන. 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

iii. වඳු්න තම මිතුරකු වමඟ නල ඳරිගණකයක් මි දී ගැනීමට නගරයට කගොව් කලෂදවල් කිහිඳයක මි ගණ්න 

බයි. එහි දී ඔවු්න RAM, PROCESSOR, CACHE, MEMORY, HARD DISK, REGISTER, නිඳ් දන 

වම ගම ආදිය ියළිබ කරුණු විමවයි. ඉශත ඳරීක්  කරන ද ඒල යි්න වකවනකේ  ියරිවිතර කව වක  

බනුකේ  කමොනල  ද? 

......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

පේොරවරු හා සතුනිපේදද ේාක්ෂණය - II 

Information & Communication Technology – II 

 

පැය වදයි 

03 hours 

13 පරේණිය 

Grade 13 

අධ්යාපද පපො ස සහක ප පර උසසස  පපළ   ිභාායය - 2021 

General Certificate of Education (Advanced Level) Examination - 2021 
 

පේලද ලාර පරීක්ෂණය  -  2021  
Third Term Test – 2021 

 

II 

 

20 S 

A - පපොටස 
සැකිය යුවයි : 

 සියලුම ප්ර්නලට දී ඇති ඉකඩහි ියළිතුරු වඳය්නන. 
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b.  
i. බිටු 8 හි කදකකහි අනුපූරකය ඇසුරි්න 30 + (-11) ය්නන ආගණනය කර්නන. 

(ගණනය කරන ආක රය ියයලර ලකය්න ලිය  දක්ල්නන) 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

ii. 111110112 යනු බිටු 8 හි කදකකහි අනුපූරකය ඇසුරි්න ලියන ද වාංඛ්ය ලකි. ඉ්න නිරඳනය ලන දමය අගය 

ලිය්නන. 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

iii. එම වාංඛ්ය කලහි BCD කක්තය ලිය  දක්ල්නන. 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

c. ියලිකඳො (Flip flop) ශ  අර්ධ ආක කය (half adder) වම්බ්නධකය්න ඳශත දක්ල  ඇති ප්රක  අතුරි්න කුමන 

ඒල  සේය ද නැතකශොත් අසේය ද ය්නන දක්ල්නන. 

i. ත ර්කික ද්ල රලට මතකය ගබඩ  කිරීකම් ශැකිය ලක් කනොමැති නමුත් ියළිකඳොෂ වශ  එලැනි ශැකිය ලක් 

ඳලතී.          (..............................) 

ii. අර්ධ ආකකය මගි්න එකලර බිටු කදකක් එකතු කිරීකම් ශැකිය ල ඇත.  (..............................) 

iii. අනුක්රමික ත ර්කික ඳරිඳයයක් කව ියළිකඳො ශැදි්නවිය ශැකිය.   (..............................) 

iv. SR ියළිකඳොෂක් NAND ද්ල ර භ විතකය්න නිර්ම ණය කෂ ශැකිය.   (..............................) 

 

02)  

a. වත් ක්රිය යන වාංක්ර ්නති රඳවටශනට අද ෂ කකොටවක් ඳශත දැක්ක . 

 

 

 

 
 

i. A වශ B කල්බ මඟි්න දක්ල  ඇති තත්ත්ලයක ඳලත්න  ක්රිය යනයක් ගබඩ   ප ඳලති්නක්න ඳරිගණකකයහි 

කිනම් මතකයක් තුද? 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

ප්රතිශරණය ක 

අලහිර කෂ 
ප්රතිශරණය ක 

සූද නම් කෂ 

A B 
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ii. ක්රිය යනයක් “ප්රතිශරණය කෂ අලහිර” අලව්ය ලට ඳත් පමට බඳ න කශේතුලක් වශ්න කර්නන. 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

iii. ක්රිය යනයක් A සිට B දක්ල  ම රු  පමට බඳ න කශේතුලක් වශ්න කර්නන. 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................  

iv. ියටුකරණකයහි ප්රධ න ක ර්යය කුමක් ද? 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

v. ඳරිගණකය තුෂ අතතය මතකයක් භ විත කිරීකම් ල සියක් ලිය්නන. 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

vi. බයිට කයොමුගත මතකයක් එහි අතතය මතකය වශ  ධ රිත ලයක 4MB මතකයක් භ විත  කරයි. එහි ියටුලක් 

4KB ධ රිත ලයකි්න යුක්ත ක . 

I. අතතය මතකකයහි අඩාංගු ියටු වාංඛ්ය ල කකොඳමණ ද? 

   

...................................................................................................................................................... 

II. මතක කයොමුලක ඳෂ බිටු ලලි්න කකොඳමණ ද? 

         

......................................................................................................................................................       

III. ියටු අාංකය නිරඳණය වශ  අලය ලන බිටු වාංඛ්ය ල කකොඳමණ ද?  

         

...................................................................................................................................................... 

  

03)  “Myschool” නැමැති දත්ත වමුද ය තු ියහිටි  “student” නම් ලගුල ඳශත දැක්ක . 

 

StuId StuName StreamId StreamName SubjId SubjName Marks 

5000 Wasana S01 Art M01 Sinhala 78 

5000 Wasana S01 Art M02 ICT 69 

5000 Wasana S01 Art M03 Economics 52 

5001 Sameera S01 Art M01 Sinhala 62 

5001 Sameera S01 Art M02 ICT 76 

5001 Sameera S01 Art M04 Geography 80 

5002 Vinoma S02 Commerce M05 Commerce 70 

5002 Vinoma S02 Commerce M06 Accounting 69 

5002 Vinoma S02 Commerce M02 ICT 73 
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i. ICT විය ශද රන සිසු්නකේ StuId ශ  StuName බ ගැනීමට අද ෂ SQL ප්රක නය ලිය්නන. 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

ii. කමම ලගුක  උඳැකිය නයක් අනනයල ශඳුන  ගැනීමට භ විත  කෂ ශැකි උඳැකිය/ උඳැකි නම් කර්නන. 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

iii. ඉශත දැක්කලන ලගුල කුමන ප්රමතකරණ අලව්ය ක  ඳලතී ද? එයට කශේතු දක්ල්නන. 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

iv. කමම ලගුල ඊෂඟට ඳත් කෂ ශැකි ප්රමතකරණ අලව්ය ලට ඳත් කර  ඒල ට අද ෂ ක්රම ණුරඳ (Schema) 

අඳි්නන. 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

v. ඉශත (iv) දැක්කලන ලගු තලදුරටත් ප්රමතකරණය කෂ  ශැකි ද? ඔකේ ියළිතුරට කශේතු දක්ල්නන. 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

04)   

a. ඳද්ධති වාංලර්ධන ජීලන චක්රයට (SDLC) අද ල ඳශත ගැටලු වශ  විවදුම් වඳය්නන. 

i.  ත ක්ණික කයත  අධයයනය යනු කුමක් ද? 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

ii. ඳද්ධතිය ියහිටු පම වශ  කයොද  ග්නන  වෘජු ියහිටු පම ශ  වම ්නතර ියහිටු පම අතර කලනව්කම් 02 ක් ලිය්නන. 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

iii. ්ක ත මාංජුව  ඳරීක් ල වශ ක  මාංජුව  ඳරීක් ල අතර කලනවක්ම් 02 ක් ලිය්නන. 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

iv. ඳද්ධති නඩත්තුල වශ  බඳ නු බන කරුණු 03 ක් ලිය්නන. 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

b. ඳශත වශ්න ඳයිත්න ක්රමකල්ඛ්ය වක්නන. 

i=0  

while i<10: 

           i=i+1 

           if i>5: 

                      break  

           print(i) 

i. ඉශත ක්රමකල්ඛ්ය ක්රිය ත්මක කිරීකම්න ැකබන ප්රතිද නය ලිය්නන. 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

ii. ඉශත ක්රමකල්ඛ්කයහි break ගැලීම් ඳ න ලුශය (Flow control structure of break)  භ විත  කර්නක්න 

ඇයිදැයි ඳැශැදිලි කර්නන. 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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01)  
කරෝශක එක් රැව් ලන දිර  ඳත් කනොලන කැළි කව දශනය මගි්න වින  කිරිම වශ   ව්ලයාංක්රීය ඳද්ධතියක් 

නිර්ම ණය කිරිමට අලයල ඇත. එම ඳද්ධතිය ක්රිය ත්මක ලන ආක රය ඳශත දැක්කලන වාංරචක මගි්න දැක්ක .  

කමම ඳද්ධතියට කැළි කව ඇතුෂත් කිරිම වශ  කලනම කවුලුලක් ඇති අතර දශනය වශ  ඉ්නධන වැඳයීමට 

කලනම ලෑල්ලයක්  වවි කර ඇත. එකම්නම ැකබන ගිනි දැල්කල් උ්ණත්ලය මත ද ඳද්ධතිය වාංක දී ක . 

ඳද්ධතිකේ  ආරක් ල වැකිල්ට කගන  කව ඇතුත් කිරිකම් අලව්ය ක  දී අකනකුත් වාංක දක කකකවේ  වුලද 

ඳද්ධතිය ව්ලයාංක් රියල අත්හිටු පම සිදු ක . තල ද ඉ්නධන ලෑල්ලය විලෘත කශෝ ලැසි ඇති අලව්ය ල්නහිදී ඳද්ධතිය 

ව්ලයාංක්රීයල අක්රීයක . එකම්නම කව දශනය  පම වදශ  ප්රම ණලත් උණ්ත්ලය ඉශෂ කශෝ ඳශෂ  පම අනුල 

ියළිකලලි්න ව්ලයාංක්රීයල ඳද්ධතිය වක්රීය කශෝ අක්රීය ක . කව බදුන විලෘතවිම (1)ද  ලෑල්ලය  ලැසිම (0)ද  ගිණි 

දැල්කල්  උ්ණත්ලය ඉශෂ  පම (1) ද යන නිර්ණ යක  වක්නන. 

 

I. ඉශත වාංසිද්ධිය නිරඳණය කිරිම වදශ  වතයත  ලගුලක් කගොඩ නග්නන. 

II. වතයත  ලගුල ආධ රකය්න ගුණිතය්නකේ ඓකයයය (SOP) ව්ලරඳකය්න කශෝ ඓකය්නකේ ගුණිතය 

(POS) ව්ලරඳකය්න බලිය නු ප්රක නය ලිය්නන. 

III. ඉශත බුලිය නු ප්රක නය  විවද්නන. ඒ වශ  භ විත  කරන ද බලිය නු නීති ඳැශැදිලිල දක්ල්නන. 

IV. විවදන ද බලිය නු ප්රක නයට අද  ත ර්කික  ඳරිඳයය   NAND     කශෝ  NOR    ද්ල ර ඳමණක් 

භ විත  කර අදි්නන. 

02)  

a. කඳෞද්ගලික වම ගමක් තම ක ර්යය්න කදඳ ර්තකම්්නතු 04 ක් මඟි්න ඳලත්ල කගන යයි. ඒ එක් එක් 

කදඳ ර්තකම්්නතුල ඳශත ඳරිදි ඳරිගණක වශ කවසු ජ ගත උඳ ාංග භ විත  කරයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

එක් එක් කදඳ ර්තකම්්නතු ව්ල ධීනල ඳ නය කෂ ශැකි ඳරිදිත්  අ්නතර්ජ  කවේල  ලැනි කවේල  ශවුකල් භ විත  කෂ 

ශැකි ඳරිදිත්   කදඳ ර්තකම්්නතු තු ඳලත්න  ඳරිගණක උඳජ කරණය කිරීමට කදඳ ර්තකම්්නතු  ඳ න අධික රිය 

තීරණය කර ඇත. ඒ වශ  ජ  ඳරිඳ ක කලත 255.255.255.0 නම් උඳජ  ආලරණය වහිත 210.21.48.0 නම් 

IP ලිියන ක ණ්ඩය ැබී ඇත. 

I. ඉශත ලිියන ක ණ්ඩකයහි ඳැලතිය ශැකි  IP ලිියන වාංඛ්ය ල කකොඳමණ ද? 

II. ඉශත IP ලිියන සියල් කදඳ ර්තකම්්නතු අතර කබදී යන කව උඳජ  නිර්ම ණය කර්නක්න නම්  එක් 

එක් උඳජ ය වතුල ඳැලතිය ශැකි වත්ක රක ලිියන වාංඛ්ය ල කකොඳමණ ද? 

III. ඉශත අයුරි්න උඳජ  නිර්ම ණය කිරීකම්න ඳසු ඳශත ලගුල ියළිතුරු ඳත්රකයහි ියටඳත් කර කගන අද ෂ 

කතොරතුරු වම්පූර්ණ කර්නන. 

 

 

 

 

 

 

පදපාතමේප්තුවල පරියණප සංඛ්යාල මුද්රප 

HR 48 ජ  මුද්රක 01 යි 

Production 07 මුද්රක 01 යි 

Admin 21 මුද්රක 01 යි 

IT 100 ජ  මුද්රක 01 යි 

කදඳ ර්තකම්්නතුල ජ  ලිියනය උඳජ  ආලරණය වත්ක රක ලිියන ඳර වය 

HR    

Production    

Admin    

IT    

B - පපොටස 
සැකිය යුවයි : 

 ප්ර්න 04 කට ියළිතුරු වඳය්නන.  
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IV. ඉශත ඳරිගණක ජ ය අ්නතර්ජ ය ලැනි බ හිර ජ යකට වම්බ්නධ කර්නක්න නම්  ගිනිඳවුරක් භ විත  

කිරීකමහි එක් ලැදගත්කමක් ලිය  දක්ල්නන. 

b. “Ping”  විධ නය ක්රිය ත්මක කිරීමට අද ෂල ඳශත ප්රතිද නය වක්නන. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. ping විධ නය භ විත  කිරීකම් අරමුණ කකටිකය්න ඳැශැදිලි කර්නන. 

II. A  කල්බය මඟි්න දක්ල  ඇති කේළිකය්න ප්රක  ලන අදශව කුමක් ද? 

III. B  කල්බය මඟි්න දක්ල  ඇති කේළිකය්න ප්රක  ලන අදශව කුමක් ද? 

 

03)  

"Reliable Finance" නම් ල ශන කල්බදු වම ගම තම කවේල  භී්න ශට ක ර්යක්ම වූත්  වි්ල වනීය වූත්  

කවේල ලක් වැඳයීකම් අරමුණි්න "Speed Finance Leasing" නම් කතොරතුරු ඳද්ධතියක් වාංලර්ධනය කිරීමට අදශව් 

කරයි. 
 
එහිදී කවේල  භී්න ශට කල්බදු කවේල  වැසුම් ියළිබ විව්තර වම ගකමහි විකුණුම් වශ යකකග්න විමසිය ශැකි 

අතර “ කල්බදු වැසුම්” නම් දත්ත ගබඩ ල ඳරීක්  කිරීකම්න ඳසු විකුණුම් වශ යක විසි්න කවේල  භිය  ශට 

ියළිතුරු වඳයනු බයි. කවේල   භිය  තම කල්බදු වැසුම කතෝර ගත් ඳසු ඒ බල විකුණුම් වශ යකට දැනුම් කදන 

අතර  විකුණුම් වශ යක අද  කවේල  භිය කේ කඳෞද්ගලික කතොරතුරු විමව  එම විව්තර “ ඳ රිකභෝගික කතොරතුරු” 

නම් කගොනුකලහි සුරකිනු බයි. 

එකම්නම කවේල  භිය  විසි්න මිදී ගැනීමට බ කඳොකරොත්තු ලන ල ශනය අයත් ල ශන විකුණුම්කරුකග්න 

තක්කවේරු ල ර්ත ලක් ඉල්ලුම් කෂ යුතු අතර එම තක්කවේරු ල ර්ත ල ල ශන විකුණුම්කරුකග්න ැබුණු ඳසු 

"Reliable Finance" හි අකවි කෂමණ කරු කලත භ රකදනු බයි. අකවිකෂමණ කරු විසි්න “ඳ රිකභෝගික 

කතොරතුරු” කගොනුකල්න කවේල  භිය ට අයත් විව්තර ඳරීක්  කර කල්බදු ගිවිසුම ියළිකය කරන අතර  එම කල්බදු 

ගිවිසුම වම ගකමහි නීති නිධ රී කලත කයොමු කරනු බයි. 
 

නීති නිධ රී විසි්න අද  කල්බදු ගිවිසුම ඳරීක්  කකොට එහි නිරලදය ත ලට තශවුරු කරගැනීකම්න ඳසු 

කවේල  භිය  කලත අද  ගිවිසුම කයොමු කරන අතර  ඉ්නඳසු එම කල්බදු ගිවිසුම කවේල  භිය  විසි්න අත්ව්න කකොට 

නැලතත් නීති නිෂධ රිය  කලත ියරිනමනු බයි. නීති නිධ රී විසි්න එම අත්ව්න කරන ද කල්බදු ගිවිසුම අනුමත 

කකොට “අනුමත  වූ කල්බදු ගිවිසුම්” නම් කගොනුලක තැ්නඳත් කරනු බයි. 
 

වෑම දිනයක් අලව නකේ ම වම ගකමහි අකවි කෂමණ කරු විසි්න “ අනුමත  වූ කල්බදු ගිවිසුම්” නම් කගොනුල 

ඳරීක්  කරන අතර එහි ඇතුෂත් අනුමත වූ කල්බදු ගිවිසුම් වශ  ල ශන නිදශව් කිරීකම් වටශනක් වකව් කකොට 

ල ශන විකුණුම්කරු කලත කයොමු කරනු බයි. ඉ්නඳසු ල ශන විකුණුම්කරු විසි්න ල ශනය නිදශව් කෂ ශැකි බලට වු 

නික දනයක් කවේල  භිය  කලත කයොමු කරනු බයි. 
 

I. ඉශත සිද්ධියට අද  ව්නධර්භ රඳවටශන (Context Diagram)  A සිට H දක්ල  හිව්තැ්න වහිතල දී ඇත. 

එම හිව්තැ්න වශ  සුදුසු ඳද කයොද  ගනිමි්න ව්නධර්භ රඳවටශන වම්පූර්ණ කර්නන. 
 

 

C:\> ping 210.21.48.1 
 

Pinging 190.21.128.1 with 32 bytes of data: 
 

Reply from 190.21.128.1: bytes=32 time<1ms TTL=252 
Reply from 190.21.128.1: bytes=32 time<1ms TTL=252 
Reply from 190.21.128.1: bytes=32 time<1ms TTL=252 
Reply from 190.21.128.1: bytes=32 time<1ms TTL=252 
 

Ping statistics for 190.21.128.1: 
 Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 <0% loss>, 
Approximate round trip times in milli-seconds: 
 Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 

A 

B 
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II. ඉශත ඳද්ධතිය තුදී ශඳුන ගත ශැකි ක්රිය ලලී්න 04 ක්  ලිය්නන. 
III. ඉශත ඳද්ධතියට අද ල ශඳුන ගත ශැකි දත්ත ගබඩ  02 ක් නම් කර්නන. 
IV. ඳශත දී ඇති කල්ඛ්න ගැලීම් වටශනට අද ල A සිට H දක්ල  හිව්තැ්න වම්පූර්ණ කර්නන. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04)  
ඳ වක ඉකගනුම බන සිසු්න විය්න ශද රනු බයි. එම විය්න අනනයයල ශඳුන  ගැනීම වශ   විය 

අාංකය (SubjectNumber) භ විත  කරන අතර වෑම වියකටම  විය න මයක් (SubjectName) ඇත. ඳ්නතියක් 

අනනයල ශඳුන  ගැනීම වශ  ඳ්නති අාංකය (ClassNumber) භ විත  ලන අතර වෑම ඳ්නතියකටම නමක් ඇත. 

එකම්නම වෑම ශියයකුම එක් ඳ්නතියකට අයත් ලන අතර  ඳ්නතියකම අලම ලකය්න සිසු්න 40 ක් ඇතුත් ක . 

ඔවු්න අනනයල ශඳුන  ගැනීමට ලිය ඳදිාංචි අාංකය (RegistrationNumber) භ විත කරයි. ශියයකු ලිය ඳදිාංචි ලන 

අලව්ය ක දී ඔවුනට අද  නම, ලිියනය, උඳ්නදිනය  දුරකතන අාංකය යන දත්ත රැව්කර ගනු බයි. එක් සිසුලකුට 

දුරකයන අාංක එකකට ලඩ  තිබිය ශැකි අතර  සිසුල කේ උඳ්නදිනය භ විත කර ලයව ගණනය කරනු බයි. 

එකම්නම සිසු්නකේ නම, මුල් න මය (FirstName) ශ  ඳසු න මය (LastName) කව ගබඩ  කරගනු බයි.  

වෑම වියකටම ඇගයීම් තුනක් සිදුකෂ යුතුය. වෑම සිසුලකුම කමම ඇගයීම් වම්පූර්ණ කෂ යුතු අතර  වෑම 

ඇගයීමකටම අනනයය වූ ඇගයීම් අාංකයක් (AssignmentNumber) ඇත. ඒ අනුල ඇගයීම සිදු කරන දිනය ද වටශ්න 

කර ගත යුතු ක . එකම්නම අද  ඇගයීම් කුණ වමග ඇගයීම සිදුකෂ ගුරුලරය කේ නම වශ ශැඳුනුම් අාංකය ආදී 

විව්තර වටශ්න කරගනු බයි.  
 

අත්සතු පරද ද 

පල්බ ස ගිිභසුම 

පල්බ ස පසේලා පිළිබඳ ිභමසුම 

ේක්පසේරු ලාතමේාල 

පල්බ ස සැසුම 

ලාහද නිදහස  කිරීප් සටහද 

H 

G 

E 

F 

D 

C 
………………A………………. 

පසේලාාභියා 

………..B…………. 

පසේලාාභියා 

A B 

C 

D 

E 

F 
G 

H 
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I. ඉශත වාංසිද්ධිය වශ  භූත ර්ය වම්බ්නධත  වටශන (ER Diagram) අඳි්නන. 

II. කමම ඳ වකහි දත්ත වමුද ය වාංලර්ධනය කිරීමට අද  ත ර්කික ලගු ඇතුෂත් වම්බ්නධක ඳරික්රම ල 

(Relational Schemes) ලිය්නන. 

III. ඉශත ශඳුන  ග්නන  ද ත ර්කික ලගු එහි කිනම් ප්රමතකරණ අලව්ය කලහි ඳලති්නක්න දැයි දක්ල්නන. 

IV. 3 ලන ප්රමතකරණ ම්ටටමට ඟ  කනොවූ ලගු දැනට ඳලත්න  ප්රමතකරණ අලව්ය කල්න ඊග ප්රමතකරණ 

අලව්ය ලට ඳරිලර්තනය කර්නන. 

05)  

a. ආද නය කරනු බන N නම් ධන නිඛිය, ඊට ලඩ  අඩු සියලුම ධන නිඛිය්න වමග ඳලතින ගුණිතය 

ප්රතිද නය කෂ යුතුය. කමම ක ර්යයට අද ෂ ඇල්කගොරිතමයක් ප්රක  ලන ගැලීම් වටශනක් පහෝ ලය ජ 

කක්තයක් පහෝ කගොඩනග්නන. 

 උද -  N වදශ  ගුණිතය : N x (N-1) ……. x  3 x 2 x 1 

b. ඳශත දැක්කලන ගැලීම් වටශන වක්නන .N1 ශ  N2 යනු එකත් 50ත් අතර තුකනහි ගුණ ක රයක් ලන නිඛි 

වාංඛ්ය  කදකකි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඔ  

ඔ  

ඔ  

ඔ  
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I. ඉශත ඇල්කගොරිතමය අලව්ය  ශතරකදී ක්රිය ත්මක කිරීකම්දී N1 ශ   N2 වදශ  ඳශත ලගුක  දැක්කලන 

අගය්න ආද නය කරන දී.  එම එක් එක් අලව්ය ක දී ප්රතිද නය්න ලිය  දක්ල්නන. 

අලව්ය ල 
ආද නය 

ප්රතිද නය 
N1 N2 

1 -1 30  

2 3 60  

3 15 30  

4 16 33  

 

II. ගැලීම් වටශකන්න ප්රක  ලන ඇල්කගොරිතමය ක්රිය ත්මක කිරීම වදශ  ඳයිත්න ක්රමකල්ඛ්යක් 

කගොඩනග්නන . 

06)   

a. MFinance යනු මූය වම ගමකි. ඔවු්න තම ලය ඳ රික කටයුතු වශ  ලය ඳ රික ඳරිරයක් ඳලත්ල කගන යන 

අතර කලේ ඳ දක කර ගත් ඉ- ල ණිජය කලේ අඩවියක් ව්ය ියත කිරීමට තීරණය කරයි. එමඟි්න ඔවු්නකේ 

ඳ රිකභෝගිකය්න ශට තම මූය අලයත  විමීමම  මූය ඳශසුකම් ඉල්ලුම් කිරීම කම්නම බ ගත් ණය 

ඳශසුකමට අද  ල රික කග පම වශ  ඳශසුකම් වැඳයීමට බ කඳොකරොත්තු ක .  
I. ඉශත වාංසිද්ධියට අද ල MFinance හි  ලය ඳ ර ආකෘතිය කුමක් ද? 

II. ඉ - ල ණිජ කලේ අඩවිය ශඳු්නල දීකම්න ඳසු මූය වම ගමට වශ ඳ රිකභෝගිකය්නට අත්කර ගත ශැකි 

ල සි 2 ක් බැගි්න ලිය්නන. 
III. කද්ඳ කලෂද කමහි වශ ල ශන අකවි කිරීකමහි නිරත ලය ඳ රිකය්නකේ දැ්න පම් ප්රච රණය MFinance 

හි තලත් ලය ඳ රික ක ර්යයක් ක . ඒ අනුල MFinance හි ආද යම්  ආකෘති කදකක් ලිය්නන. 
IV. කද්ඳ වශ ල ශන අකවිකරුල්න ශට අතතය කලෂවැල් ඳලත්ල කගන ය මට MFinance මඟි්න 

ඳශසුකම් වැඳයිමට කයෝජිත අතර ඒ වශ  භ විත  කෂ ශැකි ඳදය කුමක් ද? 
V. ණය ල රික ම ර්ගගතල කග පකම් දී  ඳ රිකභෝගිකය්නට භ විත  කෂ ශැකි ආරක්ෂිත කග පම් ක්රමයක් 

ලිය්නන. 
VI. කද්ඳ කලකෂ්නද්න වශ ල ශන අකෂවිකරුල්න තම ආයතනයට ඳැමිකණන ඳ රිකභෝගිකය්නකේ 

කතොරතුරු ඔවු්නකේ කතොරතුරු ඳද්ධතියට ඇතුත් කෂ ඳසු MFinance ආයතනයට ද එම දත්ත භ විත  

කිරීමට අලව්ය ල වවයි. කමහි දක්නට ැකබන ඉ - ල ණිජය ලය ඳ ර ආකෘතිය කුමක් ද?  
 

b. ඖධ නිඳ් දන කර්ම ්නත   ලක් තු සිදුකරන කමකශයුම් කටයුතුල ක ර්යක්මත ල ලර්ධනය කිරීම 

වශ  ඒජ්නත ත ක්ණය භ විත  කිරීමට වැසුම් කර ඇත. ඒ අනුල ඖධ  වාංඝටක වාංකයෝජනය කිරීම  

නිඳ් දිත ඖධ ල තත්ත්ලය ඳරීක්  කිරීම යන ක ර්යය්න වශ  බහු ඒජ්නත ත ක්ණය වහිත ඳද්ධතියක් 

කයෝජන   ප ඇත. 
 

වාංල දකයහි කයකදන ඒජ්නත (Chat Agent) විසි්න ඳද්ධතිය ආරම්භකේ  දී ඖධක දීය  වමඟ අ්නතර්ක්රිය  

අරඹන අතර  ඳ ඨ (Text) ආද න ම ධයය කව භ විත  කරමි්න වාංල ද ඒජ්නත කලත දත්ත ඇතුත් කරනු 

බයි. වාංල ද ඒජ්නත විසි්න රැව් කර ග්නන  කතොරතුරු කරොකබෝ ඒජ්නත I කලත කයොමු කරන අතර ඔහු විසි්න 

ඖධ වාංඝටක වාංකයෝජනය කරමි්න ඖධ නිඳ් දනය කරනු බයි. එම නි්ඳ දිත ඖධ ඔහු විසි්න කරොකබෝ 

ඒජ්නත II කලත කයොමු කරන අතර ඔහු විසි්න අද  ඖධ අකේක්ෂිත තත්ත්ලකයහි ඳලති්නක්නදැයි ඳරීක්  

කරනු බයි. ඒ වශ  කරොකබෝ ඒජ්නත II විසි්න බහු ඒජ්නත ඳද්ධතියට වම්බ්නධ දැනුම්ඳ දය (Knowledge 
Base) උඳකයෝගී කර ගනියි. 
 

I. ඉශත ඳැශැදිලි කරන ද බහු ඒජ්නත ඳද්ධතිය වශ  වර ඒජ්නත රඳවටශනක් ඇ එහි කකොටව් 

නම් කර්නන. 
II. ව් පය ව්ලයාංකරණ (Self -  Autonomous ) ඒජ්නත කදකදකනකු නම් කර්නන. 

III. ඉශත ඳද්ධතිය වශ  බහු ඒජ්නත ත ක්ණය භ විතකය්න අද  ආයතනයට වව  ගත ශැකි ල සියක් 

ලිය්නන. 


