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1. අධ්යක්ෂ ජනරොක් තුියයතග් පණිවිඩය
ජොතිව අධ්යොපන තවොියෂන් සභොව විසින් නිර්තද්ශිත ජොතිව අධ්යොපන අරමුණු සොක්ෂොත්වර
ගැනීම සහ තපොදු නිපුණතො සාවර්ධ්නයකිරීතේ මූකිව අරමුණු සහිත ව එවවට පැවැති
අන්තර්ගතය පදනේ වූ විෂයමොකොව නවීවරණයට භොජනය තවොට වර්ෂ අටකින් යුතු චවරයකින්
සමන්විත නව නිපුණතො පොදව විෂය මොකොතවහි පළමු වන අදියර, වර්ෂ 2007 දී ජොතිව
අධ්යොපන තයතනය විසින් ශීර කාවොතේ පරොථියව හො ද්විතියිව අධ්යොපන ක්තෂ්තරයට හුනන්වො
තදන කදී.
පර්තය්ෂණවකින් අනොවරණය වූ වරුණු ද, අධ්යොපනය පිළිෙඳ විවිධ් පොර්ශව ිදිපතපත්වළ
තයෝජනො ද පදනේ තවොට තගන සිදු වරන විෂයමොකො තොර්කීවරණය කිරීතේ කිරයොවකියව
පත
ර ිලකයක් තකස විෂයමොකො චවරතය් තදවැනි අදියර අධ්යොපන ක්තෂ්තරයට හුනන්වො දීම 2015
වසතර් සිට තරේභ වර ඇත.
තමම තොර්කීවරණ කිරයොවකිතය් දී සියූ  ම විෂයවක නිපුණතො පදනේ ම්ටටතේ සිටසසස් ම්ටටම
දක්වො වරමොනුවලක ව තගොඩනැීීම සඳහො පහළ සිට ිහළට ගමන් වරන සිරස් සතමෝධ්ොන වරමය
භොවිත වර ඇති අතර විවිධ් විෂයවක දී එව ම විෂය වරුණු නැවත නැවත ිදිපතපත් වීම
හැකිතොක් අවම කිරීම, විෂය අන්තර්ගතය සීමො කිරීම සහ කිරයොත්මව වළ හැකි ශිෂය ියතුරු
විෂයමොකොවක් සැවසීම සඳහො තිරස් සතමෝධ්ොන වරමය භොවිත වර ඇත.
ගුරු භවතුන්ට පොඩේ සැකසුේ කිරීම, ිතගනුේ - ිගැන්වීේ ක්රියොවකිතයහි සොර්ථවව නිරත වීම,
පන්ති වොමර ියනුේ හො ඇගයීේ පරතයෝජනවත් පපතදි තයොදො ගැනීම සඳහො අවශය වන
මොර්තගෝපතද්ශ කෙො දීතේ අරමුණින් නව ගුරු මොර්තගෝපතද්ශ හුනන්වො දී ඇත. පන්ති වොමරය
තුළ දී වඩොත් ලකදොයී ගුරුවරයවු තකස වටයුතු කිරීමට තමම ගුරු මොර්තගෝපතද්ශ සපවොර වනු
ඇත. සිසුන්තග් නිපුණතො වර්ධ්නය කිරීම සඳහො ගුණොත්මව තයදවුේ හො ක්රියොවොරවේ
තතෝරොගැනීමට ගුරුවරුන්ට අවශය නිදහස තමමීින් කෙො දී තිත . එතමන්ම නිර්තද්ශිත පො
ගරන්ත වක ඇතුළත් වන විෂය වරුණු පිළිෙඳ වැඩි ෙර තැීමමක් තමම ගුරු මොර්තගෝපතද්ශවක
අන්තර්ගත තනොතේ. එම නිසො තමම ගුරු මොර්තගෝපතද්ශය වඩොත් ලකදොයී වීමට නේ අධ්යොපන
පරවොශන තදපොර්තතේන්තුව විසින් සවසො ඇති අදොළ පො ගරන්ත සමී සමගොී  ව භොවිත
කිරීම අතයොවශය තේ.
තොර්කීවරණය වරන විෂය නිර්තද්ශ, නව ගුරු මොර්තගෝපතද්ශ හො නව පො ගරන්ථවක මූකිව
අරමුණු වන්තන් ගුරු තක්න්ද්රීය අධ්යපන රටොතවන් ියදී සිසු තක්න්ද්රීය අධ්යොපන රටොවවට හො
වඩොත් කිරයොවොරවේ මත පදනේ වූ අ්යොපන රටොවවට එළඹීම මීින් වැඩ තකෝවයට අවශය
වන්නො වූ නිපුණතො හො වුසකතොවකින් යුක්ත මොනව සේපතක් ෙවට ශිෂය පරජොව සාවර්ධ්නය
කිරීම යි.
නව විෂය නිර්තද්ශ සහ ගුරු මොර්තගෝපතද්ශ සේපොදනය කිරීතේ දී ජොතිව අධ්යොපන තයතනතය්
ශොස්තරය වටයුතු ම්ඩඩකතය් ද, තයතන සභොතේ ද, රචනතය් දී දොයවත්වය කෙොදුන් සියූ  ම
සේපත් දොයවයින් හො තවනත් පොර්ශවක ද ිමහත් වැපවීම ඇගයීමට ද තමය අවස්ථොවක් වර
ගනු වැමැත්තතිය.
තචොර්ය ජයන්ති ගුණතස්වර
අධ්යක්ෂ ජනරොක්
ජොතිව අධ්යොපන තයතනය
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2. නිතයෝජය අධ්යක්ෂ ජනරොක් තුමොතග් පණිවිඩය
අතතතය් සිට ම අධ්යොපනය නිරන්තරතයන් තවනස් වීේවකට භොජනය තවියන් ිදිපතයට ගමන්
වරියන් තිෙුණි. මෑත යුගතය් තමම තවනස් වීම දැඩි සීඝ්ර වී ඇත. ිතගනුේ ක්රමතේද තමන් ම
තොක්ෂණිව තමවකේ භොවිතය අතින් හො දැනුම සත්පොදනය සේෙන්ධ්තයන් ද ගත වු දශව තදව
තුළ විශොක පිබිදීමක් දක්නට කැෙුණි. තේ අනුව ජොතිව අධ්යොපන තයතනය ද 2015 ට අදොළ
අධ්යොපන පරතිසාස්වරණ සඳහො අපරමොදව සුදුසු පියවර ගනිියන් සිී. තගෝකය ව සිදු වන
තවනස්වේ ගැන තහොඳින් අධ්යනය වර තද්ශීය අවශයතො අනුව අනුවර්තනයට කක් වර ශිෂය
තක්න්ද්රීය ිතගනුේ-ිගැන්වීේ පරතේශය පොදව වර ගනිියන් නව විෂයමොකොව සැකසුේ වර පොසක්
පද්ධ්තිතය් නියමුවන් තකස තස්වය වරන ගුරු භවතුන් වන ඔෙ තවත තමම ගුරු
මොර්තගෝපතද්ශය පුද වරන්තන් ිතො සතුටිනි.
තමවැනි නව මග තපන්වීතේ සපතද්ශන සාගරහයක් ඔෙ තවත කෙො තදන්තන් ඒ මගින් ඔෙට වඩො
තහොඳ දොයවත්වයක් කෙො දිය හැකිතේය යන විශ්වොසය නිසො ය.
තමම සපතද්ශන සාගරහය පන්ති වොමර ිතගනුේ-ිගැන්වීේ ක්රියොවකිතය් දී ඔෙට මහීු
අත්වැකක් වනවොට කිසිම සැවයක් නැත. එතස් ම තමය ද සපතයෝගී වර ගනිියන් වොකන
සේපත් ද්රවය භොවිතතයන් වඩොත් සාවර්ධ්නොත්මව පරතේශයන් ඔස්තස් පන්ති වොමරය හසුරුවො
ගැනීමට ඔෙට නිදහස ඇත.
ඔෙ තවත කෙො තදන තමම ගුරු මොර්තගෝපතද්ශය මැනවින් අධ්යයනය වර වඩො නිර්මොණශීකි
දරු පරපුරක් බිහි වර ශ්රී කාවොව තර්ථිව හො සමොජීය අතින් ිදිපතයට තගන යොමට වැපවීතමන්
යුතුව වටයුතු වරනු ඇතැයි මම විශ්වොස වරිය.
තමම ගුරු මොර්තගෝපතද්ශය නිර්මොණය වුතය් තමම විෂය ක්තෂ්තරයට අදොළ ගුරු භවතුන් හො
සේපත් පුද්ගකයින් රැසවතග් තනොපසුෙට සත්සොහය හො වැපවීම නිසො ය.
අධ්යොපන පද්ධ්තිතය් සාවර්ධ්නය සතදසො නිම වු තමම වොර්යය මො ිතොමත් සසස් තකස අගය
වරන අතර තේ සඳහො වැපවී ක්රියො වළ ඔෙ සැමට මතග් තගවරවොන්විත ස්තුතිය පිපතනමිය.
එේ.ජී.එස්.එෆ්. ජයවර්ධ්න
නිතයෝජය අධ්යක්ෂ ජනරොක්
)විදයො ප ය හො තොක්ෂණ(
ජොතිව අධ්යොපන තයතනය

v

3. විෂයමොකො වියටුව
මොර්තගෝපතද්ශණය සහ අනුමතිය

අධ්යයන වටයුතු ම්ඩඩකය
ජොතිව අධ්යොපන තයතනය

විෂය සේෙන්ධීවරණය

එස්.ෂන්මුගකිාගේ මයො,
තජයෂ් වථිවොචොර්ය,
ජොතිව අධ්යොපන තයතනය.

සේපත් දොයවත්වය
ඩී. අනුර ජයකොක් මහතො

අධ්යක්ෂ
තතොරතුරු තොක්ෂණ තදපොර්තතේන්තුව,
ජොතිව අධ්යොපන තයතනය.

එස්. ෂන්මුගකිාගේ මයො,

තජයෂ් වථිවොචොර්ය,
තතොරතුරු තොක්ෂණ තදපොර්තතේන්තුව,
ජොතිව අධ්යොපන තයතනය

තචොර්ය දියත ඩී. වරුණොරත්න

තජයෂ් වථිවොචොර්ය
)ගණව පොසකපපත(
තවොළඹ විශ්ව විදයොකය

තචොර්ය ගොියණී විජයරත්න

ප ොධිපති ,
පපතගණන සහ තොක්ෂණ ප ය
වැකණිය විශ්ව විදයොකය

තචොර්ය එච්.තක්.ී.තක්. විජයසිපතවර්ධ්න

තජයෂ් වථිවොචොර්ය
වර්මොන්ත පපතපොකන ප ය
වැළණිය විශ්ව විදයොකය

තචොර්ය තක්. තතෙෝදරන්

තජයෂ් වථිවොචොර්ය
පපතගණව විදයො ප ය
යොපනය විශ්ව විදයොකය

තචොර්ය ප.එේ.ී.ීම.සන්දිපතගම

තජයෂ් වථිවොචොර්ය
ිාජිතන්රු ප ය
තප්රොතදනිය විශ්ව විදයොකය

තචොර්ය එච්.එක්.තපර්මරත්න

තජයෂ් වථිවොචොර්ය
)පපතගණව පොසක(
තවොළඹ විශ්ව විදයොකය

එච්.ප. රුක්මක ියය

සහවොර අධ්යොපන අධ්යක්ෂ,
ඒවවය තතොරතුරු තොක්ෂණ,
අධ්යොපන අමොතයාශය.
vi

එන්.ඩී. ිෂොනි නිර්මක ියය

ශ්රී කාවො ගුරු තස්වය,
අනුකො විදයොකය,
නුතග්තගොඩ.

ඒ.ප.එන්. ද සික්වො ියය

ශ්රී කාවො ගුරු තස්වය,
මොර/තේ.තර්.එස්. ද අක්තේදො ම.වි.,
අවුරැස්ස.

තේ.ඒ.ඒ. ජයතවොඩි මයො

ශ්රී කාවො ගුරු තස්වය,
වෑ/මොව පරොක්රම ම.වි.,
රඹුක්වන.

ීම.ඒ.එන්.ඩී. සමරසිාහ ියය

ශ්රී කාවො ගුරු තස්වය,
රොජකීය විදයොකය,
තවොළඹ 07.

එස්. මවරදොසන් මයො

ශ්රී කාවො ගුරු තස්වය,
යොපනය හින්දු විදයොකය,
යොපනය.

එස්. තතන්න්ද්රන් මයො

ශ්රී කාවො ගුරු තස්වය,
වඩ්ඩවච්චි මධ්ය මහො විදයොකය,
වඩ්ඩවච්චි.

vii

4. හැඳිනවී
් ම
පුද්ගකයන්තග් දදනිව වටයුතු වක සහ තයතනයන්හි, වොර්ය සොධ්නය, නිෂ්පොදනය,
වොර්යක්ෂමතොව සහ ලකදොයීතොව දියුණු කිරීම සඳහො භොවිත වළ හැකි තමවකමක් තකස
තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය මුළු තකොව ම හුනනොතගන ඇත. එම නිසො අධ්යොපනතය්
විවිධ් ම්ටටේවක දී සිසුනට තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය පිළිෙඳ පරමොණවත් දැනුම
කෙොදීම හො වුසකතො වර්ධ්නය වරදීම ඔවුන්තග් පරගතියට තමන්ම ජොතිව සාවර්ධ්නයට ද
වැදගත් තේ.
පපතගණව තශරිත ිතගනුම )CAL) අ.තපො.ස. )සො.තපළ) සඳහො තතොරතුරු හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණය (ICT) 12 වන තශර්ණිය සඳහො සොමොනය තතොරතුරු තොක්ෂණය (GIT) වැනි වැඩසටහන්
මීින් නූතන ශරී කොාතක්ය ද්විතයව අධ්යොපන පද්ධ්තිය පරමොණවත් තරේ තතොරතුරු හො
සන්නිතේදන තොක්ෂණයට නිරොවරණය වී තිත . එහි පරතල
ි කයක් වශතයන් තතොරතුරු හො
සන්නිතේදන තොක්ෂණ අධ්යොපනය තවතරහි දිතනන් දින වර්ධ්නය වන සනන්දුවක් ශිෂයයන්
දැක්වූ අතර ඇතමුන් තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය සේෙන්ධ් අන්තර්ජොතිව තරගවක
දී පවො ිතො සොර්ථව ව කිරයො කිරීම මීින් ඔවුන්තග් නිපුණතොව සසස් ම්ටටමකින් පරදර්ශනය
වර ඇත.
තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය සඳහො පරධ්ොන විෂය ක්තෂ්තරයක් අ.තපො.ස. )සසස් තපළ)
විෂය ධ්ොරොවට 2007 දී හුනන්වො දී ඇත. 2013 දී විෂය නිර්තද්ශය සාතශෝධ්නය වර ඇත.
සාතශෝධ්න පරතිපත්තියට අනුව විෂය නිර්තද්ශය නැවත 2017දී සාතශෝධ්නය වරන කදි.
තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය පදනේ වූ වෘත්තය ක්තෂ්තර තවතරහි සනන්දුවක් දක්වන
අ.තපො.ස. )සො.තපළ( සමත් සිසුන්ට, අ.තපො.ස. )සසස් තපළ( විෂය ධ්ොරොව හැදෑරීතේ දී තම
අභිරුචිය පපතදි වෘත්තය මොවත සාවර්ධ්නය වර ගැනීතේ අවස්ථොවක් සදො තේ . අ.තපො.ස.
)සසස් තපළ( සිසුන් සඳහො විෂයයක් තකස තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය හුනන්වොදීම
මීින් පොසක් ම්ටටතේ දී තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණ අධ්යොපනය පිළිෙඳ ජොතිව
පිය
ර තියක් ඇති වරන අතර තෘතයව ම්ටටතේ දී සසස් අධ්යොපනයට පරතේශයක් ද සදො තවතරනු
ඇත. සසස් අධ්යොපන අවස්ථො තනොකද සිසුනට ශොස්තරීය දැනුතමන් හො වෘත්තිව භොවතයන්
පපතපූර්ණ පිපතසක් තකස සවස් වීමට සුදුසු මොවතක් බිහිවර ගැනීම සඳහො තමමගින් මනො
පදනමක් ද වැී ඇත.
ී ට අමතර ව, තමම විෂයය මීින් තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණතයහි නයොයොත්මව හර
සාවක්ප සහ පරොතයෝගිව භොවිත මනො ව සන්නිතේදනය තේ. තතොරතුරු හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණය තශරිත ව නිර්මොණය වන නව පරවණතො හො අනොගත තයොමුකිරීේ මීින් ශිෂයයන්
ශක්තිමත් වන අතර සසස් අධ්යොපන ම්ටටතේ තවතරන්නො වූ පර්තය්ෂණ සඳහො අවශය මූකිව
වුසකතො වර්ධ්නය වර ගැනීම සඳහො ද ඔවුහු දිපත ගැන්තවති. තව ද ශිෂයයින්තග් සියුේ
වුසකතො දියුණු කිරීම මීින් ඔවුනට
් වැඩ තකෝවයට අනුගත වීම සඳහො කැතෙන පුහුණුව ද
තමම විෂයතයන් කැතෙන තවත් පරතිකොභයකි.

viii

5. තපොදු ජොතිව අරමුණු
i. මොනව අභිමොනයට ගරු කිරීතේ සාවක්පයක් මත පිහිටො ශරී කොාකිව ෙහුවිධ් සමොජතය්
සාස්වෘතිව විවිධ්ත්වය අවතෙෝධ් වර ගනිියන් ජොතිව ඒවොෙද්ධ්තොව ජොතිව ඍජු ගුණය,
ජොතිව සමගිය, එවමුතව
ු ම සහ සොමය පරවර්ධ්නය කිරීම තුළින් ජොතිය තගොඩනැගීම සහ
ශරී කොාකීය අනනයතොව තහවුරු කිරීම
ii. තිචොර දක්වන අතර ජොතිව සරුමතය් මොහැගි තවනස් වන තකෝවයව අභිතයෝගයන්ට පර
හුනනො ගැනීම සහ සාරක්ෂණය කිරීම දොයොද
iii. මොනව අයිතිවොසිවේවකට ගරුකිරීම, යුතුවේ හො වගකීේ පිළිෙඳ දැනුවත් වීම,
හෘදයොාගම ෙැඳීමකින් යුතු ව එකිතනවො තවතරහි සැකකිකිමත් වීම යන ගුණොාග
පව
ර ර්ධ්නය කිරීමට ිවහක් වන සමොජ සොධ්ොරණත්ව සේමතයන් සහ පරජොතොන්තරිව ජීවන
රටොවක් ගැ වූ පපතසරයක් නිර්මොණය කිරීම සහ පවත්වො තගන යොමට සහොය වීම
iv. පුද්ගකයින් තග් මොනසිව හො ශොරීපතව සුව සේපත සහ මොනව අගයවකට ගරු කිරීම මත
වර්ධ්නය කිරීමමයක් පරපදනේ වූ තිරසොර ජීවන වර
v. සුසමොහිත වූ සමෙර තපවරුෂයක් සඳහො නිර්මොපණ හැකියොව, තරේභව ශක්තිය,
විචොරශීක චින්තනය, වගකීම හො වගවීම ඇතුළු තවනත් ධ්නොත්මව අාග කක්ෂණ
සාවර්ධ්නය කිරීම
vi. කාවොතේ තර්ථිව පුද්ගකයො තග් සහ ජොතිතය් ජීව ගුණය වැඩිදියුණු තවතරන සහ ශරී
පනය තුළින් මොනව සේපත් සාවර්ධ්නය සඳහො දොයව වන ලකදොයී වොර්ය සඳහො අධ්යො
සාවර්ධ්නය කිරීම
vii. සිදු වන තවනස්වේ අනුව හැඩ ගැසීමට හො ඒවො තයන් තවනස් වන තකෝවයක් තුළශීඝ්ර
පොකනය වර ගැනීමටපුද්ගකයින් සූදොනේ කිරීම සහ සාකීර්ණ හො අනතප්ක්ෂිත
අවස්ථොවන්ට සොර්ථව ව මුහුණ දීතේ හැකියොව වර්ධ්නය කිරීම
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6. මූකව
ි නිපණ
ු තො
අධ්යොපනය තුළින් වර්ධ්නය තවතරන පහත දැක්තවන මූකිව නිපුණතො ිහත සඳහන්
ජොතිව අරමුණු මුදුන්පත් වර ගැනීමට දොයව වනු ඇත.
i. සන්නත
ි ේදන නිපණ
ු තො
සොක්ෂරතොව, සාඛ්යො පිළිෙඳ දැනුම, චිතරව භොවිතය සහ තතොරතුරු තොක්ෂණ නිපුණතො යන
අනුවෝඩඩ

හතරක් මත සන්නිතේදන නිපුණතො පදනේ තේ.

: සොවධ්ොන ව ඇහුේවන් දීම, පැහැදිකි ව වතො කිරීම, අවතෙෝධ්ය
සඳහො කියවීම, නිවැරදිව සහ නිරවුක්ව කිවීම, ලකදොයී අයුපතන්
අදහස් හුවමොරු වර ගැනීම
සාඛ්යො පිළිෙඳ දැනුම:භෝඩඩ අවවොශය හො වොකය, ගණන් කිරීම, ගණනය සහ
ියනුේ සඳහො ක්රමොනුවලක ිකක්වේ භොවිතය
රූපව භොවිතය : තර්ඛ්ො සහ තවෘති භොවිතතයන් අදහස් පිළිබිඹු කිරීම සහ තර්ඛ්ො,
තවෘති සහ වර්ණ ගළපියන් විස්තර, සපතදස් හො අදහස්
පරවොශනය හො වොර්තො කිරීම
තතොරතුරු තොක්ෂණ පරවීණත්වය :පපතගණව දැනුම සහ ිතගනීතේ දී ද, තස්වො
පපතශරයන් තුළදී ද, තපවද්ගකිව ජීවිතතය් දී ද, තතොරතුරු සහ
සන්නිතේදන තොක්ෂ ණය සපතයෝගී වර ගැනීම
සොක්ෂරතොව

ii. තපවරුෂත්ව වර්ධ්නයට අදොළ නිපණ
ු තො
 නිර්මොණශීක ෙව, අපසොරී චින්තනය, තරේභව ශක්තිය, තරණ ගැනීම, ගැටූ 
නිරොවරණය කිරීම, විචොරශීක හො විගරහොත්මව චින්තනය, ව්ඩඩොයේ හැගීතමන්
වටයුතු කිරීම, පුද්ගකොන්තර සෙඳතො, නව තසොයො ගැනීේ සහ ගතේෂණය වැනි
වර්ගීය වුසකතො
 ඍජු ගුණය, ිවසො දරො සිීතේ ශක්තිය සහ මොනව අභිමොනයට ගරු කිරීම වැනි
අගයයන්
 චිත්තතේගී ෙුද්ධිය
iii. පපතසරයට අදොළ නිපණ
ු තො
තමම නිපුණතො සොමොජිව, දජව සහ තභවතිව පපතසරවකට අදොළ තේ.
සමොජ පපතසරය:
ජොතිව සරුම පිළිෙඳ අවතෙෝධ්ය, ෙහුවොර්ගිව සමොජයව
සොමොජිවයන් වීම හො සේෙන්ධ් සාතේදීතොව හො වුසකතො, සොධ්ොරණ
යුක්තිය පිළිෙඳ හැගීම, සමොජ සේෙන්ධ්තො, පුද්ගකිව චර්යොව, සොමොනය
හො දනතිව සේපරදොයයන්, අයිතිවොසිවේ, වගකීේ, යුතුවේ සහ ෙැඳීේ
දජව පපතසරය:
සජීවී තකෝවය, ජනතොව සහ දජව පද්ධ්තිය, ගස්වැක්, වනොන්තර,
මුහුදු, ජකය, වොතය සහ ජීවය, ශොව, සත්ත්ව හො ියනිස් ජීවිතයට සේෙන්ධ්
වූ අවතෙෝධ්ය, සාතේදී ෙව හො වුසකතො
තභවතිව පපතසරය: අවවොශය, ශක්තිය, ින්ධ්න, ද්රවය, භෝඩඩ සහ ියනිස් ජීවිතයට ඒවොතය්
ඇති සේෙන්ධ්තොව, තහොර, ඇුනේ, නිවොස, තසවඛ්යය, සුව පහසුව, නින්ද,
නිස්වකාවය, විතේවය, අපද්රවය සහ මළපහ කිරීේ යනොදිය හො සේෙන්ධ්
වූ අවතෙෝධ්ය, සාතේදීතොව හො වුසකතොව
ිතගනීම වැඩ කිරීම සහ ජීවත් වීම සඳහො තමවකේ සහ
තොක්ෂණය පරතයෝජනයට ගැනීම
x

iv. වැඩ තකෝවයට සූදොනේ වීතේ නිපුණතො
 තර්ථිව සාවර්ධ්නයට දොයව වීම
 තම වෘත්තය ළැදියො සහ අභිතයෝගයතො හුනනො ගැනීම
 හැකියොවන්ට සපතකන අයුපතන් රැකියොවක් තතෝරො ගැනීම සහ වොසිදොයව හො
තිරසොර ජීවතනෝපොයව නිරත වීම යන හැකියොවන් සපපතම කිරීමට හො ධ්ොපතතොව
වැඩි කිරීමට අදොළ තස්වො නියුක්තිය හො සේෙන්ධ් වුසකතො
v. තගම සහ තචොර ධ්ර්මවකට අදොළ නිපණ
ු තො
පුද්ගකයන්ට තම දදනිව ජීවිතතය් දී තචොර ධ්ර්ම, සදොචොරොත්මව හො
තගමොනුවලක හැසිරීේ රටොවකට අනුගත තවියන් වඩොත් සචිත තද් තතෝරො එයට
සපතකන තස් වටයුතු කිරීම සඳහො අදොළ අගය සවහො ගැනීම හො ස්වීයවරණය
vi. වරීඩොව සහ විතේවය පත
ර යෝජනයට ගැනීතේ නිපණ
ු තො
තසවන්දර්යය, සොහිතයය, තසක්කේ කිරීම, වරීඩො හො මකක වරීඩො, විතනෝදොාශ හො
තවනත් නිර්මොණොත්මව ජීවන රටොවන් තුළින් පරවොශ වන විතනෝදය, සතුට, තතේග
සහ එවන් මොනුෂිව අත්දැකීේ
vii. ‘ිතගනීමට ිතගනුම’ පිළෙ
ි ඳ නිපණ
ු තො:
ශීඝ්රතයන් තවනස් වන, සාකීර්ණ හො එකිතනවො මත යැතපන තකෝවයව පපතවර්තන
වය
රි ොවකියක් හරහො තවනස් වීේ හසුරුවො ගැනීතේ දී හො ට සාතේදී ව හො
සොර්ථව ව පරතිචොර දැක්වීමත්, ස්වොධීන ව ිතගන ගැනීමත්, සඳහො පුද්ගකයින්
හට ශක්තිය කෙො දීම

xi

7. විෂය අභිමතොර්ථ











සසස් අධ්යොපන අවස්ථො අරභයො තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණ තධ්යොපනිව
අත්තිවොරම ස්ථොපනය වරයි
ඔවුන්තග් වෘත්තය අභිවෘද්ධිය සඳහො පදනම ස්ථොපනය වරයි
වර්මොන්ත වයොපොර සඳහො අවශය වන තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණ පරතේශ
ම්ටටතේ මොනව සේපත් නිපදවයි
තිරසොර සාවර්ධ්න අරමුණු සොක්ෂොත් වර ගැනීතේ කො තතොරතුරු හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණය වොර්යක්ෂම ව භොවිත කිරීතේ හැකියොව කෙො තදයි
තපොදු වශතයන්, ජීවිතතය් ගුණොත්මව ෙව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහො සිසුන්හට තතොරතුරු
හො සන්නිතේදන තොක්ෂණ දැනුම කෙො තදයි
සන්නිතේදනය සඳහො පපතගණව ජොකවක වැදගත්වම පිළිෙඳ ව අවතෙෝධ්යක් කෙො තදයි
සැෙෑ ජීවිතතය් ගැටලු සඳහො තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය පදනේ වරගත්
විසුනමක් සඳහො අවශය වන වුසකතො කෙො තදයි
තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණතය් අනොගත දිශොනති පිළිෙඳ ව අවතෙෝධ්යක් කෙො
තදයි
නව තසොයො ගැනීේ සහ පර්තය්ෂණ සඳහො තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය
භොවිත කිරීතේ ශවයතොව කෙො තදයි
දැනුම පොදව සමොජය තුළ තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණතය් වොර්යභොරය අගය
කිරීතේ හැකියොව වර්ධ්නය වරයි
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2.1, 2.2, 2.3,2.4
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3.1, 3.2,3.3
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පළමු වන වොරය

4.1,4.2

14 ( වොකතේද82)

4.3, 4.4
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22
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50( වොකතේද84)

9,6.10,6.11,6.12
7.1, 7.2, 7.3,
තුන් වන වොරය

68

7.4,7.4,7.5,7.6,7.8,7.9,7.10

xiii

( වොකතේද68)

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

නිපණ
ු තොව 01 :
තතොරතුරු හො
සන්නත
ි ේදන
තොක්ෂණතය්
මූකිව සාවක්ප,
වර්තමොන දැනුේ
පොදව සමොජතයහි
දී තයොදො ගන්නො
තවොරය, එහි
භලියවොව හො
සචිත
සපතයෝගීතොව
සමී ගතේෂණය
වරයි

1.1 දත්තවක සහ
තතොරතුරුවක
මූකිව තැනුේ
ඒවව හො
ඒවොතය් ගති
කක්ෂණ
පිළිෙඳ ව
විමර්ශනය
වරයි

අන්තර්ගතය








දත්ත ජීවන චක්රය
(Life Cycle of Data)
o දත්ත නිර්මොණය
o වළමනොවරණය
o අභොවිත දත්ත ිවත් කිරීම
දත්තවකට එතරහි ව තතොරතුරු
)Data vs. Information)
තතොරතුරු පිළිෙඳ අර්ථ
නිරූපණය
වටිනො තතොරතුරුවක ගතිකක්ෂණ
(Characteristics):
වොකන ෙව, නිරවදයතොව,
අන්තර්ගතය තුළ ිදිපතපත් කිරීම,
වැඩිදියුණු වරන කද අවතෙෝධ්ය
හො අඩු අවිනිශ්චිතතොව
විශොක ධ්ොපතතොවන්තගන් හො
තවනත් සාකීර්ණතොවකින් යුක්ත
දත්ත )Big Data) හැසිරවීතේ
අවශයතොව
- හැඳින්වීම

ිතගනුේ පක











1.2 දත්ත හො
තතොරතුරු,
නිර්මොණය,
තෙදොහැරීම හො
වළමනොවරණය
සඳහො තොක්ෂණතය්



එදිතනදො ජීවිතතය් දී
තතොරතුරුවක තයෝගයතොව
o තරණ ගැනීම
o පරතිපත්ති සවස් කිරීම
o අනොගතය පිළිෙඳ ව
පුතරෝවථනය කිරීම

1





දත්ත නිර්වචනය වර, දත්ත ජීවන
චක්රය සාක්ෂිප්ත ව දක්වයි
දත්ත සහ තතොරතුරු නිර්වචනය
කිරීමට ක්රියොවකියක් අවශය ෙව
පිළිගනියි
දත්ත, ක්රියොවකිය (Process) හො
තතොරතුරු අතර පරෙක අන්තර්
සේෙන්ධ්තොවක් ඇති ෙව පිළිගනියි
දත්ත, ක්රියොවකිය හො තතොරතුරු
විස්තර වරයි
දත්තවක විවිධ් තවොරතය්
ස්වභොවයන් සහ ඒවොතය් ගති
කක්ෂණ කැයිස්තු ගත වරයි
ගුණොත්මව තතොරතුරුවක ගති
කක්ෂණ විස්තර වරයි
තතොරතුරුවකින් දත්ත තවන් තවොට
හුනනො ගනී
තතොරතුරුවක වටිනොවම විදහො
දක්වයි
පරතයෝජනවත් තතොරතුරුවක ගති
කක්ෂණ විස්තර වරයි
මහො දත්ත )Big Data), ඒවොතය්
අවශයතො සහ විශ්තක්ෂණය
පිළිගනියි
අත්හුරු දත්ත සැවසුේ ක්රමවක
අඩුපොඩු හුනනො ගනී
එදිතනදො ජීවිතතය් දී තතොරතුරුවක
වැදගත්වම විස්තර වරයි
තතොරතුරු තෙදොහැරීමට අදොළ ව
පවතින තොක්ෂණ කැයිස්තුගත

වොකච්තේ
ද
06

06

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය

අවශ්යතොව
විමර්ශනය වරයි.









o සැකසුේ කිරීම, සපතක්ඛ්නය
කිරීම හො අධීක්ෂණය
අත්හුරු ක්රමවකින,් දත්ත සහ
තතොරතුරු හැසිරවීතේ දී ඇති
වන පසුෙෑේ
o දත්ත අසාගත ෙව, දත්ත
අනුපිටපත් වීම, තදෝෂ
සහගත ෙව, තතොරතුරු
වැරදි සහගත වීම
)ියනිසුන් අතින් සිදු වන
වැරදි නිසො( හො සැවසීතේ
දී ඇති වන පරමොද තදෝෂ
o තතොරතුරු තෙදොගැනීතේ
අඩුපොඩු හො ඌන
පොපතතභෝගිව තස්වො
ියනිස් ජිවිතවකට අනතුරක් ඇති
විය හැකි අවස්ථොවක දී හස්ත
මූකිව ක්රම භොවිත වළ තනොහැකි
ෙව.
තතොරතුරු හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණ යුගතය් සදොව
o දත්ත හැසිරවීතේ අත්හුරු
ක්රමවක පසුෙෑේ
මැඪපැවැත්වීම සඳහො
තතොරතුරු හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණය භොවිතය
විවිධ් වසේවක(domains) ඇති
තතොරතුරු භොවිතය.
තතොරතුරු සමුද්ධ්රණය
)retrieval) හො තෙදො ගැනීම හො
2

ිතගනුේ පක









වරයි.
පපතගණව ජොකවක,
අන්තර්ජොකතයහි සහ තකෝව විසිපත
වියමතනහි සාවර්ධ්නය පිළිෙඳ ව
විමර්ශනය වරයි
ජාගම පපතගණනය, වකොවුළු
පපතගණනය හො ජාගම
සන්නිතේදනතයහි සාවර්ධ්නය
විස්තර වරයි
දත්ත හො තතොරතුරු නිර්මොණය,
වළමනොවරණය හො තෙදො හැපතම
සඳහො තොක්ෂණතය් භොවිතය අගය
වරයි
විවිධ් වසමවක ඇති තතොරතුරු
භොවිතය හුනනො ගනී
විවිධ් තයදුේවක ඇති, ියනිස්
ක්රියොවොරවේවකට අදොළ තරක්ෂව
වොද විෂය විමර්ශනය වරයි

වොකච්තේ
ද

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය




1.3 තතොරතුරු
නිර්මොණය
කිරීතේ වියුක්ත
තවෘතියක්
තගොඩනීො
තතොරතුරු හො
සන්නිතේදන
තොක්ෂණය
සමී එහි
අනුවලකතොව
අගයයි

ිතගනුේ පක

ෙැුනණු තොක්ෂණයන් කෙො ගත
හැකි වීම
පපතගණව ජොක, අන්තර්ජොකය
සහ තකෝව විසිපත වියමන
)WWW) සාවර්ධ්නය කිරීම
ජාගම සන්නිතේදනය, ජාගම
පපතගණනය(mobile computing)
හො වකොවුළු පපතගණනය(cloud
computing) සාවර්ධ්නය කිරීම

 තතොරතුරු නිර්මොණය කිරීතේ
වියුක්ත තවෘතිය)abstract model)
o තදොන, සැවසුම, පරතිදොන
o පපතගණවය සහ තතොරතුරු හො
සන්නිතේදන තොක්ෂණය
තවතරහි, එහි අදොළතොව



තතොරතුරු නිර්මොණය කිරීතේ
වියුක්ත තවෘතිතය් සාරචව
හුනනො ගනී
පද්ධ්තියක් නිර්වචනය වරයි
පද්ධ්ති නිර්වචනය භොවිත තවොට
විවිධ් පද්ධ්ති විශ්තක්ෂණය වරයි
වියුක්ත තවෘතිය, තතොරතුරු
පද්ධ්ති සමී සේෙන්ධ් වරයි
)relates)
පපතගණවතය් මූකිව වොර්යයන්
සමී, තතොරතුරු නිර්මොණය
කිරීතේ වියුක්ත තවෘතිය ගළපයි
තතොරතුරු නිර්මොණය කිරීතේ
වියුක්ත තවෘතිය තුළ තතොරතුරු
හො සන්නිතේදන තොක්ෂණතයහි
භලියවොව හුනනො ගනී

02

 දෘඪොාග හො මෘදුවොාග සාරචව
නිර්වචනය වර වර්ගීවරණය වරයි

02







1.4 පපතගණව
පද්ධ්තියව

වොකච්තේ
ද

 දෘඪොාග )hardware)
o දෘඪොාග සාරචව වර්ගීවරණය
3

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම
මූකිව සාරචව
තතෝරො
වර්ගීවරණය
වරයි

1.5 දත්ත
සැවසීතේ )data
processing)
ක්රියොවොරවේ
විශ්තක්ෂණය
වරයි

අන්තර්ගතය

ිතගනුේ පක

 මෘදුවොාග (software)
o මෘදුවොාග වර්ගීවරණය
 ියනිස් ක්රියොවරුතවෝ (human
operators)
o පපතගණව පද්ධ්ති සඳහො ියනිස්
ක්රියොවරුවන්තග් අවශයතොව

 හිියවේ සහිත )proprietary)
මෘදුවොාග හො විවෘත මූකොශරය (open
source) මෘදුවොාගවක තවන් තවොට
හුනනො ගනී
 හිියවේ සහිත මෘදුවොාග හො විවෘත
මූකොශර මෘදුවොාගවක වොසි හො අවොසි
විස්තර වරයි
 තතොරතුරු හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණතයන් සවිෙක ගැන්වුණු
තතොරතුරු පද්ධ්තිවක ියනිස්
ක්රියොවරුවන්තග් භලියවොව හුනනො ගනී
 දත්ත සැවසුේ ක්රියොවකිතය් අවධි
කැයිස්තු ගත වර තවටිතයන් විස්තර
වරයි
 දත්ත සැවසුේ පියවර කැයිස්තු ගත
වර සාක්ෂිප්ත ව විස්තර වරයි
 දත්ත රැස් කිරීතේ ක්රම හුනනො ගනියි
 දත්ත වකාගු කිරීතේ ක්රම හුනනො
ගනියි
 දත්ත තදොන ක්රම කැයිස්තු ගත
වරයි
 දත්ත සැවසුේ ක්රම විස්තර වරයි
 දත්ත පරතිදොන ක්රම කැයිස්තු ගත
වරයි
 දත්ත තචයන ක්රම විස්තර වරයි

 දත්ත සැවසීතේ පියවර
o දත්ත රැස් කිරීම (gathering)
o දත්ත වකාගු කිරීම
(validation)
o දත්ත සැවසුම (processing)
o දත්ත පරතිදොනය (output)
o දත්ත තචයනය (storage)
 දත්ත රැස් කිරීතේ ක්රම
o අත්හුරු )Manual)
o අර්ධ්-ස්වයාවෘත හො
ස්වයාවෘත
 තමවකේ - OMR, OCR, MICR,
වොඩ්/පටි කියවන, තරු තක්ත
කියවනය, චුේෙව තරු කියවනය
සාතේදව හො කඝ්ුර )loggers)
 දත්ත වකාගු කිරීතේ ක්රම
o දත්ත පරරූප පරීක්ෂොව )Type
4

වොකච්තේ
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1.6 විවිධ් වසේ
තුළ, තතොරතුරු
හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණය
තයදුේ



Check)
o තථයතො පරීක්ෂොව
( Presence Check)
 පරොස පරීක්ෂොව (Range
Check)
දත්ත තදොන තවොර
o සෘජු )direct) හො දුරස්ථ
(remote) තවොර
o මොර්ගගත (online) හො
මොර්ගඅපගත (offline) තවොර
දත්ත සැවසුම
o වෝඩඩ (batch) සහ තථය
වොකිව )real time)
පරතිදොන ක්රම
o පපතශීකව )user) තවත සෘජු
ිදිපතපත් කිපතම
o වැඩිදුර සැවසුම සඳහො ගෙඩො
කිපතම
තචයන ක්රම
o ස්ථොනීය තචයනය/දුරස්ථ
තචයනය)වකොවුළු(
o තවටි වොකන හො දිගු වොකන
තචයනය
තතොරතුරුසහ සන්නිතේදන
තොක්ෂණතය් තයදවුේ
o
අධ්යොපන
o
තසවඛ්යය
o
වෘෂිවර්මය
5
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විවිධ් තයදුේ වසේවක දී අවශය වන
තමවකේ, වුසකතො සහ දැනුම හුනනො
ගනී
විවිධ් වසේ සඳහො තතොරතුරු හො
සන්නිතේදන තොක්ෂණය භොවිතතය්

වොකච්තේ
ද
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අන්තර්ගතය

විමර්ශනය
වරයි

1.7 සමොජය
තවතරහි
තතොරතුරු හො
සන්නිතේදන
තොක්ෂණතය්
ෙකපෑම
ඇගයීමට කක්
වරයි












o
වයොපොර හො මූකය
o
ිාජිතන්රු
o
සාචොරව
o
මොධ්ය හො පරවෘත්ති වරණය
o
නීතිය ෙකොත්මව කිරීම
තතොරතුරු හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණය තහ්තුතවන් ඇති වූ
පරතිකොභ
o සමොජ පරතිකොභ
o තර්ථිව පරතිකොභ
තතොරතුරු හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණතයන් නිර්මොණය වූ වොද
විෂය
o සමොජයීය
o තර්ථිවමය
o පොපතසපතව
o සදොචොරොත්මව
o දනතිව
o තපවද්ගකිවත්වය
o අාකිත තෙදීම(Digital Divide)
රහසයභොවය
තසොරවේ කිරීම(stealing)/තතුෙෑම
(phishing)
තචවරත්වය/ලු්ඩ නය (piracy)
හිියවේ /ෙුද්ධිමය තද්පළ නීතිය
ගරන්ථ/රචනො තචවර්යය
)plagiarism)
ෙකපත් සහිත/රහිත මෘදුවොාග

6

ිතගනුේ පක

වොකච්තේ
ද

ඇති පරතිකොභ සොවච්ාො වරයි

 තතොරතුරු හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණය නිසො ඇති වූ සමොජ හො
තර්ථිව පරතිකොභ පැහැදිකි වරයි
 තතොරතුරු හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණතය් දියුණුවත් සමී
නිර්මොණය වූ සමොජ, තර්ථිව,
පොපතසපතව, සදොචොරොත්මව සහ
දනතිව අාග තවටිතයන් පැහැදිකි
වරයි
 තතොරතුරු හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණය භොවිතය හො ෙැුනණු
දනතිව තත්ත්ව විමර්ශනය වරයි
 තතොරතුරු හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණය හො ෙැුනණු පොපතසපතව
වොද විෂය විස්තර වරයි
 ිතකක්තරොනිව අපද්රවය )e-waste)
තරක්ෂොවොරී තකස ෙැහැර කිරීතේ
ක්රමතේද පැහැදිකි වරයි
 තතොරතුරු හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණය හො ෙැුනණු
සදොචොරොත්මව, දනතිව සහ
සමොජීය වොද විෂය තවටිතයන්
විස්තර වරයි
 තිරසොර සාවර්ධ්න ිකක්ව වරො
ළීො වීතේ දී තතොරතුරු හො
සන්නිතේදන තොක්ෂණතයහි භලියවොව
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නිපණ
ු තොව 02:
නූතන
පපතගණවවක
වොර්ය සොධ්නය
සැසඳීම හො
පැහැදිකි කිරීම
අරෙයො, පපතගණන
සපවරණවක
පපතණොමය
ගතේෂණය වරයි

2.1
සවසනයන්තග්
(processors)
පපතණොමය
තවතරහි වැඩි
අවධ්ොනයක්
තයොමු වරියන්,
පපතගණවතය්
සිදුවූ සුවිතශ්ෂ
තවනස්වේ,
පරේපරො අනුව
අනොවරණය
වරයි

 පපතගණනතය් ිතිහොසය
o මුක් යුගතය් ගණව තධ්ොරව
 යොන්තරිව
 විදුත් යොන්තරිව
o පපතගණනතය් ිතකක්තරොනිව
යුගය
 පපතගණව පරේපරො
o පළමු වන, තදවන, තතවන, සිවු
වන හො ිදිපත පරේපරො
 විවිධ් පපතගණව වර්ගීවරණ ක්රම
o තොක්ෂණය අනුව
 පරතිසම (analog), අාකිත
(digital)
o වොර්යය අනුව
 සුවිතශ්ෂ වොර්ය/තපොදු
වොර්ය
o පරමොණය අනුව
 සුපිපත පපතගණව, මහො
පපතගණව, මධ්ය
පපතගණව, ක්ෂුද්ර
පපතගණව )ජාගම
සපොාග-සුහුරු දුරවථන
)smart phones),
ටැ ක්ට)tablet) පපතගණව
සහ ෆැ ක්ට (phablet))
7





තවටිතයන් පැහැදිකි වරයි
අාකිත තෙදීම දුරු කිරීම සඳහො වන
පරතේශ විමර්ශනය වරයි
මුක් යුගතය් ගණන තධ්ොරව,
සදොහරණ සහිත ව වර්ගීවරණය
වරයි
එක් එක් පපතගණව පරේපරොවට
අදොළ කක්ෂණ වගුවක් ඇසුපතන්
විස්තර වරයි
පපතගණව, ඒවොතය් වොර්යය,
තොක්ෂණය හො පරමොණය අනුව
සදොහරණ සහිත ව වර්ගීවරණය
වරයි

වොකච්තේ
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 පරධ්ොන දෘඪොාග සාරචව
o තදොන සපොාග :
යතුරුපුවරු නිතේෂණ, සෘජු
නිතේෂණ{ යතුරුපුවරුව,
දැක්වුේ සපොාගය )pointing
device), ස්පර්ශව පොදවය
(touch pad), දුරස්ථ පොකවය,
ස්පර්ශව තිරය (touch screen),
චුේෙව තරු කියවනය
(magnetic stripe reader),
තරු-තක්ත කියවනය, සුහුරු
වොඩ්පත් )Smart card(
කියවනය,
සුපිපතක්සවය)scanner), අාකිත
වැමරොව (digital camara),
මයිතක්රොතෆෝනය, සාතේදව
(sensers) , චිතරව
ලකවය)Graphic tablet(,
චුේෙකිත තන්ත අනුකවුණු
කියවනය )MICR(, පරවොශ
කවුණු කියවනය (OMR),
පරවොශ අනුකවුණු කියවනය
(OCR), වීඩිතයෝ වැමරොව,
සාඛ්යොාවවය)Digitizer(, තව
වැමරොව තදිය}

 පරධ්ොන දෘඪොාග පර්යන්ත
)peripherals) හො ඒවොට අදොළ අතුරු
මුහුණත් හුනනොගනි
 යතුරු පුවරු නිතේෂණ සපොාගවකට
වඩො ඍජු දත්ත නිතේෂණ සපොාගවක
වොසි හදුනො ගනි
 මධ්ය සැවසුේ ඒවවතය් පපතණොමය
හො, මවු පුවරුව සමී එහි
සාගතතොව පැහැදිකි වරයි
 තචයන සපොාග වර්ගිවරණය වරයි.
 සැම තචයන සපොාගයක් ම
තවටිතයන් විස්තර වරයි
 සමොන්තර හො ජොකව )Grid)
පපතගණනතය් අවශයතොව හුනනො ගනී

වොකච්තේ
ද

.
2.2 දෘඪොාග හො
ඒවොතය්
අතුරුමුහුණත්
තශරිත ව,
පපතගණවතය්
ක්රියොවොරීත්වය
ගතේෂණය
වරයි
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නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය
 යතුරු පුවරු නිතේෂණ
සපොාගවකට වඩො ඍජු දත්ත
නිතේෂණ සපොාගවක වොසි
 පරතිදොන සපොාග සහ ඒවොතය්
ගුණොාග {වැතතෝඩ කිරණ නක
)CRT), ද්රවස්ලටිව සන්දර්ශවය
(LCD) සන්දර්ශවය, තතකෝව
විතමෝචව දිතයෝඩ
සන්දර්ශවය(LED), තිත් නයොස
මුද්රවය, තන්ත විදුේ මුද්රවය )inkjet
printer), තක්සර් මුද්රවය, තරිමොණ
)3D( මුද්රවය, පරස්තොර
කවුණුවරණය) graph plotter),
ස්පවර තදිය}
 මධ්ය සැවසුේ ඒවවය (CPU) හො,
මවු පුවරුව (mother board)
සමී එහි ගැළැපුම
)compatibility)
 තචයන සපොාග { අචක අභයන්තර
දෘඪ තැටි )fixed internal hard
disk), ජාගම ෙොහිර දෘඪ තැටි
(portable external hard disk),
චුේෙකිත පටි, සායුක්ත තැටි,
පරවොශ තැටි)CD/DVD, CD-R/
DVD-R, CD-RW/ DVD-RW, DVDRAM, Blue-Ray) සැණ මතව පත
)flash memory card) හො වුඩො
9

ිතගනුේ පක

වොකච්තේ
ද

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය


2.3 තවොන් නියුමොන්
නිර්ියතය
(architecture)
ගතේෂණය
වරයි






2.4 විවිධ් වර්ගතය්
මතවයන් සහ
ඒවොතය්
ගතිකක්ෂණ
හුනනො
ගැනීමට,
පුද්ගක



තැටි (mini disk)}
සමොන්තර පපතගණනය හො ජොකව
පපතගණනය )Grid computing))
තවොන් නියුමොන් නිර්ියතය
o තචිත ක්රමතක්ඛ් සාවක්පය
)stored program concept)
o සාරචව )තදොන, පරතිදොන,
මතව, පොකන ඒවවය-CU හො
අාව ගණිත හො තොර්කිව
ඒවවය-ALU(
තහරණ-ක්රියොවරවුේ චක්රය
)Fetch-execute cycle(
මධ්ය සැවසුේ ඒවවය
 ගණිතමය හො තොර්කිව
ඒවවය
 පොකන ඒවවය
 මතවය (තරජිස්තර)
 දත්ත සහ පොකන පථ (Data
and Control bus)
 ෙහු හර සවසන (multicore processors)
මතව ධ්ුරොවකිය
o මතව ධ්ුරොවකිතය් අවශයතොව
o සැසඳීේ නිර්ණොයව
 තභවතිව පරමොණය/ දත්ත
ඝ්නත්වය
 පරතේශ විධි
 පරතේශ වොකය ) ගත වන
10

ිතගනුේ පක













වොකච්තේ
ද

තචිත ක්රමතක්ඛ් සාවක්පය විස්තර
වරයි
තවොන් නියුමොන් නිර්ියතතය් පරධ්ොන
සාරචව නේ වරයි
තහරණ - ක්රියොවරවුේ චක්රය
(Fetch-execute cycle ) විස්තර
වරයි
ගණිතමය හො තොර්කිව ඒවවය,
පොකන ඒවවය, තරජිස්තර මතවය,
දත්ත සහ පොකන පථ තවටිතයන්
විස්තර වරයි
තවොන් නියුමොන් නිර්ියතතය්
තවෘතිය ඇඳ එහි සාරචව නේ
වරයි
ෙහු හර සවසනවක අවශයතොව
විස්තර වරයි

06

සුදුසු රූප සටහනක් ඇසුපතන්,
මතව ධ්ුරොවකිය තවටිතයන්
පැහැදිකි වරයි
විවිධ් වර්ගවක මතව පරරූපවක
අවශයතොව සහ ඒවොතය් ගති
කක්ෂණ විස්තර වරයි
නශය මතවය සහ නශය තනොවන

06

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම
පපතගණව
මතව පද්ධ්තිය
විමර්ශනය
වරයි

නිපණ
ු තොව 03
පපතගණවතයහි
දත්ත හො
සපතදස්
නිරූපණය වරන
තවොරය
විමර්ශනය වර
ඒවො ගණිතමය
සහ තොර්කිව

3.1 පපතගණවතයහි
සාඛ්යො
නිරූපණය
වරන තවොරය
විශ්තක්ෂණය
වරයි

අන්තර්ගතය
වොකය / පරමොදය (
 ධ්ොපතතොව
 පිපතවැය
 නශය(volatile) මතවය සහ එහි
ගති කක්ෂණ
o
තරජිස්තර
o
නිහිත මතව පරරූප
o
සසේභොවී පරතේශ මතවය RAM
o
සසේභොවී පරතේශ මතව
පරරූප (Types of RAM)
 SRAM, DRAM, SDRAM
 නශය තනොවන මතවය සහ එහි
ගතිකක්ෂණ
o
ප න මොතර මතව පරරූප
(Types of ROM)
 PROM, EPROM, EEPROM
o
ද්වීතියව තචයනය
 චුේෙව, පරවොශ හො සැතණළි
මතව
 අාකිත සපොාග තුළ සපතදස් සහ
දත්ත නිරූපණතය් අවශයතොව
 පපතගණවය තුළ සපතදස් සහ
දත්ත නිරූපණය තවතරන ක්රමතේද
o දත්තවක ද්වී තත්ත්ව
නිරූපණය )0, 1 (
 පපතගණනතය් දී තයොදො ගන්නො
සාඛ්යො පද්ධ්ති
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ිතගනුේ පක











වොකච්තේ
ද

මතවය තවටිතයන් පැහැදිකි වරයි
පපතගණවතයහි ඇති නශය මතව
සහ නශය තනොවන මතව
කැයිස්තු ගත වරයි
වොර්ය සොධ්නය, පිහිීම, ධ්ොපතතොව,
පරතේශ ක්රමය, පිපතවැය, තභවතිව
පරරූප සහ දත්තවක තභවතිව
විනයොසය අනුව මතවවක ගති
කක්ෂණ විස්තර වරයි )බිටු,
වචනවකට(
ප න මොතර මතව පරරූප කැයිස්තු
ගත වර, තවටිතයන් විස්තර වරයි
පරතේශ වොකය, පිපතවැය/MB සහ
ධ්ොපතතොව (භොවිත දර්ශීය අගය(
ඇසුපතන්, එක් එක් මතව පරරූප
සසඳො තවන්තවොට දක්වයි

පපතගණවය තුළ ද්වි අවස්ථො )1 හො
0( භොවිතතයන් සපතදස් සහ දත්ත
නිරූපණය තවතරන ෙව පැහැදිකි
වරයි
විවිධ් සාඛ්යො පද්ධ්තිවක
අවශයතොව පැහැදිකි වරයි
විවිධ් වර්ගතය් දශමය සාඛ්යො
පපතගණවතය් තචයනය වර
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නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය
o ද්විමය (binary), අෂ්ටමය
(octal), ෂඩ් දශමය (hexa
decimal)
o සාඛ්යො පද්ධ්ති අතර
පපතවර්තන
 දශමය සාඛ්යො නිරූපණය
(කවුණුවත් සහ නිකවුණුවත්)
o කවුණුවත් පූර්ණ සාඛ්යො
නිරූපණය
 කවුණුවත් පරමොණය
(Signed Magnitude)
 එතවහි අනුපූරවය )one’s
compliment)
 තදතවහි අනුපූරවය)two’s
compliment)

තමතහයුේ සඳහො
තයොදො ගනී

ිතගනුේ පක









3.2 පපතගණවය
තුළ,
අනුකක්ෂණ
නිරූපණය
වරන්තන්
තවතස් දැයි
විශ්තක්ෂණය
වරයි

අනුකක්ෂණ නිරූපණය වරන ක්රම
 ද්විමය තක්තව දශම) BCD)
 විස්තෘත ද්විමය තක්තව
දශම) EBCDIC)
 තතොරතුරු හුවමොරුව සඳහො වූ
ඇමපතවොනු සේමත තක්තය(ASCII)
 ඒවතක්ත (Unicode)
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ඇත්තත් තවතස් දැයි විස්තර වරයි.
දශමය සාඛ්යො, ද්විමය, අෂ්ටමය
හො ෂඩ් දශමය සාඛ්යොවකට හො
පරතිවර්තය තකසට පපතවර්තනය
වරයි
ද්වීමය සාඛ්යො අෂ්ටමය හො ෂඩ්
දශමය සාඛ්යොවකට හො පරතිවර්තය
තකසට පපතවර්තනය වරයි
අෂ්ටමය සාඛ්යො ද්විමය හො ෂඩ්
දශමය සාඛ්යොවකට හො පරතිවර්තය
තකසට පපතවර්තනය වරයි
තදන කද ද්විමය අගයක් එතක්
අනුපුරවයට හැරවිතේ දී සපපතම
තවතසසි බිටුව මීින,් කවුණ
නිරූපණය වරන ෙව විස්තර
වරයි
තදනකද ද්විමය අගය, තදතවහි
අනුපූරව ෙවට පපතවර්තනය වරයි
එතවහි සහ තදතවහි
අනුපූරවයන්හි භොවිතය පැහැදිකි
වරයි
පපතගණවය තුළ අනුකක්ෂණ
නිරූපණය වරන ක්රම කැයිස්තු
ගත වරයි
තදන කද සාතක්ත, නිරූපණය
කිරීතේ පටිපොටියට පපතවර්තනය
වරයි
විවිධ් දත්ත නිරූපණය කිරීතේ
ක්රමවක වොසි/අවොසි විස්තර වරයි

වොකච්තේ
ද

04

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම
3.3 ද්විමය සාඛ්යො
සඳහො මූකිව
අාව ගණිත
සහ තොර්කිව
තමතහයුේ
භොවිත වරයි

නිපණ
ු තොව 04
මූකිව අාකිත
පපතපථ සහ
සපොාග
නිර්මොණය සඳහො
තොර්කිව ද්වොර
භොවිත වරයි.

4.1 මූකිව අාකිත
තොර්කිව ද්වොර
digital logical
gates), ඒවොතය්
අනනය
ක්රියොවොරීත්වය
අනුසොරතයන්
විශ්තක්ෂණය
වරයි

අන්තර්ගතය

ිතගනුේ පක

 ද්විමය අාව ගණිත තමතහයුේ
) නිඛික පමණයි(
o එවතු කිරීම, අඩු කිරීම  තොර්කිව තමතහයුේ
o බිටු අනුසොපතත තොර්කිව
තමතහයුේ(bitwise logical
operations)



 අාකිත තොර්කිව ද්වොර සහ
සතයතො වගු
o මූකිව තොර්කිව ද්වොර
 NOT,AND, OR
o ඒවොෙද්ධ් ද්වොර
 NAND, NOR , XOR
XNOR
o සොර්ව ද්වොර
 NAND, NOR












4.2 ෙූකය වීජ
ගණිතතය් ඇති
නිති සහ
වොතනෝ සිතියේ
භොවිතතයන්
තොර්කිව
පරවොශ සුළු

 ද්වී අවස්ථො තර්ව සහ ෙූකය
වීජගණිතය
 සපවක්පන ) Postulates( සහ
පරතයක්ෂ/ ස්වසිද්ධිය )Axioms)
 නීති / පරතේය
o
තද්ශනයොය නයොයය
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ද්විමය සාඛ්යො, ිතිපතයක් සහිත ව
සහ රහිත ව එවතු කිරීම සිදු
වරයි
ද්විමය සාඛ්යො, ික්කො ගැනීමක්
සහිත ව සහ රහිත ව අඩු කිරීම
සිදු වරයි
බිටු අනුසොපතත NOT, AND, OR,
XOR සිදු වරයි
මූකිව තොර්කිව ද්වොර නේ තවොට
ඒවොට අදොළ සාතක්ත අඳියි
මූකිව තොර්කිව ද්වොර සඳහො
සතයතො වගු (truth tables) අඳියි
තමම ද්වොරවක පරතිතෂ්ධ්ය
නිරුපණය වරන සාතක්ත හුනනො
ගනී
තදන කද පරවොශයනට අදොළ
සතයතො වගු නිර්මොණය
වරයි)සපපතම තදොන 03වට(
සොර්ව ද්වොරවක අවශයතොව
පැහැදිකි වරයි
සොර්ව ද්වොර භොවිතතයන් තැනූ
ඕනෑම නිර්ියතයක්වුව ද පැහැදිකි
වරයි
ෙූකය පරවොශ සුළු කිරීතේ
අවශයතොව පැහැදිකි වරයි
තදන කද සතයතො වගුවට අනුවලක
වන තොර්කිව පරවොශ, සේමත
තවොරතයන් නිරූපණය
වරයි)ගුණිතයන්තග් ඓවයය සහ

වොකච්තේ
ද
04

06

08

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය

වරයි.








4.3 තොර්කිව ද්වොර
භොවිතතයන්
සරක අාකිත
පපතපථ
නිර්මොණය
වරයි




(commutative law),
සාඝ්ටන නයොයය
(associative law),
විඝ්ටන නයොයය (distributive
law)
o
සර්වසොමය (identity ,
සමතිපතක්ත (redundancy)
o
ඩි තමෝගන්තග් නයොයය
සේමත තොර්කිව පරවොශ
o
ගුණිතයන්තග් ඓවයය (SOP)
සහ ඓවයයන්තග් ගුණිතය
(POS)
ගුණිතයන්තග් ඓවයතයන්
ඓවයයන්තග් ගුණිතයට හො
පරතිවර්තය තකස පපතවර්තනය
වරයි
තොර්කිව පරවොශ සුළු කිරීම
o
ෙූකය නයොයයන්
භොවිතතයන්
o
වොතනෝ සිතියම (Karnaugh
map) භොවිතතයන්
නිර්මොණ සඳහො සතයතො වගු සහ
තොර්කිව පරවොශන තයොදො ගැනීම
)තදොන 03ක් තතක්(
අාකිත පපතපථ නිර්මොණය

14

ිතගනුේ පක

වොකච්තේ
ද

ඓවයයන්තග් ගුණිතය(
 ගුණිතයන්තග් ඓවයය,
ඓවයයන්තග් ගුණිතය ෙවට හො
පරතිවර්ත තකස පපතවර්තනය
වරයි
 ෙූකය නයොයයන්, පැහැදිකි කිරීේ,
නීති/ නයොයයන්, ඩි තමෝගන් නයොයය
සහ වොතනෝ සිතියේ භොවිතතයන්
තොර්කිව පරවොශ සුළු වරයි

 එදිතනදො ජීවිතතය් දී තොර්කිව
පපතපථ තයොදොගත හැකි අවස්ථො
හුනනො ගනී
 හුනනො ගත් තයදුේ සඳහො සතයතො
වගු සහ තොර්කිව පරවොශ නිර්මොණය
වරයි
 අාකිත පපතපථ නිර්මොණය වරයි

06

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තොව 05
පපතගණව
ක්රියොවොපතත්වය
වළමනොවරණය
කිරීමට තමතහයුේ
පද්ධ්ති
(operating
systems) භොවිත
වරයි.

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය

ිතගනුේ පක

4.4 මධ්ය සැවසුේ
ඒවවතයහි
සහ තභවතිව
මතවතයහි
(physical
memory) ඇති
අනුක්රියව
පපතපථයන්හි
(sequential
circuits),
ඒවොෙද්ධ්
තොර්කිව
පපතපථ භොවිත
වරන තවොරය
ගතේෂණය
වරයි.
5.1 පපතගණව
තමතහයුේ
පද්ධ්තිය අර්ථ
දක්වො
පපතගණව
පද්ධ්තියක්
තුළ තමතහයුේ
පද්ධ්තිතය්
අවශයතොව
විමර්ශනය
වරයි.

 මධ්ය සැවසුේ ඒවවතය් තැනුේ
ඒවව
o
අර්ධ්ොවකවය (Half Adder)
o
පූර්ණොවකවය (Full Adder)
 අාකිත පපතපථ තුළ බිටු ගෙඩො
කිරීම
o
පරතිතපෝෂණ ලුපය )Feed
Back Loop (
o
පිළිතපොළ ( Flip-Flop )

 මධ්ය සැවසුේ ඒවවතය් පරධ්ොන
තැනුේ ඒවව හුනනො ගනී
 අර්ධ්ොවකව පපතපථ සඳහො සතයතො
වගු හො තොර්කිව පරවොශ නිර්මොණය
වරයි
 පූර්ණොවකව පපතපථ සඳහො සතයතො
වගු හො තොර්කිව පරවොශ නිර්මොණය
වරයි
 පිළිතපොළ ( Flip-Flop ) භොවිතය
තවටිතයන් විස්තර වරයි

 පපතගණව තමතහයුේ පද්ධ්තිය
හැඳින්වීම
 තමතහයුේ පද්ධ්තිතය් පපතණොමය
 පපතගණව තමතහයුේ පද්ධ්තියව
පරධ්ොන වොර්යය
o
අතුරු මුහුණත් (interfaces)
කෙොදීම.
o
ක්රියොයන වළමනොවරණය
(process management)
o
සේපත් වළමනොවරණය
o
තරක්ෂොව හො තරක්ෂණය
 තමතහයුේ පද්ධ්ති වර්ගීවරණය
o ඒව පපතශීකව - ඒව වොර්ය
15







පපතගණව තමතහයුේ පද්ධ්තියක්
යන්න අර්ථ දක්වයි
තමතහයුේ පද්ධ්තිතය් පපතණොමය
තවටිතයන් විස්තර වරයි
තමතහයුේ පද්ධ්තියව පරධ්ොන
ක්රියොවොපතත්ව සහ පපතශීකවතග්
වොර්යය තවතරහි තමතහයුේ
පද්ධ්තියක් කෙො තදන දොයවත්වය
හුනනො ගනී
(තගොනු ෙහලු, තගොනු සහ දත්ත)
තමතහයුේ පද්ධ්තිය මීින්
පපතගණවතය් සේපත්
වළමනොවරණය වරන තවොරය
විස්තර වරයි

වොකච්තේ
ද
06

04

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

5.2 තමතහයුේ
පද්ධ්තියක්
මීින්
පපතගණවයක්
තුළ ඇති
තගොනු ෙහලුේ
(directories/fo
lders) සහ
තගොනු )files)
වළමනොවරණ
ය වරන
තවොරය
ගතේෂණය
වරයි

අන්තර්ගතය








(single user - single task)
o ඒව පපතශීකව - ෙහු වොර්ය
(single user - multi task)
o ෙහු පපතශීකව - ෙහු වොර්ය
(multi user-multi task)
o Multi threading ෙහුඅනුක්රියොයනය
o තථය වොක (real time)
o වොක විභජන පද්ධ්ති (time
sharing)
තගොනු වර්ග
o තගොනු වර්ගවක අවශයතොව
)exe, .jpg .txt, etc.)
තගොනු නොමොවකි සහ තගොනු
සාවිධ්ොනය
o තගොනු ධ්ුරොවකිය (file
Hierachy)
o තගොනු පද්ධ්ති - FAT යනොදි
තගොනු තරක්ෂොව
o මුරපද (Password) හො පරතේශ
වීතේ වරපරසොද) Access
Privileges)
තගොනු තචයන වළමනොවරණය
o තචයන විභොජනය )storage
allocation(
 යොෙද විභොජනය
)Contiguous allocation(
16
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වොර්යය හො ඒවො භොවිත වරන
පපතශීකවයන් අනුව තමතහයුේ
පද්ධ්ති වර්ගීවරණය වරයි



තගොනුවක් සහ තගොනු ෙහලුවක්
නිර්වචනය වරයි
තැටි තවෘතිවරණතය් අවශයතොව
තවටිතයන් විස්තර වරයි
තගොනු වර්ගවක අවශයතොව
හදුනොගනී
තගොනුවව සහ තගොනු ෙහලුවව
සහකක්ෂණ කැයිස්තුගත වරයි.
තගොනු පද්ධ්තියව වූහය විස්තර
වරයි
තගොනු සහ තගොනු ෙහොලුේවක
සාවිධ්ොනය විදහො දක්වයි
තගොනුවක් සුරැකීම සඳහො භොවිත
වළ විධික්රම තවටිතයන් විස්තර
වරයි
තමතහයුේ පද්ධ්තිය මීින් තගොනු
තරක්ෂණය වළමනොවරණය
වරන්තන් තවතස් දැයි තවටිතයන්
විස්තර වරයි









වොකච්තේ
ද

06

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය






5.3 තමතහයුේ
පද්ධ්තිය,
පපතගණවය
තුළ ක්රියොයන
වළමනොවරණ
ය වරන
තවොරය
ගතේෂණය
තරයි










 සෙැදි විභොජනය )Linked
allocation(
අනුක්රියව විභොජනය ( Indexed
Allocation)
පරතිඛ්්ඩඩනය
(Defragmentation)
ද්විතයව තචයන නඩත්තුව
o තැටි හැඩසේ ගැන්වීම, (disk
formatting) අවශයතොව හො
නිමැවුම
ක්රියොයනතය් නිර්වචනය
අතුරුබිුනේ (interrupts) සහ
අතුරුබිුනේ හැසිරවිම.
ක්රියොයන වළමනොවරණය
ක්රියොයන තත්ත්ව (process
states)
ක්රියොයන සාක්රමණය (process
transition)
ක්රියොයන පොකන ඛ්්ඩඩය
)Process Control Block)
සන්දර්භ සුවිචනය )Context
switching(
ක්රියොයන නියමවරණ
)schedulers(
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ිතගනුේ පක














වොකච්තේ
ද

යොෙද විභොජනය ) Contiguous
allocation( , සෙැඳි විභොජනය
)Linked allocation( සහ අනුක්රියව
විභොජනය ( Index Allocation(
තවටිතයන් පැහැදිකි වරයි
පරතිඛ්්ඩඩනය (Defragmentation)
විස්තර වර එය සිදු වන්තන්
තවතස් දැයි පැහැදිකි වරයි

ක්රියොයන පැහැදිකි වරයි.
ක්රියොයනයක් නිර්මොණය වළ පසු
තමතහයුේ පද්ධ්තිතය් වොර්යයන්
කැයිස්තු ගත වරයි.
ක්රියොයන වර්ග කැයිස්තු ගත
වරයි.
ක්පතයොයන අවස්ථො )තත්ත්ව(
කැයිස්තු ගත වරයි
ක්රියොයන සමොප්තිය විස්තර වරයි.
ක්රියොයන හො ක්රමතක්ඛ්න අතර
තවනස දක්වයි.
ක්රියොයන සාක්රමණතය් සත්
අවස්ථො රුපසටහන් ඇසුපතන්
ක්රියොයන සාක්රමණය විස්තර
වරයි
ක්රියොයන නියමවරණය සහ
නියමවරණ පරතිපත්ති විස්තර
වරයි.
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5.4 තමතහයුේ
පද්ධ්තියක්
පපතගණවයව
සේපත්
වළමනොවරණ
ය වරන්තන්
තවතස් දැයි
ගතේෂණය
වරයි.





මතවය වළමනොවරණය
o මතව වළමනොවර ඒවවය
(MMU)
o තභවතිව මතවය
o අතථය මතවය (virtual
memory)
තදොන, පරතිදොන සපොාග
වළමනොවරණය
o සපොාග ධ්ොවව මෘදුවොාග
(device drivers software)
18







දිගුවොකින, තවටිවොකින සහ මධ්ය
වොකින නියමවරණ සසදයි.
ෙහු ක්රමතක්ඛ්න හො එහි අවශයතො
විස්තර වරයි.
වොක විභජන (time sharing)
පද්ධ්ති විස්තර වරයි.
ෙහු ක්රමතක්ඛ්නය පද්ධ්තිවකට
එදිපත ව වොක විභජන පද්ධ්ති
සසදයි.
සන්දර්භ ස්විචනය නිර්වචනය
වරයි
තපොතරොත්තු වොකය, වොර්ය පුරණ
වොකය, පරතිචොර වොකය සහ
සොධිත අගතය් වොකය තවටිතයන්
විස්තර වරයි.
ක්රියොයන පොකව ඛ්්ඩඩය)PCB)
තවටිතයන් විස්තර වර එහි අඩාගු
දෑ කැයිස්තු ගත වරයි
මතව වළමනොවරණය සහ මතව
වළමනොවරණ ඒවවවක (MMU)
අවශයතොව සාක්ෂිප්ත ව පැහැදිකි
වරයි.
අතථය මතවය තවටිතයන්
පැහැදිකි වරයි
පිටුවරණය සහ අනුරූපණය
තවටිතයන් විස්තර වරයි
තමතහයුේ පද්ධ්තිය මීින් තදොන
පරතිදොන සපොාග වළමනොවරණය
වරනු කෙන අන්දම තවටිතයන්

වොකච්තේ
ද
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o එතම )Spooling(






නිපණ
ු තොව 06
ලකදොයී අන්දියන්
තතොරතුරු තෙදො
ගැනීම සඳහො
දත්ත
සන්නත
ි ේදන හො
පපතගණව
ජොකවරණ
තොක්ෂණයන්
ගතේෂණය වරයි

6.1 සාඥො
(signals) සහ
ඒවොතය් ගුණ
ගතේෂණය
වරයි.

6.2 සාඥො
සේතපර්ෂණ
මොධ්ය
ගතේෂණය
වරයි.










සාඥො පරරූප
o අාකිත
o පරතිසම
ගුණ
o විස්තොරය )Amplitude(
o සාඛ්යොතය )Frequency(
o තරාග තයොමය )Wave
Length)
o වකොව ) Phase )
මොධ්යයව පරචොරණ තේගය
රැහැන් - නියමු මොධ්ය )Guided
media( (ඇඔපත යුගක (twisted
pair), සමක්ෂව තක්ෙකය (coaxial
cables), පරවොශ තන්තු (fibre
optics) යනොදිය}
නිදහස් අවවොශ - නියමු තනොවන
මොධ්ය )Unguided(
ගුණ
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විස්තර වරයි
සපොාග ධ්ොවව තවටිතයන් විස්තර
වරයි
සපොාග ධ්ොවවවක අවශයතොව
තවටිතයන් විස්තර වරයි
එතම )Spooling( තවටිතයන්
විස්තර වරයි
සපොාගයක් සේෙන්ධ් වරන විට
අදොළ ධ්ොවව මෘදුවොාගය
ස්ථොපනය වරයි
අාකිත හො පරතිසම සාඥො සහ
ඒවොතය් ගුණ පරොස්තොපතව ව
නිරූපණය වරයි.
සාඥො ගුණ අතර ඇති සෙැඳියොවට
අදොළ වු ගැටලු විසදයි

නියමු හො නියමු තනොවන වශතයන්
මොධ්ය වර්ගිවරණය වරයි
ගුප්තතොව / පමොව, වකොප පළක,
තඝ්ෝෂොව, වැහැපතම සහ විවෘතිය,
සාඥො සන්නිතේදනය තවතරහි
ෙකපොන්තන් තවතස් දැයි විස්තර
වරයි

වොකච්තේ
ද

03

03

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය
ගුප්තතොව / පමොව ) Latency(
වකොප පළක )Bandwidth)
තඝ්ෝෂොව )Noise(
ෙකහීන වීම / ෙකක්ෂයය /
වැහැරීම )Attenuation(
o විවෘතිය )Distortion(
සරක ස්ථකවය )simple
topology) : ඍජු කක්ෂය
සේෙන්ධ්තොව (point to point
connection)
දත්ත නිරූපණයට සාඥො මූකොාග
මත ඇති වරගත් එවීතොව
(නියමොවකිය, protocol)
o සරක මූකොාග තදවක්තවොක්ීයතො ම්ටටේ)විස්තොර(
තදවක්
o තවනත් භවයතො )තවටිතයන් (
 සාඛ්යොතය
 වකොව
o සාඥො මූකොාග තවනස් වීතේ
තේගය
o සමමුහූර්තවරණතය්
අවශයතොව
 වොක ගණනය )timing) /
ස්පන්දව (clocks)
 මැන්තචස්ටර් තතක්තනය
o තදෝෂ හැසිරවීම
 සදොහරණ : සමතොව

ිතගනුේ පක

වොකච්තේ
ද

o
o
o
o



6.3 සාඥො මූකොාග
භොවිතතයන්
අාකිත දත්ත
තතක්තනය
(encode)
වරන්තන්
තවතස් දැයි
විමර්ශනය
වරයි.
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විභව අන්තර තදවක් සහ
මැන්තචස්ටර් තතක්තනය
භොවිතතයන් අාකිත දත්ත
තතක්තනය පරොස්තොපතව ව
නිරුපණය වරයි
සාඥො මුකොාග තකස සාඛ්යොතතය්
හො වකොතේ තවනස් කිපතම භොවිත
කිරීතේ හැකියොව විස්තර වරයි.
සමමුහූර්තවරණතය් අවශයතොව
පැහැදිකි වර, සේතපර්ෂවය හො
ගරොහවය සමමුහූර්ත තනොවන
අවස්ථොවක පැන නීින ගැටලු
විස්තර වරයි.
මැන්තචස්ටර් තතක්තනය සහ සරක
තවෝක්ීයතො තදවව තතක්තනතය්
බිටු ශීඝ්රතොව සහ සාඥො මූකොාග
තවනස් වීතේ තේගතය් තරම යන
වරුණු අතර සේෙන්ධ්තොව සැසඳීම
හො විසැසඳීම වරයි.

04

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය
(parity)

6.4 දුරස්ථ සපොාග
තදවක්
සේෙන්ධ්
කිපතමට තපොදු
ස්වීච දුරවථන
ජොකතය්
(PSTN)
භොවිතය
ගතේෂණය
වරයි.



6.5 ජොකයවට, ෙහු
සපොාග
සේෙන්ධ්
කිපතතේ ගැටලු





තපොදු ස්වීච දුරවථන ජොකය
(PSTN)
o ස්ථොන තදවක් අතර පරතිසම
හඬක් තගනයො හැකි
පපතපථයක් කෙොතද්
මූර්ජනය (modulation),
විමූර්ජනය (demodulation) සහ
තමෝඩමය
o පරතිසම සාඥො මූකොාග
භොවිතතයන් දත්ත
තතක්තනය
o සපොාග තදවක් තමෝඩමය
මීින් එකිතනවට සේෙන්ධ්
කිරීම
සියක්කට සියක්ක ) all to all)
සේෙන්ධ් කිපතම පරොතයෝගිව
තනොවීම.
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ිතගනුේ පක

වොකච්තේ
ද



බිටු තදෝෂ අනොවරණය කිපතමට
සමතොව බිටුවට හැකි වන්තන්
තවතස් දැයි විස්තර වරයි.



තපොදු ස්වීච දුරවථන ජොකය (PSTN)
පරතිසම හඩක් තගන යන මීක්
තකස විස්තර වරයි.
තපොදු ස්වීච දුරවථන ජොක (PSTN)
මී දිතග් යැවිය හැකි පපතදි,
පරතිසම සාඥො, තමොඩමය මීින්
අනුවලකනය වරන්තන් තවතස්දැයි
විස්තර වරයි.
තපොදු ස්වීච දුරවථන ජොක (PSTN)
හරහො තමොඩමය භොවිත තවොට
සේෙන්ධ් වළ පපතගණව තදවක්
ක්රමොනුරූප ව විස්තර තවතරන රූප
සටහනක් අඳියි

03

සපොාග විශොක සාඛ්යොවක්
සියක්කට සියක්ක ස්ථකවය මීින්
සේෙන්ධ් කිපතතේ තනොහැකියොව

03







නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම
විසඳො ගන්තන්
තවතස් දැයි
විමර්ශනය
වරයි.

අන්තර්ගතය






6.6 මොධ්ය පරතේශ
පොකව (MAC)
නියමොවකිතය්
භුියවොව
ගතේෂණය
වරයි.









විසුනමක්: ෙස් ස්ථකවය
o සරක ෙව
o ගැටලු :ෙස් ස්ථකවයට
පරතේශ වීම පොකනය කිරීම
)මොධ්ය(.
තවනත් ස්ථකව
o තොරවො (star)
o මුුන (ring)
o ෙැඳි (mesh)
රැහැන් ඇදිම සරකවරණය
o හ
o සුවීච

ස්ථොනීය පරතද්ශ ජොක (LAN)
සපොාග හුනනො ගැනීම
o කිපි තයොමු (addresses)
o (MAC) කිපි තයොමු
රොමු (frames)
ක්රමොනුවුක ව මොධ්ය පරතේශය
o ALOHA වැනි ිතො සරක
නියමොවකි
o ALOHA සිට තර්තන්ට තතක්
වැඩි දියුණු වීේ
පණිවිඩ විවොශනය
(broadcasting) සහ එවකින්
එවවට යැවිම (unicasting)
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ිතගනුේ පක











වොකච්තේ
ද

තදර්ශනය වරයි.
ෙස් ස්ථකවතය් සරක ෙව
තදර්ශනය වරයි.
විවිධ් ස්ථකවවක රුප සටහන්
අඳියි
ජොකයව රැහැන් ඇඳීම සරක
කිපතම සඳහො හ හො සුවීච
භොවිතය විස්තර වර ඒවොතය්
ක්රියොවොපතත්වයන් සාසන්දනය හො
විසාසන්දනය වරයි

යවන්නො (sender) සහ කෙන්නො
(ගරොහවයො, receiver) හුනනො ගැනීමට
හැකි වන පපතදි සපොාග අනනය
තකස නේ )කිපි තයොමු( කිරීතේ
අවශයතොව විස්තර වරයි
සේතපර්ෂණ ඒවවය තකස රොමුවක
භලියවොව විස්තර වරයි
ෙස් ස්ථකවයට අනුවුක ව එහි
මොධ්යට ක්රමවත් ව පරතේශවීම
සහතිව කිපතමට නියමොවකියව
අවශයතොව පැහැදිකි වරයි.
MAC නියොමොවකිතය් ALOHA සිට
තර්තන්ට තතක් පපතණොමය
තවටිතයන් විස්තර වරයි

04

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම
6.7 අන්තර් ජොකය
නිර්මොණය වන
තකස ෙහුවිධ්
ජොක අන්තර්
සේෙන්ධ්
වරන්තන්
තවතස්දැයි
ගතේෂණය
වරයි,

අන්තර්ගතය







තදොරටු මී )gateway(- ජොක
තදවක් තහෝ වැඩි ගණනක් තහෝ
සේෙන්ධ් වළ හැකි සපොාගය
MAC කිපිතයොමුවට හො ස්ථොනීය
ජොක තොක්ෂණයට ස්වොයත්ත ව
තගෝකය අනනය ඒවොවොරී තයොමු
කිරීමව අවශයතොව
o IPv4 තයොමු කිපතේ
o ජොක සඳහො IP තයොමු පැවපතම
 සපජොකනය ) subnetting)
 සපජොක තවරණ (subnet
masks)
 CIDR අාවනය
 තපවද්ගකිව IP තයොමු
 ගතිව ධ්ොරව පොකන
නියමොවකිය )DHCP(
o IP v4 තයොමු හිීය සඳහො
විසුනම තකස IP v6 තයොමු
) දළ විශ්තක්ෂණයක් (
ගමනොන්තය වරො යො හැකි මී
තසොයො ගැනීම
o මා හැසිරවිම (routing) සහ
මා හසුරුව (router)
o තපොදි හුවමොරුව )Packet
switching(
තෙදො හැපතතේ තහොඳ ම
සත්සොහය

23

ිතගනුේ පක










ස්ථොනීය ජොක තදවක් අන්තර්
සේෙන්ධ් කිපතතේ දී තදොරටු මතීහි
භුියවොව විස්තර වරයි.
සමරූපි MAC නියමොවකිතයන්
ස්වොයත්ත තයෝජනො ක්රමයව
අවශයතොව පැහැදිකි වර IP තයොමු
එම භුියවොව වරන තවොරය
පැහැදිකි වරයි.
සපජොක තවරණතය් භුියවොව
විස්තර වරයි.
තදන කද IP තයොමු ව්ටටකයවට
සහ ජොකවක පරමොණයට අනුව
සපජොක තවරණ සහ IP තයොමු
පරොස ගණනය වරයි.
ගතිව ව IP තයොමු පැවපතමට DHCP
භොවිත වරන්තන් තවතස් දැයි
විස්තර වරයි.
තපර්ෂවයොතග් සිට ගරොහවයො තතක්
සුදුසු මීක් තසොයො ගැනීතේ
මාහසුරුතේ භුියවොව විස්තර වරයි.
තපොදි හුවමොරුව )Packet
switching( සහ IP ජොකවක තෙදො
හැපතතේ තහොඳ ම සත්සොහය
පැහැදිකි වරයි.

වොකච්තේ
ද
05

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම
6.8 අන්තර්ජොකතය්
ඇති පරවොහණ
නියමොවකන්හි
)transport
protocols)
භුියවොව
ගතේෂණය
වරයි.

6.9 අන්තර් ජොකතය්
ඇති තයදුේ
කිපයක්
ගතේෂණය
වරයි.

අන්තර්ගතය




තයදුේ ක්රියොවකියව සිට තවත්
තයදුේ ක්රියොවකියවට දත්ත තෙදො
හැරීම
o IP තයොමුවකින් හුනනොගත්
සත්වොරව (host) ෙහු තයදුේ
ෙහු පථවරණය )Multiplexing( එව ම IP තයොමුවව ඇති ෙහු
අන්ත කක්ෂයය
o තවතවනි )ports) සහ
තවතවනි අාව
o UDP
 ගුණ
 තයදුේ
o TCP
 ගුණ
 තයදුේ

වසේ නොම පද්ධ්තිය (DNS)
o IP තයොමු මතව තෙො
ගැනීතේ දුෂ්වරතොව.
o මොනව ියතරශික නොම
o ධ්ුරොවකි නොම අවවොශ
o සැම වසමවට ම තම
යටතත් ඇති නොම
වළමනොවරණය කිරීතේ
වගකීම ඇතිෙව
o ිහළ ම්ටටතේ වසේ
 අධිපො තැන්මොරු නියමොවකිය
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එක් ක්රියොවකියව සිට තවත්
ක්රියොවකියවට සන්නිතේදනය
තදර්ශනය කිරීම මීින්, එක් IP
තයොමුවව සිට තවනත් IP
තයොමුවවට පණිවිඩයක් යැවීම
පරමොණවත් තනොවන ෙව විස්තර
වරයි.
පණිවිඩ ෙහුපථවරණතයහි
අවශයතොව සහ තවතවනි අාව
අන්ත කක්ෂ හුනනො ගන්තන් තවතස්
දැයි විස්තර වරයි.
UDPහි ක්රියොවොපතත්වය විස්තර වර
එය භොවිත වරන තයදුේ, කැයිස්තු
ගත වරයි.
TCPහි ක්රියොවොපතත්වය විස්තර වර
එය භොවිත වරන තයදුේ, කැයිස්තු
ගත වරයි.
IP තයොමු තවනුවට මොනව ියතරශික
නොමවක අවශයතොව විස්තර වරයි.
නොම, IP තයොමු තකස පපතවර්තනය
කිපතතේ දී වසේ නොම පද්ධ්තිතයහි
භුියවොව පැහැදිකි වරයි.
වසේ නොම පද්ධ්තිතයහි ධ්ුරොවකි
හො විස්තෘත තවෘති, රූපසටහන්
අනුසොරතයන් විස්තර වරයි.
සරක GET අයදුම සහ එහි

වොකච්තේ
ද
03

04

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය
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)HTTP(
 තස්වොතයෝජව-තස්වොදොයව
තවෘතිය (client-server model)
6.10 ජොක
නිර්ියතය
(network
architecture)
විස්තර කිපතම
සඳහො තයොමු
තවෘතිවක
(reference
models)
භුියවොව
විමර්ශනය
වරයි.



6.11
අන්තර්ජොකයට
සේෙන්ධ් වර
ඇති
සපොාගවක
තරක්ෂණය
සහ
සන්නිතේදනතය්
ඇති තරක්ෂව





TCP/IP තවෘතිය
o තයදුේ
o පරවොහණ
o අන්තර්ජොකය
o සත්වොරවතය් සිට ජොකයට
 OSI තවෘතිය
o තයදුේ )application)
o ිදිපතපත් කිපතේ
(presentation)
o සැසි (session)
o පරවොහණ (transport)
o ජොක (network)
o දත්ත සෙැඳි (datalink)
o තභවතිව (physical)

ගුප්ත තක්තනතය් (encryption)
සහ අාකිත අත්සතනහි මූකිව
අදහස
o තපොදු යතුර )public key)
o තපවද්ගකිව යතුර (private
key)
o අත්සන් කිපතම (signing)
25










HTTPහිදී පරතිචොරය විස්තර වරයි.
DNS සහ HTTP භොවිත වර
තස්වොතයෝජව-තස්වොදොයව
තවෘතිය විස්තර වරයි.
TCP/IP සහ OSI තවෘති ස්තරවක
(layers) ක්රියොවන් විස්තර වරයි.
විවිධ් ස්තරවක දත්ත ඒවව
විස්තර වරයි. )තපොදි, රොමු සහ
බිටු (
TCP/IP සහ OSI තවෘති
භොවිතතයන් ජොකයව දත්ත
ගකොයොම විස්තර වරයි.

රහසය භොවතය් සහ පණිවිඩවක
සතයොපනතය් අවශයතොව හුනනොතගන
තමම ක්රියොවන් අන්තර්ජොකතයන්
තනොසැපතයන ෙව සටහන් වරයි.
පණිවිඩ අත්සන් කිපතමට සහ ගුප්ත
තක්තනය කිපතමට තපොදු සහ
තපවද්ගකිව යතුරුවක භොවිතය
තවටිතයන් විස්තර වරයි.

වොකච්තේ
ද

03

04

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය


තවොර
විමර්ශනය
වරයි.



6.12 අන්තර්ජොක
තස්වය
සපයන්නන්
)ISPs( තග්
භලියවොව සහ
ගෘහස්ථ ජොක
අන්තර්
ජොකයට
සේෙන්ධ් කිපතම
සඳහො භොවිත
වරන තොක්ෂණ
ගතේෂණය
වරයි.
නිපණ
ු තොව 7.
7.1 පද්ධ්තියව
පද්ධ්ති සාවක්පය
ගතිකක්ෂණ
ගතේෂණය
ගතේෂණය වර,
වරයි
තතොරතුරු
පද්ධ්තියක්










තර්ජන
o දවරස
o තරෝජන්
o අනිෂ්ට මොදුවොාග
)malware)
o තතු ෙෑම)phishing)
තරක්ෂණය
o ගිනි පවුර (firewall)
o පරතිදවරස් මෘදුවොාග
o අධ්යොපනය/දැනුේවත්ෙව/
තහොඳ පුරුදු
අන්තර්ජොක තස්වය සපයන්තනෝ
)ISP(
ISP ට සේෙන්ධ් විම
o තමොඩමය
o DSL/ADSL
තපවද්ගකිව IP තයොමු භොවිත
වරන ගෘහස්ථ ස්ථොනීය ජොක
ජොක කිපිතයොමු
පපතවර්තනය(NAT) / නියුතු
තස්වොදොයව )Proxies)

පද්ධ්ති සාවක්පය
පද්ධ්ති වර්ගීවරණය
o විවෘත සහ සාවෘත පද්ධ්ති
o ස්වොභොවිව)natural) හො
වෘතරම
ි (ියනිසො විසින්
26

ිතගනුේ පක


ජොකගත පද්ධ්ති විසින් මුහුණ තදනු
කෙන විවිධ් තර්ජන සහ ඒවොට
එතරහි ව තයොදන තරක්ෂණය විස්තර
වරයි.




ISPතග් භුියවොව විස්තර වරයි.
ගෘහස්ථ පපතගණවයක් ISP ජොකයවට
සේෙන්ධ් කිපතතේ දී ගෘහස්ථ දුරවතන
සහ තමොඩම භොවිතය විස්තර වරයි.
DSL/ADSL සේෙන්ධ්තොවක වොසි
පැහැදිකි වරයි.
ජොක තයොමු පපතවර්තනතයහි)NAT( සහ
තපවද්ගකිව IPතයොමු භොවිත වරන
ස්ථොනීය ජොකයව ඇති
තස්වොදොයවයව භුියවොව
පැහැදිකිවරයි.








පද්ධ්ති නිර්වචනය සිහිපත් වරයි
පද්ධ්තියව කක්ෂණ කැයිස්තු ගත
වර විස්තර වරයි
පද්ධ්ති වර්ගීවරණය තවොට
සදොහරණ සහිත ව විස්තර වරයි

වොකච්තේ
ද

04

04

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය

සාවර්ධ්නය
කිරීමට පද්ධ්ති
විශ්තක්ෂණ හො
නිර්මොණ
ක්රමතේදය භොවිත
වරයි

o

7.2 ියනිසො විසින්
නිර්මොණය
වරන කද
විවිධ් වර්ගතය්
පද්ධ්ති,
ඒවොතය් අරමුණු
හො ක්රියො
වොරීත්වය
අනුව
සාසන්දනය
තවොට, තවනස
හුනනො ගනී
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වොකච්තේ
ද

නිර්මොණය වරන කද , man
made)පද්ධ්ති
සජීව (living) හො තභවතිව
(physical) පද්ධ්ති

තතොරතුරු පද්ධ්ති
o වොර්යොකයීය ස්වයාවරණ
පද්ධ්ති (OAS)
o ගනුතදනු සැවසුේ පද්ධ්ති
(TPS)
o වළමනොවරණ තතොරතුරු
පද්ධ්ති (MIS)
o තරණ සහොය පද්ධ්ති (DSS)
o විධ්ොයව සහොය පද්ධ්ති
(ESS)
o භලතගෝකය තතොරතුරු පද්ධ්ති
(GIS)
o දැනුේ වළමනොවරණ පද්ධ්ති
(KMS)
o අන්තර්ගත වළමනොවරණ
පද්ධ්ති (CMS)
o වයවසොය සේපත් සැකසුේ
පද්ධ්ති (ERPS)
o සුහුරු පද්ධ්ති )Smart
Systems(

27





ියනිසො විසින් නිර්මොණය වරන
කද විවිධ් වර්ගතය් පද්ධ්ති,
ඒවොතය් අරමුණු සහ
ක්රියොවොරීත්වය අනුව සසඳො ෙකයි
ියනිසො විසින් නිර්මොණය වරන
කද විවිධ් වර්ගතය් පද්ධ්ති,
ඒවොතය් අරමුණු සහ
ක්රියොවොපතත්වය අනුව තවන් තවොට
හුනනො ගනී

04

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම
7.3 විවිධ්
තතොරතුරු
පද්ධ්ති
සාවර්ධ්න
තවෘති හො
ක්රමතේද
ගතේෂණය
වරයි

7.4

වූහගත
පද්ධ්ති
විශ්තක්ෂණ සහ
නිර්මොණ
ක්රමතේදය
පරීක්ෂො වරයි

අන්තර්ගතය


පද්ධ්ති සාවර්ධ්න ජීවන චක්ර
(SDLC) තවෘති
o දියඇකි (waterfall)
o සර්පික (spiral)
o සුචකය (agile)
o මූකොවෘතිවරණය
(prototyping)
 ශීඝ්ර තයදවුේ සාවර්ධ්නය
(RAD)



පද්ධ්ති සාවර්ධ්න ක්රමතේද
o වූහගත (structured)
o වස්තු නැඹුරු (object
oriented)



වූහගත පද්ධ්ති විශ්තක්ෂණ සහ
නිර්මොණ ක්රමතේදය හැඳින්වීම
පද්ධ්ති සාවර්ධ්න ජීවන චක්රතය්
අවධි
o වූහගත පද්ධ්ති විශ්තක්ෂණ
සහ නිර්මොණ ක්රමතේදය
මීින් තවරණය තවතරන
පද්ධ්ති සාවර්ධ්න ජීවන
චක්රතය් අවධි
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පද්ධ්ති සාවර්ධ්න තවෘති
කැයිස්තු ගත වර සාක්ෂිප්ත ව
විස්තර වරයි
එක් එක් තවෘතිවක
සපතයෝගිතොව විමර්ශනය වරයි.
දියඇකි තවෘතිතය් සාවර්ධ්න
අවධි කැයිස්තු ගත වර එක් එක්
අවධිය විස්තර වරයි
සර්පික තවෘතිතය් සාවර්ධ්න
අවධි කැයිස්තු ගත වර එක් එක්
අවධිය විස්තර වරයි



පද්ධ්ති සාවර්ධ්න ක්රමතේදයන්
කැයිස්තු ගත වර සාක්ෂිප්ත ව
විස්තර වරයි



වූහගත පද්ධ්ති විශ්තක්ෂණ සහ
නිර්මොණ ක්රමතේදය නිර්වචනය
වරයි
වූහගත පද්ධ්ති විශ්තක්ෂණ සහ
නිර්මොණ ක්රමතේදය මීින්
තවරණය තවතරන පද්ධ්ති
සාවර්ධ්න ජීවන චක්රතය් අවධි
කැයිස්තු ගත වර සාක්ෂිප්ත ව
විස්තර වරයි



වොකච්තේ
ද
08

02

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම
7.5 නව තතොරතුරු
පද්ධ්තියව
අවශයතොව ය
සහ එහි
ශවයතොව ය
විමර්ශනය
වරයි

අන්තර්ගතය




7.6 පවත්නො
පද්ධ්තිය
විශ්තක්ෂණය
කිරීම සඳහො
තවනස් විධික්රම
භොවිත වරයි





මූකිව විමර්ශනය
o පවතින පද්ධ්තිතය් ඇති
ගැටලු හුනනො ගැනීම
o විවක්ප විසුනේ තයෝජනො
කිරීම
o තතොරතුරු පද්ධ්තිවක
අවශයතොවකට පරමුඛ්ත්වය
දීම
ශවයතො අධ්යයනය )feasibility
study)
o තොක්ෂණිව (technical)
o තර්ථිව (economical)
o තමතහයුේ (operational)
o තයතනිව (institutional)
අවශයතො විශ්තක්ෂණය
o වොර්යෙද්ධ් අවශයතො
(functional requirements)
o වොර්යෙද්ධ් තනොවන
අවශයතො (non-functional
requirements)
විශ්තක්ෂව තමවකේ
o වයොපොර ක්රියොවොරවේ
තවෘතිවරණය
 වයොපොර ක්රියොවොරවේ
තවෘතිය (business
activity model)
o දත්ත ගැකේ තවෘතිවරණය
(DFM)
 දත්ත ගැකේ සටහන්(Data
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ිතගනුේ පක














පද්ධ්තිය පිළිෙඳ මූකිව අධ්යයන
අවධිතය් වොර්යයන් විස්තර වරයි
තයතනයව ඇති තතොරතුරු
පිළිෙඳ ගැටලු හුනනො ගනී
විසඳිය යුතු ගැටලුවක පරමුඛ්තො
හුනනො ගනී
ශවයතො අධ්යයනතය් අවශයතොව
විස්තර වරයි.
ශවයතො පරවොර කැයිස්තු ගත වර
තවටිතයන් විස්තර වරයි.

අවශයතො විශ්තක්ෂණතය් අවශයතොව
විස්තර වරයි
තදන කද පද්ධ්තියව අවශයතො
වර්ග සදොහරණ සහිත ව විස්තර
වරයි
IEEE සේමතතය් අවශයතො අර්ථ
දක්වයි
විශ්තක්ෂව තමවකේ කැයිස්තු ගත
වර ඒවොතය් වොර්යයන් විස්තර
වරයි
දී ඇති පද්ධ්තිය සඳහො වොර්ය
රූ සටහන්, තක්ඛ්න ගැකේ සටහන්,
දත්ත ගැකේ සටහන් සහ තොර්කිව
දත්ත වූහ අඳියි
මුකිව ක්රියොවකි විස්තරය කියො

වොකච්තේ
ද
04
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නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

7.7 තයෝජිත
පද්ධ්තිය
සැකසුේ වරයි

අන්තර්ගතය




Flow Diagrams)
 මූකිව ක්රියොවකි සහ මූකිව
ක්රියොවකි විස්තරය
 තක්ඛ්න ගැකේ
සටහන්(Document Flow
Diagrams)
o තොර්කිව දත්ත
තවෘතිවරණය (LDM)
 තොර්කිව දත්ත වූහය
(LDS)
වයොපොර පද්ධ්ති විවක්ප (BSO)
තොර්කිව සැකසුේ තමවකේ
(Logical Design Tools)
o තොර්කිව දත්ත ගැකේ
තදර්ශවරණය
 තයෝජිත පද්ධ්තිය සඳහො
තොර්කිව දත්ත ගැකේ
සටහන්
 මූකිව ක්රියොවකි සහ මූකිව
ක්රියොවකි විස්තරය (EPD)
 අතුරු මුහුණත නිර්මොණය
o තොර්කිව දත්ත
තදර්ශවරණය
 තයෝජිත පද්ධ්තිය සඳහො
තොර්කිව දත්ත වූහය
(Logical Data Structure)
o දත්ත සමුදොතය් (database)
තභවතිව නිර්මොණය
 වගුතේ (table) සහ
30

ිතගනුේ පක












වොකච්තේ
ද

දක්වයි.
වයොපොර පද්ධ්ති විවක්පවක
අවශයතොව විස්තර වරයි.
වයොපොර පද්ධ්ති විවක්ප අවස්ථො
තයෝජනො වරයි
වඩොත් සුදුසු වයොපොර පද්ධ්ති
විවක්පය තතෝරො ගනී.

තොර්කිව නිර්මොණය පැහැදිකි වරයි
තොර්කිව නිර්මොණ අදියරට
සේෙන්ධ් වන ක්රියොවොරවේ
පැහැදිකි වරයි
තයෝජිත පද්ධ්තිතය් තොර්කිව
සැකසුම, මූකිව ක්රියොවකන්හි සිට
තරේභ වර සන්දර්භ රූ සටහන
(context diagram) තතක් නැවත
තගොඩ නීයි.
මූකිව ක්රියොවකි විස්තරය වයොජ
තක්තවකින් (pseudo code) කියයි
වගු සහ සපකැකියොන පිපතවිතර
පහදයි
දත්ත ශ දතවෝෂතය් වැදගත්වම
තවටිතයන් විස්තර වරයි

12

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

අන්තර්ගතය

ිතගනුේ පක

වොකච්තේ
ද

සපකැකියොතනහි (record)
පිපතවිතර
 දත්ත ශ ද තවෝෂ (data
dictionary)
 දත්ත පොදවය නිර්මොණය

7.8 තයෝජිත
පද්ධ්තිය
සාවර්ධ්නය
වර පරීක්ෂො
වරයි





7.9 සාවර්ධ්නය
වරන කද
පද්ධ්තිය
ක්රියොවට නාවයි



ක්රමතක්ඛ් සාවර්ධ්නය
දත්තසමුදොය සාවර්ධ්නය
පරීක්ෂො කිරීම
o පරීක්ෂො සිද්ධි)තවොර(
o ශ්තේත මාජුසො පරීක්ෂොව
(white box testing)
o වොක මාජූසො
පරීක්ෂොව(black box
testing)
o ඒවව පරීක්ෂණය
o ඒවොෙද්ධ් පරීක්ෂණය
o පද්ධ්ති පරීක්ෂණය
o පිළිගැනීතේ පරීක්ෂණය
ක්රියොවට නැාවීතේ විධික්රම
o සමොන්තර (parallel)
o සෘජු (direct)
o නියොමව (pilot)
o අවධි (phase)
o දෘඪොාග සහ මෘදුවොාග
ස්ථොපනය,
o දත්ත පර්යටනය (data
31







අලුතින් සැකසුේ වරන කද
පද්ධ්තිය පරීක්ෂො කිරීතේ තවොර
කැයිස්තු ගත වර පැහැදිකි වරයි
අලුතින් සැකසුේ වරන කද
පද්ධ්තිය පරීක්ෂො කිරීතේ තවොර
විස්තර වරයි

06

සාවර්ධිත පද්ධ්තිය ක්රියොත්මව
කිරීතේ ක්රමතේද පැහැදිකි වරයි
පද්ධ්තියක් ක්රියොත්මව කිරීතමන්
පසු, ඒ හො ෙැඳි ක්රියොවොරවේ
පැහැදිකි වරයි

04

නිපණ
ු තොව

නිපණ
ු තො ම්ටටම

7.10 තපර නිිය (off
the shelf)
පැතක්ජ
පද්ධ්ති සමී,
නව පද්ධ්තිය
ක්රියොත්මව
කිරීම

අන්තර්ගතය








migration) සහ පපතශීකව
පුහුණුව
o සමොතකෝචනය, අනුගරහය හො
නඩත්තුව
තපර නිිය පැතක්ජ භොවිතතය් වොසි
සහ අවොසි
පැතක්ජතය් හැකියොවන් සහ
වොර්ය පරවොහය තදිය හුනනො
ගැනීම
වයොපොර ක්රියොවකිතය් පරතරය
විශ්තක්ෂණය (Business Process
Gap Analysis)
වයොපොර ක්රියොවකිතය් අනුරූපණය
(Business Process Mapping)
වයොපොර ක්රියොවකිතය් පරති
ිාජිතන්රුවරණය(Business
Process Re- Engineering)

ිතගනුේ පක
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තතයෝජන, තමතහයුේ සහ නඩත්තු
පිපතවැයට අනුව තපරනිිය
පැතක්ජයව ඇති පිපතවැය සහ
පරතිකොභ විස්තර වරයි
සේමත වයොපොර තයදුේවකට
සේෙන්ධ් ව තපරනිිය පැතක්ජවක
හැකියොවන් සහ කක්ෂණ විස්තර
වරයි.
දැනට ඇති වයොපොර ක්රියොවකිය
සහ තපරනිිය පැතක්ජතය් කක්ෂණ
අතර තවනස්වේ හුනනොතගන
විස්තර වරයි.
වයොපොර ක්රියොවකිතය් ක්රියොවොරවේ
තපරනිිය පැතක්ජ විසුනේවක
වොර්ය පරවොහය මතට අනුරූපණය
වරයි
දැනට පවතින වයොපොර
ක්රියොවකියට අවශය වරන
තවනස්වේ හුනනො ගනී
තපරනිිය පැතක්ජ විසුනේවක සිදු
කිරීමට අවශය තයෝගයවරණ
හුනනො ගනියි

වොකච්තේ
ද
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නිපණ
ු තොව 01

:තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණතය් මූකිව සාවක්ප, වර්තමොන
දැනුේ පොදව සමොජතයහි දී තයොදො ගන්නො තවොරය, එහි භලියවොව හො
සචිත සපතයෝගීතොව සමී ගතේෂණය වරයි

නිපණ
ු තො ම්ටටම1.1

:දත්තවක සහ තතොරතුරුවක මූකිව තැනුේ ඒවව හො ඒවොතය් ගති
කක්ෂණ පිළිෙඳ ව විමර්ශනය වරයි

වොකය

:වොකච්තේද 06

ිතගනුේ පක
:
 දත්ත නිර්වචනය වර, දත්ත ජීවන චක්රය සාක්ෂිප්ත ව දක්වයි
 දත්ත සහ තතොරතුරු නිර්වචනය කිරීමට ක්රියොවකියක් අවශය ෙව පිළිගනියි
 දත්ත, ක්රියොවකිය(Process) හො තතොරතුරු අතර පරෙක අන්තර් සේෙන්ධ්තොවක් ඇති ෙව
පිළිගනියි
 දත්ත, ක්රියොවකිය හො තතොරතුරු විස්තර වරයි
 විවිධ් තවොරතය් දත්ත සහ ඒවොතය් ගති කක්ෂණ කැයිස්තු ගත වරයි
 ගුණොත්මව දත්තවක ගති කක්ෂණ විස්තර වරයි
 තතොරතුරුවකින් දත්ත තවන් තවොට හුනනො ගනී
 තතොරතුරුවක වටිනොවම විදහො දක්වයි
 පරතයෝජනවත් තතොරතුරුවක ගති කක්ෂණ විස්තර වරයි
 මහො දත්ත)Big Data), ඒවොතය් අවශයතො සහ විශ්තක්ෂණය පිළිගනියි
අන්තර්ගතය
:
 දත්ත ජීවන චක්රය (Life Cycle of Data)
o දත්ත නිර්මොණය
o වළමනොවරණය
o අභොවිත දත්ත ිවත් කිරීම
 දත්තවකට එතරහි ව තතොරතුරු )Data vs. Information)
 තතොරතුරු පිළිෙඳ අර්ථ නිරූපණය
 වටිනො තතොරතුරුවක ගතිකක්ෂණ (Characteristics):
වොකන ෙව, නිරවදයතොව, අන්තර්ගතය මීින් ිදිපතපත් කිරීම, වැඩි දියුණු වරන කද
අවතෙෝධ්ය හො ඌන අවිනිශ්චිතතොව
 විශොක ධ්ොපතතොවන්තගන් හො තවනත් සාකීර්ණතොවකින් යුක්ත දත්ත හැසිරවීතේ අවශයතොව
- හැඳින්වීම
වදන්






සහ සාවක්ප:
දත්ත සහ තතොරතුරු නිර්වචනය
දත්ත ,සැවසුේ , තතොරතුරු අතර සේෙන්ධ්තොවය
දත්තවක සහ ගුණොත්මව තතොරතුරුවක ගති කත්ෂණ
තතොරතුරව වටිනොවම
මහො දත්ත, ඒවොතය් අවශයතොව විශ්තක්ෂණය

පොඩේ සැකසුේ සඳහො සපතදස්:
 දත්ත සැවසුේ පද්ධ්තියක් භොවිතතයන් දත්ත සහ තතොරතුරු නිදර්ශනය වරයි.
 දත්ත ජීවන චක්රයට පඩනයක් තනොවන පපතදි, සිසුන් ඇතුළත් කිරීතේ දී දත්ත එක් රැස්
වරන්තන්, තෙො ගන්තන් සහ අනවශය විට ිවත් වරන්තන් තවතස් දැයි සොවච්ාො වරන්න.
 වටිනො තතොරතුරුවක ගුණොත්මව භොවය සොවච්ාො වර ඒවො සදහො සදොහරණ තදන්න.
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සාවිධ්ොනයක් තුළ දත්ත විශොක පරමොණයක් හසුරුවන්තන් තවතස්ද යන්න සහ දත්ත
විශ්තක්ෂණතය් දී පැන නීින ෙොධ්ව ජය ගැනීම සඳහො තොක්ෂණතය් අවශයතොව
සොවච්ාො වරන්න.

ඇගයීේ හො තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස්:
 තදන කද දත්ත සැවසුේ පද්ධ්තිවක දත්ත සහ තතොරතුරු විශ්තක්ෂණය කිරීමට
පැවරුමක් තදන්න.
 අන්තර්ජොකතයන් මහො දත්ත හසුරුවන සාවිධ්ොන සඳහො සදොහරණ තසොයො ගැනීම
සදහො ශිෂයයන්ට සපතදස් තදන්න.
ගුණොත්මව තයදවුේ:
අන්තර්ජොක පහසුවේ, දත්ත සහ තතොරතුරු පිළිෙඳ ිදිපතපත් කිරීේ
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කියවීේ ද්රවය
තතොරතුරු තයදුම භොවිත වරන්තන්, අර්ථවත් තතොරතුරු සවස් කිරීමට හො නිර්මොණය
කිරීමට පද්ධ්තියවට තදොනය වරන මූකිව සොධ්ව සඳහො යි. සාඛ්යො, වචන, ශ ද සහ රූප යන
සොධ්වවකින් දත්ත සමන්විත වන අතර,අවශය තරණය ගැනීම සදහො සාවිධ්ොනොත්මව ව සවස්
වර තනොමැත. දත්ත ජීවන චක්රය, දත්ත නිර්මොණය කිරීම, දත්ත වළමනොවරණය සහ යක් පැන
ගිය දත්ත ිවත් කිරීම තදිතයන් සමන්විත තේ. අර්ථවත් තතොරතුරු නිර්මොණය කිරීම සඳහො,
පද්ධ්තියට දත්ත ඇතුළත් වර, තතොරතුරු නිර්මොණය වළ යුතුය.
දත්ත වළමනොවරණතය් දී, දත්ත තරක්ෂිත ව තෙොගැනීම සහ ඒවො අවශය
අවස්ථොවක දී පහසුතවන් පරතේශ වර ගැනීම සිදු වරයි. දත්ත තව දුරටත් අනවශය ෙව හැගුණු
අවස්ථොවන්හි දී, පද්ධ්තිතයන් එම දත්ත ිවත් වළ යුතු ය. අර්ථවත් තතොරතුරු නිර්මොණය කිරීම
සඳහො දත්ත තදොනයන් තකස, පද්ධ්තියට ඇතුළු කිරීම තදොනය කිරීම තකසද අර්ථොන්විත ව
සාවිධ්ොනය වරන දත්ත තතොරතුරු තකස ද තතොරතුරු නිර්මොණය දත්ත සැවසීම තකස ද අර්ථ
දැක්විය හැකි ය.
සැවසීතේ වොර්යය සඳහො පහත සඳහන් සපතදස් අනුගමනය වළ යුතු ය.
කෙොදුන් සපතදස් අනුව, දත්ත සැවසීතමන් අනතුරු ව තතොරතුරු පරතිදොනය තකස
කැත . තතොරතුරක් ක්රියොවකියව පරතිදොනයක් වුව ද,එම තතොරතුර තවනත් ක්රියොවකියක් සඳහො
දත්තයක් විය හැකි ය. එෙැවින්, යේ ක්රියොවකියව තදොන හො පරතිදොන විමසො ෙැකතමන් දත්ත
සහ තතොරතුරු පැහැදිකි ව හුනනොගත හැකි ය.
දත්තවකට එදිපත ව තතොරතුරු
තනි තනි ව පවතින දත්ත යේ අයුරකින් පමණක් පරතයෝජනවත් වන අතර තතොරතුරු
කෙො ගැනීම සඳහො දත්ත සැවසීමට අවශය තේ. දත්ත, පරමොණොත්මව හො ගුණොත්මව තකස වර්ග
තදවවට තෙදිය හැකි ය. පරමොණොත්මව දත්ත සාඛ්යොත්මව ව නිරූපණය වළ හැකි අතර ඒ මත
ගණිත වර්ම සිදු වළ හැකි ය. ගුණොත්මව දත්ත මැනිය හැකි තනොතේ, එතහත් ඒවොතය් ගුණ
හුනනො ගත හැකි ය.
සදො-

ගුණොත්මව දත්ත - සාවිධ්ොනයව යහගුණය
පරමොණොත්මව දත්ත - තතොරතුරු තොක්ෂණ විෂයය සඳහො කෙොගත් කවුණු

ගුණොත්මව තතොරතුරව තිබිය යුතු කක්ෂණ
 අදොළතොව,
 වොකන ෙව,
 නිරවදයතොව,
 පූර්ණත්වය හො
 තත්රුේ ගැනීතේ හැකියොව.
ගුණොත්මව තතොරතුරු සුහුරු තරණ ගැනීමට සදවු තේ.
තතොරතුරව අදොකතොව(Relevance)
තතොරතුරුවක ඇති වැදගත්වම අදොළ පුද්ගකයොට ඇති අදොළතොව මත රඳො පවත.
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වොකන ෙව (Timeliness)
සියලු තතොරතුරු යොවත්වොකන විය යුතු ය. ලකදොයී තරණ ගැනීම සඳහො වොකන තතොරතුරු ිතො
වැදගත් තේ.
නිරවදයතොව(Accuracy)
නිසි තරණ ගැනීමට නිවැරදි තතොරතුරු පරතයෝජනවත් තේ.
පූර්ණත්වය(Completeness)
අසේපූර්ණ තතොරතුරු තන්දු ගැනීමට පරමොණවත් තනොතේ
තත්රුේ ගැනීතේ හැකියොව(Understandability)
තතොරතුරු නිරවුක් සහ පැහැදිකි විය යුතු ය.
තතොරතුරු පිළිෙඳ ස්වර්ණමය නීතිය වන්තන්, තතොරතුර නිර්මොණය වූ අවස්ථොතේ)වොකය=0
අවස්ථොව( එහි වටිනොවම සපපතම වන අතර, වොකයත් සමී එහි වටිනොවම අඩු තේ.
මහො දත්ත
සොේපරදොයිව දත්ත සැවසුේ මෘදුවොාගවකින් සැවසිය තනොහැකි සාකීර්ණ සහ විශොක
පපතමොණතය් දත්ත එවතු මහො දත්ත නියන් හුනන්වනු කැත . තමම දත්ත සැවසීතේ දී, ඇති වන
අභිතයෝග වන්තන් දත්ත ගරහණය වර ගැනීම, තචයනය ,විශ්තක්ෂණය, තසවීම, තෙදො ගැනීම,
හුවමොරු කිරීම, පරදර්ශනය කිරීම, විමසීම, යොවත්වොකන කිරීම සහ තතොරතුරුවක
තපවද්ගකිවත්වය රැකීම තදිය යි.
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 1.2 :දත්ත හො තතොරතුරු, නිර්මොණය, තෙදොහැරීම හො වළමනොවරණය සඳහො
තොක්ෂණතය් අවශයතොව විමර්ශනය වරයි.
වොකය

:වොකච්තේද 06

ිතගනුේ පක
:
 අත්හුරු දත්ත සැවසුේ ක්රමවක අඩුපොඩු හුනනො ගනී
 එදිතනදො ජීවිතතය් දී තතොරතුරුවක වැදගත්වම විස්තර වරයි
 තතොරතුරු තෙදොහැරීමට අදොළ පවතින තොක්ෂණ කැයිස්තුගත වරයි.
 පපතගණව ජොක, අන්තර්ජොකය සහ තකෝව විසිපත වියමතනහි සාවර්ධ්නය පිළිෙඳ ව
විමර්ශනය වරයි
 ජාගම පපතගණනතයහි, වකොවුළු පපතගණනතයහි හො ජාගම සන්නිතේදනතයහි සාවර්ධ්නය
විස්තර වරයි
 දත්ත හො තතොරතුරු නිර්මොණය, වළමනොවරණය හො තෙදො හැරීම සඳහො තොක්ෂණතය්
භොවිතය අගය වරයි
 විවිධ් වසමවක ඇති තතොරතුරු භොවිතය හුනනො ගනී
 විවිධ් තයදුේවක ඇති, ියනිස් ක්රියොවොරවේවකට අදොළ තරක්ෂව වොද විෂය විමර්ශනය
වරයි

අන්තර්ගතය
:
 එදිතනදො ජීවිතතය් දී තතොරතුරුවක තයෝගයතොව
o තරණ ගැනීම
o පරතිපත්ති සවස් කිරීම
o අනොගතය පිළිෙඳ ව පුතරෝවථනය කිරීම
o සැකසුේ කිරීම, සපතක්ඛ්නය කිරීම හො අධීක්ෂණය
 අත්හුරු ක්රමවකින,් දත්ත සහ තතොරතුරු හැසිරවීතේ දී ඇති වන පසුෙෑේ
o දත්ත අසාගත ෙව, දත්ත අනුපිටපත් වීම, තදෝෂ සහගත ෙව, තතොරතුරු වැරදි
සහගත වීම
)ියනිසුන් අතින් සිදුවන වැරදි නිසො( හො සැවසීතේ දී ඇති වන පරමොද තදෝෂ
o තතොරතුරු තෙදොගැනීතේ අඩුපොඩු හො ඌන පොපතතභෝගිව තස්වො
 ියනිස් ජිවිතවකට අනතුරක් ඇති විය හැකි අවස්ථොවක දී හස්ත මූකිව ක්රම භොවිත වළ
තනොහැකි ෙව.
 තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණ යුගතය් සදොව
o දත්ත හැසිරවීතේ අත්හුරු ක්රමවක පසුෙෑේ මැඩ පැවැත්වීම සඳහො තතොරතුරු
හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය භොවිතය
 විවිධ් වසේවක(domains) ඇති තතොරතුරු භොවිතය.
 තතොරතුරු සමුද්ධ්රණය )retrieval) හො තෙදො ගැනීම හො ෙැුනණු තොක්ෂණයන් කෙො ගත
හැකි වීම
 පපතගණව ජොක, අන්තර්ජොකය සහ තකෝව විසිපත වියමන)WWW) සාවර්ධ්නය කිරීම
 ජාගම සන්නිතේදනය, ජාගම පපතගණනය(mobile computing) හො වකොවුළු
පපතගණනය(cloud computing) සාවර්ධ්නය කිරීම
 තතොරතුරු නිර්මොණය කිරීතේ වියුක්ත තවෘතිය)abstract model)
o තදොන, සැවසුම, පරතිදොන
o පපතගණවය සහ තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය තවතරහි, එහි අදොළතොව
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සහ සාවක්ප:
අත්හුරු දත්ත සැවසුේ ක්රමවක අඩුපොඩු
එදිතනදො ජීවිතතය් දී තතොරතුරුවක වැදගත්වම
තතොරතුරු තෙදොහැරීමට අදොළව පවතින තොක්ෂණය
පපතගණව ජොක, අන්තර්ජොකය සහ තකෝව විසිපත වියමන
ජාගම පපතගණනය
වකොවුළු පපතගණනය
ජාගම සන්නිතේදනතයහි සාවර්ධ්නය
දත්ත හො තතොරතුරු නිර්මොණය, වළමනොවරණය හො තෙදො හැපතම සඳහො තොක්ෂණතය්
භොවිතය
 විවිධ් වසමවක ඇති තතොරතුරු භොවිතය
 විවිධ් තයදුේවක ඇති, ියනිස් ක්රියොවොරවේවකට අදොළ තරක්ෂව වොද විෂය

වදන්









පොඩේ





සැකසුේ සඳහො සපතදස්:
එදිතනදො ජීවිතතය් තතොරතුරුවක අවශයතොව.
අන්තර්ජොකය
අන්තර්ජොක තස්වො
වකොවුළු පපතගණනය සහ එහි තස්වොවන් හුනන්වො දීම

ඇගයීේ හො තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස්:
 ගලගක් ඩ්රයිේ සහ වකොවුළු තස්වො පපතගණනය භොවිත වර ියතුරන් අතර තගොනු හුවමොරු
වර ගැනීතේ පරොතයෝගිව ව සිදු කිරීම
 තමම මොතෘවොවට අදොළ ෙහුවරණ පරශ්ණ සහ වූහගත පතරිවො කෙො දීම.
 අන්තර්ජොකය, තකෝව විසිපත වියමන)WWW( සහ වකොවුළු පපතගණනය පිළිෙඳ තතොරතුරු
තොක්ෂණ දැන්වීේ පුවරුව පරදර්ශනය කිරීම සඳහො කිපියක් සවස් කිරීම සඳහො
ශිෂයයන්ට පැවරීම.
ගුණොත්මව තයදවුේ:
අන්තර්ජොක පහසුවේ, දත්ත සහ තතොරතුරු පිළිෙඳ ිදිපතපත් කිරීේ
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කියවීේ ද්රවයය
එදිතනදො ජීවිතතය් තරණ ගැනීම සඳහො තතොරතුරු පරතයෝජනවත් තේ. සැකසුේ සහ
පරතිපත්ති සවස් කිරීම සදහො තතොරතුරු අවශය තේ. අනොගතය තවතස් සිදු වනු ඇත් දැයි
පුතරෝවථනය කිරීම සඳහො අද දවතස් තතොරතුරු පරතයෝජනවත් වනු ඇත. නිදසුනක් තකස, ිදිපත
මොසය තහෝ ිදිපත වසර තහෝ පුතරෝවථනය කිරීමට
වර්තමොන තතොරතුරු පරතයෝජනවත් වනු
ඇත.
දත්ත සැවසීම සහ තතොරතුරු නිර්මොණය හස්ත මූකිව ව සිදු වළ හැකි ය. හස්ත
මූකිවව දත්ත ඇතුළු වර දත්ත සැවසීතේ දී ඇති වන පසුෙෑමක් වන්තන් ඒ සඳහො වැඩි
වොකයක් වැය වීම යි. එතස් ම, මොනව තදෝෂ නිවැරදි තතොරතුරු කෙො ගැනීතේ දී ෙකපොනු ඇත.
හස්ත මූකිව ක්රම තතොරතුරු හුවමොරු වර ගැනීතේ දී පරමොණවත් තනොතේ. එතමන් ම
ගනුතදනුවරුට සසස් තත්ත්වතය් තස්වොවක් කෙො දීම අපහසු තේ. හස්ත මූකිව තවොරයට දත්ත
සවස් කිරීතේ දී දත්තවක තනොගැළපම සිදුවිය හැකි ය. දත්තවක තනොගැළපම යනු එවම දත්ත
විවිධ් තගොනුවක තවනස් තවොරතයන් පැවතම ය. එතස් තිබිය දී, දත්ත යොවත්වොක කිරීේ
පහසුතවන් වළ තනොහැකි ය.
ස්වයාක්රිය තකස තොක්ෂණය තයොදොතගන දත්ත සවස් කිරීතේ දී, දත්ත ගෙඩො කිරීම
සහ
නැවත
කෙො
ගැනීම
හස්තය
තවොරයට
වඩො
වොර්යක්ෂම
තේ. ස්වයාක්රිය ව දත්ත සැවසුතේ දී ිතො අඩු මොනව සහභොගිත්වයකින් යුතු ව දත්ත
සැවසීම සිදුවරයි. ස්වයාක්රිය ව දත්ත සැවසුම මීින් හදිසි විවොශන සාඥො, අයහපත්
වොකගුණය පිළිෙඳ ව අනතුරු හැීවීතේ සපතදස් කෙො දීම, අහිතවර විකිරණ සහ සමහර
විදයොත්මව තහෝ අභයවවොශ පර්තය්ෂණවක දී දිනපතො තයදුේ සඳහො ව දත්ත සැවසීම සිදු
වළ තනොහැකි ෙැවින් ස්වයාක්රිය ව දත්ත සැවසීම මීින් ියනිස් ජීවිත ගකවො ගැනීම පවො සිදු
වළ හැකිය.
තතොරතුරු හො සන්නිතේදන යුගතය් තරේභයත් සමී තකෝවය තගෝකය ගමක් ෙවට
පපතවර්තනය තවියන් තිත . නිමක් නැති සේෙන්ධ්තොව ය, අන්තර්ක්රියොවොරී තොක්ෂණ, තතොරතුරු
තෙදොහදො ගැනීම හො දත්තවක අසීියත පරතේශය යනොදිතයන් අදහස් වන්තන් හස්ත මූකිව
ක්රමතය් පසුෙෑේ, ජොකගත ක්රම මගින් ිවත් කිරීමත් නිසො තේගවත්, පහසු, වොර්යක්ෂම සහ
නිවැරදි තතොරතුරු නිර්මොණය සහ තෙදොහැරීතේ හැකියොව සදො වර ඇත.
තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය, අන්තර්ජොකය, WWW, ජාගම සන්නිතේදනය,
ජාගම පපතගණව සහ වකොවුල පපතගණනය තොක්ෂණිව දියුණුවක් සමී තකොව පුරො සිටින
සාවිධ්ොන සහ තකෝවය පුරො ක්රියොවොරීත්වය සඳහො ෙකපොන පරධ්ොන තමවකමක් තකස ිස්මතු වී
තිත .
අන්තර්ජොකය
අන්තර්ජොකය යනු ජොකයන්තග් ජොකයක් තකස අර්ථ දැක්විය හැකි අතර, පපතගණවයක්
භොවිත වරන්නන් හට අන්තර්ජොකතය් තතොරතුරු තෙදො හදො ගත හැකි ය. එක්සත් ජනපද
තරක්ෂව තදපොර්තතේන්තුව විසින් භොවිත වරන කද ARPANET නැමැති ජොකය මීින්
අන්තර්ජොකය සඳහො පදනම බිහිවිය. තවතස් තවතත්, 1990 දශවතය් තකෝව වයොප්ත තව
අඩවිය සාවර්ධ්නය කිරීතමන් පසු ව සොමොනය ජනතොව ද අන්තර්ජොකය භොවිත කිරීමට
තපකඹුණහ.
අන්තර්ජොකය යනු අද තකොව පුරො තවෝටි ගණනක් ජනයො පරතේශ වන තපොදු
පහසුවමකි. තභවතිව ව, දැනට පවත්නො තපොදු විදුකි සන්තද්ශ ජොකවක සේපත්වකින් විශොක
පරමොණයක් අන්තර්ජොකය සදහො භොවිත වරයි. අන්තර්ජොකය භොවිත වරන්තන් TCP / IP
(සේතපර්ෂණ පොකන නියමොවකිය / අන්තර්ජොක නියමොවකිය( නියමොවකිය යි.
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අන්තර්ජොකය මීින් සපයනු කෙන තස්වො
තකෝව විසිපත වියමන)WWW),තගොනු හුවමොරු නියමොවකිය )FTP), විදුත් තැපෑක, වීඩිතයෝ
සේමන්තරණ, Telnet , තගොනු හුවමොරුව, IP දුරවථන සහ IPTV තදිය තේ.
තකෝව විසිපත වියමන(WWW)
තකෝව විසිපත වියමන 1991 දී තරේභ විය. ීේ ෙර්නර්ස්-ක යනු තකෝව විසිපත වියමතන්
සාවර්ධ්වයො වන අතර, තව තොක්ෂණතය් පරියතන් අධීක්ෂණය වරන වර්මොන්ත හො විශ්ව
විදයොක නිතයෝජනය වරන තකෝව වයොප්ත තව සාස්ථොපිතය )W3C) තේ.
HTTP යනු තකෝව විසිපත වියමන මත තගොනු )චිතරව, රූප, ශ ද, වීඩිතයෝ සහ අතනවුත්
ෙහුමොධ්ය තගොනු( හුවමොරු කිරීම සඳහො ඇති නියමොවකිය තේ. අධි සේෙන්ධ්ව )Hyperlink) යනු
තව අඩවිතය් අන්තර්ගතය සොදො සේෙන්ධ්ව මොර්ගතයන් අධිපො තක්ඛ්න සේෙන්ධ් කිරීම යි.
තව අඩවිවක තගොනු ෙැකම සඳහො, තව අතපතක්සු මෘදුවොාග අවශය තේ. තව පිටු තකස
හුනන්වන තව අඩවිවක විවිධ් තක්ඛ්න නැරඹීමට තමම මෘදුවොාගය භොවිත තේ. එක් තව
පිටුවක් තහෝ තව පිටු එවතුවක් තහෝ තව අඩවියක් තකස හැදින්තේ. තව අඩවියව පළමු
පිටුව තෙොතහෝ විට මුක් පිටුව)home page( තකස හදුන්වයි. තකෝව විසිපත වියමතන් ඇති සියලු ම
තව
අඩවි සදහො අනනය වූ තව
කිපිතයොමුවක් ඇත. එය
ඒවොවොර සේපත්
නිශ්චොයවය)Uniform Resource Locator -URL) තකස හදුන්වයි.
ජාගම සන්නත
ි ේදනය(Mobile communication) සහ ජාගම පපතගණනය (mobile
computing)
ජාගම සන්නිතේදනය මගින් වයරවක තධ්ොරය තනොමැති ව, දුරස්ථ ව තතොරතුරු
සන්නිතේදනය වරයි. මුක් අවදිතය් දී ඒවපථ ක්රමය ඔස්තස් පුද්ගකයන් තදතදතනවු අතර පමණක්
ජාගම සන්නිතේදනය සිදු තවපතණි. ෙහු පපතශීකවයන්ට පහසුවේ සැකසීම සඳහො වොකය තෙදීතේ
ෙහු පරතේශය) Time Division Multiple Access -TDMA), තක්ත තෙදීතේ ෙහු පරතේශය )Code
Division Multiple Access-CDMA), සාඛ්යොතය තෙදීතේ ෙහු පරතේශය )Frequency Division
Multiple Access- FDMA) යන ක්රමතේද සහ තදමුහුන් ක්රමතේද ද භොවිත වරන කදි.
ජාගම පපතගණනය යනු දත්ත සන්නිතේදනය කිරීතේ තොක්ෂණයකි. තමමීින් තභවතිව
සේෙන්ධ්යකින් තතොර ව පපතගණව තහෝ තවනත් රැහැන් රහිත සපක්රම තහෝ භොවිතතයන් ශරවය
දෘශය දත්ත සේතපර්ෂණය වළ හැකි ය.
වකොවුළු පපතගණනය( Cloud Computing )
වකොවුළු පපතගණනය යනු ජොකයක් තහෝ අන්තර්ජොකය තහෝ තේ. වකොවුළක් දුරස්ථ
ස්ථොනයව තිතෙන අතර ජොකයක් හරහො තස්වො සපයයි. විදුත් තැපෑක, තව සේමන්තරණ,
පොපතතභෝගිව සේෙන්ධ්තො වළමනොවරණය )CRM) වැනි තයදවුේ වකොවුළු පපතගණනතය් දී භොවිත
තේ. වකොවුළු පපතගණනය යනු තයදවුේ හැසිරවීම, විනයොස කිරීම සහ පරතේශය මොර්ගගත ව
සිදුකිරීමයි. එය මොර්ගගත තචයන කෙොතද්.
වකොවුළු පපතගණනය පදනේ වරගත් විමර්ශන තවෘති ඇත. තේවො මූකිව තස්වො
තවෘති තුනවට පහත පපතදි වර්ග වළ හැකි ය.
1. යටිතක පහසුවේ තස්වොවක් තකස කෙොදීම )Infrastructure as a Service -IaaS) තභවතිව යන්ත,ර අතථය යන්තර, අථතය අතථය වැනි මූකිව සේපත් තවත පරතේශය කෙො
තද්.
සදොහරණ - පොපතතභෝගිව සේෙන්ධ්තො වළමනොවරණය, ක්රීඩො, අතථය තඩස්ක්තටොප්
තයදුේ
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2. පසුතක තස්වොවක් තකස කෙොදීම )Platform as a Service - PaaS) - තයදුේ, සාවර්ධ්න සහ
තයදවුේ තමවකේ ධ්ොවනය සදහො පපතසරය සපයයි.
සදොහරණ - දත්ත සමුදොය, තව තස්වොදොයවය, තයදවුේ තමවකේ
3. තස්වොවක් තකස මෘදුවොාග )Software as a Service - SaaS) - පපතශීකවයන් හට තස්වොවක්
තකස මෘදුවොාග තයදවුේ භොවිත කිරීමට ිඩ කෙො තද්.
සදොහරණ - අතථය යන්තර, තස්වොදොයව, තචයන, ජොක
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නිපණ
ු තො ම්ටටේ 1.3 : තතොරතුරු නිර්මොණය කිරීතේ වියුක්ත තවෘතියක් තගොඩනීො තතොරතුරු
හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය සමී එහි අනුවලකතොව අගය යි
වොකය

:වොකච්තේද 02

ිතගනුේ පක
:
 තතොරතුරු නිර්මොණය කිරීතේ වියුක්ත තවෘතිතය් සාරචව හුනනො ගනී
 පද්ධ්තියක් නිර්වචනය වරයි
 පද්ධ්ති නිර්වචනය භොවිත තවොට විවිධ් පද්ධ්ති විශ්තක්ෂණය වරයි
 වියුක්ත තවෘතිය, තතොරතුරු පද්ධ්ති සමී සේෙන්ධ් වරයි )relates)



පපතගණවතය් මූකිව වොර්යයන් සමී, තතොරතුරු නිර්මොණය කිරීතේ වියුක්ත තවෘතිය
ගළපයි
තතොරතුරු නිර්මොණය කිරීතේ වියුක්ත තවෘතිතයහි කො තතොරතුරු හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණතයහි භලියවොව හුනනො ගනී

අන්තර්ගතය
:
 තතොරතුරු නිර්මොණය කිරීතේ වියුක්ත තවෘතිය)abstract model)
o තදොන, සැවසුම, පරතිදොන
o පපතගණවය සහ තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය තවතරහි, එහි අදොළතොව
වදන්






සහ සාවක්ප:
තතොරතුරු නිර්මොණය කිරීතේ වියුක්ත තවෘතිතය් සාරචව
පද්ධ්ති නිර්වචනය
වියුක්ත තවෘතිය, තතොරතුරු පද්ධ්ති සමී සේෙන්ධ් කිරීම
පපතගණවතය් මූකිව වොර්යයන් සහ වියුක්ත තවෘතිය
තතොරතුරු නිර්මොණය කිරීතේ වියුක්ත තවෘතිතයහි කො තතොරතුරු හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණතයහි භලියවොව

පොඩේ




සැකසුේ සඳහො සපතදස්:
පද්ධ්තියක් නිර්වචනය වරන්න
තතොරතුරු පිළිෙඳ වියුක්ත තවෘතිය හුනන්වොදීම
පපතගණවය පද්ධ්තියක් තකස හුනන්වො දී, එහි ඇති තතොරතුරු පද්ධ්තිතය් වියුක්ත
තවෘතියට සේෙන්ධ් ක්රියොවොපතත්වයන් ගළපන්න.

ඇගයීේ හො තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස්:
 තමම මොතෘවොවට අදොළ ෙහුවරණ පරශ්න පතරයක් කෙොතදන්න
ගුණොත්මව තයදවුේ:
පපතගණව, ිදිපතපත් කිරීේ
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කියවීේ ද්රවය
යේ අරමුණක් සොක්ෂොත් වර ගැනීම සඳහො එකිතනවට එක් ව ක්රියො වරන අන්තර්
ක්රියොවොපතත්වතයන් යුත් සාරචව සමූහයක් පද්ධ්තියක් තකස හැඳින්තේ. සදොහරණ වශතයන්
පොසක, වොහනයක් නැතතහොත් ෙයිසිවකයක් පද්ධ්තියක් තකස හුනන්වො දිය හැකි ය. පද්ධ්තියක්
තදොන, සැවසුේ සහ පරතිදොනවකින් සැවසී ඇත. පද්ධ්තියව අන්තර් සේෙන්ධ්තොවකින් යුත්
සාරචව/සපපද්ධ්ති ඇතුළත් වන අතර පද්ධ්තිතය් තදොන, පරතිදොන,සපපද්ධ්ති හො ඒවො සතු තනි
වගකීේ හුනනො ගැනීමට පද්ධ්තිය විශ්තක්ෂණය වළ යුතු ය. තතොරතුරු පද්ධ්තියවට දත්ත
තදොනය වර තදන කද සැවසුේ සපතදස් භොවිතතයන් එම දත්ත සවසො පරතිදොනය තකස
තතොරතුරු කෙොතද්. තමවැනි පද්ධ්ති තතොරතුරු පිළිෙඳ වියුක්ත තවෘතියක් තකස හැඳින්තේ.

1.
2.
3.
4.
5.

අාකිත පපතගණවයක් පහත සඳහන් වොර්ය පහ සිදු වරයි.
තදොන තකස දත්ත කෙො ගනී.
දත්ත සහ සපතදස් එහි මතවතය් ගෙඩො වර අවශය අවස්ථොවක දී භොවිත වරයි.
දත්ත සවස් වර ඒවො පරතයෝජනවත් තතොරතුරු ෙවට පපතවර්තනය වරයි.
පරතිදොන සත්පොදනය වරයි.
ිහත සඳහන් පියවර හතර පොකනය වරයි.

පපතගණව පද්ධ්තියක් දත්ත තදොනය කිරීම , දත්ත තතොරතුරු ෙවට සැවසීම සහ
පරතිදොනය කෙො දීම සිදුකිරීම අනුව, පපතගණව පද්ධ්තියව මූකිව වොර්යයන් තතොරතුරු පිළිෙද
වියුත්ත තවෘතිය මත තහොඳින් අතිච්ාොදනය තේ.
තතොරතුරු පිළෙ
ි ඳ වියුතත
්
තවෘතිය
තදොන

සැවසීම

පරතිදොනය
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නිපණ
ු තො ම්ටටේ 1.4 : පපතගණව පද්ධ්තියව මූකිව සාරචව තතෝරො වර්ගීවරණය වරයි
වොකය

:වොකච්තේද 02

ිතගනුේ පක
:
 දෘඪොාග හො මෘදුවොාග සාරචව නිර්වචනය වර වර්ගීවරණය වරයි
 හිියවේ සහිත )proprietary) මෘදුවොාග හො විවෘත මූකොශර (open source) මෘදුවොාග තවන්
තවොට හුනනො ගනී
 හිියවේ සහිත මෘදුවොාග හො විවෘත මූකොශරය මෘදුවොාගවක වොසි හො අවොසි විස්තර වරයි
 තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණතයන් සවිෙක ගැන්වුනුණු තතොරතුරු පද්ධ්තිවක ියනිස්
ක්රියොවරුවන්තග් භලියවොව හුනනො ගනී
අන්තර්ගතය
:
 දෘඪොාග )hardware)
o දෘඪොාග සාරචව වර්ගීවරණය
 මෘදුවොාග (software)
o මෘදුවොාග වර්ගීවරණය
 ියනිස් ක්රියොවරුතවෝ (human operators)
o පපතගණව පද්ධ්ති සඳහො ියනිස් ක්රියොවරුවන්තග් අවශයතොව
වදන් සහ සාවක්ප:
 දෘඪොාග හො මෘදුවොාග සාරචව
 හිියවේ සහිත )proprietary) මෘදුවොාග හො විවෘත මූකොශරය (open source) මෘදුවොාග
 තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණතයන් සවිෙක ගැන්වුණු තතොරතුරු පද්ධ්තිවක ියනිස්
ක්රියොවරුවන්තග් භලියවොව
පොඩේ සැකසුේ සඳහො සපතදස්:
 දෘඪොාග නිර්වචනය වරන්න
 දෘඪොාග වර්ගීවරණය වරන්න
 දෘඪොාග සපක්රම හදුන්වො තදන්න
 මෘදුවොාග නිර්වචනය වරන්න
 මෘදුවොාග වර්ගීවරණය වරන්න
ඇගයීේ හො තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස්:
 පපතගණව පද්ධ්තියව සපොාග වර්ගීවරණය කිරීමට පැවරුමක් තදන්න.
o සිසුන් ව්ඩඩොයේ වකට තෙදො එක් එක් ව්ඩඩොයමට විවිධ් දෘඪොාග සපක්රම
කෙොදී ඒ පිළිෙඳ ිදිපතපත් කිරීමවට සූදොනේ වරවන්න.
ගුණොත්මව තයදවුේ:
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_hardware
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කියවීේ ද්රවය
පපතගණව පද්ධ්තිය දෘඪොාග, මෘදුවොාග, ස්ථිරොාග සහ ජීවොාග යනුතවන් පරධ්ොන සාරචව
හතරකින් සමන්විත තේ.
පපතගණව දෘඪොාග
පපතගණව දෘඪොාග සාරචව තදොන සපොාග, පරතිදොන සපොාග, සැවසුේ සපොාග, ජොක
සපොාග සහ මතව සපොාග යනුතවන් වර්ගීවරණය වළ හැකි ය. තමම වර්ගතය් දෘඪොාගවකට
අමතර ව සැම දෘඪොාග සපොාගයක් ම එකිතනවට සේෙන්ධ් වරන කද පපතපථ පුවරුවක්
පපතගණව පද්ධ්තිතය් ඇත තමය මවු පුවරුව තකස හැදින්තේ.
තදොන සපොාග
තදොන සපොාග මීින් පපතගණව පද්ධ්තියට දත්ත තදොනය වරනු කෙයි. මූසිවය,
්ටරැක්තෙෝක්, තමතහයුේ යටිය, ස්පර්ශව පෑඩය, ස්පර්ශව තිරය සහ තතකෝව පෑන, යන
දැක්වීතේ සපොාග තදියත්, යතුරු පුවරුව තදියත් තදොන සපොාග තේ. යතුරු පුවරුතේ
පිපතසැකසුම සොේපරදොයිව යතුරු කියනයට සමොන වමක් දක්වයි. අමතර වොර්යයන් සඳහො
අමතර යතුරු කිහිපයක් ඇත.
සුපරීක්ෂවය, මයික්රතෆෝනය, චුේෙව තන්ත අක්ෂර
කියවනය)MICR(, තතකෝව අක්ෂර කියවනය)OCR(, තරු තක්ත කියවනය )BCR( තදිය ද තදොන
සපවරණ තකස සැකකිය හැකි ය.
පරතිදොන සපොාග
පරතිදොන සපොාග මීින් තතොරතුරු, පපතගණව පද්ධ්තිතයන් පරතිදොනය කිරීමට සපවොර
තේ. පපතගණව තිරය තහවත් දෘශය දර්ශන ඒවවය )Visual Display Unit-VDU) පපතගණවතය්
පරධ්ොන පරතිදොන සපවරණය තේ. එහි ඇති පින්තලර, පික්සක් නියන් හුනන්වන වුඩො තිත්වකින්
සමන්විත තේ. පික්තසක් ගණන මත රූපතය් විතභ්දනය රඳො පවත.
සදොහරණ - වැතතෝඩ කිරණ නක )CRT) සන්දර්ශවය, ද්රව ස්ලටිව සන්දර්ශවය
(LCD),තතකෝව විතමෝචව ඩතයෝඩ සන්දර්ශවය)LED(
පරතිදොන සපොාග තකස මුද්රණ යන්තරය, ස්පවරය, ෙහුමොධ්ය පරක්තෂ්පවය,... තදියත් දැක්විය හැකි
ය.
මතව සපොාග
දත්ත සහ සපතදස් ගෙඩො කිරීම සඳහො මතවය භොවිත වරනු කැත . පපතගණව
පද්ධ්තිතය් ගෙඩො කිරීමට ඇති ිඩ, පපතගණව මතවය තේ. සැවසීමට ඇති දත්ත හො ඒ සදහො
අවශය සපතදස් ද තමහි ගෙඩො තේ. මතවය වුඩො විශොක පරමොණයවට තෙදො ඇති අතර ඒවො
මතව තවෝෂ තකස හැඳින්තේ. එම එක් එක් තවෝෂයක් සදහො අනනය කිපිතයොමුවක් ඇත.
මතවය වර්ග තුනක් තකස වර්ගීවරණය වර ඇත.
1. වොරව මතවය -වොරව මතවය මධ්ය සැවසුේ ඒවවතය් වොර්යය,තේගවත් වළ හැකි
අධිතේගී අර්ධ් සන්නොයව මතවයකි. තමම වොරව මතවය මධ්ය සැවසුේ ඒවවය සහ
පරධ්ොන මතවය අතර අතරමැදියවු තකස ක්රියො වරයි. තමහි මධ්ය සැවසුේ ඒවවය විසින්
නිරන්තරතයන් භොවිත වරනු කෙන දත්ත සහ වැඩසටහන් තොවවොකිව ව ගෙඩො වර
ඇත.
2. පරොථියව මතවය/ පරධ්ොන මතවය - පරධ්ොන මතවය තුළ දැනට ක්රියොත්මව තත්ත්වතය්
පවතින දත්ත සහ සපතදස් තොවවොකිව ව ගෙඩො වර ඇත. තමහි සීියත ධ්ොපතතොවක්
ඇති අතර පපතගණවය ක්රියො විරහිත වූ විට තහෝ විදුකිය විසන්ධිවූ විට තහෝ එහි ඇති
දත්ත මැකී යයි. සොමොනයතයන් තමය අර්ධ් සන්නොයව සපවරණයකි.
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3. ද්විතයව මතවය - තමම වර්ගතය් මතව ෙොහිර මතව තහෝ නශය තනොවන මතව තකසද
හැඳින්තේ. පරධ්ොන මතවයට වඩො මන්දගොී  තේ. තමය දත්ත / තතොරතුරු ස්ථිර තකස
ගෙඩො කිරීම සඳහො භොවිත තවතර්. මධ්ය සැවසුේ ඒවවයට තමම මතවයට සෘජු ව ම
පරතේශ වීමට ිඩ තනොකැතෙන අතර තදොන හො පරතිදොන මොර්ග හරහො පරතේශය කෙො
ගනී. පළමුව ද්විතයව මතවවක අන්තර්ගතයන් පරධ්ොන මතවය තවතට තයොමු වර පසු ව
මධ්ය සැවසුේ ඒවවයට පරතේශ වරගනී.
සැවසුේ සපොාග
මධ්ය සැවසුේ ඒවවය )CPU) යනු පරධ්ොන ම සැවසුේ සපොාගය වන අතර, එය අතනවුත්
සියලු ම සාරචව පොකනය වරයි. අාව ගණිතමය හො තොර්කිව තමතහයුේ සිදුවන්තන් මධ්ය
සැවසුේ ඒවවය තුළ යි. තමයට පපතෙොහිර ව පිහිටො ඇති චිතරව සැවසුේ ඒවවය )GPU) යනු
සන්දර්ශවයක් සඳහො රූප නිර්මොණය කිරීම තේගවත් කිරීමට නිර්මොණය වරන කද විතශ්ෂිත
විදුත් පපතපථයකි.
ජොකවරණ සපොාග
පපතගණව ජොකවරණ සපොාග යනු පපතගණව ජොකයව සන්නිතේදනය සහ අන්තර් ක්රියො
කිරීම සඳහො අවශය වන තභවතිව සපොාග තේ. විතශ්ෂතයන් ම, තේවො පපතගණව ජොකයව දත්ත
අතර මැදිහත්වරුවවු තකස ක්රියො වරයි.
සදො :නොභිය, ස්වීචය, මාහසුරුව, පිවිසුේ තදොරවක්, ජොකවරන අතුරුමුණත් වොඩ්පත්
)NICs)
පපතගණව මෘදුවොාග
තමම මෘදුවොාග පරධ්ොන වශතයන් තවොටස් තදවවට තෙතද්. ඒවො නේ, පද්ධ්ති මෘදුවොාග
සහ තයදුේ මෘදුවොාග තේ. පද්ධ්ති මෘදුවොාග සැකසුේ වර ඇත්තත් පපතගණව පද්ධ්තිතය්
පොකනයට සහ එහි මෘදුවොාග ක්රියොත්මව වීමට සහ පපතශීකවයොට පද්ධ්තිය සමී ගනුතදනු
කිරීමට අවශය පසුබිම සවසො දීමට යි.
පද්ධ්ති මෘදුවොාග පහත දැක්තවන පපතදි වර්ග තුනවට තවන් වක හැකිය.
1. තමතහයුේ පද්ධ්ති - Windows, Linux, Mac OS
2. සපතයෝගීතො මෘදුවොාග - Virus Guard, Device drivers
3. භොෂො පපතවර්ථව - Compiler, Interpreter
තයදුේ මෘදුවොාග
තයදුේ මෘදුවොාග, විතශ්ෂිත පපතසරයව විතශ්ෂ අවශයතො සපුරොකමට නිර්මොණය වර
ඇත. තයදුේ මෘදුවොාගයක් එක් වොර්යයවට අදොළ වූ වැඩ සටහනකින් සමන්විත තේ.
Microsoft's notepad මෘදුවොාගය වදන් සැවසීම සදහො නිර්මොණය වර ඇත. එතහත් තමම
වැඩසටහන තුළ වුඩො වැඩසටහන් ගණනොවක් ඇතුළත් වී ඇත. එෙැවින් තමය මෘදුවොාග
ව්ටටකයක්)package( තකස හදුන්වනු කැත . තමම වැඩසටහන් ව්ටටකය එක් වොර්යයක් නිම
වර ගැනීම සඳහො එක් ව වැඩ වරයි.
මෘදුවොාග, විවෘත මූකොශරය මෘදුවොාග සහ ෙකපතර සහිත මෘදුවොාග තකස ද වර්ගීවරණය වළ
හැකි ය.
විවෘත මූකොශරය මෘදුවොාග - මූකොශරය තක්ත කෙොගත හැකි ය. තමම වර්ගතය් මෘදුවොාග
භොවිත කිරීම, තවනස් කිරීම තහෝ නැවත තෙදොහැරීම සදහො අවසර කෙො ගැනීමට අවශය
තනොතේ. තනොියකතය් කෙොගත හැකි ය.
හිියවේ සහිත මෘදුවොාගය - මූකොශර තක්ත කෙොගත තනොහැකි අතර, මෘදුවොාගතය්
හිියවරු විසින් තමම වර්ගතය් මෘදුවොාග භොවිත කිරීමට අවසර කෙො දිය යුතු ය.
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ස්ථිරොාග
ස්ථිරොාග යනු දෘඪොාග සපොාගයව නිහිත)embedded( පපතගණව වැඩසටහනකි. එය
දෘඪොාගතය් අතයවශය තවොටසකි. ඇතැේ විට එය නිහිත මෘදුවොාග තකස ද හැඳින්තේ.
පපතගණවවක ස්ථිරොාග, ROMහි නිහිත වර ඇත. තමම ස්ථිරොාගය පපතගණවතය් ෙකගැන්වීතේ
ක්රියොවකිය තමතහයවයි.
ජීවොාග
ජීවොාග යනු පපතගණව පපතශීකවතයෝය. පපතශීකව විධ්ොන අනුව සොමොනයතයන් පපතගණව
ක්රියොත්මව තේ.
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නිපණ
ු තො ම්ටටේ 1.5 : දත්ත සැවසීතේ )data processing) ක්රියොවොරවේ විශ්තක්ෂණය වරයි
:වොකච්තේද 04

වොකය

ිතගනුේ පක
:
 දත්ත සැවසුේ ක්රියොවකිතය් අවධි කැයිස්තු ගත වර තවටිතයන් විස්තර වරයි
 දත්ත සැවසුේ පියවර කැයිස්තු ගතවර සාක්ෂිප්ත ව විස්තර වරයි
 දත්ත රැස් කිරීතේ ක්රම හුනනො ගනියි
 දත්ත වකාගු කිරීතේ ක්රම හුනනො ගනියි
 දත්ත තදොන ක්රම කැයිස්තු ගත වරයි
 දත්ත සැවසුේ ක්රම විස්තර වරයි
 දත්ත පරතිදොන ක්රම කැයිස්තු ගත වරයි
 දත්ත තචයන ක්රම විස්තර වරයි
අන්තර්ගතය

:

 දත්ත සැවසීතේ පියවර
o දත්ත රැස් කිරීම (gathering)
o

දත්ත වකාගු කිරීම (validation)

o

දත්ත සැවසුම (processing)

o

දත්ත පරතිදොනය (output)

o දත්ත තචයනය (storage)
 දත්ත රැස් කිරීතේ ක්රම
o අත්හුරු )Manual)
o

අර්ධ්-ස්වයාවෘත හො ස්වයාවෘත

 තමවකේ - OMR, OCR, MICR, වොඩ්/පටි කියවන, තරු තක්ත කියවනය, චුේෙව තරු
කියවනය සාතේදව හො කඝ්ුර )loggers)
 දත්ත වකාගු කිරීතේ ක්රම
o දත්ත පරරූප පරීක්ෂොව )Type Check)
o තථයතො පරීක්ෂොව
( Presence Check)
 පරොස පරීක්ෂොව (Range Check)
 දත්ත තදොන තවොර
o සෘජු )direct) හො දුරස්ථ (remote) තවොර
o මොර්ගගත (online) හො මොර්ගඅපගත (offline) තවොර
 දත්ත සැවසුම
o වෝඩඩ (batch) සහ තථය වොකිව )real time)
 පරතිදොන ක්රම
o පපතශීකව )user) තවත සෘජු ිදිපතපත් කිපතම
o වැඩිදුර සැවසුම සඳහො ගෙඩො කිපතම
 තචයන ක්රම
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o ස්ථොනීය තචයනය/දුරස්ථ තචයනය)වකොවුළු(
o තවටි වොකන හො දිගු වොකන තචයනය

වදන් සහ සාවක්ප:
 දත්ත සැවසුේ චක්රය
o සැම හස්තය දත්ත එක්රැස් කිරීතේ ක්රමතේදයව ම ඇති වොසි
o ස්වයාක්රියවරණය වූ දත්ත එක්රැස් කිරීතේ ක්රමතේදතයහි වැදගත්වම
o සවස් කිරීමට තපර දත්ත වකාගු කිරීතමහි ඇති වැදගත්වම
පොඩේ සැකසුේ සඳහො සපතදස්:
 සැම දත්ත එක්රැස් කිරීතේ ක්රමතේදයව ම ඇති වොසි සහ අවොසි
ඇගයීේ හො තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස්:
 වෝඩඩ සැවසීම සහ තත්වොකන සැවසීම සදහො සදොහරණ තසොයො ගැනීමට සිසුන්
තයොමු වරන්න
ගුණොත්මව තයදවුේ:
දත්ත එක්රැස් කිරීතේ තමවකේ - (OMR, OCR, MICR, ...තදිය.)
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කියවීේ ද්රවය
දත්ත සැවසීතමහි පියවර තකස දත්ත රැස් කිරීම, දත්ත වකාගුවරණය, දත්ත සැවසුම,
දත්ත පරතිදොනය සහ දත්ත ගෙඩො කිරීම සැකකිය හැකි ය.
දත්ත එක්රැස් කිරීම
දත්ත රැස් කිරීතේ ක්රම හස්තමය ක්රමය, අර්ධ් ස්වයාක්රිය ක්රමය සහ ස්වයාක්රිය ක්රමය
තකස තවනස් තේ. ස්වයාක්රිය ක්රමතය් දී තමවකේ භොවිත වරයි.
දත්ත එක්රැස් කිරීම සඳහො සේමුඛ් සොවච්ාො, පරශ්නොවකි සහ නිරීක්ෂණ තයොදොගත
හැකිය. සවිස්තරොත්මව පරශ්න සහ පිළිතුරු ඇතුකත් සේමුඛ් සොවච්ාො භොවිත කිරීතමන් දත්ත
රැස් වරගැනීමට හැකියොව කැත . පරමොණොත්මව දත්ත රැස් කිරීම සහ නිර්නොියව ව පිළිතුරු
කෙොදීම සඳහො වඩොත් ගැළතපන තවොරයක් තකස පරශන
් ොවකි භොවිත වරනු කෙයි. තමය
තේගවත් ක්රමයකි, සොධ්ොරණ සහ විශ්වොසදොයව දත්ත එවතු කිරීමට තේවො පරතයෝජනවත් විය
හැකි ය.
අර්ධ් ස්වයාක්රිය සහ ස්වයාක්රිය ක්රම තකස පරවොශ සකවුණු සාජොනනය )OMR(,පරවොශ
අක්ෂර සාජොනනය) OCR(, චුේෙව තන්ත අනුකක්ෂණ කියවනය )MICR(,සාතේදව තදිය
ජනපරිය ය.
පරවොශ සකවුණු සාජොනනය යනු විතශ්ෂතයන් නිර්මොණය වරන කද තක්ඛ්නයක් මත
සකවුණු වර ඇති පැන්සක් කවුණු පපතස්සියන් කියවන සුපරීක්ෂව සපොාගයකි. තමය ෙහුවරණ
පිළිතුරුපත් ෙැකම සදහො තයොදොගනු කෙයි.
පරවොශ අක්ෂර සාජොනනය,කිඛිත තහෝ මුද්රිත තහෝ තක්ඛ්නයක් පපතගණව ගත කිරීම සහ
පපතගණව ගත වරන කද තක්ඛ්නයක් සාස්වරණය කිරීම සඳහො තයොදො ගනී.
චුේෙව අනුකක්ෂණ හුනනොගැනීම )MICR) යනු චුේෙව තන්ත අනුකක්ෂණ කියවනය
මගින් තචක්පතව පහත තවොටතස් ඇති අාව කියවො එහි අඩාගු තතොරතුරු පපතගණවය තවත
තදොනය වරනු කෙයි.
ණයපත් සහ ෙැාවු ATM වොඩ්පත් මත ඇති චුේෙව තරුතේ ගෙඩො වර ඇති දත්ත
කියවීමට, චුේෙව පටි කියවනය) Magnetic strip readers( භොවිත වරනු කෙයි.
පපතගණව පද්ධ්ති තවත තදොන කිරීමට දත්තවක අඩාගු තරු තක්ත පිපතක්සීමට සහ
කියවීම සදහො තරු තක්ත කියවනය භොවිත වරයි.
එක් දත්ත මධ්යස්ථොනයවට විවිධ් ස්ථොනවකින් දත්ත වොර්යක්ෂම ව එවතු කිරීම සඳහො
සාතේදව සපවොරී තේ. සාතේදව ජොක විවිධ් ිතකක්තරොනිව සාතේදව වකින් සමන්විත තේ.
සැම රැහැන් රහිත සාතේදව ජොකයව ඇති සැම පපතගණවයක් ම

ක්ෂුද්ර පොකවය, අමතර ව

සාතේදව එවකින් තහෝ වැඩි ගණනකින් තහෝ සමන්විත තේ. රැහැන් රහිත තදමා තරතදවුවට සහ
ෙකශක්ති පරභවයට අමතර ව එක් තහෝ වැඩි සාතේදවයක් සහිත තේ.
දත්ත වකාගු කිරීතේ ක්රම
දත්ත වර්ගය පපතක්ෂොව - නිවැරදි දත්ත වර්ගය )සාඛ්යො / පො / දිනය / මුදක් තදිය( නිවැරදි
දැ යි තසොයො ෙකො පපතගණවයට ඇතුළත් වළ යුතු ය.
ඇති ෙව පරීක්ෂොව - දත්ත පවතින ෙව )i.e. දත්ත ඇතුළත් කිරීතේ ක්තෂ්තරය හිස් ද යන වග(
පරීක්ෂො වරනු කෙයි. වැදගත් දත්ත ඇතුළත් කිරීම අනිවොර්ය තේ.
පරොසය පරීක්ෂො කිරීම - දී ඇති පරොසය තුළ දත්ත තිත දැයි පරීක්ෂො කිරීම.)සදො: අාව 0 සහ
100 අතර තිබිය යුතු ය( සොමොනයතයන් සාඛ්යො, මුදක තහෝ දිනය / තේකොවන්හි යන දත්ත
ඇතුළත් කිරීතේ දී තමම ක්රමය භොවිත වරයි.
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දත්ත තදොන තවොර
සෘජු සහ දුරස්ථ - සෘජු දත්ත තදොනතය් දී දත්ත, සෘජු පපතශීකවයන්තග් මැදිහත්වීේ වකින් තතොර
ව සෘජු ව ඇතුළු වරයි. දුරස්ථ පරතේශතය් දී දත්ත ගෙඩො කිරීම සදහො විතශ්ෂතයන් නිර්මොණය
වර ඇත. විවිධ් භලතගෝකය ස්ථොනවක දත්ත ගෙඩො කිරීේ සහ ගනුතදනු කිරීම සිදු වරනු කෙයි.
මොර්ගගත සහ මොර්ග අපගත - මොර්ගගත තවොරයට දත්ත තදොනතය් දී, ගනුතදනුව සිදුවන
අවස්ථොතේ ම දත්ත තදොනය සිදුතේ. මොර්ග අපගත අවස්ථොවක දී වෝඩඩ වශතයන් නිශචි
් ත
වොක පපතච්තේදයවට පසු ව විවිධ් අවස්ථොවක දී දත්ත තදොනය කිරීම සිදු වරනු කෙයි.
දත්ත සැවසීම
වෝඩඩ සැවසුේ ක්රමතය් දී, දත්ත තදොන සහ සැවසුම වෝඩඩ වශතයන් සිදුතේ. වෝඩඩ
තකස විශොක දත්ත පරමොණයක් හැසිරවීම පහසු ය. වෝඩඩ සැවසුේ පද්ධ්ති සදහො සදොහරණ
තකස තේතන සැවසීතේ පද්ධ්ති, බික්පත් සවස් කිරීතේ පද්ධ්ති සැකකිය හැකි ය.
තත්වොකන දත්ත සැවසීතේදී , තදොන, සැවසීම හො පරතිදොනය තමන් ම දත්ත ගෙඩො කිරීම
සමොන්තර ව සිදු වරනු කෙයි. වවර තහෝ තවොරයව අධීක්ෂණ පද්ධ්තියක්, වවර තහෝ
තවොරයව තවන් කිරීතේ පද්ධ්තියක්, පපතගණව පොකන පද්ධ්ති වන ස්වාක්රිය නිෂ්පොදන තපළක්
පොකනය වරන පපතගණව පද්ධ්තියක්, ගුවන් යොනො ස්වාක්රිය නියමු පද්ධ්ති සහ නයෂ්ටිව
ෙකොගොර පොකන පද්ධ්ති තේ සදහො සදොහරණ තකස දැක්විය හැකි ය.
පරතිදොන ක්රම
පපතශීකවයොට සෘජු ිදිපතපත් කිරීේ සඳහො පපතගණව තිරය , ෙහුමොධ්ය පරක්තෂ්පවය තහෝ මුද්රණ
යන්තරය තහෝ භොවිත වළ හැකි ය. මෘදු පිටපත් ිදිපතපත් කිරීම සදහො පපතගණව තිරය, ෙහුමොධ්ය
පරක්තෂ්පවය තයොදො ගැතනන අතර, මුද්රණ පිටපත් තකස හැඳින්තවන දෘඪ පිටපත් මුද්රණ යන්තරය
මගින් කෙො තද්. තවදුරටත් සැවසීමට භොජනය කිරීම සඳහො සුරක්ෂිත ව දත්ත ගෙඩො කිරීම
සඳහො ගෙඩො කිරීතේ ක්රම භොවිත වරයි.
ගෙඩො කිරීතේ ක්රම
පපතගණවතය් දත්ත ගෙඩො කිරීම සදහො දෘඪ තැටිය, සායුක්ත තැටිය, චුේෙව තැටි තදීය
භොවිත වළ හැකි ය. දත්ත තරක්ෂිත ව ගෙඩො කිරීම සඳහො වකොවුළු තචයනය වැනි දුරස්ථ
ගෙඩො කිරීේ ද භොවිත වරනු කෙයි. අවශය අවස්ථොවක දී දුරස්ථ දත්ත කෙො ගැනීම සඳහො
අන්තර්ජොකයට පිවිසීම සිදු වනු ඇත.
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නිපණ
ු තො ම්ටටේ 1.6 : විවිධ් වසේ තුළ, තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය තයදුේ
විමර්ශනය වරයි
වොකය

:වොකච්තේද 04

ිතගනුේ පක
:
 විවිධ් තයදුේ වසේවක දී අවශය වන තමවකේ, වුසකතො සහ දැනුම හුනනො ගනී
 විවිධ් වසේ සඳහො තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය භොවිතතය් ඇති පරතක
ි ොභ
සොවච්ාො වරයි
අන්තර්ගතය


:

තතොරතුරු සහ සන්නිතේදන තොක්ෂණතය් තයදවුේ
o
අධ්යොපන
o
තසවඛ්යය
o
වෘෂිවර්මය
o
වයොපොර හො මූකය
o
ිාජිතන්රු
o
සාචොරව
o
මොධ්ය හො පරවෘත්ති වරණය
o
නීතිය ෙකොත්මව කිරීම

වදන් සහ සාවක්ප:
 තතොරතුරු සහ සන්නිතේදන තොක්ෂණය භොවිත වරන ක්තෂ්තර
 ජොතිව සාවර්ධ්නය සදහො තතොරතුරු සහ සන්නිතේදන තොක්ෂණතය් දොයවත්වය
පොඩේ සැකසුේ සඳහො සපතදස්:
 සිසුන් ව්ඩඩොයේවකට තෙදො, එක් එක් ව්ඩඩොයමට තතොරතුරු සහ සන්නිතේදන
තොක්ෂණය භොවිත වරන ක්තෂ්තර නියම වර ඒ පිළිෙද ිදිපතපත් කිරීමක් සඳහො සියලු
ව්ඩඩොයේ තමතහයවන්න.
ඇගයීේ හො තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස්:
 පහත දැත්තවන දෑ සදහො පැවරුේපත් කෙො තදන්න
o තතොරතුරු සහ සන්නිතේදන තොක්ෂණය භොවිත වරන ක්තෂ්තර
o එම ක්තෂ්තත
ර ය් තතොරතුරු සහ සන්නිතේදන තොක්ෂණය භොවිතය
o ජොතිව සාවර්ධ්නය සදහො තතොරතුරු සහ සන්නිතේදන තොක්ෂණතය් දොයවත්වය
ගුණොත්මව තයදවුේ:
අන්තර්ජොකය, ිදිපතපත් කිරීේ
කියවීේ ද්රවය
අධ්යොපනය
පපතගණවය අධ්යොපන පද්ධ්තිය සඳහො විශොක වශතයන් පහසුවේ සපයයි. පපතගණව
පොදව ිතගනුම නැමැති තමවකම පපතගණවය මීින් කෙොතද්. තමය පොකනය, තෙදො හැරීම සහ
පහත දැක්තවන තවොර වකට ිතගනීම අගයයි.
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1. අනුහරු
ු වරණ(Simulations)
විතශ්ෂතයන් ම දවදය විදයොතේ හො ිාජිතන්රු විදයොතේ දී රසොයනොගොරවක සිදු වළ
තනොහැකි යැයි සිතිය හැකි විෂයයන් පිළිෙඳ ව තසොයො ෙැකම සඳහො පපතගණව
අනුහුරුවොරව)simulator( සහ මූකොවෘති )prototypes( තයොදො ගත හැකි ය.
2. දුරස්ථ ිතගනුම සහ ිතකක්තරොනිව ිතගනීම:
තමය 21 වන සියවතස් අධ්යොපනතයහි ඇති නව පරවණතොව යි. දුරස්ථභොවය තහ්තුතවන්
මතුවන ෙොධ්ව තමමීින් ිවත්වර ඇත. යමවුට ිතගනීේ ද්රවය මධ්යස්ථොනයවට ගමන්
කිරීමකින් තතොර ව දුරස්ථ ව කෙො ගත හැකි ය.
3. වඩො තහොඳ අන්තර්ගතය කෙොදීම
ිතගනුේ-ිගැන්වීේ ක්රියොවකිය සඳහො තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය භොවිත
කිරීම තහ්තුතවන් ඇතිවන අභිතපර්රණ ෙකපෑම තපොදු සොධ්වයකි. නිදසුනක් වශතයන්, අන්තර්
ක්රියොවොරී පුවරු සහ ශරවය දෘශය ෙහුමොධ්ය භොවිතය මීින් අධ්යොපනය කෙොදීම සිසුන්ට ිතො
තවර්ෂණීය ව අධ්යොපනය කැීමමට තහ්තුතේ.
4. ස්වයා ිතගනුම:
සිසුන්තග් අවශයතොවකට සපතකන අයුපතන් වටයුතු කිරීම සහ ඔවුන්තග් ිතගනීම
සාවිධ්ොනය කිරීම පහසු කිරීම සඳහො තතොරතුරු සන්නිතේදන තොක්ෂණය සපවොපත තේ .
තසවඛ්ය සත්වොර
තරෝහක්වක, විදයොගොරවක සහ තෙතහත් ශොකොවක වැදගත් සොධ්වයක් ෙවට පපතගණවය
පත් ව ඇත. ඒවො තරෝගීන්තග් තතොරතුරු සහ ඖෂධ් වොර්තො තෙො ගැනීම සඳහො භොවිත වරනු
කැත . එය විවිධ් තරෝග පරීක්ෂො කිරීම සහ තරෝග විනිශ්චය සඳහො ද භොවිත වරයි. ECG, EEG,
ultrasounds සහ CT ස්වෑන් වැනි පරීක්ෂණ පපතගණවගත යන්තර මීින් සිදු වරනු කැත .
පපතගණව භොවිත වරනු කෙන තසවඛ්ය තස්වොවක පරධ්ොන ක්තෂ්තර කිහිපයක් පහත දැක්තේ.






තරෝග විනිශ්චය පද්ධ්තිය)Diagnostic system( - දත්ත රැස්කිරීමට හො තරෝග සඳහො
තහ්තුව හුනනො ගැනීමට භොවිත වරයි.
තරෝගී අධීක්ෂණ පද්ධ්තිය )Patient Monitoring System( - තමමීින් තරෝගියොතග්
අසොමොනයතො හදුනො ගත හැකි ය. සදො(ECG)
ඖෂධීය තතොරතුරු පද්ධ්තිය(Pharmacy Information System) - ඖෂධ් තක්ෙක් පරීක්ෂො
කිරීම, වක් ිවුත් වීේ, අහිතවර අතුරු තෙොධ් තදිය පරීක්ෂො කිරීම සඳහො භොවිත
වරයි.
ශකයවර්ම(Surgery) - අද වොකතය් සැත්වේ සඳහො තධ්ොරව සපොාගයක් තකස භොවිත
තේ.
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වෘෂිවර්මය
වෘෂිවර්මය, සත්ත්ව තගොවිපළ හො ධීවර වර්මොන්තය සඳහො තතොරතුරු සන්නිතේදන
තොක්ෂණය භොවිත තේ. හපතතොගොර තුළ තතකෝවය, තතතමනය හො වොතය පොකනය කිරීම සඳහො
තතොරතුරු සන්නිතේදන තොක්ෂණය තයොදො ගනී. ශොව වර්ධ්න ම්ටටේ අධීක්ෂණය කිරීම,ඒවො
වොර්තො තෙො ගැනිම , විශොක භලිය පරමොණයකින් යුතු තගොවිබිවක අස්වැන්න තනළම සඳහො ද
තරොතෙෝ යන්තර තයොදො ගනී. තෙෝග අස්වැන්න හො පැළෑටි සැකසුම හො වෘෂිවර්මොන්තය
වොර්යක්ෂමතොව පවත්වො ගැනීමට ද තරොතෙෝ තොක්ෂණය පරතයෝජනවත් තේ. ස්වයාක්රිය ව වක්
පැළෑටි ිවත් කිරීම සහ වෘිය පොකන සපවරණ තදිය මීින් වක් පැළෑටිවකින් සහ වෘී න්තගන්
තෙෝග තරක්ෂො වරයි. එතස් ම වොකගුණය, තද්ශගුණිව විපර්යොස, වර්ෂොපතනය, සුළා දිශොව,
පොාශු සොරවත් ෙව සහ ජක අන්තර්ගතය වැනි තෙෝග නිෂ්පොදනවකට ෙකපොන සොධ්ව
අධීක්ෂණය කිරීම සඳහො ද තතොරතුරු සන්නිතේදන තොක්ෂණය භොවිත වරනු කැත .
ගුවන් විදුකි සාඛ්යොත හුනනොගැනීතේ සපවරණ )RFID) මීින් තගොවිපකවක සතුන්
සාඛ්යොව හුනනොගැනීම හො ගණනය කිරීම වැනි තද් සිදු වරයි. ගවයන්තග් තසවඛ්ය තත්තව
් ය සහ
කිපතවක ගුණොත්මව භොවය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහො ද ස්වයාක්රිය ව කිපත තදවීම සහ කිපත ගවයො
පරීක්ෂො කිරීමටද පපතගණව පොකව ක්රම තයොදොගනී.
වයොපොර සහ මූකය වටයුතු
පපතගණවය තේගවත් ගණනය කිරීම, වඩිසරවම, නිරවදයතොව, විශ්වසනීයත්වය යන
ගුණොාග නිසො සියලු වයොපොරවක සහ සාවිධ්ොනවක අනුෙද්ධ් තවොටසක් ෙවට පත් ව ඇත.
මොසිව තේතන
ගණනය කිරීේ, අයවැය සැවසීම, විවුණුේ විශ්තක්ෂණය, මූකය
පුතරෝවථන, වයොපොර වළමනොවරණය, දත්ත ගෙඩො වළමනොවරණය සහ වයොපොර නඩත්තුව
සඳහො පපතගණව භොවිත තේ.
වර්තමොනතය් ෙැාවුවරණය සේපූර්ණතයන්ම පපතගණව මත රඳො පවත. ෙැාවු විසින්
අන්තර්ජොක ෙැාවු පහසුවම කෙො තදනු කැත . තගවුේ තශ්ෂය පිපතක්සීම, තැන්පතු හො අයිරො
කිරීේ, තපොළ තගවීේ, තවොටස් සහ භොරවරුතග් වොර්තො පරීක්ෂො කිරීම තදිය ඇතුළත් තේ.
ස්වයාක්රිය තටකර් යන්තරය මගින් ගනුතදනු කිරීම ගනුතදනුවරුවන්ට පහසු ය.
අතකවිවරණ, තවතළඳ දැන්වීේ සහ නිවොස සොප්පු සවොපතවක දී වර්තමොනතය් ෙහුක ව
පපතගණව භොවිතො තේ. පරචොරණ වෘත්තිවතයෝ චිතරව සහ චකන චිතර පොපතතභෝගිවයින් තවර්ෂණය
වර ගැනීම සඳහො භොවිත වරති. පපතගණව ගත කැයිස්තු මගින් නිවොස සොප්පු සවොපතය සිදු
වරගත හැකි අතර භෝඩඩයන්තග් තතොරතුරු කෙො ගැනිම හො සෘජු ඇණවුේවකට පරතේශ ද සිදු
වර ගත හැකි ය.
ිාජීතන්රු තොක්ෂණය
පපතගණව තධ්ොරව නිර්මොණවරණය)CAD(, සැකසුේ නිර්මොණය සහ නවයවරණය
සඳහො පහසුවේ සපයයි. තගොඩනැගිකි, යන්තර සූතර හො වොහන නිපදවීමට තපර තරිමොණ ව
දර්ශනය වරගත හැකි ය. සමහර යන්තර සූතර අතයව සාවර්ධ්නය වළ හැකි අතර
ක්රියොවොපතත්වය සජීවවරණයට භොජනය වර නිරීක්ෂණය වළ හැකි ය.
පපතගණව තධ්ොරව මෘදුවොාග ිාජිතන්රු තමවකේ)CASE), මෘදුවොාග සැකසුේවරණය,
තක්තවරණය, පරීක්ෂො කිරීම සහ තදෝෂහරණය කිරීම සඳහො මෘදුවොාග ිාජිතන්රුවන්ට සහොය
දක්වයි.
සාචොරව
අන්තර්ජොකය මීින් සාචොරව තස්වොවන්, සන්නිතේදනය සහ තතොරතුරු පරතේශය
සඳහො පහසුවේ සකසො ඇත. සාචොරව වර්මොන්තය සඳහො වඩො තහොඳ තස්වොවක් කෙොදීම,
අන්තර්ජොක අයකිරීේ පහත තහළතමන්, තතොරතුරු පුළුක් තකස කෙො ගත හැකි අතර,
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විවුණුේවරුවන් සහ ගැනුේවරුවන් පහසුතවන් සේෙන්ධ් වී ගනුතදනු ද සිදු කිරීමට ිඩ සකසො
ඇත.

මොධ්ය හො ජනමොධ්යවරණය
තතොරතුරු සාවිධ්ොනය කිරීම හො කිපි තවර්ෂණිය තකස නිර්මොණය කිපතම සඳහො
තතොරතුරු සන්නිතේදන තොක්ෂණය, මොධ්යතය් හො ජනමොධ්යවරණතය් දී ලකදොයී තකස භොවිත
වරයි. විවොශවයන්)broadcasters( අතර අන්තර්ගතයන් හුවමොරුව සහ තගෝකය පරවෘත්ති වකට
තේගතයන් පිවිසීමට අන්තර්ජොකය හො අන්තර්ජොක තස්වො වන තකෝව විසිපත වියමන, විදයුත්
තැපෑක, වීඩිතයෝ සේමන්තරණ යනොදිය භොවිතතයන් පහසුවේ සැපතයනු ඇත.
නීතය
ි ෙකොත්මව කිරීම
තතොරතුරු ගෙඩො කිරීම, විමර්ශනය, වොර්තො කිරීම සහ සාඛ්යො තක්ඛ්න තතොරතුරු
සැපයීම සඳහො තතොරතුරු සන්නිතේදන තොක්ෂණය නීති ක්තෂ්තරතය්දි භොවිත තේ. අපරොධ්වරුවන්
අත්අඩාගුවට ගැනීම සඳහො සිදුවරන කද පරීක්ෂණ වකට තතොරතුරු තොක්ෂණය තධ්ොර වරයි.
CCTV පද්ධ්ති, ජී .ප.එස් සහ විදුකි සාතද්ශ තස්වො අපරොධ් පරීක්ෂණ සඳහො තෙොතහෝ තස්
සහොය සපයයි.
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නිපණ
ු තො ම්ටටේ 1.7 : සමොජය තවතරහි තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණතය් ෙකපෑම
ඇගයීමට කක් වරයි
වොකය

:වොකච්තේද 04

ිතගනුේ පක
:
 තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය නිසො ඇති වූ සමොජ හො තර්ථිව පරතිකොභ පැහැදිකි
වරයි
 තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණතය් දියුණුවත් සමී නිර්මොණය වූ සමොජ, තර්ථිව,







පොපතසපතව, සදොචොරොත්මව සහ දනතිව අාග තවටිතයන් පැහැදිකි වරයි
තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය භොවිතය හො ෙැුනණු දනතිව තත්ත්ව විමර්ශනය
වරයි
තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය හො ෙැුනණු පොපතසපතව වොද විෂය විස්තර වරයි
ිතකක්තරොනිව අපද්රවය )e-waste) තරක්ෂොවොරී තකස ෙැහැර කිරීතේ ක්රමතේද පැහැදිකි
වරයි
තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය හො ෙැුනණු සදොචොරොත්මව, දනතිව සහ සමොජීය
වොද විෂය තවටිතයන් විස්තර වරයි
තිරසොර සාවර්ධ්න ිකක්ව වරො ළීො වීතේ දී තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණතයහි
භලියවොව තවටිතයන් පැහැදිකි වරයි
අාකිත තෙදීම දුරු කිරීම සඳහො වන පරතේශ විමර්ශනය වරයි

අන්තර්ගතය
:
 තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය තහ්තුතවන් ඇති වූ පරතිකොභ
o සමොජ පරතිකොභ
o තර්ථිව පරතිකොභ
 තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණතයන් නිර්මොණය වූ වොද විෂය
o සමොජීය
o තර්ථිව
o පොපතසපතව
o සදොචොරොත්මව
o දනතිව
o තපවද්ගකිවත්ව
o අාකිත තෙදීම(Digital Divide)
 රහසය භොවය
 තසොරවේ කිරීම(stealing)/තතුෙෑම (phishing)
 තචවරත්වය/ලු්ඩ නය (piracy)
 හිියවේ /ෙුද්ධිමය තද්පළ නීතිය
 ගරන්ථ/රචනො තචවර්යය )plagiarism)
 ෙකපත් සහිත/රහිත මෘදුවොාග
වදන්





සහ සාවක්ප:
සදොචොරොත්මව සහ දනතිව වොද විෂයය
අන්තර්ජොකය භොවිතතය්දී පූර්වොරක්ෂොව
සමොජ මොධ්ය භොවිතතය් සදොචොරොත්මව සහ දනතිව වොද විෂයය
තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණතය් තරක්ෂිත භොවිතය
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පොඩේ සැකසුේ සඳහො සපතදස්:
 සදොචොරොත්මව සහ දනතිව වොද විෂයය , සමොජ මොධ්ය භොවිතතය් සදොචොරොත්මව සහ
දනතිව වොද විෂයය සහ තරක්ෂොව යන වරුණු මත පදනේ වූ සොවච්ාොවක් හො
පැහැදිකි කිරීමක් වරන්න.
ඇගයීේ හො තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස්:
 ිහත සොවච්ාො වළ වරුණු අනුව සිසුන් ව්ඩඩොයේ වර එක් එක් ව්ඩඩොයම ට එක්
වරුණ ෙැගින් දී, ිදිපතපත් කිරීමවට සූදොනේ වරන්න.
ගුණොත්මව තයදවුේ:
පපතගණව, අන්තර්ජොකය, ිදිපතපත් කිරීේ
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කියවීේ ද්රවය
තතොරතුරු හො සන්නත
ි ේදන තොක්ෂණතය් සමොජ හො තර්ථිව පරතක
ි ොභ
තතොරතුරු සන්නිතේදන තොක්ෂණය මීින් කෙොතදන සමොජ පරතිකොභ සහ තර්ථිව
පරතිකොභ නිසො තතොරතුරු සන්නිතේදන තොක්ෂණ වැකඳ ගැනීමට ජනතොව තපකඹී ඇත.
විතේව වොකතය්දී සහ විතනෝදොස්වොද ක්තෂ්තරතයහි තුළ තතොරතුරු හො සන්නිතේදන
තොක්ෂණතය් ෙකපෑම ඔස්තස් අපට ම
විතනෝද විය හැකි ක්රම වැඩි දියුණු වර
ඇත.විතනෝදොස්වොදය සඳහො විවිධ්ොවොර ක්රම ඔස්තස් ියනිසුන්ට ිඩ කෙොදී ඇත ඒවො නේ
මොර්ගගත ක්රීඩො සහ ියතුරන් සමී වතොෙහ කිරීේ ක්රම වැඩි දියුණු කිරීම යි.
වැඩි දියුණු වන තතොරතුරු තොක්ෂණ අාශයට, ලකදොයිතොව, දළ තද්ශීය නිෂ්පොදිතය හො
තවළඳොතේ සමස්ත වැඩිවීේ සඳහො දොයව විය හැකි ය. ජනතොවතග් ජීවන තත්ත්වය යහපත්
වර ගැනීම සඳහො ජනතොව තතොරතුරු තොක්ෂණ ය )ICT) අඛ්්ඩඩ ව වැකඳතගන සිටින්නොක්
තමන් ම එය ලකදොයි තකස තයොදො ගත යුතු ය.
තතොරතුරු තොක්ෂණ ක්තෂ්තරතයහි විශොකත්වය සහ ලකදොයිතොව ිහළ නැාවීම මීින්
එය ශරම ලකදොයිතොව වර්ධ්නය කිරීම, නිෂ්පොදන ලකදොයිතොව වර්ධ්නය කිරීම සහ අවසොන
ලකය තකස මුළු තර්ථිවය ම වර්ධ්නය වරීම සිදු තවතර්.
තතොරතුරු සන්නිතේදන තොක්ෂණය මීින් වවර තැනව වවර තමොතහොතව වුව ද
තතොරතුරු පරතේශ වර ගැනීමට හැකියොව සැකතසයි එෙැවින් තකොව පුරො තතොරතුරු තෙදො
හැරීම වැඩිදියුණු වී ඇත. වකොවුළු පපතගණනය මීින් වඩො තහොඳ තයදුේ, තස්වොවන්, තරක්ෂොව,
විශ්වසනීයත්වය සහ තතොරතුරු කෙො ගැනීතේ හැකියොව ඇති වර තිත .
තතොරතුරු හො සන්නත
ි ේදන තොක්ෂණතයන් ඇති වන සමොජ, තර්ථිව, පොපතසපතව, සදොචොරොත්මව,
දනතිව සහ තපවද්ගකිවත්ව ගැටළු
වර්මොන්තවක තතොරතුරු සන්නිතේදන තොක්ෂණය තයොදො ගැනීම දහස් ගණනවට
රැකියො අහිිය වීේ ඇති වරයි. තමයට තහ්තුව වන්තන් පපතගණවය යේ වොර්යයක් ිටු කිරීම
සඳහො අවශය වන ියනිසුන් සාඛ්යොව අඩු කිරීම යි .
තතොරතුරු සන්නිතේදන තොක්ෂණය භොවිත වරියන් විතනෝදවීතේ දී
සෘණොත්මව
ෙකපෑේ ඇති තේ.
තසවඛ්ය ගැටලු: ක්රීඩො කිරීම වැනි විතනෝදොස්වොදයන් සඳහො අඛ්්ඩඩ ව පපතගණවය භොවිත
කිරීම තසවඛ්ය ගැටලු ඇතිවරයි.
නිදසුනක් තකස , මැණික් වටුව හො ඇස් නිරන්තරතයන් භොවිත කිරීම අක්ෂි පඩො වැනි
තත්ත්ව ඇති වරන අතර පුනරොවර්ත තෙොධ් සහ අතනවුත් ශොරීපතව ගැටලුවකට මී පෑදිය
හැකිය.
අාඛිත තෙදීම යනු තතොරතුරු හො සන්නිතේදන තොක්ෂණයන් පරතේශ වරගැනීම,භොවිතය තහෝ
එහි ෙකපෑම නිසො ඇතිවන තර්ථිව හො සමොජ අසමොනතොවක් තේ.
තොක්ෂණිව සේපත් සමොන ව භුක්ති විදීතේ හැකියොව ඇතිකිරීම හො තතොරතුරු
තොක්ෂණ අධ්යොපනය දියුණු කිරීම ඩිජිටක් තෙදීේ ජය ගැනීම සඳහො සපවොරී තේ.
ිතකක්තරෝනිව අපද්රවය තහවත් විද්යුත් අපද්රවය තකෝවය පුරො ෙරපතළ ගැටලුවක්
තවියන් පවත.
-අපද්රවයය සේෙන්ධ්තයන් ඇති පරධ්ොනතම ගැටලුව වන්තන් යේ, තසනික් හො
වැඩ්ියයේ වැනි විෂ රසොයන පසට වොන්දු වීම නිසො වොකයත් සමී ම පොනීය ජකය දූෂණය
වීම යි.
හපතත පපතගණනය: වොර්යක්ෂම හො පපතසර හිතවොී  පපතගණව සේපත් අධ්යයනය හො භොවිතය,
දැන් පපතසර සාවිධ්ොනවක පමණක් තනොව අතනවුත් වර්මොන්ත වයොපොරවකද අවධ්ොනයට කක් ව
ඇත. තමහි පරතිලකයක් වශතයන්, -අපද්රවය අපපතක්ෂොවොරී ව ිවත් කිරීම වැළැක්වීම සඳහො
දියුණු තකෝවතය් තෙොතහෝ රටවක තරගුකොසි හුනන්වො දී ඇත. ිතකක්තරොනිව
භෝඩඩවක
තවොටස් පරතිචක්රීවරණය වර ගැනීම දැන් සිදුතේ.
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අධ්යොපන ද්රවය, සාගීත හො මෘදුවොාග, අන්තර්ජොකය හරහො තෙදො හැරීතේ තේගවත් ෙව නිසො
ඒවොතය් ෙුද්ධිමය තද්පළ අයිතිවොසිවේ සහ තප්ටන්්ට ෙකපතර තරක්ෂො වර ගැනීම ට අපහසු
තේ. තෙොතහෝ අන්තර්ජොකය භොවිතො වරන්නන් අන්තර්ජොක තචොරධ්ර්ම අනුගමනය වරන්තන්
නැත

දත්ත තහෝ තතොරතුරු පිළෙ
ි ඳ රහසය භොවය
මුරපද තරක්ෂොව, ගුප්ත තක්තන ශික්පය ක්රම සහ ඩිජිටක් අත්සන් භොවිතතයන්
රහසිගත ව තෙො ගත හැකි ය.

තතොරතුරු

තසොරවේ කිරීම / තතු ෙෑම
තතු ෙෑම යනු පපතශීකව නොමයන්, මුරපද, ණයපත් විස්තර වැනි සාතේදී තතොරතුරු හොනිවර
තහ්තු සඳහො කෙොගැනීම යි.
විදුත් සන්නිතේදන ය විශ්වසනීය භොවය ගැන මැසිවිකි නැීීතමන් තතොරව තසොරවේ කිරීමට
තහෝ තතු ෙෑමට එතරහි ව දත්ත හො තතොරතුරු තරක්ෂො කිරීම සඳහො ගිනි පවුර පිහිටුවීම,
මුරපද භොවිතය, යොවත්වොකන කිරීම, සැව සහිත තේක් විවෘත තනොකිරීම සහ සැව සහිත
සෙැඳි ක්කික් තනොකිරීම වැනි ක්රියොමොර්ග අනුගමනය වළ යුතු ය.
තචවරත්වය
තචවරත්වය යනු මෘදුවොාග අනවසරතයන් පිටපත් කිරීම, තෙදො හැරීම හො භොවිතය යි.
හිියවේ / ෙුදධි
් මය තද්පළ නීති
ෙුද්ධිමය තද්පළ යනු මුක් වෘතන් නිර්මොණය වරන අයතග් අයිතිවොසිවේ සුරැකීම සේෙන්ධ්තයන්
වටයුතු වරන නීතියකි. මුක් ම නොටය හො නවවතො නව නිපැයුේ තදිය තවරණය තවතරයි.
රචනො තචවරත්වය
තක්ඛ්න තචවරත්වය යනු තවතනවුතග්, සිතුේ, අදහස්, පරවොශ හො ක්රියොවොරවේ තදිතයහි මුක්
නිර්මොණවරුවන් පිළිෙඳ සඳහන් තනොවර ඒවො තමොතග් නිර්මොණ තකස පළකිරීම තේ.
ෙකපත් සහිත /රහිත මෘදුවොාග
මෘදුවොාග ෙකපතරයක් යනු මෘදුවොාග භොවිත කිරීම තහෝ නැවත තෙදොහැරීම තහෝ පොකනය
වරන දනතිව සපවරණයකි. හිියවේ නීතිය යටතත් මෘදුවොාග සඳහො තපොදු වෝඩඩ තදවක්
ඇත.වොණිජ මෘදුවොාග සහ නිදහස් හො විවෘත මූකොශර මෘදුවොාග )FOSS)තේ.
FOSS මෘදුවොාගවක සියලු අයිතිවොසිවේ පොපතතභෝගිවයොට කෙොතදන අතර, එම නිසො මෘදුවොාග
සමී තවනස් වළ හැකි මූක තක්ත ද ඇතුළත් වර ඇත. හිියවේ සහිත මෘදුවොාගවක
සොමොනයතයන් එම අයිති පොපතතභෝගිවයොට කෙො තනොතද්. එෙැවින් මූක තක්ත සීවො තෙයි.
ෙකපතරතය් හිියවරුට මෘදුවොාගය භොවිත කිරීම, සාස්වරණය කිරීම හො නැවත තෙදොහැරීම
සඳහො අවසර කෙො තදයි.
පරවොශන හිියවේ රැවවරණතයන් පිටත ඇති මෘදුවොාග යනු තපොදු තනොවන, තෙදො හැපතය
තනොහැකි, ෙකපතර රහිත සහ සාවිධ්ොනයක් අභයන්තර ව හසුරුවන සේපත් තකස හැදින්විය
හැකි ය.
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නිපණ
ු තොව 2

:නූතන පපතගණවවක වොර්ය සොධ්නය විස්තර කිරීම සහ සාසන්දනය
කිරීමට හැකි වන පපතදි පපතගණව සපොාග පපතණොමය විමසයි.

නිපණ
ු තො ම්ටටම 2.1 :සවසනයන්තග් (processors) පපතණොමය තවතරහි වැඩි අවධ්ොනයක් තයොමු
වරියන්, පපතගණවතය් සිදුවූ සුවිතශ්ෂ තවනස්වේ, පරේපරො අනුව
අනොවරණය වරයි
වොකය

:වොකච්තේද 04

ිතගනුේ පක:
 මුක් යුගතය් ගණන තධ්ොරව, සදොහරණ සහිත ව වර්ගීවරණය වරයි.
 එක් එක් පපතගණව පරේපරොවට අදොළ කක්ෂණ වගුවක් ඇසුපතන් විස්තර වරයි.
 පපතගණව, ඒවොතය් වොර්යය, තොක්ෂණය හො පරමොණය අනුව සදොහරණ සහිත ව
වර්ගීවරණය වරයි.
අන්තර්ගතය:
 පපතගණනතය් ිතිහොසය
o මුක් යුගතය් ගණව තධ්ොරව
 යොන්තරිව
 විදුත් යොන්තරිව
o පපතගණනතය් ිතකක්තරොනිව යුගය
 පපතගණව පරේපරො
o පළමු වන, තදවන, තතවන, සිවු වන හො ිදිපත පරේපරො
 විවිධ් පපතගණව වර්ගීවරණ ක්රම
o තොක්ෂණය අනුව
 පරතිසම(analog), අාකිත (digital)
o වොර්යය අනුව
 සුවිතශ්ෂ වොර්ය/තපොදු වොර්ය
o පරමොණය අනුව
 සුපිපත පපතගණව, මහො පපතගණව, මධ්ය පපතගණව,
ක්ෂුද්ර පපතගණව )ජාගම සපොාග-සුහුරු දුරවථන )smart phones),
ටැ ක්ට)tablet) පපතගණව සහ ෆැ ක්ට (phablet))
සාවක්ප සහ වදන්:
 පපතගණව සපොාගවක පපතණොමය
 පපතගණව පරේපරො සහ ඒවොතය් කක්ෂණ
 තොක්ෂණය, අරමුණු සහ පරමොණය අනුව පපතගණව වර්ගීවරණය.
පොඩේ සැකසුේ සඳහො සපතදස්:
 ඈත අතතතය් දී ගණනය කිරීේ සිදුවළ තවොරය ගැන සොවච්ාො වරන්න.
 මුක් යුගතය් ගණනය වළ තවොරය පින්තලර සහිත ව තපන්වන්න.
 වර්තමොනතය් භොවිත වරන පපතගණව ගැනත්, පපතගණවයට පොදව වූ තවෘති ගැනත්
සොවච්ාො වරන්න.
 ඒ ඒ පරේපරො අනුව නිෂ්පොදනය වළ පපතගණවවක තපනුම, තොක්ෂණය, තේගය, ධ්ොපතතොව
හො වොර්යක්ෂමතොව පිළිෙඳව සොවච්ාො වරන්න.
 විවිධ් ක්තෂ්තරවක භොවිත වරන විවිධ් වර්ගතය් පපතගණව පිළිෙඳ ව සොවච්ාො වරන්න.
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වර්තමොනතය් පවතින ජාගම දුරවථන සපොාග සහ එම සපොාගවක භොවිතය.

ඇගයීේ සහ තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස්:
 පරේපරොතවන් පරේපරොවට පපතගණවතය් සිදු වූ තවනස්වේ පිළිෙඳ ව කියො දක්වන තකස
සිසුන්ට සපතදස් කෙො තදන්න.
 පන්තිය ව්ඩඩොයේ කිහිපයවට තෙදන්න. සෑම ව්ඩඩොයමවට ම පපතගණව වර්ගීවරණය
වළ හැකි තවොර තපන්වීමට සමර්පණයක් පිළිතයළ වර ිදිපතපත් වරන තකසට සපතදස්
තදන්න.
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කියවීේ ද්රවය:
තපර යොන්තව
රි යුගය 1450 -ට තපර
ගණනය කිරීම සඳහො තොක්ෂණය භොවිත වළ අවස්ථොවක් තකස ඇෙවස් නැමැති සපවරණය
දැක්විය හැකි ය. එය වසර 5000 වට පමණ තපර චීනතය් භොවිත වරන කද්දක් ෙව සැකතක්.
යොන්තව
රි යුගය – 1450-1840
1644 දී
තක්ස් පැස්වක් විසින් පැස්වකයින් නේ ගණනය කිරීතේ සපොාගය හුනන්වො තදන කදි .
එය සාඛ්යො තදවක් එවතු කිරීම හො අඩු කිරීම සඳහො භොවිත වරන කදී.
1694 දී ජර්මොනු විදයොඥයො තගෝටෆ්රඩ් වික්තහක්ේ කි නිස් විසින් Stepped Reckoner නේ
ගණනය කිරීතේ සපොාගය හුනන්වො තදන කදී. තමම සපොාගය භොවිත වර මූකිව ගණිත වර්ම
සියක්ක ම සිදු වර ගැනීතේ හැකියොව තිබිණි.තමය පැස්වක්තග් පැස්වකයිනතය් දිගුවක් තකස ද
හැදින්තේ.
1880 දී චොක්ස් ෙැත ේ විසින් පළමු යොන්තරිව පපතගණවය වන “difference engine” නිර්මොණය
වරන කදී. වර්තමොන පපතගණවවක භොවිතො වරන තදොන සහ පරතිදොන පිළිෙඳ සාවක්පය ඔහු
තමමීින් පරථම වරට ිදිපතපත් වතළ් ය. එ නිසො ඔහු පපතගණවතය් පියො තකස පිළිගැතන්.
විදුත් යොන්තව
රි යුගය– 1840 – 1940
1906 දී “Forest” විසින් විදුත් වපොටය)Electronic valve) නිර්මොණය වරන කදි.
මහොචොර්ය Howard Aiken විසින් 1939 දී නිර්මොණය වරන කද ස්වයාක්රිය අනුක්රියව පොකවය
)automatic sequence controller (Mark 1)) , පරථම ස්වයාක්රිය පපතගණවය තකස පිළිගැතන්.
විදුත් යුගය
පරථම පරේපරොතේ පපතගණව (1940-1956)
පළමු පරේපරොතේ පපතගණවවක මූකිව සපොාගය තකස භොවිත වූතය් පතක්තව නක යි.
පරථම විදුත් සාඛ්යොාව පපතගණවය වූතය් John Mauchly සහ J. Presper Eckert විසින්
1946 දී නිර්මොණය වරන කද ENIAC (Electronic Numerical Integrator And
Calculator) නේ පපතගණවය යි.
තවොන් නියුමොන්තග් තචයන ක්රමතක්ඛ්න සාවක්පයට අනුව 1947 දී Maurice Wilkes
විසින් නිර්මොණය වරන කද EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator)
පපතගණවය තකොව පරථම තචයන ක්රමතක්ඛ්න පපතගණවය තකස සැකතක්.
1948 දී නිර්මොණය වරන කද EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic
Computer) පපතගණවය ද තචයන ක්රමතක්ඛ්න සාවක්පය අනුව නිර්මොණය වරන කද
පපතගණවයකි.
UNIVAC (Universal Automatic Computer) පපතගණවය යනු පතක්තව නොක දහස්
ගණනක් භොවිත වළ විදුත් පපතගණවයකි. දත්ත තදොනය, පරතිදොනය සහ ගෙඩො වර
තැීමම සඳහො සිදුරු වොඩ්පත් භොවිත වරන කදි.
තදවන පරේපරොතේ පපතගණව(1956 – 1963)
තදවන පරේපරොතේ පපතගණවවක මූකිව ම තොක්ෂණීව සපොාගය තකස රොන්සිස්ටර්
භොවිත වරන කදි
IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108 යනු තමම අවදිතය් දී
නිර්මොණය වළ පපතගණව කිහිපයක් තේ .
තතවන පරේපරොතේ පපතගණව(1964 – 1975)
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තුන්වන පරේපරොතේ පපතගණව, විසින් රොන්සිස්ටරය තවනුවට මූකිව තොක්ෂණිව
සපොාගය තකස අනුවකිත පපතපථ)ICs) භොවිත වරන කදි. එක් අනුවකිත පපතපථයව
රොන්සිස්ටර ගණනොවක් අඩාගු තේ.
IBM-360 series, PDP (Personal Data Processor), TDC-316 යනු තමම අවදිතය් දී
නිර්මොණය වළ පපතගණව කිහිපයක් තේ.
හතර වන පරේපරොතේ පපතගණව(1975 – 1989)
තමම පරේපරොතේ පපතගණවවක VLSI (විශොක පරමොණතය් අනුවකිත පපතපථ තොක්ෂණය(
භොවිත වරන කදි. තමම පරේපරොතේදී එම VLSI තොක්ෂණය දිගුවක් තකස සිකිවන්
චිපයව සැවසුණු ක්ෂුද්ර සවසනය)Micro Processor) හදුන්වො තදන කදි. එක් ක්ෂුද්ර
සවසනයව අනුවකිත පපතපථ විශොක සාඛ්යොවක් අඩාගු තේ. එම නිසො තමම අවදිතය්
පපතගණවවක තභවතිව පරමොණය ශීඝ්රතයන් අඩු වර ගැනීමට හැකියොව කබිණි.
සදොහරණ :DEC 10, STAR 1000, PDP 11
පස් වන පරේපරොතේ පපතගණව (1989 සිට අද වන තතක්)
පස් වන පරේපරොතේ පපතගණවවක භොවිත වරන්තන් ULSI (අතිවිශොක පරමොණතය්
අනුවකිත පපතපථ/ Ultra Large Scale Integration) තොක්ෂණය යි. එම නිසො තමම
තොක්ෂණය භොවිතතයන් තවෝටියක් පමණ ිතකක්තරොනිව පපතපථ සහිත ක්ෂුද්ර සවසන
සිකිවන් චිප නිපදවීමට හැකියොව කැීම ඇත. තමම පරේපරොව අදට ද පවතින අතර
වෘතරිම ෙුද්ධිය වැනි තොක්ෂණයන් ද, ින් එහො ගිය තොක්ෂණයන් ද තවතරහි පර්තය්ෂණ
තවතරියන් පවත.
සදො : Desktop, Laptop, NoteBook, UltraBook
පපතගණව වර්ගීවරණය
1. තොක්ෂණය අනුව
(i)

(ii)

පරතිසම පපතගණවය- පරතිසම පපතගණවයක් යනු පරතිසම දත්ත සැවසීමට
භොවිත වරන පපතගණව තේ. පරතිසම දත්ත යනු විදුත්, යොන්තරිව
තනොතහොත් ද්රව පරමොණ වැනි අඛ්්ඩඩ අගයන් පදනේ වර ගත් දත්ත තේ.
අාකිත පපතගණවය - විවික්ත තවෘතියව තතොරතුරු සැවසීතමන් ගැටලු
විසඳීමට හැකි සපොාග වර්ගයකි. ද්වීමය තත්තව
් (0,1) පදනේතවොටතගන
අාකිත සාඥො මීින් ක්රියො වරන තමම පපතගණව, අාකිත පපතගණව තකස
හුනන්වයි.

2. අරමුණ අනුව
(i)
(ii)

විතශ්ෂ වොර්යයන් සඳහො තවන් වූ පපතගණව - විතශ්ෂිත ගැටලුවක් තහෝ
විතශ්ෂ වොර්යයක් තහෝ ිටු කිරීම සඳහො තමම පපතගණව භොවිත තවතර්.
තපොදු වොර්යයන් සඳහො තවන් වූ පපතගණව– තමම පපතගණව භොවිත වර
එදිතනදො වටයුතු වකට අවශය වරන වොර්යයන් රොශියක් ිටු වර ගත
හැව.

3. පරමොණය අනුව
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(i)

සුපිපත පපතගණවය - තේගවත් සහ වඩොත් ම ෙකවත් පපතගණව වර්ගය තේ.
තමම ගණනය කිරීේ සුවිතශ්ෂි අතර ියක ිතො අධිවය/ තමම පපතගණව
යුධ්මය වටයුතු, වොකගුණ අනොවැකි... වැනි වොර්යයන් සිදු වර ගැනීම
සඳහො තමම පපතගණව භොවිතො වරයි.. (ස .දො.: TIANHE-1)

(ii)

මහො පපතගණව - පපතශීකවයන් සිය ගණනව තහෝ දහස් ගණනවට තහෝ එව
වර සේෙන්ධ් විය හැකි ිතො විශොක හො ියක අධිව පපතගණවයකි.

(iii)

මධ්ය පපතගණව – තමම පපතගණව වුඩො සහ මධ්යම පපතමොණ තස්වොදොයව
පපතගණව තකස භොවිත තේ. තව ද විදයොත්මව තයදවුේ ස්ථොපනය කිරීම
සඳහො ද භොවිත වරයි.මධ්යම පරමොණතය් පපතගණව තේ.

(iv)

ක්ෂුද්ර පපතගණව – ක්ෂුද්ර සවසනය සහිත පපතගණව තේ නියන් හැදින් තේ.
තේස පපතගණව – තේසය මත තැබිය හැකි පරමොණයට සපතකන තපවද්ගකිව
පපතගණවයකි.
සවුළත පපතගණව – ජාගම පපතගණවයකි.
අත්කත පපතගණව – අතත් රඳවො තෙො ගත හැකි පරමොණතයන් වුඩො
පපතගණව වර්ගයකි.
Notebook
– සවුළත පපතගණවයට වඩො වුඩො සහ සිහින් පපතගණව
වර්ගයකි.
Smart phone – තමතහයුේ පද්ධ්තියක් සහ අතනවුත් සුවිතශ්ෂ පහසුවේ
සහිත ජාගම දුරවථනයකි.
ටැ ක්ට පපතගණව -තනෝ්ටෙුක් පපතගණවයවට වඩො වුඩො සහ Smart
ජාගම දුරවථනයවට වඩො විශොක රැහැන් රහිත ස්පර්ශව තිර සහිත
තපවද්ගකිව පපතගණව වර්ගයකි.
Phablet –ටැ ක්ට පපතගණවයවට වඩො වුඩො සහ Smart ජාගම
දුරවථනයවට වඩො විශොක තේ .අතත් තගන යො හැකි රැහැන් රහිත
ස්පර්ශව තිර සහිත ජාගම සපොාගයකි (සදො.: Apple 6Plus, Galaxy
Note, etc)

64

නිපණ
ු තො ම්ටටම 2.2 : දෘඪොාග හො ඒවොතය් අතුරුමුහුණත් සේෙන්ධ්තයන් පපතගණවතය්
ක්රියොවොපතත්වය ගතේෂණය වරයි.
: වොකච්තේද 06

වොකය

ිතගනුේ පක:
• පරධ්ොන දෘඪොාග පර්යන්ත)peripherals) හො ඒවොට අදොළ අතුරු මුහුණත් හුනනොගනි.
• යතුරු පුවරු නිතේෂණ සපොාගවකට වඩො ඍජු දත්ත නිතේෂණ සපොාගවක වොසි හුනනො
ගනි.
• මධ්යම සැවසුේ ඒවවතය් පපතණොමය හො, මවු පුවරුව සමී එහි සාගතතොව පැහැදිකි
වරයි.
• තචයන සපොාග වර්ගිවරණය වරයි.
• සැම තචයන සපොාගයක් ම තවටිතයන් විස්තර වරයි.
• සමොන්තර හො ජොකව)Grid) පපතගණනතය් අවශයතොව හුනනො ගනී.
අන්තර්ගතය:
 පරධ්ොන දෘඪොාග සාරචව
 පරධ්ොන දෘඪොාග සාරචව
o තදොන සපොාග :
යතුරුපුවරු නිතේෂණ, සෘජු නිතේෂණ{ යතුරුපුවරුව, දැක්වුේ සපොාගය )pointing
device), ස්පර්ශව පොදවය (touch pad), දුරස්ථ පොකවය, ස්පර්ශව තිරය (touch
screen), චුේෙව තරු කියවනය (magnetic stripe reader), තරු-තක්ත කියවනය, සුහුරු
වොඩ්පත් )Smart card( කියවනය, සුපිපතක්සවය)scanner), අාකිත වැමරොව (digital
camara), මයිතක්රොතෆෝනය, සාතේදව (sensers) , චිතරව ලකවය)Graphic tablet(,
චුේෙකිත තන්ත අනුකවුණු කියවනය )MICR(, පරවොශ කවුණු කියවනය (OMR), පරවොශ
අණු කවුණු කියවනය (OCR), වීඩිතයෝ වැමරොව, සාඛ්යොාවවය)Digitizer(, තව
වැමරොව තදිය}
 යතුරු පුවරු නිතේෂණ සපොාගවකට වඩො ඍජු දත්ත නිතේෂණ සපොාගවක වොසි
 පරතිදොන සපොාග සහ ඒවොතය් ගුණොාග {වැතතෝඩ කිරණ නක )CRT), ද්රවස්ලටිව සන්දර්ශවය
(LCD) සන්දර්ශවය, තතකෝව විතමෝචව දිතයෝඩ සන්දර්ශවය(LED), තිත් නයොස මුද්රවය,
තන්ත විදුේ මුද්රවය )inkjet printer), තක්සර් මුද්රවය, තරිමොණ )3D( මුද්රවය, පරස්තොර
කවුණුවරණය) graph plotter), ස්පවර තදිය}
 මධ්ය සැවසුේ ඒවවය (CPU) හො, මවු පුවරුව (mother board) සමී එහි ගැළැපුම
)compatibility)
 තචයන සපොාග { අචක අභයන්තර දෘඪ තැටි )fixed internal hard disk), ජාගම ෙොහිර
දෘඪ තැටි (portable external hard disk), චුේෙකිත පටි, සායුක්ත තැටි, පරවොශ
තැටි)CD/DVD, CD-R/ DVD-R, CD-RW/ DVD-RW, DVD-RAM, Blue-Ray) සැණ මතව
පත )flash memory card) හො වුඩො තැටි (mini disk)}
 සමොන්තර පපතගණනය හො ජොකව පපතගණනය )Grid computing))
සාවක්ප සහ වදන්:
 තදොන සපොාග
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පොඩේ








පරතිදොන සපොාග
මධ්යම සැවසුේ ඒවවය සහ මවු පුවරුව
ද්විතයව තචයන සපොාග
සමොන්තර සහ ජොක පපතගණවවරණය

සැකසුේ සඳහො සපතදස්:
පද්ධ්තියක් තකස පපතගණවය නිර්වචනය වරන්න.
පපතගණවතය් විවිධ් දෘඪොාග සාරචව පිළිෙඳ ව සොවච්ාො වරන්න.
පපතගණවතය් විවිධ් සපොාග තපන්වො එම සපොාග හුනන්වො තදන්න.
දත්ත තදොන සපොාග සහ සෘජු දත්ත තදොන සපොාග පිළිෙඳ ව සොවච්ාො වරන්න.
පපතගණවතය් පරතිදොන සපොාග කැයිස්තුගත වරන්න.
ද්විතයිව තචයන සපොාග පිළිෙඳ ව විස්තර වරන්න.
සමොන්තර සහ ජොක පපතගණනය පිළිෙඳ සොවච්ාො වරන්න.

ඇගයීේ සහ තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස්:
 පැවරුම- පන්තිය ව්ඩඩොයේවකට තෙදො පහත මොතෘවො එක් එක් ව්ඩඩොයමට කෙො
තදන්න. ඒ ඒ ව්ඩඩොයමට එම මොතෘවොවට අදොළ ව සදොහරණ සහ රූප සහිත තපොතක්
පිළිතයළ කිරීමට සකස්වන්න.
o තදොන සපොාග
o පරතිදොන සපොාග
o තචයන සපොාග
o මධ්යම සැවසුේ ඒවවය සහ මවු පුවරුව
 ිහත මොතෘවොවකට අදොළ ව ෙහුවරණ පරශ්න පතරයක් කෙො තදන්න.
ගුණොත්මව තයදවුේ:
අන්තර්ජොකය, ජාගම දුරවථන, ක්ෂුද්ර පපතගණව කිහිපයක්
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කියවීේ ද්රවය:
තදොන සපොාග
පපතගණවය තවත දත්ත සහ සපතදස් කෙො දීම සඳහො තදොන සපොාග භොවිත තවතර්.
යතුරු පුවරුව )Key board)

දැක්වීතේ සපොාග /තයොමු සපොාගය )Pointing devices)
මූසිවය
ස්පර්ශව පෑඩය
තමතහයුේ යටිය

සෘජු තදොන සපොාග )Direct entry input devices)
චුේෙව තරු කියවනය
තරු තක්ත කියවනය

රූප තදොනය කිරීතේ සපොාග.
වීඩිතයෝ වැමරොව
ඩිජිටක් වැමරොව

සුපරීක්ෂව
සුපරීක්ෂවය

Graphic tablet

ස්පර්ශව තිරය

සුහුරු වොඩ්පත් කියවනය

තව
වැමරොව

MICR

OMR

Digitizer

CCTV

OCR

මයික්රතෆෝනය
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යතුරු පුවරුව හො සසඳන විට සෘජු තදොන සපොාග භොවිතතය් වොසි
1.
දත්ත ස්වයාක්රීය ව ගරහණය වර ගැනීම. පුද්ගකයවු විසින් දත්ත
අත්යුරුව පද්ධ්තියට ඇතුළත් කිරීම අවශය තනොතේ. එම නිසො දත්ත
ඇතුළත් කිරීම සඳහො යන පිපතවැය අවම වර ගත හැකිය.
2.
නිරවදයතොව- සෘජු තදොන සපොාග භොවිතතයන් තදෝෂ රහිත ව දත්ත
ඇතුළත් වරගත හැකි වීම
3.
දත්ත තදොනය කිරීතේ වොකය අවම වරගත හැකි වීම
පරතිදොන සපොාග
පපතගණව තිරය
1. CRT තිරය (වැතතෝඩ කිරණ නොක සන්දර්ශවය /Cathode Ray Tube
Monitor)
වැතතෝඩ කිරණ නක තොක්ෂණතය්දී රූපයක් නිර්මොණය වන්තන් ිතකක්තරෝන
වදේභයක් තපොස්තප්ක්ෂනපෘෂ් යව වැදීතමනි.
2. LCD තිරය(Liquid Crystal Display)
ද්රව ස්ලටිව සන්දර්ශවය )LCD) යනු පැහැදිකි රූප තපන්වීම සඳහො LCD
තොක්ෂණය භොවිත වරන පපතගණව තිරයක් තහෝ දර්ශවයක් තහෝ වන අතර
තෙොතහෝ විට කැප්තටොප් පපතගණව සහ පැතකි තිරවක දක්නට ඇත.
TFT තිරය (Thin Film Transistor)
තමය LCD තිරතය් පරතභ්දයකි. තමම තොක්ෂණය අනුව සැම පික්සකයක්
සඳහො ම රොන්සිස්ටරය ෙැගින් ඇත.
3. LED තිරය (තතකෝව විතමෝචන ඩතයෝඩ තිරය /Light Emitting Diode
Monitor)
පපතගණව සහ රූපවොහිනී තිර සඳහො තයොදො ගන්නො පැතකි තිර වර්ගයකි.
LED තිරවක වොසි






වියදම අවම තේ
විශ්වොසදොයව තේ
අඩු විදුකියක් පපතතභෝජනය වරයි.
ිහළ ගතිව පරතිතරෝධ්ව අනුපොතය
දිගු තයු වොකය සහ අඩු පොපතසපතව ෙකපෑම

මුද්රවය
මුද්රවය මීින් මෘදු පිටපතක් දෘඪ පිටපතක් ෙවට පපතවර්තනය වරයි.
1.
තිත් නයොසිව මුද්රවය )Dot matrix printer)
තමම මුද්රවතය් මුද්රණ යොන්තරණය යතුරු කියනයව මුද්රණ යොන්තරණයට
සමොන තේ. තමහි තන්ත තතක්පිත පටියක් ඇති අතර මුද්රණ ක්රියොවකිය
අතරතුර, මුද්රණ හිස තමම තන්ත තතක්පිත පටිතය් වැතදන අතර තන්ත
තතක්පිත පටියට ිදිපතතයන් ඇති මුද්රිත වඩදොසිතය් එය සටහන් තේ.
2.
තන්ත විදුේ මුද්රවය)Inkjet printer)
තමම ක්රමතේදය අනුව මුද්රණ හිස නිර්මොණය වී ඇත්තත් ිතො වුඩො තුඩු
ගණනොවකිනි. මුද්රණ වඩදොසිය, මුද්රණ හිස පසු වර යද්දී, එම තුඩු විසින්
වඩදොසිය මතට තන්ත විදිනු කැත . එමීින් අනුකක්ෂණ තහෝ රූපයක්
තහෝ නිර්මොණය තේ.
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තචයන සපොාග
1.
අචක අභයන්තර දෘඪ තැටිය
දෘඪතැටිය යනු ඩිජිටක් තතොරතුරු ගෙඩො කිරීම හො නැවත කෙොගැනීම සඳහො
චුේෙව තොක්ෂණය භොවිත වරන දත්ත ගෙඩො කිරීතේ සපවරණයකි. තමහි
අභයන්තරය චුේෙකිත, තේගතයන් භරමණය වන තැටිවකින් සමන්විත තේ.

2.

ජාගම ෙොහිර දෘඪ තැටිය
ජාගම ෙොහිර දෘඪ තැටියක් යනු USB තක්ෙකයක් හරහො ෙොහිපතන් පපතගණවයට
සේෙන්ධ් වළ හැකි දත්ත ගෙඩො වරන සපවරණයකි.

3.

පරවොශ තැටි )Optical Discs)
පරවොශ තැටියක් යනු විදුත් දත්ත ගෙඩො මොධ්යයකි. තමම තැටිය තවත දත්ත
කිවීමත්, තැටිතයන් දත්ත කෙො ගැනීමත් සිදු වරනු කෙන්තන් අඩු ෙකැති තක්සර්
වදේෙයක් භොවිතතයනි.
වර්ගය
ධ්ොපතතොව
CD-ROM
650-900 MB
CD-R
CD-RW
DVD-ROM
4.7-9.4 GB
DVD-R
DVD-RW
DVD-RAM
Blue-Ray
25-128 GB

DVD-RAM තැටිතය් ක්රියොවොරීත්වය සසේභොවී පරතේශ මතවතය් ක්රියොවොපතත්වයට යේ දුරවට
සමොන තේ. තමම තැටිතය් ඇති දත්ත මතියන් නැවත තැටිය තවත දත්ත කිවිය හැකි අතර එය
සොමොනය DVD-RW තැටියවට කිවිය හැකි වොර ගණන තමන් සිය ගුණයකි.
1. සැතණළි ධ්ොවවය

5. මතව පත
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සමොන්තර පපතගණනය (Parallel computing)
සමොන්තර පපතගණනය යනු වැඩසටහන් තහෝ ක්රියොවකි තහෝ කිහිපයක් සමගොී  ව ක්රියොත්මව
වරන ක්රමතේදයකි. විශොක ගැටලුවක් වුඩො ඒවව වකට තෙදො එම වුඩො ගැටලු එව වර විසඳීම
තමම ක්රමතේදය මීින් සිදු තේ.
ජොකව පපතගණනය (Grid computing)
ජොකව පපතගණනය යනු සාකීර්ණ ගැටලුවක් විසදීම සඳහො එකිතනව සේෙන්ධ් වූ විශොක
පපතගණව සාඛ්යොවව වයොප්ත වූහයකි. ජොකව පපතගණනතය් දී, අන්තර්ජොකයට සේෙන්ධ් වූ
තස්වොදොයව තහෝ තපවද්ගකිව තහෝ පපතගණව විසින් ස්වොධීන වොර්ය ිටු වරයි.
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නිපණ
ු තො ම්ටටම :2.3තවොන් නියුමොන් නිර්ියතය(architecture) ගතේෂණය වරයි
වොකය: වොකේතේද06
ිතගනුේ පක:
 තචිත ක්රමතක්ඛ් සාවක්පය විස්තර වරයි
 තවොන් නියුමොන් නිර්ියතතය් පරධ්ොන සාරචව නේ වරයි
 තහරණ ක්රියොවරවුේ චක්රය යචක්ර (Fetch-execute cycle ) විස්තර වරයි
 ගණිතමය හො තොර්කිව ඒවවය පොකන, ඒවව දත්ත සහ පොකන පථ, තරජිස්තර මතවය,
තවටිතයන් විස්තර වරයි.
 තවොන් නියුමොන් නිර්ියතතය් තවෘතිය ඇඳ එහි සාරචව නේ වරයි
 ෙහු හර සවසනවක අවශයතොව විස්තර වරයි
අන්තර්ගතය:
 තවොන් නියුමොන් නිර්ියතය
o තචිත ක්රමතක්ඛ් සාවක්පය )stored program concept)
o සාරචව )තදොන, පරතිදොන, මතව, පොකන ඒවවය- CU හො අාව ගණිත හො තොර්කිව
ඒවවය-ALU(
 තහරණ-ක්රියොවරවුේ චක්රය )Fetch-execute cycle(
 මධ්ය සැවසුේ ඒවවය
 ගණිතමය හො තොර්කිව ඒවවය
 පොකන ඒවවය
 මතවය (තරජිස්තර)
 දත්ත සහ පොකන පථ (Data and Control bus)
ෙහු හර සවසන (multi-core processors)
සාවක්ප සහ වදන්:
 තවොන් නියුමොන් තවෘතිය මත පදනේ වූ පපතගණවයව වූහය.
 තසවුේ- ිෂ්ට චක්රය )Fetch execute cycle(.
 ෙහු හර)Multi-core( සවසන
පොඩේ සැකසුේ සඳහො සපතදස්:
 IPO තවෘතිය සහ පපතගණව වැඩසටහන් ගෙඩො වර පොකනය කිරීතේ සාවක්පය
පිළිෙඳ ව සොවච්ාො වරන්න.
 තවොන් නියුමොන් තවෘතිය ගැන හුනන්වො දී එහි සපොාග විස්තර වරන්න.
 සවසනය විසින් සපතදස් ක්රියොත්මව වරන තවොරය පිළිෙඳව විස්තර වරන්න.
 තසවුේ- ිෂ්ට චක්රය විස්තර වරන්න.
 මධ්යම සැවසුේ ඒවවය සහ එහි වොර්යභොරය විස්තර වරන්න
 ෙහු හර)Multi-core( සවසනවක අවශයතොව පැහැදිකි වරන්න
ඇගයීේ සහ තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස්:
 තවොන් නියුමොන් තවෘතිය ඇඳ එහි තවොටස් නේ වරන තකස සිසුන්ට පවසන්න.
 පපතගණවතය් සපොාග වර්ග වර නේ කිරීම සඳහො වී පැවරුමක් කෙො තදන්න
ගුණොත්මව තයදවුේ:
අන්තර්ජොකය, විදුත් සමර්පණ
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කියවීේ ද්රවය:
තවොන් නියම
ු ොන් තවෘතිය

මධ්යම සැවසුේ
ඒවවය
පොකන ඒවවය

තදොන
ඒවවය

අාව ගණිතමය සහ
තොර්කිව ඒවවය

පරතිදොන
ඒවවය

මතව ඒවවය

)මූකොශරය; https://en.wikipedia.org/wiki/Von_Neumann_architecture)

තවොන් නියුමොන් තවෘතිය, පහත සඳහන් සපොාගවකින් සමන්විත තේ.
1. මධ්යම සැවසුේ ඒවවය
a. පොකන ඒවවය
තමම ඒවවය විසින් පපතගණව පද්ධ්තිතය් සියලු සපොාග සාඥො මීින් පොකනය
වරයි.
b. අාව ගණිතමය සහ තොර්කිව ඒවවය
තමම ඒවවය විසින් ගණිතමය හො තොර්කිව තමතහයුේ සිදු වරයි.
c. මතව තරජිස්තර
මධ්යම සැවසුේ ඒවවය තුළ පවතින තොවවොකිව ව වුඩො පපතමොණතයන් දත්ත
ගෙඩො වක හැකි ස්ථොන, මතව තරජිස්තර තකස හුනන්වයි. එහි මතව
කිපත
ි යොමුවක් තහෝ ඕනෑම තවොරයව දත්ත තහෝ තැන්පත් ව තිබිය හැකිය.
2. මතවය
තමම පපතගණව මතවතයහි පපතශීකවයො කෙො තදන දත්ත තමන් ම, පපතගණව
වැඩසටහනට අදොළ දත්ත සහ සපතදස් ද තෙො ගැනීතේ හැකියොව තිබිණි. නවීන
පපතගණවවක තමම සපොාගය සසේභොවී ප්රතේශ මතවය)RAM) තකස හුනන්වයි.
3. තදොන සහ පරතිදොන ඒවව
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4. පථය
ිහත රූප සටහතනහි සාරචව අතර තක තදස ෙකන්න. තමමීින් දැක්තවන්තන්
පපතගණවතය් විවිධ් සපොාග තවත යැතවන විවිධ් තතොරතුරු තේ. තමම තතොරතුරු, දත්ත
සහ සපතදස්, මතව කිපිතයොමු තහෝ පොකන සාඥො තහෝ විය හැකි ය. තමම තතොරතුරු
එක් එක් සපොාග තවත යැතවන මොධ්ය පථ තකස හුනන්වයි.


දත්ත පථය
දත්ත සහ සපතදස් එක් එක් සපොාග තවත යැවීමට භොවිත වරන පථය
දත්ත පථය තකස හැඳින්තේ.



පොකව පථය
පොකන ඒවවය විසින් අතනවුත් සපොාගවකට පොකන සාඥො යැවීමට භොවිත
වරන පථය පොකව පථය තකස හැඳින්තේ.

පපතගණව වැඩසටහන තැන්පත් වන්තන් පපතගණව මතවතයහි ය. මධ්යම සැපයුේ ඒවවය විසින්
වරවට සපතදසක් ෙැගින් මතවතයන් කෙො තගන එය ක්රියොත්මව වරයි.
තසවුේ- ිෂ්ට චක්රය (Fetch Execute Cycle)

පරධ්ොන
මතවතයන්
සපතදසක් කෙො
ගැනීම

සපතදස
විතක්තනය කිරීම

සපතදස
ක්රියොත්මව කිරීම

තසවුේ- ිෂ්ට චක්රය ක්රියොත්මව වන තවොරය

පියවර :3 සපතදස ක්රියොත්මව කිරීම

පියවර :2 සපතදස විතක්තනය කිරීම

පියවර :1
පරධ්ොන
මතවතයන්
සපතදසක්
කෙො ගැනීම

ගණිතමය සහ
තොර්කිව ඒවවය

පොකන ඒවවය

පරධ්ොන මතවය
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පියවර :4
පරධ්ොන
මතවතය්
පරතිලකය
තැන්පත්
කිරීම

ෙහු-හර (Multi-core) සවසන
ෙහු-හර සවසන යනු සපතදස් ක්රියොත්මව කිරීම සඳහො තනි පපතගණවයව, ස්වොධීන සවසන
තදවක් තහෝ ට වැඩි සාඛ්යොවක් තහෝ පැවතම යි. එම නිසො සවසන කිහිපයක් විසින් සපතදස්
කිහිපයක් එවවර ක්රියොත්මව කිරීතේ හැකියොව ඇත. තනි සවසනයක් ඇති විට ක්රියොත්මව වළ
හැක්තක් වරවට එක් සපතදසක් පමණි.
ෙහු-හර සවසනයව අවශයතොව
1. තනි වැඩසටහනව යේ යේ තවොටස් එව වර ක්රියොත්මව කිරීතේ හැකියොව. එම නිසො
වැඩසටහ තේගතයන් ක්රියොත්මව වීම.
2. සමොන්තර සැවසීමවට ිඩ සැකසීම.
3. තනි පපතගණව යන්තරයකින් සපපතම වොර්ය සොධ්නයක් කෙො ගැනීමට හැකි වීම.
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 2.4

වොකය

:විවිධ් වර්ගතය් මතවයන් සහ ඒවොතය් ගතිකක්ෂණ හුනනො ගැනීමට ,
පුද්ගක පපතගණව මතව පද්ධ්තිය විමර්ශනය වරයි
: වොකේතේද 06

ිතගනුේ පක:
 සුදුසු රූප සටහනක් ඇසුපතන්, මතව ධ්ුරොවකිය තවටිතයන් පැහැදිකි වරයි
 විවිධ් වර්ගවක මතව පරරූපවක අවශයතොව සහ ඒවොතය් ගති කක්ෂණ විස්තර වරයි
 නශය මතවය සහ නශය තනොවන මතවය තවටිතයන් පැහැදිකි වරයි
 පපතගණවතයහි ඇති නශය මතව සහ නශය තනොවන මතව කැයිස්තු ගත වරයි
 වොර්ය සොධ්නය, පිහිීම, ධ්ොපතතොව, පරතේශ ක්රමය, පිපතවැය, තභවතිව පරරූප සහ දත්තවක
තභවතිව විනයොසය අනුව මතවවක ගති කක්ෂණ විස්තර වරයි )බිටු, වචනවකට(


ප න මොතර මතව පරරූප කැයිස්තු ගත වර, තවටිතයන් විස්තර වරයි



පරතේශ වොකය, පිපතවැය/MB සහ ධ්ොපතතොව (භොවිත දර්ශීය අගය( ඇසුපතන්, එක් එක්
මතව පරරූප සසඳො තවන් තවොට දක්වයි

අන්තර්ගතය:
 මතව ධ්ුරොවකිය
o මතව ධ්ුරොවකිතය් අවශයතොව
o සැසඳීේ නිර්ණොයව
 තභවතිව පරමොණය/ දත්ත ඝ්නත්වය
 පරතේශ විධි
 පරතේශ වොකය ( පරමොදය / ගත වන වොකය
 ධ්ොපතතොව
 පිපතවැය
 නශය මතවය සහ එහි ගතිකක්ෂණ
o
තරජිස්තර
o
නිහිත මතවපරරූප
o
සසේභොවී පරතේශ මතවය -RAM
o
සසේභොවී පරතේශ මතව පරරූප (Types of RAM)
 SRAM, DRAM, SDRAM
 නශය තනොවන මතවය සහ එහි ගතිකක්ෂණ
o
ප න මොතර මතව පරරූප (Types of ROM)
 PROM, EPROM, EEPROM
o
ද්වීතියිව තචයනය
 චුේෙවවොශ හො සැතණළි මතව
සාවක්ප සහ වදන්:
 පරතේශය වොකය, වියදම, ධ්ොපතතොව අනුව මතව වර්ග සැසඳීම
 වර්තමොන මතව ධ්ුරොවකිය
 තොවවොකිව සහ තොවවොකිව තනොවන මතව වර්ග
පොඩේ සැකසුේ සඳහො සපතදස්:
 මතව වර්ග සාසන්දනය කිරීම සඳහො මතව ධ්ුරොවකිය අඳින්න
 තොවවොකිව මතව තපළ ගස්වො පපතගණව පද්ධ්තියවට එහි අවශයතොව පැහැදිකි
වරන්න.
 සසේභොවී පරතේශ මතව වර්ග සහ වොරව මතව වර්ග සොවච්ාො වරන්න
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 තොවවොකිව තනොවන මතව වර්ග නේ වර ඒවොතයහි කක්ෂණ දක්වන්න
 ROM වර්ග සොවච්ාො වරන්න
 දත්ත කිවීම සහ කියවීම මත පදනේ වරතගන ද්විතයව තචයන වර්ග වරන්න
ඇගයීේ සහ තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස්:
පැවරුම- පන්තිය ව්ඩඩොයේවකට තෙදො, එක් එක් ව්ඩඩොයමට පහත සඳහන් මොතෘවොවකින්
එවක් කෙො තදන්න. තතෝරොගත් මොතෘවොව සඳහො ිදිපතපත් කිරීමවට තයොමු වරවන්න.
පැවරුම:
 තරජිස්තර
 වොරව මතවය
 සසේභොවී ප්රතේශ මතවය.
 Read Only Memory
 ද්විතයව තචයන
ගුණොත්මව තයදවුේ:
අන්තර්ජොකය, විදුත් සමර්පණ
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කියවීතේ ද්රවය:
මතව ධ්ුරොවකිය

නශය මතවය(Volatile memory)
තමය තොවවොකිව මතවයකි. තමහි දත්ත තැන්පත් වී තිතෙන්තන් එයට විදුකි ෙකය
සැපතයන තුරු පමණි.
ස.දො. මතව තරජිස්තර, වොරව මතවය)Cache Memory(, RAM
වොරව මතවය
වැඩසටහනක් ක්රියොත්මව වීතේ දී නිතර භොවිත වන සපතදස් ගෙඩො වර ගැනීම සඳහො
වොරව මතවය භොවිත වරයි.
වොරව මතව වර්ග
• පළමුවන ම්ටටතේ )L1(වොරව මතවතය් තේගය වැඩි අතර ධ්ොපතතොව අතනවුත්
ම්ටටේවකට වඩො වැඩි තේ. මධ්යම සැවසුේ ඒවවය තුළ ස්ථොනගත ව ඇත.
• තදවන ම්ටටතේ )L2( වොරව මතවතයහි ධ්ොපතතොව පළමුවන ම්ටටමට වඩො වැඩි
අතර එය මධ්යම සැවසුේ ඒවවය තුළ තහෝ ින් පිටත තහෝ ස්ථොනගතව ඇත.
• තතවන ම්ටටතේ )L3( වොරව මතවතයහි තේගය අතනවුත් වොරව මතව ම්ටටේ
තදවට වඩො අඩු අතර ධ්ොපතතොතවන් වැඩි වන අතර සසේභොවී පරතේශ මතවතය්
තේගය තදගුණයකින් වැඩි වරයි.
සසේභොවී පරතේශ මතවය (Random Access Memory)
පපතගණවතය් පරධ්ොන මතවය තකස සසේභොවී පරතේශ මතවය සැකතක්. තමම
මතවතය් දැනට ක්රියොත්මව වන වැඩසටහන්වක දත්ත සහ සපතදස් රඳවො තෙො ගනී.
සසේභොවී පරතේශ මතව වර්ග
(i)
ස්ථිතිව සසේභොවී පරතේශ මතවය)Static RAM)
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විදුකි ෙකය සැපතයන තොක් SRAMහි දත්ත රඳවො තෙො ගැතන්. වොරව මතව සහ
තරජිස්තර සඳහො භොවිත වරන්තන් ද SRAM ක්රමතේදය යි.

)ii) ගතිව සසේභොවී පරතේශ මතවය)Dynamic RAM)
තමම මතවතය්, සෑම දත්ත බිටුවක් සඳහො ම තනි ධ්ොපතතරවයක්)Capacitor) ඇත.
තමම ධ්ොපතතරව තතරෝපිත තත්ත්වතය් තහෝ තතරෝපිත තනොවූ තත්ත්වතය් තහෝ
පැවතිය හැකිය. තමමීින් එහි තැන්පත් ව ඇති බිටුව 1 තහෝ 0 ද යන්න
නිරූපණය තේ. ගතිව මතවතය් ධ්ොපතතරවවක තතරෝපණය අනුක්රමතයන් අඩුවන
ෙැවින් තතරෝපණය නැති වීමට තපර එය නැවත නැවුේ වළ)Refresh) යුතු තේ.
එතස් නැවත තතරෝපණය තනොවළතහොත් ධ්ොපතතරවතයන් නිරූපණය වන දත්තය
මැකී යයි.
)iii) සමමුහූර්ත ගතිව සසේභොවී පරතේශ මතවය(Synchronous DRAM)
තමම මතව වර්ගය, පපතගණවතය් පද්ධ්ති ඔරතකෝසුව සමී සමමුහූර්ත වන මතව
වර්ගයකි.
නශය තනොවන මතවය(Non-volatile memory)
තමම වර්ගතය් මතව විදුකිය මත රඳො තනොපවත.
Eg: ROM, දෘඩ තැටිය etc.
කියවීමට පමණක් ඇති මතවය(ROM)
තේවො නශය තනොවන මතව වර්ගයට අයත් වන අතර තමම මතවතය් පපතගණවතයන්
කිවීමට තනොහැකි ය. කියවීමට පමණක් හැකි ය.
ක්රමතක්ඛිත, කියවීමට පමණක් හැකි මතවය (PROM / Programmable ROM)
තමහි දී, මතව චිපයට එක් වරක් දත්ත ඇතුළත් වළ හැකි අතර, එතස් ඇතුළත් වක
දත්ත සදහට ම පවත.
මැකිය හැකි,ක්රමතක්ඛිත, කියවීමට පමණක් හැකි මතවය(EPROM / Erasable PROM)
තමම මතවතය් අන්තර්ගතය, පොරජේෙුක කිරණ භොවිතතයන් මැකිය හැකි අතර, නැවතත්
දත්ත ඇතුළත් වළ හැකි තේ.
විදුත් වශතයන් මැකිය හැකි, ක්රමතක්ඛිත, කියවීමට පමණක් හැකි මතවය
(EEPROM/ Electrically Erasable PROM)
තමම මතවතය් ඇති අන්තර්ගතය, විදුත් තතරෝපණයක් මීින් මවො, නැවතත් දත්ත
ඇතුකත් වළ හැකි ය.
ද්විතයව තචයනය(Secondary storage)
I. චුේෙකිත තචයන සපොාග)Magnetic storage device)
සදො :දෘඪ තැටිය, නමය තැටි )Floppy disk) , චුේෙව පටිය )Magnetic tape)
II. පරවොශ තචයන සපොාග)Optical storage device)
සදො :සායුක්ත තැටිය )CD), සාඛ්යොාව ෙහුවිධ් තැටිය )DVD), Blu-Ray තැටිය.
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III. ඝ්න තත්ත්ව තචයනය)Solid state storage)
සදො : සැතණළි ධ්ොවවය )Flash drive), මතව වොඩ්පත් )Memory card)

මතව ප්රතේශ ක්රම
i.

අනුක්රියව පරතේශය )Sequential/Serial access)
තමහි දී ද්විතයව මතව තචයනතය් තැන්පත් වර ඇති දත්තවකට පරතේශ විය
හැක්තක් එවවට පසු එවක් තකස පිළිතවළවට ය.
ස.දො. චුේෙව පටිය

ii.

අහඹු පරතේශය )Random Access)
තමහි දී ද්විතයව මතව තචයනතය් වවර තහෝ තැනව තැන්පත් වර
ඇති දත්ත සෘජු ව පරතේශ වරගත හැකි ය.
ස.දො. සසේභොවී පරතේශ මතවය.
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නිපණ
ු තොවය 03

:පපතගණවතයහි දත්ත හො සපතදස් නිරූපණය වරන තවොරය විමර්ශනය
වර ඒවො ගණිතමය සහ තොර්කිව තමතහයුේ සඳහො තයොදො ගනී

නිපණ
ු තො ම්ටටම 3.1 :පපතගණවතයහි සාඛ්යො නිරූපණය වරන තවොරය විශ්තක්ෂණය වරයි
වොකය

:වොකච්තේද 10 යි

ිතගනුේ පක:
 පපතගණවය තුළ ද්වී අවස්ථො භොවිතතයන් සපතදස් සහ දත්ත නිරූපණය තවතරන ෙව
පැහැදිකි වරයි
 විවිධ් සාඛ්යො පද්ධ්තිවක අවශයතොව පැහැදිකි වරයි
 දශමය පූර්ණ සාඛ්යො, ද්විමය, අෂ්ටමය හො ෂඩ් දශමය සාඛ්යොවකට පරතිවර්තය තකස
පපතවර්තනය වරයි
 දිවිමය සාඛ්යො අෂ්ටමය හො ෂඩ් දශමය සාඛ්යොවකට පරතිවර්ත තකස පපතවර්තනය
වරයි
 අෂ්ටමය සාඛ්යො ද්විමය හො ෂඩ් දශමය සාඛ්යොවකට පරතිවර්තය තකස පපතවර්තනය
වරයි
 විවිධ් වර්ගතය් දශම සාඛ්යො පපතගණවතය් තචයනය වර ඇත්තත් තවතස් දැයි විස්තර
වරයි
 තදන කද ද්විමය අගයක් එතක් අනුපුරවයට හැරවිතේ දී සපපතම තවතසසි බිටුව මීින්,
කවුණ නිරූපණය වරන ෙව විස්තර වරයි
 තදන කද ද්විමය අගයයන්, තදතවහි අනුපූරව ෙවට පපතවර්තනය වරයි
 එතවහි සහ තදතවහි අනුපූරවයන්හි භොවිතය පැහැදිකි වරයි
අන්තර්ගතය:
 අාකිත සපොාග තුළ සපතදස් සහ දත්ත නිරූපණතය් අවශයතොව
 පපතගණවය තුළ සපතදස් සහ දත්ත නිරූපණය තවතරන ක්රමතේද
o දත්තවක ද්වී තත්ත්ව නිරූපණය )0, 1 (
 පපතගණනතය් දී තයොදො ගන්නො සාඛ්යො පද්ධ්ති
o ද්විමය, අෂ්ටමය, ෂඩ් දශමය
o සාඛ්යො පද්ධ්ති අතර පපතවර්තන
 දශමය සාඛ්යො නිරූපණය (කවුණුවත් සහ නිකවුණුවත්)
o කවුණුවත් පූර්ණ සාඛ්යො නිරූපණය
 කවුණුවත් පරමොණය (Signed Magnitude)
 එතවහි අනුපූරවය
 තදතවහි අනුපූරවය
සාවක්ප සහ වදන් :
 එක් සාඛ්යො පද්ධ්තියකින් තවනත් සාඛ්යො පද්ධ්තියවට සාඛ්යොවක් පපතවර්තනය කිරීතේදී
පිළිපැදිය යුතු නීති මොකොවක්
 පපතවර්තිත සාඛ්යොතේ අාව නිරූපණය කිරීමට සේමත ක්රියො පපතපොටියක් ඇත
 දශමය අාව ගණිතය සඳහො නියත කක්ෂය සහ ිපිතකන කක්ෂය තවෘති
 කවුණව
ු ත් විශොකත්වය, එතවහි අනුපූරවය
සහ තදතවහි අනුපූරවය යන ක්රම
භොවිතතයන් ඍණ සාඛ්යො නිරූපණය
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පොඩේ සැකසුේ සඳහො සපතදස් :
පපතගණව තශරිත සාඛ්යොත්මව දත්ත නිරූපණය කිරීතේ ක්රම විමසො ෙකමු .
පහත දැක්තවන පපතවර්තන තවතරහි අවධ්ොනය තයොමු වරන්න
 දශමය සාඛ්යො ද්විමය, අෂ්ටමය හො ෂඩ් දශමය සාඛ්යොවකට පපතවර්තනය
 ද්විමය සාඛ්යො , අෂ්ටමය හො ෂඩ් දශමය සාඛ්යොවකට පපතවර්තනය
 අෂ්ටමය සාඛ්යො දශමය, ද්විමය හො ෂඩ් දශමය සාඛ්යොවකට පපතවර්තනය
 ෂඩ් දශමය සාඛ්යො දශමය, ද්විමය සහ අෂ්ටමය සාඛ්යොවකට පපතවර්තනය
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස් :
 සාඛ්යො පපතවර්තන පිළිෙඳ මනො හුරුවක් කෙො ගැනීමට පරමොණවත් අභයොස කෙො තදන්න
ගුණොත්මව තයදවුේ:
සාඛ්යො පපතවර්තන අභයොස සහිත පැවරුේ පත්
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කියවීේ ද්රවය
අාකිත සපොාග සියලු තද් නිරූපණය වරන්තන් අාවවකිනි.
 අාකිත සපොාගවක, අාව, අක්ෂර, සාතක්ත,රූප, ශරවය සහ දෘශය යන සියලු ෙහුමොධ්ය
අයිතම සහ සපතදස් නිරූපණය වරන්තන් අාව මීිනි.
සියලු ම නවීන අාකිත සපොාග, දශමය )පොදය 10) සාඛ්යො තවනුවට ද්විමය )පොදය 2) සාඛ්යො
භොවිත වරයි.
අාකිත සපොාගවක වුඩො ම ඒවවය බිටුව )Bit) තේ .
 බිටුව )Bit) යනු "Binary digit" තේ. එනේ එය අාවයකි එහි අගය 0 තහෝ 1 තහෝ තේ.
 අවසොනතය් දී පපතගණව සියලු තද් සවසන්තන් සහ නිරූපණය වරන්තන් බිටුවකිනි.
බිටු සමූහ, විශොක තද්වක් නිරූපණය වරයි.
 අාව, අක්ෂර, වචන, නේ, පින්තලර, ශ ද, සපතදස්.....
 බිටු සමූහයව අර්ථ නිරූපණය ඒවොතය් සන්දර්භය මත රඳො පවතියි.
ියනිසොට පපතගණවය සමී අන්තර් ක්රියො කිරීම සඳහො විවිධ් සාඛ්යො පද්ධ්ති අවශය තේ.
එතමන් ම ියනිසොට එතක් ඒවො සහ බින්දුතේ ඒවො)1, 0) විශොක සාඛ්යොවක් මතව තෙො ගැනීමට
තනොහැකි ය. ද්විමය තගොනු කියවීම සහ සාස්වරණය ද ියනිසොට අපහසු ය. විවිධ් තවෘතන්තගන්
යුත් පපතගණව අතර ද්විමය තගොනු මොරු කිරීතේ දී අවුක් සහගත තත්තව
් යවට පත් විය හැකි
ය. අෂ්ටමය සහ ෂඩ් දශමය සාඛ්යො භොවිතතයන් කියවීම ියනිසොට පහසු ය.
දශමය සාඛ්යො
 දශමය සාඛ්යො පද්ධ්තිය අපතග් එදිතනදො ජීවිතයට ිතො සී ප ය.
 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 යන ිකක්වේවකින් එය තගොඩනැීී ඇත.
 තමම සාඛ්යො පද්ධ්තිය, ිකක්වේ 10කින් සමන්විත නිසො දශමය සාඛ්යො පද්ධ්තිය තකස
හුනන්වයි.
 ියනිසුන්තග් අත් තදතවහි ඇීිකි දහයක් ඇති නිසො තමය ජනපරිය සාඛ්යො පද්ධ්තියක් වී
ඇතැයි විශ්වොස වළ හැකි ය.
 තවතස් වුව ද තමම ිකක්වේ දහය භොවිතතයන් විශොක සාඛ්යො නිරූපණය වළ හැකි ය.
 භොගිව තවොටස තවන් කිරීම සඳහො දශම තිත භොවිත වරයි.
 ධ්න සාඛ්යො නිරූපණය කිරීමට “+” කවුණ සහ ඍණ සාඛ්යො නිරූපණය කිරීමට “”කවුණ භොවිත වරනු කැත .
සදො :- +10.235
-25.321
පූර්ණ සාඛ්යො(Integers)



පූර්ණ සාඛ්යො, සාඛ්යො වුකවයකි.
තොත්ත්විව සාඛ්යො )0, 1, 2, 3...) සහ )-1,-2,-3,…) වන අතර ඒ සියක්ක පූර්ණ සාඛ්යො
ද තේ.
 දශම සාඛ්යො තහෝ භොග තහෝ නිඛික තනොතේ.
සදො :- 0.75, 8.5
දශමය සාඛ්යොාවන ක්රමය(Decimal number system)



0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 යන ිකක්වේවකින් එය තගොඩනැීී ඇත.
ිකක්වේ කීපයව සාඛ්යොවක් කිවීතේ දී එම සාඛ්යොතේ ිකක්වමව අඩාගු විය හැකි
සපපතම අගය 9 තේ. අගය 9 ික්මවන විට වේ පස ස්ථොනයට තගනතගොස් එවතු වරනු
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කැත .තේ අනුව ස්ථොනීය අගය පවත්වොගත යුතු ය. සැම ස්ථොනීය අගයක් ම 10හි
ෙකයක් තේ .
සදො. :3456 = 3 x 103 + 4 x 102 + 5 x 101 + 6 x 100
= 3000 + 400 + 50 + 6
= 3456
එෙැවින් දශමය සාඛ්යොාව පද්ධ්තිතය් පොදය 10 තේ.
ද්විමය සාඛ්යො පද්ධ්තිය(Binary number system)





ද්වීමය සාඛ්යො පද්ධ්තිය අාව තදවකින් සමන්විත තේ. ඒවො නේ “0” සහ “1” ය.
එමගින් අවස්ථො තදවක් පහසුතවන් නිරූපණය වළ හැකි ය.
පපතගණනතය් දී ද්වීමය සාඛ්යො පද්ධ්තිය පහසුතවන් භොවිත වළ හැකි ය.
ද්වීමය සාඛ්යො පද්ධ්තිතය් ස්ථොනීය අගය 2හි ෙකවකින් යුක්ත ය. එෙැවින් එහි පොදය
2 තේ.

ද්විමය සාඛ්යො පද්ධ්තිතය් ස්ථොනීය අගය කිහිපයක් පහත දැක්තේ.
24
23
22
21
20
2-1
2-2
2-3
16
8
4
2
1
1/2
1/4
1/8
ස්ථොනීය අගය




පපතගණවය විදුකිතයන් ක්රියොත්මව වන ිතකක්තරොනිව සපවරණයක් ෙැවින් එහි
ක්රියොවොරවේ පොකනය වරනු කෙන්තන් ද්වී තත්තව
් මීිනි.
තමම ද්වී තත්ත්ව වන්තන් එකිතනවට තවනස් වූ තවෝක්ීයතො ම්ටටේ තදවකි.
ද්විමය සාඛ්යොවව සැම ිකක්වමක් ම 2න් ගුණ වර එවතු කිරීතමන් සාඛ්යොතේ අගය
දශමය සාඛ්යොවක් තකස කෙොගත හැකි ය.
සදො.:110102
= 1 x 24 +1 x 23 + 0 x 22 + 1 x 21 + 0 x 20
= 1x16+1x8+0x4+1x2+0x1
= 2610
එෙැවින්,110102= 2610

ද්විමය සාඛ්යොවව එව ිකක්වමක් බිටුවක් )bit) තකස හැඳින්තේ.ිහත සාඛ්යොතේ බිටු 5කි.
අෂ්ටමය සාඛ්යො පද්ධ්තිය(Octal number system)




තමහි පොදය 8 තේ
අෂ්ටමය සාඛ්යො පද්ධ්තිතය් ිකක්වේ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 සහ 7තේ.
අෂ්ටමය සාඛ්යො පද්ධ්තිතය් ස්ථොනීය අගයයන් පහත පපතදි තේ.
82
64

81
8

80
1

සදො :-

එෙැවින්, 6738

8-1
1/8

8-2
1/64

ස්ථොනීය අගයයන්

6738 = 6 x 82 +7 x 81 + 3 x 80
= 6x64+7x8+3x1
= 44310
= 44310
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ෂඩ් දශමය සාඛ්යො පද්ධ්තිය(Hexadecimal number system)
ෂඩ් දශමය සාඛ්යො පද්ධ්තිතය් පොදය 16 තේ.
ෂඩ් දශමය සාඛ්යො පද්ධ්තිතය් ිකක්වේ 16ක් ඇත. දස වැනි ිකක්වතේ සිට ිාගරීසි
තහෝඩිතය් මුක් වැපිටක් අවුරු 5 තයොදොතගන ඇත්තත් ිකක්වේ තදවකින් එව ස්ථොනයක්
දැක්වීමට තනොහැකි නිසො ය.
එෙැවින් ෂඩ් දශමය සාඛ්යො පද්ධ්තිතය් ිකක්වේ තමතස් තවයි. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, A, B, C, D, E, F






සාඛ්යො පද්ධ්තිතය් ිකක්වේ නිරූපණය වරන අගය පහත වගුතේ දැක්තේ.
ෂඩ් දශමය
දශමය
සදො. :- BC1216

එෙැවින්, BC1216

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E
F
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
= B(11) x 163 + C(12) x 162 + 1 x 161 + 2 x 160
= 11×163+12×162+1×161+2×160
= 11x4096 + 12 x256+ 1x16+2x1
= 45056 + 3072 + 16 + 2
= 48146
= 4814610

765.43 දශමය සාඛ්යොව පහත වගුතවන් විස්තර වර ඇත.
100
10
1
1/10
2
1
0
ස්ථොනීය අගය
10
10
10
10-1
ිකක්වේ
7
6
5
4
අගය
700
60
5
0.4

1/100
10-2
3
0.03

වැඩි ම තවතසසි සාඛ්යොාවය (MSD) අඩුම තවතසසි සාඛ්යොාවය (LSD)
MSD - සාඛ්යොවව වැඩි ම ස්ථොනීය අගය දරන ිකක්වම
LSD - සාඛ්යොවව අඩු ම ස්ථොනීය අගය දරන ිකක්වම.

සදො.:-

MSD
2
5
3
3

සාඛ්යොව
2975.0
56.034
0.03145
0031.0060

සාඛ්යො පද්ධ්ති අතර පපතවර්තන
1. දශමය සාඛ්යො ද්විමය සාඛ්යොවකට පපතවර්තනය
 තදන කද දශමය සාඛ්යොව 2 න් තෙදන්න.
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LSD
5
4
5
6

765.43






දීර්ඝ් තෙදීතේ සාතක්තය යටින් පිළිතුතරහි )ක ධිය( නිඛික තවොටස කියන්න.
භොජයයට දවුණු පසින් ිතිපතය )0 තහෝ 1 (කියන්න.
සැම ක ධියක් ම 2න් තෙදියන් සහ සෑම භොජයයව ම දවුණු පසින් ිතිපතය කියියන්
භොජයය 0 වන තුරු පහළ අතට තෙදීම සිදුවරන්න.
යට සිට සඩට ඇති 1 සහ 0 ඒවො අනුපිළිතවළට කියන්න.

සදො.:- 1210 සාඛ්යොව ද්විමය සාඛ්යොවවට හැරවීම
මුකින් ම සාඛ්යොව 2න් තෙදන්න,ිතිපතය සටහන් වරන්න.
2
12
ිතිපතය
2
6
0
2
3
0
1210 = 11002
2
1
1
0
1
භොජයය
2. දශමය සාඛ්යො අෂ්ටමය සාඛ්යොවකට හැරවීම






තදන කද දශමය සාඛ්යොව 8න් තෙදන්න.
දීර්ඝ් තෙදීතේ සාතක්තය යටින් පිළිතුතරහි )ක ධිය( නිඛික තවොටස කියන්න.
භොජයයට දවුණු පසින් ිතිපතය )0 සිට 7 ( කියන්න.
සැම ක ධියක් ම 8න් තෙදියන් සහ සැම භොජයයව ම දවුණු පසින් ිතිපතය කියියන්
භොේයය 0 වන තුරු පහළ අතට තෙදීම සිදු වරන්න
යට සිට සඩට ඇති (1 සිට 7) ිතිපතය අනුපිළිතවළට කියන්න.
සදො.:- 24510 යන සාඛ්යොව අෂ්ටමය සාඛ්යොවවට හැරවීම.
8 245 ිතිපතය
8 30 5
8 3
6
0
3
භොජයය
24510 = 3658

3. දශමය සාඛ්යො ෂඩ් දශමය සාඛ්යොවකට හැරවීම





තදන කද දශමය සාඛ්යොව 16න් තෙදන්න. තෙදීම පූර්ණ සාඛ්යො තෙදීමක් තකස
සකවන්න.
ිතිපතය කියන්න.)ිතිපතය 9ට වැඩි නේ අදොළ ිාගරීසි අක්ෂරය කියන්න .සදො. ිතිපතය
12 නේ C කියන්න (
ිතිපතය 0 වන තුරු ිහත පියවර තදව සිදු වරන්න .
ෂඩ් දශමය සාඛ්යොව වන්තන් පහළ සිට ිහළට අනුපිකළිතවකට කියො ඇති ිතිපතතයහි
ිකක්වේ වකින් සෑතදන සාඛ්යොව යි.
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සදො.:- 324010 සාඛ්යොව ෂඩ් දශමය සාඛ්යොවවට හැරවීම

16
16
16

3240
ිතිපතය
202 8
12
10 (A)
324010 = CA816
0
12 (C)
භොජයය

භොග(දශම) සාඛ්යො ද්වීමය සාඛ්යොවකට හැරවීම
 තදන කද දශමය භොග සාඛ්යොව 2න් ගුණ වරන්න.
 භොග )දශම(තවොටස 0 වන තුරු 2 න් ගුණ වරන්න.
 දශම තිතට මුකින් ඇති අගයයන් මුක සිට අගට කියන්න.

සදො:- 0.312510 සාඛ්යොව ද්විමය සාඛ්යොවවට හරවන්න
0.3125 x2
0 .625
x2
0.312510 = 0.01012
1 .25
x2
0 .50
x2
1 .00

භොග)දශම( සාඛ්යො අෂ්ටමය සාඛ්යොවකට හැරවීම




තදන කද දශමය භොග සාඛ්යොව 8න් ගුණ වරන්න.
භොග )දශම(තවොටස 0 වන තුරු 8න් ගුණ වරන්න .
දශම තිතට මුකින් ඇති අගයයන් මුක සිට අගට කියන්න .

සදො:- 0.312510 සාඛ්යොව අෂ්ටමය සාඛ්යොවවට හරවන්න
0 0.3125 x8
2 .50
x8
4 .0
x8

0.312510 = 0.248
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ද්විමය සාඛ්යො දශමය සාඛ්යොවකට හැරවීම
සදො:- 11012සාඛ්යොව දශමය සාඛ්යොවවට හරවන්න.
1
1
0
12
3
2
1
2
2
2
20
ස්ථොනීය අගය
3
2
1
0
11012 = (1x2 ) + (1x2 ) + (0x2 ) + (0x2 )
= (1x8) + (1x4) + (0x2) + (1x1)
=8+4+0+1
11012 = 1310
අෂ්ටමය සාඛ්යො දශමය සාඛ්යොවකට හැරවීම
සදො:- 12608 සාඛ්යොව දශමය සාඛ්යොවවට හරවන්න.
1
2
6
08
3
2
1
8
8
8
80
ස්ථොනීය අගය
3
2
1
0
12608 = (1x8 ) + (2x8 ) + (6x8 ) + (0x8 )
= (1x512) + (2x64) + (6x8) + (0x1)
= 512 + 128 + 48 + 0
12608 = 68810

ෂඩ් දශමය සාඛ්යො දශමය සාඛ්යොවකට හැරවීම
සදො:- A0B116 සාඛ්යොව දශමය සාඛ්යොවවට හරවන්න.
A(10) 0
B(11) 116
3
2
16
16
161
160
ස්ථොනීය අගය
3
2
1
A0B116 = (10x16 ) + (0x16 ) + (11x16 ) + (1x160)
= (10x4096) + (0x256) + (11x16) + (1x1)
= 40960 + 0 + 176 + 1
A0B116 =4113710

ද්විමය සාඛ්යො අෂ්ටමය සාඛ්යොවකට හැරවීම






ද්විමය සාඛ්යොතේ ඇති ිකක්වේ දවුණු පැත්තත් සිට 3 ෙැගින් වන තස් තවන් වර
ගන්න.
වේ තවළවතර් ිතිපත වන තවොටසට ිකක්වේ 3ක් සේපූර්ණ තනොතේ නේ, ිදිපතයට 0
තයොදො තුතන් තගොඩ සේපූර්ණ වරන්න.
ඔෙ තවන්වළ එක් එක් තුතන් ව්ඩඩොයේ තවන් ව තගන සෑතදන ද්විමය සාඛ්යොතේ
අගය දශමය ිකක්වමකින් කියො, තිතෙන අනුපිළිතවළටම එක් තවොට කිවීතමන්
අෂ්ටමය සාඛ්යොව කැත .
3 තවොටස් තවන් කිරීම.
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අසේපූර්ණ තුතන් තවොටස් 0 තයොදො සේපූර්ණ කිරීම
සදො. :- 100110112
3 තවොටස් තවන් කිරීම: 10,011,0112
අසේපූර්ණ තුතන් තවොටස් 0 තයොදො සේපූර්ණ කිරීම : 010, 011, 0112
=(0x22+ 1x21 + 0x20), (0x22+ 1x21 + 1x20), (0x22+ 1x21 + 1x20)
=(0+2+0), (0+2+1), (0+2+1)
=2, 3, 3
=2338

ද්විමය සාඛ්යො ෂඩ් දශමය සාඛ්යොවකට පපතවර්තනය කිරීම
 ඔෙතග් ද්විමය සාඛ්යොව දවුණු පසින් තරේභ වර ිකක්වේ හතතර් වෝඩඩවකට
තවන් වරන්න.
 අාව හතරක් තනොමැති නේ මුක් අාවය ිදිපතපසට අමතර බින්දු එවතු වර අාව
හතර සේපූර්ණ වරගන්න.
 අාව හතතර් ිකක්වේ වෝඩඩයක් එවවර ෙැගින් වෝඩඩ සියක්ක ෂඩ් දශමය
සාඛ්යොවකට පපතවර්තනය වරන්න.
 ෂඩ් දශමය සාඛ්යොව කෙො ගැනීම සඳහො පපතවර්තනය වළ අාව සියක්ක නැවත එක්
වර කියන්න.
සදො.:- 111011001010012 ෂඩ් දශමය සාඛ්යොවකට පපතවර්තනය වරන්න
හතතර් වෝඩඩවකට තවන් කිරීම :
11,1011,0010,1001
= 0011,1011,0010,1001
=(0x23 +0x22 +1x21 +1x20), (1x23 +0x22 +1x21 +1x20), (0x23 + 0x22 +1x21 +0x20),
(1x23 + 0x22 +0x21 +1x20)
= (0+0+2+1), (8+0+2+1), (0+0+2+0), (8+0+0+1)
= 3, 11, 2, 9
= 3B2916
එෙැවින් 111011001010012 = 3B2916
අෂ්ටමය සාඛ්යො ද්විමය සාඛ්යොවකට පපතවර්තනය කිරීම
අෂ්ටමය සාඛ්යොව(Digit) ද්විමය සාඛ්යොව
0
000
1
001
2
010
3
011
4
100
5
101
6
110
7
111
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සාඛ්යොතේ එක් එක් අෂ්ටමය ිකක්වම සඳහො සමොන වන අගය ද්විමය සාඛ්යො
තුනකින් කියන්න.
 වේ පස සිට ඇති වටිනොවමක් තනොමැති බින්දු ිවත් වරන්න.
 ද්විමය සාඛ්යොව කෙො ගැනීම සඳහො පපතවර්තනය වළ අාව සියක්ක නැවත එක් වර
කියන්න.
01378 = 001,011,111
= 0010111112
= 10111112
ෂඩ් දශමය සාඛ්යො ද්විමය සාඛ්යොවකට පපතවර්තනය කිරීම


එක් එක් ෂඩ් දශමය අාවයට සමොන ද්විමය සාඛ්යොව අාව හතතර් වෝඩඩ
වශතයන් කියන්න.
 වේ පස ඇති වටිනොවමක් තනොමැති බින්දු ිවත් වරන්න.
 ද්විමය සාඛ්යොව කෙො ගැනීම සඳහො අාව හතතර් වෝඩඩ සියක්ක එව සාඛ්යොවක්
තස් එක්තවොට කියන්න.
1A9016 = 0001,1010,1001,0000
= 000110101100100002
= 110101100100002
සෘණ සාඛ්යො සඳහො බිටු අගයන් පිළිෙඳ විවක්ප අර්ථ විනයොසයන් අවශය තේ .
තේ සඳහො අර්ථ විනයොස තුනක් භොවිත වර ඇත:
කවුණව
ු ත් පරමොණය / සාකක්ෂිත පපතමොණනය (Sign-Magnitude)
තමම සාකක්ෂිතය සහ විශොකත්වය ක්රමය සොමොනයතයන් ධ්න තහෝ ඍණ තහෝ අගයක්
තපන්වීම සඳහො වැඩි ම තවතසසි බිටුව )MSB) භොවිත වරන බිටු අත්ට පද්ධ්තියකි.
සේමුතිතයන්, තමම ස්ථොනතය් '0' තිත නේ ින් තපන්වන්තන් ිතිපත බිටු 7 විසින් කෙොතදන
සාඛ්යොතේ අගය ධ්න වන ෙව යි, එතමන්ම වැඩි ම තවතසසි බිටුව "1" නේ එමීින් ිතිපත බිටු 7
විසින් කෙොතදන සාඛ්යොතේ අගය ඍණ වන ෙව තපන්වයි.තමම අර්ථ නිරූපණය මීින් ඍණ
බින්දුතේ )-0) අගයක් නිර්මොණය වළ හැකි ය
සදො. :- +4510 කවුණුවත් ද්වීමතයන් 001011012
- 4510 කවුණුවත් ද්වීමතයන් 101011012
එතවහි අනුපූරවය හො තදතවහි අනුපර
ූ වය
එතවහි අනුපූරවය හො තදතවහි අනුපූරවය භොවිතතයන් අඩු කිරීතේ ක්රියොවකිය පහත
සූතරතයන් විස්තර තවතර්.
X- Y = X +2n – Y – 2n
= X +2n – 1 – Y +1 – 2n
එතවහි අනුපූරවය
තදතවහි අනුපර
ූ වය
n
= X + ((2 – 1 – Y)+1) – 2n
Yහි එතවහි අනුපූරවය =2n-1-Y
Yහි තදතවහි අනුපූරවය =2n-1-Y+1
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සදො :-X=10, Y=5
X - Y = X +2n – 1 – Y +1 – 2n
1010-510=1010+28-1-510+1-28
=1010+ 510 හි එතවහි අනුපූරවය +1-28
=000010102+000001012 හි එතවහි අනුපූරවය
+1-28
5හි එතවහි අනුපූරවය =2n – 1 – Y
=28-1-000001012
=111111112-000001012
5හි එතවහි අනුපූරවය=111110102

=2n – 1 – Y +1
=
=111110102+000000012
5හි තදතවහි අනුපූරවය =111110112
Yහි තදතවහි අනුපූරවය
5හි තදතවහි අනුපූරවය

1010-510= 000010102+111110112-28

1010 = 000010102
510 = 000001012
28 =1000000002
28-1 =1000000002-000000012
=111111112
111111112000001012
111110102
(තමහිදී කිසිදු අඩු කිරීමක් සිදුකිරීමට
අවශය තනොතේ. තමහි, 1ඒවො 0 ෙවටත්
සහ 0 ඒවො 1 ෙවටත් පත් තේ
000001012)
111110102
000000012+
111110112
X - Y = X +(2n – 1 – Y +1) – 2n
=X+ Yහි තදතවහි අනුපූරවය-2n

= 1000001012-28

= 1000001012-1000000002

000010102+
111110112
1000001012

= 000001012

100000101100000000
000001012
(කිසිදු අඩු කිරීමක් සිදුකිරීමට අවශය
නැත. පළමු අාවය පමණක් ිවත්
වරන්න)

(=510)

එතවහි අනුපූරවය (One’s Complement)
එතවහි අනුපූරවතය් දී ධ්න සාඛ්යො සොමොනය ද්විමය සාඛ්යො තකස බිටු 8කින් නිරූපණය
වරනු කැත . තවතස් තවතත්, ඍණ සාඛ්යො තවනස් තවොරයකින් නිරූපණය තේ. ඍණ
සාඛ්යොවවට තපරළමට එතක් ඒවො තවනුවට බින්දුවත්, බින්දුතේ ඒවො තවනුවට එවත් තයොදන්න.
එෙැවින් 12, 00001100 තකසට සහ -12, 11110011 තකසට ද කියනු කැත . කවුණව
ු ත්
පරමොණතය් දී, වේ තවළවතරහි ඇති )වැඩි ම තවතසසි බිටුව -MSB) කවුණ තපන්නුේ වරයි )1
ඍණ අගයත් , 0 ධ්න අගයත් තේ (. සෘණ සාඛ්යොවව අගය ගණනය කිරීම සඳහො, තපර පපතදි
බිටු පපතවර්තනය වරන්න.
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සදො .: -120 එතවහි අනුපූරවය අනුව 100001112 තකසට සහ
-60 එතවහි අනුපූරවය අනුව 110000112 තකසටද නිරූපණය තවතර්.
එතවහි අනුපූරව ක්රමතය් දී, 010 කියන තවොර තදවක් ඇත.
010 (000000002 = +010 සහ 111111112 = -010) ;
තදතවහි අනුපර
ූ වය( Two’s Complement)
සෘණ සාඛ්යොවක් සොදො ගැනීම සඳහො, ධ්න අාවතයන් පටන් තගන, එක් එක් බිටුව
අනුපූරණය වර 1ක් එවතු වරන්න. තමම අර්ථ නිරූපණයට ධ්න අගයන්ට අමතර ව තවත් එව
ඍණ අගයක්ද ඇතුළත් තේ) ඍණ බින්දුව කිවීම සඳහො (.
සදො. :-තදතවහි අනුපූරවතයන් -5 නිරූපණය කිරීම 111110112 සහ +510 , 000001012 තේ
+5= 000001012, -5 1හි අනුපූරවය තකස 111110102
-5 2 හි අනුපූරවය තකස= 111110102+1=111110112
−510 තදතවහි අනුපූරවතයන් -5 නිරූපණය කිරීම 111110112 (ෂඩ් දශමය
සාඛ්යොාවනතයන් FB16 තේ)

කවුණුවත්
පරමොණය

එතවහි
අනුපූරවය
තදතවහි
අනුපූරවය

භොවිතය
අප දත්ත එවතු කිරීේ තහෝ අඩු කිරීේ තහෝ තනොවරන විට
පමණක් භොවිත තවතර්. ඒවො පරතිසම අාකිත පපතවර්තනයන්හි දී
භොවිත තේ.
සාකීර්ණ ගණිතමය පපතපථ අවශය වන අවස්ථොවක දී ඒවො
සීියත ව භොවිත වර ඇත.
සරක සාවක්පයක් නිසො දෘඪොාගවක සරක නිර්මොණයකි.
ගණිතමය ක්රියොවොරවේ කිරීම සඳහො අඩු පිපතවැයක් සහිත ව
අධිතේගී දෘඪොාගක් තැනීමට හැකි තේ.
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 3.2 : පපතගණවය තුළ, අනුකක්ෂණ නිරූපණය වරන්තන් තවතස් දැයි
විශ්තක්ෂණය වරයි.
වොකය

: වොකච්තේද 04

ිතගනුේ පක:
 නිරූපණය වරන ක්රම කැයිස්තු ගත වරයි.
 තදන කද සාතක්ත, නිරූපණය කිරීතේ පටිපොටියට පපතවර්තනය වරයි.
 විවිධ් දත්ත නිරූපණය කිරීතේ ක්රමවක වොසි/අවොසි විස්තර වරයි.
අන්තර්ගතය:
 අනුකක්ෂණ නිරූපණය වරන ක්රම
 ද්විමය තක්තව දශම) BCD)
 විස්තෘත ද්විමය තක්තව දශම) EBCDIC)
 තතොරතුරු හුවමොරුව සඳහො වූ ඇමපතවොනු සේමත තක්තය(ASCII)
 ඒවතක්ත (Unicode)
සාවක්ප සහ වදන් :
 පපතගණවවක අනුකක්ෂණ නිරූපණය
 BCD භොවිත කිරීතේ වොසි
 EBCDIC සහ ASCII අතර සැසඳීේ
 යුනිතවෝඩ් භොවිත කිරීතේ වොසි
පොඩේ





සැකසුේ සඳහො සපතදස්:
පපතගණවවක අක්ෂර නිරූපණය කිරීතේ අවශයතොව පිළිෙඳ ව සොවච්ාො වරන්න
ද්විමය තක්තව දශම භොවිත කිරීතේ පරතයෝජන ගැන සොවච්ාො වරන්න.
ASCII සහ EBCDIC වගු තපන්වො ඒවො සාසන්දනය වරන්න.
යුනිතවෝඩ්වක අවශයතොව පිළිෙඳ ව සොවච්ාො වරන්න.

ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස් :
අනුකක්ෂණවක අදොළ නිරූපණය තසොයො ගැනීම සඳහො පැවරුේ කෙො තදන්න.
ගුණොත්මව තයදවුේ:
පැවරුේ පත්, ASCII සහ EBCDIC තක්ත සහිත වගු
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කියවීේ ද්රවයය:
ASCII, BCD, EBCDIC සහ UNICODE වැනි සේමත ක්රම කීපයක් භොවිතතයන්
පපතගණවවක අක්ෂර නිරූපණය තවතර්.
ද්විමය තක්තව දශම)BCD – Binary Coded Decimal (
තමය සාඛ්යොත්මව අගයන් )0-9) පමණක් තක්තනය කිරීම සඳහො භොවිත වරන බිටු
හතතර් තක්තයකි. 24=16 ිතිපතය 6 (i.e. 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111) වකාගු තනොවන
සාතයෝජන තේ.
E.g.:- 10001112 = 0100 0111BCD = 4710
BCD
දශමය

0000
0

0001
1

0010
2

0011
3

0100
4

0101
5

0110
6

0111
7

1000
8

1001
9

තතොරතුරු හුවමොරුව සඳහො වූ ඇමපතවොනු සේමත තක්ත )ASCII(
තමම ක්රමතය් දී සොමොනයතයන් එව අක්ෂරයක් තැන්පත් කිරීම සඳහො බිටු 8ක් )
ෙයිටයක් ( භොවිත වරයි. තවතස් තවතත්, 8 වැනි බිටුව පපතක්ෂව අාවයක් තකසින් භොවිත වරයි.
එනේ සෑම අක්ෂරයක් ම ගෙඩො කිරීම සඳහො කැතෙන්තන් බිටු 7ක් පමණි.
තේ අනුව එකිතනවට තවනස් අගයයන් 27 පරමොණයක් ගෙඩො කිරීමට ASCII මීින්
හැකියොව කෙො තදයි. බිටු 7 ASCII තක්තය මුකින් ම තයෝජනො වරන කද්තද් American National
Standard Institute (ANSI) විසිනි.)IBM පුද්ගක පපතගණව, ASCII භොවිත වරයි(.
විස්තෘත ද්වීමය තක්තව දශම (EBCDIC)
බිටු 8හි EBCDIC මුකින් ම විශොක IBM මහො පපතගණවවක සහ ගැළතපන සපවරණවක
භොවිත වරන කද අතර එය විවිධ් අක්ෂර 256ක් භොවිත වරන කදී.
යුනත
ි ක්ත)UNICODE(
බිටු 16හි තමම තක්ත සිාහක හො තදමළ ඇතුළු තකෝවතය් තෙොතහෝ භොෂො වක අක්ෂර
සඳහො අනනය තක්ත කක්ෂයයන් සපයයි.
තක්තය
BCD

වොසි







අවොසි

BCD, දශමයවකට සහ
පරතිවර්තය තකස තක්තනය හො
විතක්තනය කිරීමට පහසුය.
BCD පපතවර්තවය සඳහො
දෘඪොාග ඇක්තගොපතතම
ක්රියොත්මව කිරීම ිතො සරක
ය.
දශමය තතොරතුරු කෙො
ගැනීම සඳහො තදොන තකස
තහෝ පරතිදොන තකස තහෝ
දර්ශනය වන අවස්ථො අාකිත
පද්ධ්තිවක දී ිතො
පරතයෝජනවත් තේ.
අාකිත තවෝක්්ට ී ටර,
සාඛ්යොත පපතවර්තව සහ
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අවවොශ වොර්යක්ෂම නැත.
විතශ්ෂතයන් ම අභයන්තර
තරජිස්තරවක පරමොණය සහ
ධ්ොපතතොව සීමො වර ඇති විට තහෝ
සීමො වී ඇති විට තහෝ, ිහළ
තේගයකින් යුත් ඩිජිටක්
පපතගණවවක ගණිතමය වොර්යවක
දී BCD තවෘතිය නිරූපණය කිරීම
අසීරු වීම.
සෘජු ද්විමය සාඛ්යො පද්ධ්තියට
වඩො අාව ගණිත හො තොර්කිව
ඒවවතය් )ALU) සාකීර්ණ
නිර්මොණයක් අවශය වීම.
සේපූර්ණ දෘඪොාග පපතපථමය

අාකිත ඔරතකෝසු සියක්ක
ඒවොතය් පරතිදොනය තකස
දශමය තතොරතුරු පරදර්ශනය
කිරීමට BCD භොවිත වරයි.

ASCII





EBCDIC




UNICODE





සේෙන්ධ් වීම තහ්තුතවන් ගණිතමය
ක්රියොවොපතත්වතය් තේගය මන්දගොී 
වීම.

අක්ෂරවක තර්ඛීය
පටිපොටියක් භොවිත වරයි.
තෙොතහෝ විට විවිධ් සාස්වරණ
ගැළැතප්.
නවීන තක්තන ක්රම සමී
ගැළැතප්.
බිටු 8ක් භොවිත වරන අතර
ASCII දිර්ඝ් කිරීමට තපර බිටු
7ක් භොවිත වතළ් ය.
ASCII වකට වඩො වැඩි අක්ෂර
සාඛ්යොවක් අඩාගු විය.



තකෝව භොෂො නිතයෝජනය තනොතේ.



සේමත වර ඇත.
තකෝවතය් තෙොතහෝ කිඛිත
භොෂො නිතයෝජනය වරයි
යුනිතවෝඩ් තුළ ASCIIවක
සමොනතොව තෙො ගනී



අක්ෂරවක තර්ඛීය පටිපොටියක්
භොවිත තනොවරයි.
විවිධ් සාස්වරණයන් තෙොතහෝ විට
තනොගැළතප්.
නවීන තක්තන ක්රම සමී
තනොගැළතප්.
ASCII අක්ෂර ගෙඩො කිරීම සදහො
අවශය වරන මතවයට වඩො වැඩි
මතවයක් අවශය වරයි.
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 3.3 : ද්වීමය සාඛ්යො සඳහො මූකිව අාව ගණිත සහ තොර්කිව තමතහයුේ
භොවිත වරයි.
වොකය

: වොකච්තේද 04

ිතගනුේ පක:
 ද්විමය සාඛ්යො, ිතිපතයක් සහිත ව සහ රහිත ව එවතු කිරීම සිදු වරයි
 ද්විමය සාඛ්යො, ික්කො ගැනීමක් සහිත ව සහ රහිත ව අඩු කිරීම සිදු වරයි
 බිටු අනුසොපතත NOT, AND, OR, XOR තොර්කිව තමතහයුේ සිදු වරයි
අන්තර්ගතය:
 ද්විමය අාව ගණිත තමතහයුේ) නිඛික පමණයි(
o එවතු කිරීම, අඩු කිරීම
 තොර්කිව තමතහයුේ
 බිටු අනුසොපතත තොර්කිව තමතහයුේ(bitwise logical operations)
සාවක්ප සහ වදන් :
 ිදිපතයට තගන යෑම සහිත ව / රහිත ව ද්විමය සාඛ්යො එවතු කිරීම
 ද්විමය සාඛ්යො අඩු කිරීම
 NOT, AND, OR සහ XOR තමතහයුේ භොවිත වර බිටු අනුසොපතත තොර්කිව තමතහයුේ
කිරීම.
පොඩේ




සැකසුම සඳහො සපතදස්:
ද්විමය සාඛ්යො තදවක් ස්ථොනීය අගයන් එව යට පිහිටන තස් කියො එවතු වරන්න.
විශොක සාඛ්යොව යටින් වුඩො සාඛ්යොව කියො ද්විමය සාඛ්යො අඩු වරන්න.
තදන කද ද්විමය සාඛ්යොවවට බිටු අනුසොපතත තොර්කිව තමතහයුේ සිදු වරන්න.

ඇගයීම සහ තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස් :
ද්විමය සාඛ්යො එවතු කිරීම,අඩු කිරීම සහ බිටු අනුසොපතත තොර්කිව තමතහයුේ හුරු කිරීම
සඳහො පරමොණවත් පරශ්න කෙො තදන්න.
ගුණොත්මව තයදවුේ:
ද්විමය සාඛ්යො එවතු කිරීම සහ අඩු කිරීම හො බිටු අනුසොපතත NOT, AND, OR, XOR
තොර්කිව තමතහයුේ ඇතුළත් පැවරුේ පත්
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කියවීේ ද්රවයය
ද්විමය සාඛ්යො එවතු කිරීම
1011002 + 11002 =
1 0 1 1 0 02
1 1 0 02
1 1 1 0 0 02
1011002 + 11002 = 1110002
ද්විමය සාඛ්යො අඩු කිරීම
0010 1102 - 0011002 =
1 0 1 1 0 02
1 1 0 12
0 1 1 1 1 12
1011002 - 11012 = 0111112
බිටු අනුසොපතත තමතහයුේ(Bitwise Operations)
1. NOT තමතහයුම
තදන කද ද්විමය සාඛ්යොවව එක් එක් බිටුතවහි එතවහි අනුපූරවතයන් කෙො තදන
තොර්කිව නොස්තයර්ථය බිටු අනුසොපතත NOT තමතහයුම තකස හැඳින්තේ
එය පහත සඳහන් බිටු තමතහයුේ භොවිත වරයි.
A
NOT A
0
1
1
0
සදො:- NOT 01112 (710) = 10002 (810)
2. බිටු අනුසොපතත AND තමතහයුම
බිටු අනුසොපතත AND තමතහයුම සඳහො සමොන දිගු ද්විමය නිරූපණ තදවක් අවශය වන
අතර අදොළ එක් එක් බිටු යුගක ගුණ කිරීතමන් තොර්කිව AND තමතහයුම සිදු වරයි.
බිටු තදතවහි ම අගය 1 වන විට පරතිලකය 1 තේ, එතස් තනොමැති නේ පරතිලකය 0 තේ.
එය පහත සඳහන් බිටු තමතහයුේ භොවිත වරයි.
A
B
A AND B
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1

96

සදො. :- 01012 (510) AND 00112 (310)
0 1 0 12
0 0 1 12
0 0 0 12 (110)
එෙැවින් 01012 AND 00112 is 00012
3. බිටු අනුසොපතත OR තමතහයුම
බිටු අනුසොපතත OR තමතහයුම සඳහො සමොන දිගු ද්විමය නිරූපණ තදවක් අවශය වන අතර
අදොක එක් එක් බිටු යුගක එවතු කිරීතමන් තොර්කිව OR තමතහයුම සිදු වරයි.
බිටු තදතවහි ම අගය 0 වන විට පරතිලකය 0 තේ, එතස් තනොමැති නේ පරතිලකය 1 තේ.
එය පහත සඳහන් බිටු තමතහයුේ භොවිත වරයි.
A
0
0
1
1

B
0
1
0
1

A OR B
0
1
1
1

සදො. :- 01012 (510) OR 00112 (310)
0 1 0 12
0 0 1 12
0 1 1 12 (710)
එෙැවින් 01012 OR 00112 is 01112
4. බිටු අනුසොපතත XOR තමතහයුම
බිටු අනුසොපතත XOR තමතහයුම සඳහො සමොන දිගු ද්විමය නිරූපණ තදවක් අවශය වන
අතර, අනුරූප බිටු තදතවහි ම අගය, සමොනවන විට පරතිලකය 0 තේ, එතස් තනොමැති නේ
පරතිලකය 1 තේ.
එය පහත සඳහන් බිටු තමතහයුේ භොවිත වරයි.
A
B
A XOR B
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
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සදො. :- 00102 (210) XOR 10102 (1010)
1 0 1 02
0 0 1 02
1 0 0 02 (810) එෙැවින් 00102XOR 10102is 10002
නිපණ
ු තොව 4

: මූකිව අාකිත ද්වොර තගොඩ නැීීම සඳහො තොර්කිව ද්වොර භොවිතය

නිපණ
ු තො ම්ටටම4.1 :මූකිව අාකිත තොර්කිව ද්වොර ( digital logical gates) ඒවොතය් අනනය,
ක්රියොවොරීත්වය අනුසොරතයන් විශ්තක්ෂණය වරයි.

: වොකච්තේද 06

වොකය

ිතගනුේ පක
 මූකිව තොර්කිව ද්වොර නේ තවොට ඒවොට අදොළ සාතක්ත අඳියි
 මූකිව තොර්කිව ද්වොර සඳහො සතයතො වගු(truth tables)අඳියි
 තමම ද්වොරවක පරතිතෂ්ධ්ය නිරුපණය වරන සාතක්ත හුනනො ගනී
තදන කද පරවොශයනට අදොළ සතයතො වගු නිර්මොණය වරයි )සපපතම අදොන 03වට(



සොර්ව ද්වොරවක(Universal gates) අවශයතොව පැහැදිකිවරයි
සොර්ව ද්වොර භොවිතතයන් තැනු වවර නිර්ියතයක්වුව ද පැහැදිකිවරයි

අන්තර්ගතය:
 අාකිත තොර්කිව ද්වොර සහ සතයතො වගු
o මූකිව තොර්කිව ද්වොර
 NOT,AND, OR, හො XOR
o ඒවොෙද්ධ් ද්වොර
 NAND, NOR , XNOR
o සොර්ව ද්වොර
 NAND, NOR
වදන් සහ








සාවක්ප:
මූකිව තොර්කිව ක්රියො
මූකිව තර්ව ද්වොර
ඒවොෙද්ධ් තොර්කිව ද්වොර
සාතයෝජන සාඛ්යොව
සතයතො වගුව
ෙූකය පරවොශය
තපොදු ද්වොර.

පොඩේ සැකසුම සඳහො සපතදස්:
 NOT, AND සහ OR තර්ව ද්වොරවකට අදොළ අදොන පමණක් සහිත සතයතො වගු තුනක්
පරදර්ශනය වරන්න.
 එම වගුවක පරතිදොන තරු සේපූර්ණ කිරීමටත් තමන් විසින් වරන කද වොර්යය පන්තියට
පැහැදිකි කිරීමටත් ස්තවච්ාොතවන් ිදිපතපත් වන සිසුන්ට අවස්ථොව තදන්න.
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 පහත සඳහන් වරුණු මතු වරියන් සොවච්ාොවක් තමතහයවන්න.
o NOT ද්වොරයට පමණක් තනි තදොනයක් ඇති අතර AND සහ OR ද්වොරවකට
පමණක් තදොන කිහිපයක් තිබිය යුතු ෙව.
o තදොනn සාඛ්යොවවට අදොළ සාතයෝජන සාඛ්යොව 2n මීින් දැක්තවන ෙව.
o වවර තර්ව ද්වොරයවට වුව ද ඇත්තත් එක් පරතිදොනයක් ෙව.
o තමම තර්ව ද්වොරවකට අමතර ව මූකිව තර්ව ද්වොර සාතයෝජනතයන් සැවසිය
හැකි සාතයෝජිත තර්ව ද්වොර හතරක් පවතින ෙව.
ඇගයීම සහ තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස්:
පහත දැක්තවන පපතපථ තුතනන් ඔත
දක්වන්න.










ව්ඩඩොයමට කැතෙන පපතපථය පිළිෙඳව අවධ්ොනය

ඔෙට කැීම ඇති පපතපථ තවොටස තහොඳින් අධ්යයනය වර එයට ඇතුළත් NOT, AND සහ
OR ද්වොර තවන් තවන් ව හුනනොගන්න.
පපතපථ පුවරු භොවිත වර මූකිව තර්ව ද්වොරවක ක්රියොව අධ්යයනය වරන්න.
දී ඇති පපතපථයට මූකිව තර්ව ද්වොර තදවක් තවනුවට එක් සාතයෝජිත ද්වොරයක් තයදිය
හැකි අවස්ථොවන් හුනනොගන්න.
සාතයෝජිත ද්වොර තයොදියන් එම පපතපථ තවොටස නැවත අඳින්න.
ිතකක්තරෝනිව වැඩ පුවරුවක් (Electronic project board) භොවිත වර සාතයෝජිත
ද්වොරවක ක්රියොව අධ්යයනය වරන්න.
A සහ B තදොන තයදූ විට කැතෙන පරතිදොනය දැක්වීමට ෙූකය පරවොශයක් කියන්න.
ිතකක්තරෝනිව වැඩ පුවරුවක් භොවිතතයන් පපතපථය නිර්මොණය වර පරතිදොනය තහවුරු
වරන්න.
ඔෙතග් ව්ඩඩොයේ අනොවරණ සොමූහිව ව ද නිර්මොණශීක ව ද පන්තියට ිදිපතපත්
වරන්න.

ගුණොත්මව තයදවුේ:
ිතකක්තරොනිව වැඩ පුවරු පොඩමට ,තොර්කිව පපතපථ සපොාග ,අදොළ විදුත් පරදර්ශව,
අන්තර්ජොකය
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කියවීේ ද්රවය:
තොර්කිව ද්වොරයක් යනු ිතකක්තරොනිව සපොාගයක් වන අතර එමීින් මූකිව තොර්කිව
වොර්ය සිදු තවතර්. අාකිත පපතපථ සෑදී ඇති මූකිව ම ඒවවය තොර්කිව ද්වොර තේ.


මූකිව තොර්කිව වොර්ය වවතර් ද?
o නොස්තයර්ථය )Negation-NOT) - තදොනය අසතය නේ පරතිදොනය සතය තේ.
තදොනය සතය නේ පරතිදොනය අසතය තේ.
o සායුඤ්ජනය(Conjunction-AND) - A සහ B යන තදව ම සතය වූ විට පමණක්
පරතිදොනය සතය තේ.
o වියුාජනය(Disjunction-OR) - A තහෝ B තහෝ තදකින් එවක් සතය වූ විට පරතිදොනය
සතය තේ.



මූකිව
o
o
o



තොර්කිව ද්වොරවක මූකිව කක්ෂණ
o සැම තොර්කිව ද්වොරයවට ම ට අනනය වූ සාතක්තයක් සහ තොර්කිව වොර්යයක්
ඇත.
o තොර්කිව ද්වොරයවට තදොන එවක් තහෝ කිහිපයක් තහෝ තිබිය හැකි අතර එක්
පරතිදොනයක් ඇත.
o එක් තදොනයක් මීින් වරවට 1 තහෝ 0 තහෝ කෙො ගනී.
o කෙොගත් තදොන එම තොර්කිව ද්වොරය විසින් ට තතේණිව වූ වොර්යය මත
පදනේ ව සවසනු කැෙ පරතිදොනය කෙො දීම සිදු වරයි.

තොර්කිව ද්වොර
NOT
AND
OR

සතයතො වගුවක් යනු වුමක් ද?
සතයතො වගුවක් මීින් තොර්කිව පපතපථයට අදොළ සියලු ම තදොන සාතයෝජන සහ එම
සාතයෝජනවකට අදොක පරතිදොනය නිරූපනය වරයි.
පහත සඳහන් වගුව මීින් , තදොන ගණන තදවවට සහතුනවට අදොක සියළුම
සාතයෝජන නිරූපණය වරයි.
තදොන ගණන
2

3

සාතයෝජන
00
01
10
11
000
001
010
011
100
101
110
111

සාතයෝජන ගණන
4 = 22

8=23
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එම නිසො,
තදොන ගණන සඳහො වූ සාතයෝජන පරමොණය 2 =)තොර්කිව ද්වොරය තහෝ පපතපථය තහෝ සඳහො වූ තදොන ගණන(

මූකිව තොර්කිව ද්වොර හැඳිනවී
් ම


NOT තොර්කිව ද්වොරය
NOT ද්වොරය සඳහො ඇත්තත් එක් තදොනයක් සහ පරතිදොනයක් පමණි. NOT ද්වොරය
මීින් කෙොගත් තදොනය මත තොර්කිව නොස්තයර්ථය සිදු වරයි. තදොනය අසතය නේ
පරතිදොනය සතයතේ . තදොනය සතය නේ පරතිදොනය අසතය තේ.
S
S

L
L

L

ෙූකය සාතක්තය

සතයතො වගුව

S

ෙූකය පරවොශය

NOT තොර්කිව ද්වොරතය් ක්රියොව පැහැදිකි කිරීම සදහො පහත නිදර්ශනය සකවො ෙකමු.




A නේ ස්විචය ක්රියොත්මව අවස්ථොතේ දී ෙක්ෙය තනොදැක්තේ. ස්විචය අක්රිය අවස්ථොතේ දී
පමණක් ෙක්ෙය දැක්තේ.

S

L

0

1

1

0

AND තොර්කිවද්වොරය
AND ද්වොරය මීින් කෙො තදන පරතිදොනය සතයය වන්තන්, එමීින් කෙො ගන්නො තදොන
සියක්ක ම සතයය වන්තන් නේ පමණී. එව දු තදොනයක් තහෝ අසතයය වන්තන් නේ කෙො
තදන පරතිදොනයද අසතය තේ.
S1

S2

L

L

S1. S2
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ෙූකය සාතක්තය

සතයතො වගුව

ෙූකය පරවොශය

AND තොර්කිව ද්වොරතය් ක්රියොව පැහැදිකි කිරීම සදහො පහත නිදර්ශනය සකවො ෙකමු.



L නේ ෙක්ෙය දැක්තවනුතය් S සහ S1 යන ස්විච තදවම සාවෘත)on( අවස්ථොතේ පමණි.
එක් ස්විචයක් තහෝ විවෘත)off( අවස්ථොතේ ඇත් නේ ෙක්ෙය තනොදැක්තේ.

S1
S2



OR තොර්කිව ද්වොරය
OR තොර්කිව ද්වොරතය් තදොනවකින් අවම වශතයන් එක් තදොනයක් තහෝ සතය නේ,

පරතිදොනය සතය තේ. එතස් තනොමැති නේ පරතිදොනය අසතය තේ.
S1 S2 L
S1
S2

L

L

S1+ S2

OR තොර්කිව ද්වොරතය් ක්රියොව පැහැදිකි කිරීම සදහො පහත නිදර්ශනය සකවො ෙකමු.
පහත සඳහන් පපතපථතය් S සහ 1S යන ස්විච තදතවන් එවක් තහෝ සාවෘත)on( නේL නේ
ෙක්ෙය දැක්තේ.
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අතනවුත් තොර්කිව ද්වොර

NAND තොර්කිවද්වොරය


තමය AND සහ NOT මූකිව ද්වොරවක සායුක්ත ද්වොරයකි.



NAND ද්වොරය මීින් සියලුම තදොන සතය අවස්ථොතේ දී පමණක් කෙො තදන පරතිදොනය
අසත්ය වන අතර, අතනවුත් සෑම තදොන සාතයෝජනයව දී ම පරතිදොනය සතය තේ.



NAND ද්වොරතය් පරතිදොනය, AND ද්වොර පරතිදොනතය් නොස්තයර්ථයට සමොන තේ.
S1 S2 L
S1

L

L

S2

NOR තොර්කිව ද්වොරය


තමය OR සහ NOT මූකිව ද්වොරවක සායුක්ත ද්වොරයකි.



NOR ද්වොරතය් සියලු ම තදොන අසතය අවස්ථොතේ දී පරතිදොනය සතය වන අතර,
අතනවුත් සෑම තදොන සාතයෝජනයව දී ම පරතිදොනය අසතය තේ.



NOR ද්වොරතය් පරතිදොනය OR ද්වොර පරතිදොනතය් නොස්තයර්ථයට සමොන තේ.
S1 S2 L
S1
S2

L

L

XOR තොර්කිවද්වොරය(Exclusive OR gate)


XOR ද්වොරතයහි පරතිදොනය සතය වන්තන්, කෙො තදන තදොනයන්තගන් එවක් පමණක්
සතය වන අවස්ථොවන්හි දී පමණි.
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S1 S2 L
S1

L

S2

L= S1⊕ S2

මූකිව තර්ව ද්වොර භොවිත වර XOR ද්වොරය සෑදීම

S1
S2
L

S1.S 2
A.SB1.SA2.B

SA.1S
.B2

S1

S2

0
0
1
1

0
1
0
1

S1
1
1
0
0

S1.S 2
0
0
1
0

S2
1
0
1
0

S1S
. 2
0
1
0
0

S1.S 2 S1.S 2

0
1
1
0

තදොන තුනක් සඳහො සතයතො වගුව.
තදොන
S1
0
0
0
0
1
1
1
1

S2
0
0
1
1
0
0
1
1



අවසන් පරතද
ි ොනය
S3
0
1
0
1
0
1
0
1

S1 ⊕ S2
0
0
1
1
1
1
0
0

S1 ⊕ S2 ⊕ S3
0
1
1
0
1
0
0
1

පළමු ව S1 සහ S2 සාසන්දනය වරන්න. තදොන තදව ම එව සමොන තේ නේ පරතිදොනය
)0( තේ. එතස් තනොමැති නේ පරතිදොනය )1(කි. පසුව S1 ⊕ S2හි පරතිලකය S3 සමී
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සාසන්දනය වරන්න. තදොන තදව ම එව සමොන තේ නේ අවසන් පරතිදොනය)0( තේ. එතස්
තනොමැති නේ අවසන් පරතිදොනය )1(කි.
XNOR තොර්කිව ද්වොරය


තමය XOR සහ NOT ද්වොරවක සායුක්ත ද්වොරයකි.



XNOR ද්වොරතයහි පරතිදොනය සතය වන්තන්, කෙො තදන තදොනයන්තගන් එවක් පමණක්
අසතය වන අවස්ථොවන්හි දී පමණි.



XNOR ද්වොරතය් පරතිදොනය,XOR ද්වොර පරතිදොනතය් නොස්තයර්ථයට සමොන තේ.

S1 S2 L
S1

L= S1  S 2

L

S2

XNOR ද්වොරතයහි තදොන තුනක් සඳහො සතයතො වගුව.
තදොන
S1
0
0
0
0
1
1
1
1

S2
0
0
1
1
0
0
1
1

S3

S1 ⊕ S2

0
1
0
1
0
1
0
1

0
0
1
1
1
1
0
0

අවසන්
පරතිදොනය
S1 S 2  S 3

S1 ⊕ S2 ⊕
S3
0
1
1
0
1
0
0
1

1
0
0
1
0
1
1
0
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සොර්ව ද්වොර(Universal Gates)


සොර්ව ද්වොර භොවිත වර අතනවුත් සියලු ම තොර්කිව ද්වොර වර්ග නිර්මොණය කිරීතේ
හැකියොව ඇත .NAND ද්වොරය සහ NOR ද්වොරය සොර්ව තොර්කිව ද්වොර තකස සැකකිය



හැකිය.
සොර්ව ද්වොර භොවිතතයන් ිතො පහසුතවන් සියලු ම ද්වොර වර්ග නිර්මොණය වර ගත හැකි
අතර පිපතමැසුේදොයව තේ.



NAND තොර්කිව ද්වොරය
o NAND ද්වොර පමණක් භොවිත වර NOT ද්වොරය නිර්මොණය කිරීම.

o NAND ද්වොර පමණක් භොවිත වර AND ද්වොරය නිර්මොණය කිරීම.

o NAND ද්වොර පමණක් භොවිත වර OR ද්වොරය නිර්මොණය කිරීම.



NOR තොර්කිවද්වොරය
o NORද්වොර පමණක් භොවිත වර NOT ද්වොරය නිර්මොණය කිරීම.

o NOR ද්වොර පමණක් භොවිත වර NOT ද්වොරය නිර්මොණය කිරීම.
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o NOR ද්වොර පමණක් භොවිත වර AND ද්වොරය නිර්මොණය කිරීම.
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 4.2 : ෙූකය වීජ ගණිතතය් ඇති නිති සහ වොතනෝ සිතියේ භොවිතතයන්
තොර්කිව පරවොශ සුළු වරයි.
වොකය

: වොකච්තේද 08

ිතගනුේ පක
:
 ෙූකය පරවොශ සුළු කිරීතේ අවශයතොව පැහැදිකි වරයි
 තදන කද සතයතො වගුවට අනුවලක වන තොර්කිව පරවොශ, සේමත තවොරතයන් නිරූපණය
වරයි)ගුණිතයන්තග් ඓවයය සහ ඓවයයන්තග් ගුණිතය(



ගුණිතයන්තග් ඓවයය, ඓවයයන්තග් ගුණිතය ෙවට හො පරතිවර්තය තකස ද පපතවර්තනය
වරයි.
ෙූකය නයොයයන්, පැහැදිකි කිරීේ, නීති/ නයොයයන්, ඩි තමෝර්ගන් නයොයය සහ වොතනෝ
සිතියේ භොවිතතයන් තොර්කිව පරවොශ සුළු වරයි

අන්තර්ගතය:
 ද්වී අවස්ථො තර්ව සහ ෙූකය වීජගණිතය
 සපවක්පන ) Postulates( සහ පරතයක්ෂ/ ස්වසිද්ධිය )Axioms)
 නීති /පරතේය
o
නයොතද්ශනයොයය (commutative law) සාඝ්ටන නයොයය(associative law) ,
 විඝ්ටන නයොයය (distributive law)
o
සර්වසොමය (identity, සමතිපතක්ත, (redundancy)
o
ඩි තමෝර්ගන්තග් නයොයය
 සේමත තොර්කිව පරවොශ
o
ගුණිතයන්තග් ඓවයය (SOP) සහ ඓවයයන්තග් ගුණිතය(POS)
 ගුණිතයන්තග් ඓවයතයන් ඓවයයන්තග් ගුණිතයට හො පරතිවර්තය තකස ද පපතවර්තනය
වරයි
 තොර්කිව පරවොශ සුළු කිරීම
o
ෙූකය නයොයයන් භොවිතතයන්
o
වොතනෝ සිතියම (Karnaugh map) භොවිතතයන්
වදන් සහ සාවක්ප:
 ෙූකය වීජ ගණිත නයොය
 වොතනෝ සිතියේ
 SOP සහ POS තවොර
 SOP සහ POS අතර පපතවර්තන
 ෙූකය ශරත
ි සුළු කිරීතේ අවශයතොව
පොඩේ සැකසුම සඳහො සපතදස්:
 සෑම ෙූකය වීජ ගණිත නයොයයක් ම සතයතො වගු භොවිතතයන් සුළු කිරීමට තපර සහ සුළු
කිරීමට පසු ව කැතෙන පිළිතුර සමොන ෙව දක්වන්න.
 එම වගුවක පරතිදොන තරු සේපූර්ණ කිරීමටත් තමන් විසින් වරන කද වොර්යය පන්තියට
පැහැදිකි කිරීමටත් ස්තවච්ාොතවන් ිදිපතපත් වන සිසුන් කීප තදතනවුට අවස්ථොව තදන්න.
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 සැම ෙූකය වීජ ගණිත නයොයයව ම සුළු කිරීමට තපර තොර්කිව පපතපථය සහ සුළු
කිරීතමන් පසු ව කැතෙන තොර්කිව පපතපථය ඇඳ දක්වන්න .
 විචකය 2ක්, 3ක් සහ 4ක් ඇති අවස්ථොවක වොතනෝ සිතියේහි ස්වරූපය.
 වොතනෝ සිතියේ තුළ වෝඩඩ කිරීතේ දී අනුගමනය වළ යුතු නීති රීති සදොහරණ දක්වියන්
පැහැදිකි වරන්න.

 පහත සඳහන් වරුණු මතු වරියන් සොවච්ාොව තමතහයවන්න
o ෙූකය වීජ ගණිතතය්දී විචකයයව අගය 0 තහෝ 1 තහෝ පමණක් විය හැකි ෙව.
o ෙූකය වීජ ගණිතතය් දී මූකිව ගණිත වර්ම හතතරන් භොවිත වළ හැක්තක් එවතු
කිරීම සහ වැඩි කිරීම පමණක් වන ෙව .
o ෙූකය වීජ ගණිත නයොය තෙොතහොමයව එවතු වීතේ සහ ගුණ වීතේ අවස්ථො
තදවක් ඇති ෙව.
o ෙූකය පරවොශ නිරූපණය වරන සේමත තවොර තදවක් ඇති ෙව සහ ෙූකය
පරවොශයක් සේමත තවොරවකින් නිරූපණය කිරීතේ දී අනුගමනය වළ යුතු නීති
රීති.
o සේමත තවොර එකිතනව අතර පපතවර්තනය වළ හැකි ෙව.
o සාකීර්ණ ෙූකය පරවොශ සුළු කිරීම සඳහො වොතනෝ සිතියේ තයොදොගත හැකි ෙව.
ඇගයීම සහ තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස්:
පන්තිය වෝඩඩවකට තවන් වර ඒ ඒ ව්ඩඩොයමට තවන තවන ම සුළු කිරීම සඳහො ෙූකය
පරවොශයක් කෙො තදන්න. ෙූකය වීජගණිත නයොයයන් සහ වොතනෝ සිතියේ යන තවොර තදතවන් ම
සුළු කිරීමට පවසන්න. සුළු කිරීමට තපර සහ පසු ව අවස්ථො තදව ම සඳහො තොර්කිව ද්වොර
පපතපථය අඳින්න. අවසොනතය් එම තොර්කිව ද්වොර පපතපථ තදව පහත සඳහන් වරුණු ිස්මතු
වන තවොරයට සසඳන්න.
සුළු කිරීමට තපර

සුළු වළ පසු

මුළු තොර්කිව ද්වොර ගණන
තොර්කිව ද්වොර වර්ග ගණන
OR සහ AND ද්වොරයක්
සඳහො ඇති තදොන පරමොණය
සාකීර්ණ ෙව
ිතකක්තරොනිව පුවරු
භොවිතතයන් තොර්කිව
පපතපථය තගොඩ නැීීමට වැය
වන මුදක
ිතකක්තරොනිව පුවරු
භොවිතතයන් තොර්කිව
පපතපථය තගොඩ නැගීමට වැය
වන වොකය
කැතෙන අවසන් පරතිදොනය
ගුණොත්මව තයදවුේ:
පැවරුම, ිතකක්තරොනිව වැඩ පුවරු, තොර්කිව පපතපථ සපොාග, විදුත් සමර්පණ,
අන්තර්ජොකය
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කියවීේ ද්රවය:
තොර්කිව NOT, AND & OR තමතහයුේ
ෙූකය වීජ ගණිතතයහි තොර්කිව නොස්තයර්ථය )(NOT තමතහයුම(, තොර්කිව සායුඤ්ජනය
(AND තමතහයුම) සහ තොර්කිව වියුාජනය (OR operation) නිරූපණය කිරීම සඳහො (bar), .
(තිත) සහ+ (එවතු කිරීම( යන සාතක්ත භොවිත වරයි.
ෙූකය නයොයයන් හැඳින්වීම
ෙූකය පරවොශ සුළු කිරීතේ අවශයතොව වුමක් ද?
ෙූකය පරවොශයක් සුළු කිරීම මීින් තොර්කිව පපතපථයක් තගොඩ නැීීම සඳහො අවශය වරන
පියවර ගණන සහ තොර්කිව ද්වොර ගණන, අඩු වර ගත හැකිය.
තෙොතහෝ ෙූකය නයොයවක ගුණිත සහ තවකන යනුතවන් තවොර තදවක් ඇත. ගුණිත තවොරතය්
දී ෙූකය පරවොශතයහි ඇති විචකය එකිතනව වැඩි වන අතර, තවකන තවොරතය් දී ෙූකය
පරවොශතයහි ඇති විචකය එකිතනව එවතු වීම සිදු තේ.
1. තතද්වභොවී නයොයය(Idompotent Law)
එම නයොයය,සතයතො වගුවක් මීින් පහත නිරූපණය තේ.
A.A=A

A+A=A

A A A.A
0
0
0
1
1
1

A. A  A
A
A
0 1
1 0

A A A+A
0
0
0
1
1
1

A A  A

A

1
0

A. A
1
0

A
0
1

A

A

A A

1
0

1
0

1
1

ිහත ිස්මතු වරන කද තරයන්හි අගයන් සමොන ව ඇත.
2. සර්වසොමය නයොයය)Identity Law(
1.A=A
A 1
0 1
1 1

1.A
0
1

0+A=A
0
A
0
0
0
1

0.A  0
0+A
0
1

0
0
0

1 A  1

A
1
0

0. A
0
0

1

A

1
1

0
1

1+A
1
1

3. පරතත
ි කෝම නයොයය(Inverse/Complement Law)
ගුණිත තවොරය(Multiplicative form)
A. A  0

A

A

A. A

0
1

1
0

0
0

තවකන තවොරය(Additive form)
A A 1

A
0
1
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A

1
0

A+ A
1
1

4. ඩි තමෝ(ර්)න්ග තග් (De Morgan’s Law)
ගණිතඥයවු වූ ඩි තමෝගන් නැමැත්තො විසින් තමම නයොය යුගකය හුනන්වොතදන කදී. තමය
විචකය වෝඩඩයක් සඳහො තපොදු නොස්තයර්ථයක් ඇති අවස්ථොවවදී සුළු කිරීම සඳහො භොවිත
වළ යුතු නයොයකි.
ගුණිත තවොරය(Multiplicative form)
තවකන තවොරය(Additive form)
A.B  A  B
A  B  A.B
A B AB
A B A+B A  B
A B
A
A.B A B
0 0 0
1
1 1 1
0 0 0
1
1
0 1 0
1
1 0 1
0 1 1
0
1
1 0 0
1
0 1 1
1 0 1
0
0
1 1 1
0
0 0 0
1 1 1
0
0
ිහත ිස්මතු වරන කද තරයන්හි අගයන් සමොන ව ඇත.
5. ද්විත්ව පරතත
ි කෝම නයොයය (Double Complement Law)
A A

A

A

A

0

1

0

0

1

0

6. නයොතද්ශ නයොයය(Commutative Law)
ගුණිත තවොරය(Multiplicative form)

තවකන තවොරය(Additive form)

AB  BA

A B  B A

A
0
0
1
1

B
0
1
0
1

AB
0
0
0
1

BA
0
0
0
1

A
0
0
1
1
ිහත ිස්මතු වරන කද තරයන්හි අගයන්
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B
A+B
0
0
1
1
0
1
1
1
සමොන ව ඇත.

B+A
0
1
1
1

B

1
0
1
0

A.B
1
0
0
0

7. සාඝ්ටණ නයොය(Associative Law)
ගුණිත තවොරය(Multiplicative form)
A(BC)=(AB)C
A

B

C

BC

AB

0
0

0
0

0

0

1

1
0

0
0

0
1

1
0

1

0

1

1

0
0

A(BC)
0
0

(AB)C
0
0

0

0

0

0

1
0

1
0

0

0

0

0

0

0

1
0

0

0

0

0

0

1

0

0

1
1
1
1
1
1
1
ිහත ිස්මතු වරන කද තරයන්හි අගයන් සමොන ව ඇත.
තවකන තවොරය(Additive form)
A + (B + C) = (A + B) + C
A
0
0
0
0
1
1
1
1

B
0
0
1
1
0
0
1
1

C
0
1
0
1
0
1
0
1
ිහත ිස්මතු

B+C
A+B
A+(B+C)
(A+B)+C
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
වරන කද තරයන්හි අගයන් සමොන ව ඇත.

8. විතභ්දන නයොයය(Distributive Law)
විතභ්දන නයොයය
A (B+C) = AB+AC
A
0
0
0
0
1

B
0
0
1
1
0

C
0
1
0
1
0

B+C
0
1
1
1
0

AB
0
0
0
0
0

AC
0
0
0
0
0
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A (B+C)
0
0
0
0
0

AB+AC
0
0
0
0
0

1
0
1
1
1
0
1
1
1
ිහත ිස්මතු වරන කද

1
1
1
තරයන්හි

0
1
1
අගයන්

1
1
0
1
1
1
සමොන ව ඇත.

1
1
1

9. සමතිපතක්තතො නයොයය(Redundancy Law)
තවොර 1(Form 1)
A + AB =A
A
B
AB
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1

තවොර 2(Form 2)
A  AB  A  B

A+AB
0
0
1
1

A B A'
0 0 1
0 1 1
1 0 0
1 1 0
ිහත ිස්මතු වරන කද තරයන්හි අගයන් සමොන

A'B
0
1
0
0
තේ.

A+A'B
0
1
1
1

A+B
0
1
1
1

ෙූකය නයොයය භොවිත වර ෙූකය පරවොශ සුළු කිරීම.
E.g. 01
Q = ABC + A'BC + ABC
= AB (C+ C ) + A BC විතභ්දන නයොයය
= AB (1) + A BC පරතිතකෝම නයොයය
= AB+ A BC විතභ්දන නයොයය
= B (A+ A C) විතභ්දන නයොයය
= B (A+C) සමතිපතක්ත නයොයය

E.g. 03
F=C+ BC
= C+ B + C - ඩි තමෝගන් නයොයය
=C+ C + B
= 1+ B - පරතිතකෝම නයොයය
= 1 - සර්වසොමය නයොයය

E.g. 02
F = (A+B) (A+C)
= AA + AC + BA + BC - විතභ්දන නයොයය
= A+ AC +BA + BC - තතද්වභොවීනයොයය
= A (1+C+B) + BC - විතභ්දන නයොයය
= A (1+B) + BC - සර්වසොමය නයොයය
= A (1) + BC - සර්වසොමය නයොයය
= A + BC - විතභ්දන නයොයය
ෙූකය පරවොශ නිරූපණය කිරීතේ සේමත තවොර

E.g. 04
F= X(X+Y)
= X.X + X.Y - විතභ්දන නයොයය
= X + X.Y - තතද්වභොවී නයොයය
= X (1+Y) - විතභ්දන නයොයය
= X (1) - සර්වසොමය නයොයය
= X - විතභ්දන නයොයය

ෙූකය පරවොශ නිරූපණය වරන සේමත තවොර තදවක් ඇත.
1. SOP (Sum Of Products)

- ගුණිතයන්තග් ඓවයය

2. POS (Product of Sum)

- ඓක්යයන්තග් ගුණිතය

ගුණිතයන්තග් ඓවය(SOP) තවොරය
SOP පරවොශයව දී ගුණිත පද තදවක් තහෝ කිහිපයක් තහෝ ෙූකය තවකනය මීින් එවතු
තේ .
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සදොහරණ:

AB  ABC
ABC  CDE  B CD
A B  A BC  AC
A  A B C  BC D

SOP තවොරතය්දී විචකයයන් කිහිපයවට තපොදු නොස්තයර්ථයක් තිබිය තනොහැකි ය.
සදොහරණ: A B C නිවැරදි තේ.
එතහත් ABC නිවැරදි තනොතේ .




සේමත SOP තවොරය සෑදී ඇත්තත් පහත සඳහන් තවොරයට ගුණිත පද කිහිපයක් එවතු
වීතමනි.
සදොහරණ:
o AB CD  A B CD  ABC D
සේමත SOP තවොර පහත සඳහන් වොර්ය සඳහො වැදගත් තේ.
o සතයතො වගු තගොඩ නැීීම
o වොතනෝ සිතියේ මීින් සුළු කිරීතේ දී.

ඓවයයන්තග් ගුණිත (POS) තවොරය


POS පරවොශයව දී තවකන පද තදවක් තහෝ කිහිපයක් තහෝ ෙූකය ගුණිතය මීින් ගුණ තේ .
Examples සදොහරණ:

( A  B)( A  B  C )
( A  B  C )(C  D  E )( B  C  D)
( A  B)( A  B  C )( A  C )
A ( A  B  C )( B  C  D )

POS තවොරතය් දී විචකයයන් කිහිපයවට තපොදු නොස්තයර්ථයක් තිබිය තනොහැකි ය.
සදොහරණ: A  B  C නිවැරදි තේ.
එතහත් A  B  C නිවැරදි තනොතේ.
Minterms සහ Maxterms
Minterm
සතයතො වගුවව පරතිදොනය එව වන සෑම තදොන සාතයෝජනයක් ම ගුණිතයන්තග් ඓවයයක්
)SOP) තකස නිරූපණය වළ හැකි ය.
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Maxterm
සතයතො වගුවව පරතිදොනය බින්දුව වන සෑම තදොන සාතයෝජනයක් ම ඓවයයන්තග් ගුණිතයක්
(POS) තකස නිරූපණය වළ හැකි ය.

SOPක්රමය මත පදනේ වූ ෙූකය පරවොශයක්

Maxterm
(POS)

POSක්රමය මත පදනේ වූ ෙූකය පරවොශයක්

Minterm
(SOP)
SOP ක්රමය මත පදනේ වූ
තොර්කිව ද්වොර පපතපථයක්

POS ක්රමය මත පදනේ වූ
තොර්කිව ද්වොර පපතපථයක්

SOP සහ POS එකිතනව අතර පපතවර්තනය.
SOP, POSට පපතවර්තනය කිරීම

F  A.B  B.C  A.C
 A.B  B.C  A C

මුළු ශරත
ි තය්ම නැතොර්ථය කෙො ගන්න

 A.B .B.C . A C

ඩි තමෝර්ගන් නයොය

 ( A  B ).( B  C )  ( A  C )

ඩි තමෝර්ගන් නයොය

 ( A  B).( B  C ).( A  C )

ද්වී පරතිතකෝම
නයොය

POS ,SOPට පපතවර්තනය
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F  ( A  B).( B  C ).( A  C )
 ( A  B).( B  C ).( A  C )

මුළු ශරත
ි තය්ම නොස්තයර්ථයක් කෙො ගන්න

 ( A  B)  ( B  C )  ( A  C )

ඩි තමෝගන් නයොයය

 ( A.B)  ( B.C)  ( A.C )

ඩි තමෝගන් නයොයය

 A.B  B.C  A.C

ද්වී පරතිතකෝම නයොයය

වොතනෝ සිතය
ි ේ(Karnaugh Maps)
ෙූකය පරවොශ සුළු කිරීතේ විවක්ප ක්රමයක් තකස වොතනෝ සිතියේ හුනන්වො දිය හැකි ය.
තමහි දී ෙූකය පරවොශයව තොර්කිව අගයන් සෘජු ව ම, වොතනෝ සිතියමව නිරූපණය වළ හැකි ය.
දීර්ඝ් ෙූකය පරවොශ සුළු කිරීම, වොතනෝ සිතියේ මීින් ිතො පහසුතවන් සිදු වර ගත හැකි ය.
n

තවෝෂ ගණන=2 ) n යනු

විචකය ගණන යි)

තදොන ව වොතනෝ 2
සිතියම

තදොන ව වොතනෝ 3
සිතියම
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වොතනෝ සිතය
ි ේ තශරයතයන් ෙූකය පරවොශයක් සුළු කිරීතේ දී අනුගමනය වළ යුතු නීති රීති.
1. එතක් අගයන් සමී බින්දු අගයන් වෝඩඩ වළ තනොහැකි ය.
2.
3.
4.
5.

විවර්ණ තවොරයට වෝඩඩ වළ තනොහැකි ය.
වෝඩඩ වළ හැක්තක් තදතක් ගුණොවොර වශතයනි
එක් වෝඩඩයක් හැකි සපපතමතයන් විශොක විය යුතු ය.
කිසියේ “1” අගයක් වෝඩඩ වළ තනොහැකි ව තනි ව ිතිපත වුවතහොත් එය තවන ම
වෝඩඩයක් තකස සැකකිය යුතු ය.

6. එක් අගයක් වෝඩඩ කිහිපයවට අයත් විය හැකි ය.
7. එතමට)Wrap around( හැකි ය.
8. සොදන වෝඩඩ ගණන හැකි තොක් සීමො වළ යුතු ය.
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10

ෙූකය පරවොශන සුළු කිරීම සදහො පහත දැක්තවන නියමයන් වොතනෝ සිතියේ මීින් භොවිත
වරන්තන් 1 සහිත යොෙද තවෝෂ වෝඩඩගත කිරීතමනි.
1. එතක් අගයන් සමී බින්දු අගයන් වෝඩඩ වළ තනොහැකි ය.

2. විවර්ණ තවොරයට වෝඩඩ වළ තනොහැකි ය.

3. වෝඩඩ වළ හැක්තක් තදතක් ගුණොවොර වශතයනි )ස.දො. 1, 2, 4, 8(

4. එක් වෝඩඩයක් හැකි සපපතමතයන් විශොක විය යුතු ය
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5. කිසියේ “1” අගයක් වෝඩඩ වළ තනොහැකි ව තනි ව ිතිපත වුවතහොත් එය තවන
ම වෝඩඩයක් තකස සැකකිය යුතු ය.
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6. එක් අගයක් වෝඩඩ කිහිපයවට අයත් විය හැකි ය

7. එතමට)Wrap around( හැකි ය.
අන්තවක, සිරස් ව සහ තිරස් ව ඇති තවෝෂ පහත සඳහන් තවොරයට වෝඩඩ
වළ හැකි ය.
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ස.දො. වේ අන්තතය් ඇති තවෝෂ දවුණු අන්තතය් තවෝෂ සමීින් වෝඩඩ වළ හැකි
ය.

Group 1

8. සොදන වෝඩඩ ගණන හැකිතොක් සීමො වක යුතුය.
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වොතනෝ සිතය
ි ේ භොවිත වර තොර්කිව ෙූකය පරවොශයන් සුළු වරන්තන් තවතස් දැයි විමසො ෙකමු.
විචකය හතරක් සහිත ෙූකය පරවොශයක් වොතනෝ සිතියේ භොවිත වර පහත දැක්තවන නිදර්ශවය
සුළු වරමු. )තමහිදී නොස්තයර්ථය සහිත විචකය බින්දුව තකසටත් තමහි දී නොස්තයර්ථය රහිත
විචකය එව තකසටත් සකවනු කැත .(
පියවර 1
0 1 0 101 1 11 1 0 11 11 1 00 00

1 11 0

ab 00
cd
00

01

11

01

1

1

1

1

11
119

10

1

10

1

10

1

K-Map සුළු කිරීතේ පියවර 2 වෝඩඩ කිරීම
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 4.3 : තොර්කිව ද්වොර භොවිතතයන් සරක අාකිත පපතපථ නිර්මොණය වරයි
වොකය

:වොකච්තේද 06

ිතගනුේ පක :
 එදිතනදො ජීවිතතය් දී තොර්කිව පපතපථ තයොදොගත හැකි අවස්ථො හුනනොගනී
 හුනනො ගත් තයදුේ සඳහො සතයතො වගු සහ තොර්කිව පරවොශ නිර්මොණය වරයි
 අාකිත පපතපථ නිර්මොණය වරයි
අන්තර්ගතය:
 නිර්මොණ සඳහො සතයතො වගු සහ තොර්කිව පරවොශන තයොදො ගැනීම )තදොන 03ක් තතක්(
 අාකිත පපතපථ නිර්මොණය
වදන්




සහ සාවක්ප:
පරතිදොනය ක්රියොත්මව වන නිවැරදි සාතයෝජන තතෝරො ගැනීම
අනුවකිත පපතපථ
ිතකක්තරොනිව පුවරුව

පොඩේ සැකසුම සඳහො සපතදස්:
 එදිතනදො ජීවිතතය් දී තොර්කිව පපතපථ තයොදොගත හැකි අවස්ථො පිළිෙඳ ව විමසන්න, ඒ
සඳහො ගැටලු කිහිපයක් කෙො තදන්න.
 එම අවස්ථො සඳහො තොර්කිව ද්වොර පපතපථය නිර්මොණය කිරීතේ දී, අනුහුරු වරන
(simulator) මෘදුවොාගයක් තයොදොගන්න .
 පහත සඳහන් වරුණු මතු වරියන් සොවච්ාොව තමතහයවන්න
 පරතිදොනය ක්රියොත්මව වන සාතයෝජන අවස්ථොවන් නිවැරදි ව තතෝරො ගන්තන් තවතස් ද ?
o තදොන සහ පරතිදොන සඳහො සුදුසු විචකය නොම භොවිත කිරීම .
o තදොන සහ පරතිදොන සඳහො ගැටලුතේ දී තනොමැති විචකය නොම භොවිත වරනවො
නේ ඒවො සඳහන් කිරීම සදො :K1 = A, K2= B, K3= C තකස.
ඇගයීම සහ තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස්:
 තමහි සඳහන් පළමු වන සදොහරණතය් ඇති ගැටලුවට සමොන ගැටලුවක් කෙො දී, පහත
සඳහන් තද් පිළිතයළ වරන තකස පවසන්න.
o එයට අදොළ සතයතො වගුව
o ෙූකය පරවොශනය
o ෙූකය පරවොශනය ෙූකය වීජ ගණිතතයන් සහ වොතනෝ සිතියේ යන තවොර
තදතවන් ම සුළු කිරීම
o සුළු වර කෙොගත් පරවොශය, Simulator මෘදුවොාගයක් භොවිතතයන් නිර්මොණය
කිරීම
o එම ගැටලුව ිතකක්තරොනිව පුවරු තධ්ොරතයන් නිර්මොණය කිරීමට අවශයය
පපතපථ සපොාග කැයිස්තුව එම සදොහරණතය් කෙො දී ඇති අතර, එම සපොාග ියකදී
තගන තොර්කිව ද්වොර පපතපථ නිර්මොණය.
o අවශය පපතපථ සපොාග කැයිස්තුව කෙො දීමට තපර, අන්තර්ජොකය භොවිත වර
අවශ්ය වරන අනුවකිත පපතපථ අාවය තරණය කිරීමට සිසුවොට අවස්ථොව කෙො
තදන්න.
ගුණොත්මව තයදවුේ:
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ිතකක්තරොනිව වැඩ පුවරු, තොර්කිව පපතපථ සපොාග, විදුත් සමර්පණ, අන්තර්ජොකය සහ
Simulator මෘදුවොාගය.

ිහත රූප සටහනින් නිරූපණය වන්තන් තවළඳපතළ් ඇති තොර්කිව ද්වොර සහිත
අනුවකිත පපතපථවක පොද සේෙක්ධ්ව )pin connections) කිහිපයකි. ිහත සඳහන් අනුවකිත
පපතපථවක 7 වන සහ 14 වන පොදය තවන් වර ඇත්තත් විදුතය සැපයීම සඳහො තේ )තවෝක්්ට 0
සහ 5).
සරක තොර්කිව පපතපථ නිර්මොණය
සදො- බිටු හතරකින් යුත් පරථමව සාඛ්යොවක්)Prime Number)හුනනොගත හැකි තොර්කිව පපතපථ
සටහනක් අඳින්න.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

B
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0

C
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0

D
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

F
0
0

Minterm

1
1
0
1
0
1
0
0

A’B’CD’
A’B’CD
A’BC’D
A’BCD
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10
11
12
13
14
15

1
1
1
1
1
1

0
0
1
1
1
1

1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1

0
1
0

AB’CD
ABC’D

1
0
0

i.
වගුව අඳින්න

සතයතො

A= පළමු බිටුව
B- තදවන බිටුව
C- තතවන බිටුව
D- සිවු වන බිටුව

F- පරථමව සාඛ්යොව)පරතිදොනය(
ii.

SOP පරවොශය කෙොගන්න
F= A’B’CD’ + A’B’CD + A’BC’D + A’BCD + AB’CD + ABC’D

iii.

වොතනෝ සිතියේ තවොරතයන් සුළු වරන්න
AB 00
01
11
10
CD
00
01

1

11

1

10

1

Group 1

1

1

A’B’C
D
A’B’CD’

A B’CD
A’B’CD

A’B’CD
A’B CD

A’BC’D
A BC’D

1
Group 2

Group 3

Group 4

සුළු වර කෙොගත් පරවොශය
F= A’B’C + B’CD + A’CD + BC’D
iv.

F= A’B’C + B’CD + A’CD + BC’Dසඳහො තොර්කිව ද්වොර පපතපථය නිර්මොණය කිරීම.
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ිහත තොර්කිව ද්වොර පපතපථය නිර්මොණය කිරීම සඳහො පහත සඳහන් ද්රවය අවශය
වරයි.






Project board 1
ON/OFF Switch 5v DC- 6
Resistors 1K-10
Project board jumper wire set 1
LED Large size-4






පොද සැවැස්ම(Pin arrangement)

DC 5V Power pack-1
Logic IC HD74HC11-2 (TRIPPLE
THREE INPUT AND GATE)
Logic IC CD4069UBC (HEX
INVERTER)
Logic IC TC4072BP (DUAL FOUR
INPUT OR GATE)

TC4072BP

HD74HC11

CD4069UB
C

සදොහරණය - 02
නිවසව තදොරවඩ විදුකි පහනක් සවි වර ඇත. අුනරු වැටුණ පසු ව කිසිතවක් තදොරවඩ
සිටතගන සිී නේ එය ස්වයාක්රිය ව දැක්තේ. තදොරවඩ කිසිවවු සිටතගන සිටින ෙව තහවුරු
වර ගැනීම සඳහො පොපිස්නය යට පඩන සාතේදවයක් සවි වර ඇත. කිසිතවක් තදොරවඩ
සිටතගන සිී නේ එමීින් )1( පරතිදොනය වරයි.
තතකෝවය සාතේදනය සඳහො තතකෝව සාතේදවයක් ද සවි වර
ඇත. එම සාතේදවය තතකෝවය ඇති විට ෙූකය අගය )1( පරතිදොනය වරයි. අුනතර් දී ෙූකය අගය
)0( පරතිදොනය වරයි. තමම පද්ධ්තිය අවශය තවොරයට ක්රියොත්මව කිරීම සහ අක්රිය කිරීම සඳහො
හස්තය ව ක්රියොත්මව වරවිය හැකි ස්විචයක් පවත. ස්විචය අක්රිය අවස්ථොතේ එය ෙූකය අගය
)1( පරතිදොනය වරන අතර, ක්රියොත්මව අවස්ථොතේ ෙූකය අගය )0( පරතිදොනය වරයි.
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A (pressure
sensor)
0
0
0
0
1
1
1
1

B (Light sensor)
0
0
1
1
0
0
1
1

C (Switch)
0
1
0
1
0
1
0
1

X (Lamp)
0
0
0
0
1
0
0
0

SOP

AB’C’

අ( ිහත විදුකි පහතන් ක්රියොවොපතත්වය සඳහො සතයතො වගුව අඳින්න.
ගුණිතයන්හි ඓවය කියො දක්වන්න.
X=AB’C’

සදොහරණ03:
ෙැාවුවව තස්ප්පුවක් ඇති අතර එය ෙැාවුතේ තජයෂ්
වළමනොවොරවරයො, වනිෂ්
වළමනොවොරවරයො සහ පුහුණු වළමනොවොරවරයො යන පුද්ගකයන් තිතදතනවු විසින් භොවිතො
වරනු කැත . තිතදනොට තස්ප්පුව විවෘත කිරීම සඳහො තවන තවන ම යතුරු තුනක් සපයො ඇති
අතර, තම තමන්තග් යතුර දැී ම සඳහො අගුළු තුනක් තස්ප්පුතේ ඇත. තස්ප්පුව විවෘත කිරීමට
නේ අවම වශතයන් තජයෂ් වළමනොවොවරු ඇතුළු තදතදතනක් අවශය තවති.
i.
තමම පපතපථය සඳහො අවශය වන සතයතො වගුව අඳින්න.
ii.
තස්ප්පුව විවෘත වන අවස්ථො හුනනොතගන ඒ සඳහො ෙූකය පරවොශය තගොඩ නීන්න
iii.
එම ෙූකය පරවොශය වොතනෝ සිතියේ තශරයතයන් සුළු වර තොර්කිව ද්වොර පපතපථය
අඳින්න.
X= තජයෂ් වළමනොවොරවරයො
Y= වනිෂ් වකමනොවොරවරයො
Z= පුහුණු වළමනොවොරවරයො
X
0
0
0
0
1
1
1
1

Y
0
0
1
1
0
0
1
1

Z
0
1
0
1
0
1
0
1

Vault (F)
0
0
0
0
0
1
1
1

Minterm

XY’Z
XYZ’
XYZ

ii) ිහත වගුව තශරයතයන් ෙූකය පරවොශය කෙොතගන ෙූකය වීජ ගණිතය තශරයතයන් සුළු
වරන්න
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F= XY’Z+XYZ’+XYZ
= XY’Z + XY )Z’ + Z( Distributive Law
= XY’Z + XY )1( Inverse Law
= XY’Z + XY Distributive Law
= X )Y’Z + Y( Distributive Law
= X (Z + Y) Redundancy Law
සදොහරණය - 04
නිවසව පඩි තපතළහි හපත මැදට වන්නට ෙක්ෙයක් සවි වර ඇත. තමම ෙක්ෙය ක්රියොත්මව
කිරීමට තහෝ අක්රිය කිරීමට තහෝ ස්විච තදවක් පඩි තපතළ් පහළ සහ ිහළ තවොටස්වක සවි වර
ඇත. තමම ස්විච තදතවන් ම ෙක්ෙය ක්රියොත්මව කිරීම තහෝ අක්රිය කිරීම තහෝ වළ හැකි ය.
ෙක්ෙය නිවී පැවතමට නේ ස්විච තදව ම එව වර ON තහෝ OFF තහෝ තත්ත්වතය් තිබිය යුතු ය.
ෙක්ෙය දැක්වීමට නේ ස්විච තදතවන් එවක් පමණක් ON වී පැවතිය යුතු ය.

i)
A (Switch 1)
0
0
1
1

ිහත සිද්ධිය නිරූපණය සඳහො සතයතො වගුව නිර්මොණය වරන්න.
B (Switch 2)
0
1
0
1

F (Bulb)

Minterm

1
1

A’B
AB’

ii)

ිහත සතයතො වගුව භොවිත වර (SOP) පරවොශය තගොඩ නීන්න.
A’B + AB’

iii)

ිහත ෙූකය පරවොශය ඇසුපතන්AND, NOT සහ OR ද්වොර පමණක් භොවිත වර,
තොර්කිව ද්වොර පපතපථය තගොඩනීන්න.

iv)

ිහත පපතපථය, තනි තොර්කිව ද්වොරයකින් නිරූපණය වළ හැකි ද? එතස් නේ, එම
තොර්කිව ද්වොර පපතපථය ඇඳ දක්වන්න.
XOR ද්වොරය
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 4.4 : මධ්ය සැවසුේ ඒවවතයහි සහ තභවතිව මතවතයහි (physical memory)
ඇති අනුක්රියව පපතපථයන්හි (sequential circuits), ඒවොෙද්ධ් තොර්කිව
පපතපථ භොවිත වරන තවොරය ගතේෂණය වරයි.
වොකය

:වොකච්තේද 06

ිතගනුේ ලක:
 මධ්ය සැවසුේ ඒවවතය් පරධ්ොන තැනුේ ඒවව හුනනො ගනී
 අර්ධ්ොවකව පපතපථ සඳහො සතයතො වගු හො තොර්කිව පරවොශ නිර්මොණය වරයි
 පූර්ණොවකව පපතපථ සඳහො සතයතො වගු හො තොර්කිව පරවොශ නිර්මොණය වරයි
 පිළිතපොළ ( Flip-Flop ) භොවිතය තවටිතයන් විස්තර වරයි
අන්තර්ගතය:
 මධ්ය සැවසුේ ඒවවතය් තැනුේ ඒවව
o
අර්ධ්ොවකවය (Half Adder)
o
පූර්ණොවකවය (Full Adder)
 අාකිත පපතපථ තුළ බිටු ගෙඩො කිරීම
o
පරතිතපෝෂණ ූ පය )Feed Back Loop (
පිළිතපොළ ( Flip-Flop )
වදන්






සහ සාවක්ප:
අර්ධ් තවකවය
පූර්ණ තවකවය
සාතයෝජන පපතපථ
අනුක්රියව පපතපථ
පිළිතපොළ

පොඩේ සැකසුම සඳහො සපතදස්:
 අර්ධ් තවකවය, පූර්ණ තවකවය සහ අගුළු පිළි තපොළ)Latch Flip-flop) යන පපතපථ
ක්රමතේදවක ක්රියොවොරීත්වය අනුහුරුවරණ)Simulator)මෘදුවොාගයක් භොවිතතයන්
නිර්මොණය වර තත්රුේ ගැනීමට අවස්ථොව කෙො තදන්න.
 අවශය නේ ිහත පපතපථ ිතකක්තරොනිව පුවරු භොවිතතයන් ද නිර්මොණය වර වඩොත්
තහොඳින් අධ්යයනය වළ හැකි ය.
ගුණොත්මව තයදවුේ:
 ිතකක්තරොනිව වැඩ පුවරු, තොර්කිව පපතපථ සපොාග, විදුත් සමර්පණ, අන්තර්ජොකය සහ
අනුහුරුවරණ)Simulator) මෘදුවොාග
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කියවීේ ද්රවය:
අර්ධ් තවකවය)Half Adder)


තොර්කිව ද්වොර භොවිත වර, වරවට බිටු තදවව සාඛ්යොවක් පමණක් එවතු වළ හැකි සරක
අාකිත පපතපථයක් නිර්මොණ වර ගත හැකි අතර එය අර්ධ් තවකවය තකස හුනන්වයි.
සදො :
o 0+0 = 0
o 0+1 = 1
o 1+0 = 1
o 1+1 = 10
අවසන් අවස්ථොතේ දී හැර, අතනත් සැම අටස්ථොවව දී ම පරතිදොනය සඳහො කැීම ඇත්තත්
තනි බිටුවකි. එතහත් අවසන් අවස්ථොතේ 10 තකස බිටු තදවකින් පරතිදොනය කැීම ඇති
ෙැවින්, සියලු ම පරතිදොනයන් පහත තවොරයට බිටු තදවක් භොවිත වර නිරූපණය වළ යුතු
ය.
0+0 = 00
0+1 = 01
1+0 = 01
1+1 = 10
තමහි දී පරතිදොනය වන 10හි 1ව ිදිපතයට තගනයන )carry-out) බිටුව ෙවට පත්තේ. අර්ධ්
තවකවතයහි පරතිලකය පහත සතයතො වගුතේ දක්වො ඇති පපතදි තේ. තමහි දී එවතුව)SUM)
සොමොනය පරතිදොනය වන අතර, ිදිපතයට තගනයන බිටුව,CARRY තකස ද හුනන්වො ඇත.

තදොන

පරතිදොන

A

B

SUM

CARRY

0
0
1
1

0
1
0
1

0
1
1
0

0
0
0
1

පූර්ණ තවකවය(Full Adder)
අර්ධ් සහ පූර්ණ තවකවයන්හි පරධ්ොන තවනස වන්තන් පූර්ණ තවකවතයහි තදොන තුනවුත්
පරතිදොන තදවවුත් පැවතම යි. තමහි දී A සහ B යනු එවතු වන සාඛ්යො තදතවහි බිටු තදව වන
අතර තතවන තදොනය වන්තන් ිදිපතයට තගන එන )carry-In) අමතර බිටුව යි. එය එවතු වීමට
නියියත ළී බිටුතදව හො එක් තේ. එවිට පහත රූප සටහතන් පපතදි පරථම පියවතර් දී පමණක්
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බිටු තදවක් එවතු වන අතර, තදවන පියවතර් සිට ිදිපතයට තගන එන බිටුවත් සමී එව වර
බිටු 3ක් එවතු තේ.

නිදසුන: බිටු තදවවට වඩො වැඩි සාඛ්යොවක් එවතු කිරීම.
Number 1

1

0

1

1

Number 2

0

1

1

0 +

Carry In

1

1

1

0

Sum

1

0

0

0

1

1

1

1

0

Carry Out

පූර්ණ තවකය සතයතො වගුවකින් සහ තොර්කිව ද්වොර තශරයතයන් නිරූපණය
ිදිපතයට තගන එන අමතර බිටුව)carry) , A.B + B.C + A.C මීින් කෙො ගත හැකි ය. බිටුවක
ඓවයය A XOR B XOR C මීින් කෙො ගත හැකි අතර සතයතො වගුව පහත පපතදි තේ.
1 2

A

B

3

4

0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1

0
1
1
0
1
0
0
1

C Sum

5

6

0
0
0
1
0
1
1
1

0
0
0
0
0
0
1
1

Carry A.B
Carry In

7

8

B.C

A.C

0
0
0
1
0
0
0
1

0
0
0
0
0
1
0
1

9

A.B+B.C+A.C
Sum

0
0
0
1
0
1
1
1

10

A XOR B

0
0
1
1
1
1
0
0

11

A XOR B XOR C
Carry Out

0
1
1
0
1
0
0
1

ිහත සතයතො වගුව මීින් සියලු ම තදොනවකට අදොළ පරතිදොන අගයන් නිරූපණය වර ඇත.
තමම වගුතේ 5 සහ 9 යන තරුවක ඇති අගයන් එව සමොන ව ඇත. එනිසො ෙූකය පරවොශ
A.B+B.C+A.C. මීින් එවතුව කෙො ගත හැකි තේ. ිහත තවොරයට ම වගුතේ 5 සහ 11 යන තරු
සමොන තේ. එනිසො A XOR B XOR C යන ෙූකය පරවොශය භොවිත වර carry out එව තසවිය හැකි
ය. පහත සඳහන් වන්තන් තමම සතයතො වගුවට අනුරූප ව අඳින කද තොර්කිව පපතපථය තේ.

පූර්ණ තවකවය

Carry

B
C

Sum
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සාතයෝජන පපතපථ: එම අවස්ථොතේ කෙො තදන තදොනය මත පරතිදොනය රඳො පවත.
අනුක්රියව පපතපථ: පරතිදොනය තරණය වන්තන් එම අවස්ථොතේ කෙො තදන තදොනය මත පමණක්
තනොතේ. තපර කෙො දුන් තදොන සහ පරතිදොනය මත ද වර්තමොන පරතිදොනය තරණය තේ. SRAMහි
භොවිත වන්තන් තමම ක්රමතේදය තේ.
පිළ-ි තපොළ යනු තොර්කිව ද්වොර භොවිතතයන් නිර්මොණය වර ඇති පපතපථ වර්ගයකි. තමම
පපතපථය භොවිත වර තොවවොකිව මතවයක් නිර්මොණය වළ හැකි ය. සසේභොවී පරතේශ
මතවතයහි සරක ම අවස්ථොව පිළි-තපොළ තකස සැකකිය හැකි ය. තමම පපතපථයට යමක්
තදොනය වළ විට එය මතව තෙො ගැනීතේ හැකියොවක් ඇත.
පිළි-තපොළ වර්ග ගණනොවක් ම පවතින අතර, එම වර්ග අතපතන් එක් පිළි-තපොළ
වර්ගයක් පපතගණවතය් ෙක ස්විචය තමන් ක්රියො වරයි. තදොනය 1ව වන විට පිළි තපොළ විසින්
පරතිදොනය තකස 1 කෙො තදනු කෙන අතර තදවන වරත් තදොනය 1ක් ඇතුළත් වළතහොත් පිළ-ි
තපොළ විසින් පරතිදොනය 0 වරනු කැත .
නැවතත් තදොනය 1 තකස කැෙුණ විට, පිළි තපොළ විසින් පරතිදොනතය් වර්තමොන අගය
විරුද්ධ් අගයවට පපතවර්තනය වරනු කැත . ෙකය කෙොදීම සඳහො භොවිත වරන තෙොත්තේ
ස්විචය පිළි තපොළ විසින් අඛ්්ඩඩ ව කෙො තදනුකෙන තදොනවකට පරතිචොර තනොදක්වයි.
අගුළු පිළි තපොළ(Latch Flip-flop)
R-S (Reset Set) පිළි තපොළ තත්රුේ ගැනීමට පහසු ම පිළි තපොළ තේ. මූකිව වශතයන් එහි
තදොන තදවක් සහ පරතිදොන තදවක් ඇත. පරතිදොන තදතවන් එවක් නිතර ම අතනක් පරතිදොනතය්
පරතිතකෝමය නිරූපනණය වරයි. තදොන අගර තදතවන් එවක් මීින් වරවට තදොන අගයක් කෙො
ගන්නො අතර එම අගයට අනුව පරතිදොන අගර තදව විසින් පරතිදොන අගයන් කෙො තදනු කැත .
තමතකස අනික් තදොන අගරයට තපර තදොන අගරයට ම කෙො දුන් අගය කෙො තදන තතක්
පරතිදොන අගය එතකස ම පවත. තමම පරතිදොන ද්විත්වය Set and Reset input තකස හුනන්වයි.
පහත දැක්තවන්තන් එතකස NAND සහ NOR ද්වොර මීින් නිර්මොණය වරන කද
පපතපථ තේ.
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පිළි තපොළ

නිපණ
ු තොව 5 :පපතගණවවක සමස්ත ක්රියොවකිය වළමනොවරණය කිරීම සඳහො තමතහයුේ
පද්ධ්ති භොවිත වරයි.
නිපණ
ු තොම්ටටම 5.1

: පපතගණව තමතහයුේ පද්ධ්ති අර්ථ දක්වො පපතගණව පද්ධ්තියක් තුළ එහි
අවශයතොව විමර්ශනය වරයි.

වොකය

:වොකච්තේද 04යි

ිතගනුේ පක:
 පපතගණවයව තමතහයුේ පද්ධ්තියක් යන්න අර්ථ දක්වයි.
 තමතහයුේ පද්ධ්ති පපතණොමය තවටිතයන් විස්තර වරයි.
 තමතහයුේ පද්ධ්තියව පරධ්ොන ක්රියොවොපතත්ව සහ පපතශීකවතග් වොර්යය තවතරහි තමතහයුේ
පද්ධ්තිය කෙො තදන දොයවත්වය හුනනොගනියි (තගොනු ෙහලු, තගොනු සහ දත්ත).
 තමතහයුේ පද්ධ්තිය මීින් පපතගණව සේපත් වළමනොවරණය වරන තවොරය විස්තර
වරයි.
 පපතශීකව හො වොර්යය මත තමතහයුේ පද්ධ්ති වර්ගීවරණය වරයි.
අන්තර්ගතය :
 පපතගණව තමතහයුේ පද්ධ්තිය හැඳින්වීම
 තමතහයුේ පද්ධ්ති පපතණොමය
 තමතහයුේ පද්ධ්තිතය් පරධ්ොන වොර්ය
o අතුරු මුහුණත්)interfaces( කෙොදීම
o ක්රියොයන වළමනොවරණය
o සේපත් වළමනොවරණය
o තරක්ෂොව සහ තරක්ෂණය
 තමතහයුේ පද්ධ්ති වර්ගීවරණය
o ඒව පපතශීකව - ඒව වොර්යය
o ඒව පපතශීකව - ෙහු වොර්යය
o ෙහු පපතශීකව - ෙහු වොර්යය
o ෙහුතපොට(Multi-threading)
o තථය වොක(Real time)
o වොක විභජන පද්ධ්ති
විතශ්ෂ







අවධ්ොනය තයොමුවිය යුතු සාවක්ප හො වදන් :
තමතහයුේ පද්ධ්ති පිළිෙඳ පැහැදිකි අවතෙෝධ්ය
අතුරු මුහුණත්)interfaces( කෙොදීම
ක්රියොයන වළමනොවරණය
සේපත් වළමනොවරණය
තරක්ෂොව සහ තරක්ෂණය
තමතහයුේ පද්ධ්ති වර්ගීවරණය

පොඩේ




සැකසුේ සදහො සපතදස්:
පපතගණව තමතහයුේ පද්ධ්තිතය් අවශයතොව සොවච්ාො කිරීම
පපතගණව තමතහයුේ පද්ධ්තිතය් පරධ්ොන වොර්යයන් සොවච්ාො කිරීම
තමතහයුේ පද්ධ්ති වර්ග සොවච්ාො කිරීම හො තදර්ශනය කිරීම
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ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස්:
 පන්තිතය් ශිෂයයන් ව්ඩඩොයේවකට තෙදො එක් එක් ව්ඩඩොයමට, තමතහයුේ පද්ධ්තිතය්
අවශයතොව, තමතහයුේ පද්ධ්තිතය් පරධ්ොන වොර්යයන්, තමතහයුේ පද්ධ්ති වර්ග,… වැනි
මොතෘවො කෙොදී ඔවුන් සපයොගත් තතොරතුරු ඇසුපතන් ව්ඩඩොයේ ිදිපතපත් කිරීමක් සිදු
වරවන්න.
ගුණොත්මව තයදවුේ:
පපතගණවය, සායුක්ත තැටි(CD) තහෝ සාඛ්යොාව ෙහුවිධ් තැටිය(DVD), අන්තර්ජොක
පහසුවේ
කියවීේ ද්රවය
පපතගණව තමතහයුේ පද්ධ්ති හදුන්වොදීම
තමතහයුේ පද්ධ්තියක් (OS) යනු පද්ධ්ති මෘදුවාගයකි. තමමීින් පපතගණවතය් දෘඪොාග හො
මෘදුවොාග සේපත් වළමනොවරණය වරන අතර පපතගණව වැඩසටහන් සඳහො තපොදු තස්වොවන්
සපයයි. ස්ථිරොාග හැර සියලු පපතගණව වැඩසටහන්, ක්රියොත්මව කිරීමට තමතහයුේ පද්ධ්තියක්
අවශය තේ.

තමතහයුේ පද්ධ්ති පපතණොමය
1) තමතහයුේ පද්ධ්ති තනොමැත(1940s –1950s)
◦ තර්ඛීය සැවසීම - එක් වොර්යයවට පසු අතනක් වොර්ය වරයි.
◦ තනි පුද්ගක පද්ධ්තියකි.
◦ ක්රමතක්ඛ්ව/පපතශීකව, දෘඪොාග සමී සෘජු සෙඳතොවක් දක්වයි.
◦ තමතහයුේ පද්ධ්ති තනොමැත.
◦ ක්රමතක්ඛ් සෘජු ව පපතගණවය තවත පරතේශ වරගනී.
◦ යන්තර ක්රියොත්මව වරවීමට ස්විච විශොක පරමොණයක් භොවිතො වරන කදි.
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කක්ෂණ
 හස්තමය ක්රමතක්ඛ් නියමවරණය.
 ඒකීය ක්රමතක්ඛ්නය.
 තදොන පරතිදොන ක්රියොව සහ ක්රමතක්ඛ් පූරණය වන විට සවසනය අකස ව සිී.
2) සරක වෝඩඩ පද්ධ්ති (Simple Batch System)
◦ සවසනතය් සපතයෝගීතොව වැඩි වර ගැනීම සදහො හුනන්වො තදන කදි.
◦ ියක අධිව තනොවන සපවරණ මීින් චුේෙව පටි තුළ ක්රමතක්ඛ් පටිගත වරන කදි.
◦ තමතහයුේ පද්ධ්තිය මීින්, වරවට එව ෙැගින් චුේෙව පටිතය් ඇති ක්රමතක්ඛ් පරතේශ
වර ක්රියොත්මව වරන කදි.
◦ පවතින ක්රමතක්ඛ්ය ක්රියොත්මව වී අවසන් වූ පසු, එහි පරතිදොනය තවනත් පටියව කියො
ළී වැඩසටහන තමතහයුේ පද්ධ්තිය මීින් පරතේශ වර ගනී.
◦ වැඩසටහතන් සියලු වෝඩඩ අවසන් වූ පසු පරතිදොන පටිය, ියක අධිව තනොවන
සපවරණවකින් මුද්රණය වරන කදි.

(මූකොශරයය: https://www.clir.org/pubs/reports/pub54/2what_wrong.html)
කක්ෂණ
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•
•
•
•

දෘඪොාගවකට සෘජු පරතේශයක් නැත.
ඒකීය ක්රමතක්ඛ්නය.
ිහළ පරතිචොර වොකයක් ඇත.
තදොන පරතිදොන අතරතුර සවසනය අකස ව සිී.

3) ෙහුක්රමතක්ඛිත වෝඩඩ පද්ධ්ති(Multi-Programmed batch Systems)
◦ නූතන තමතහයුේ පද්ධ්තිතය් තක්න්ද්රිව තත්මොව යි.
◦ තදොන පරතිදොන අතරතුතර් දී සවසනය අකස ව සිටින වොකය අඩු කිරීමට
තතවන පරේපරොතේ දී හුනන්වො තදන කදි.
◦ ෙහු ක්රමතක්ඛ් රඳවො තෙො ගැනීම සඳහො මතවය පාගුවරණය(partition) වර
ඇත.
◦ තදොන පරතිදොන සදහො පවතින වැඩසටහන නැවත සිටින විට, තමතහයුේ
පද්ධ්තිය මතවතය් තිතෙන තවනත් ක්රමතක්ඛ්යක් ක්රියොතේ තයදවීමවට මොරු තේ.
◦ විශොක ක්රමතක්ඛ් පරමොණයක් රඳවො තෙොගැනීමට මතවතය් ිඩ පරමොණවත් නේ,
සවසනය 100%ක් වොර්ය ෙහුක ව පවත්වො ගත හැකි ය.
4) වොක විභජන පද්ධ්ති(Time Sharing System)
◦ ක්රමතක්ඛ්ය ක්රියොත්මව වන විට පපතශීකව අන්තර් ක්රියො වැඩි කිරීමට සහ පරතිචොර
වොකය අඩු කිරීමට හුනන්වො තදන කදි.
◦ සන්දර්භ ස්විචය භොවිත වරයි.
◦ ෙහුක්රමතක්ඛ් අතර සවසන වොකය තෙදොදීමට ිඩ සකසයි.
◦ වැඩසටහන් අතර ශීඝ්රතයන් මොරු වීම මීින් අඛ්්ඩඩ ව, ෙහු ක්රමතක්ඛ්යන්
ක්රියොත්මව වන ෙවක් තපන්වයි.

තමතහයුේ පද්ධ්තිතය් වැදගත් වොර්ය කිහිපයක් පහත දැක්තේ.





ක්රියොයන වළමණොවරණය.
සේපත් වළමණොවරණය(මතව, තදොන පරතිදොන සපොාග, තචයන).
පපතශීකව අතුරු මුහුණත් සැපයීම.
සුරක්ෂිත භොවය සහ තරක්ෂොව.

විවිධ් වර්ගතය් තමතහයුේ පද්ධ්ති(පපතශීකව හො වොර්ය පදනම මත)
 විවිධ් වර්ගතය් තමතහයුේ පද්ධ්ති(පපතශීකව පදනම මත)
•
•

ඒව පපතශීකව - එක් වරවට එක් පපතශීකවයවුට පමණක් භොවිත වළ හැකි ය.
ෙහු පපතශීකව - එක් වරවට පපතශීකවයන් වැඩි ගණනවට භොවිත වළ හැකි ය.

 විවිධ් වර්ගතය් තමතහයුේ පද්ධ්ති(වොර්යය පරමොණතය් පදනම මත)
•
•

ඒව වොර්යය - එක් වරවට එක් ක්රමතක්ඛ්යක් පමණක් ක්රියොතේ තයදතේ.
ෙහු වොර්යය - එව විට ක්රමතක්ඛ් කිහිපයක් ක්රියොතේ තයදතේ.
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විවිධ් වර්ගතය් තමතහයුේ පද්ධ්ති


ඒව පපතශීකව - ඒව වොර්යය-:එක් අවස්ථොවව දී එක් පපතශීකවයවු විසින් එක්
වැඩසටහනක් ක්රියොත්මව වරයි.



ඒව පපතශීකව - ෙහු වොර්යය -:එක් අවස්ථොවව දී එක් පපතශීකවයවු විසින් තෙොතහෝ
වැඩසටහන් ක්රියොත්මව වරනු කැත .



ෙහු පපතශීකව- ෙහු වොර්යය (Multi user - Multi tasking)-:තමම තමතහයුේ පද්ධ්තිය
සැකසුේ වර ඇත්තත් පපතශීකවයන් වැඩි සාඛ්යොවවට එව ම තේකොතේ දී තහෝ තවනස්
තේකොවන්හි දී තහෝ පපතගණවය පරතේශ වර ගැනීම සඳහො යි.



ෙහුතපොට (Multi-threading) - තපොට(Thread) අනුක්රියොවකියක් තකස ද හුනන්වයි. තපොට
මීින් අනුක්රියොවකිතය් සමොන්තර ක්රියොත්මව කිරීම හරහො වොර්ය සොධ්නය වර්ධ්නයට
මොවතක් සපයයි.



තථය වොක (Real Time) - තමතහයුේ පද්ධ්තිය විසින් ිහළ විශ්වසනීයත්වයක් සමී සහ
නිශ්චිත වොක නියමයක් සමී තයදුේ ක්රියොත්මව වීමට සැකසුේ වරනු කැෙ ඇත.
o තථය වොක තමතහයුේ පද්ධ්තියව මූකිව පරමොර්ථය වන්තන් සිද්ධිවකට ක්ෂණිව සහ
පුතරෝවථනය වක හැකි පරතිචොර දැක්විය හැකි වීම යි.
o තමම වර්ගතය් තමතහයුේ පද්ධ්ති අවශය වන්තන්, යන්තරය අවර්මණය වීතේ පොඩුව
සහ වැඩ සටහන් පරමොද වීතමන් ඇතිවන තරක්ෂොව පිළිෙඳ අන්තරොයදොයව
තත්ත්වයන්හි දී ය.



වොක විභජන පද්ධ්ති(Time Sharing Systems) -සවසනතය් වොකය තෙොතහෝ
පපතශීකව/තයදවුේ අතර තෙදො ගැතන්.
වොක විභජන තමතහයුේ පද්ධ්තිවක කක්ෂණ පහත තේ.
 ක්ෂණිව පරතිචොර දැක්වීම.
 සවසනතය් අකස වොකය අඩු කිරීම.

නිපණ
ු තො ම්ටටම 5.2 : තමතහයුේ පද්ධ්තියක් මීින් පපතගණවයක් තුළ ඇති තගොනු ෙහලුේ
(directories/folders) සහ තගොනු (files) වළමනොවරණය වරන තවොරය
ගතේෂණය වරයි
වොකය :

වොකච්තේද 06 යි.

ිතගනුේ පක :
 තගොනු සහ නොමොවකි(directories) නිර්වචනය වරයි.
 තැටි තවෘතිවරණතය්(disk formatting) අවශයතොව තවටිතයන් විස්තර වරයි.
 තගොනු වර්ගවක (file types) අවශයතොව හුනනො ගනියි.
 තගොනුවක සහ නොමොවකන්තග් කක්ෂණ(attributes) කැයිස්තුගත වරයි.
 තගොනු පද්ධ්තන්තග් වූහය විස්තර වරයි.
 තගොනුවක සහ නොමොවකයන්තග් සාවිධ්ොනය විදහො දක්වයි.
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තගොනුවක් තරක්ෂණය(file security) සඳහො භොවිත වරන විධික්රම තවටිතයන් විස්තර වරයි.
තමතහයුේ පද්ධ්ති මීින් තගොනු තරක්ෂණය වළමනොවරණය වරන්තන් තවතස් දැයි
තවටිතයන් විස්තර වරයි.
තවටිතයන් පැහැදිකි වරයි.
o යොෙද විභජනය )Contiguous allocation(
o සෙැඳි විභජණනය )Linked allocation(
o සූචව/අනුක්රියව විභජනය )Indexed allocation(
විඛ්්ඩඩනීවරණය සහ එය සිදු වරන තවොරය පැහැදිකි වරයි.

අන්තර්ගතය
 තගොනුවර්ග)File types(
o තගොනුවක අවශයතොව).exe, .jpg .txt, etc.(
 තගොනු සහ නොමොවකි)Directory( සාවිධ්ොනය
o තගොනු ධ්ුරොවකිය)File hierarchy(
o තගොනු පද්ධ්ති)File system(- FAT යනොදිය
 තගොනු තරක්ෂොව)File security(
o මුරපද සහ පරතේශ වීතේ වරපරසොද)privileges(
 තගොනු තචයන වළමනොවරණය
o තචයන විභොජනය
o යොෙද විභොජනය)Contiguous allocation(
o සෙැඳි විභොජනය)Linked allocation(
o සූචව/අනුක්රියව විභොජනය)Indexed allocation(
 විඛ්්ඩඩනය)Defragmentation(
 ද්විතයව තචයනතය් නඩත්තුව
o තැටි තවෘතිවරනතය්)disk formatting(අවශයතොව සහ එහි පරතිලකය/නිමවුම
සාවක්ප හො වදන්:
 තැටි තවෘතිවරණතය් අවශයතොව
 විවිධ් තමතහයුේ පද්ධ්ති සඳහො භොවිතො වරන තගොනු තවොර
 තගොනු තරක්ෂිත ව භොවිත කිරීම සඳහො වන ක්රම
 ඛ්්ඩඩනය සදහො ෙකපොන සොධ්ව
 තගොනු තචයන වළමනොවරණය
පොඩේ සැකසුේ සඳහො සපතදස්:
 තගොනු සහ තගොනු කොක්ෂණිව(attributes) පිළිෙඳ ව සොවච්ාො වරන්න.
 තගොනු වළමනොවරණය සදහො අවශය තරක්ෂණ ක්රම සොවච්ාො වර තදර්ශනය වරන්න
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සදහො සපතදස්:
 පන්තිතය් ශිෂයයන් ව්ඩඩොයේ වකට තෙදො එක් එක් ව්ඩඩොයමට, පපතගණවයක් තමන් ම
වොර්ය පතරිවොවක්ද කෙොදීම.
 වොර්ය පතරිවොව හරහො කෙො ගන්නො කද තතොරතුරු ඇසුපතන් ව්ඩඩොයේ ිදිපතපත් කිරීමවට
සිසුන් සූදොනේ වරන්න.
ගුණොත්මවතයදවුේ:
පපතගණවය, සායුක්ත තැටි(CD) තහෝ සාඛ්යොාව ෙහුවිධ් තැටිය(DVD), අන්තර්ජොක
පහසුවේ, වොර්ය පතරිවොව
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කියවීේ ද්රවය
තගොනු
තගොනුවක් යනු නේ වරන කද එකිතනවට සේෙන්ධ් තතොරතුරු එවතුවකි. නැතතහොත්
සොමොනයතයන් බිටු අනුක්රමයකි. තගොනුවක් දැකිය හැකි තවොර තදවකි.
• තොර්කිව දැක්ම[Logical view] - පපතශීකවයන් තගොනුවක් දකින තවොරය
◦ තර්ඛීය වූ තරතවෝඩ/ සපකැකි එවතුවක් තකස.
◦ රූපමය තගොනුව(Image File)- පික්සකවක තව්රතො අගයක් තකස.
◦ ෙයිටවක තර්ඛීය අනුක්රමයක් තකස.
• තභවතිව දැක්ම[Physical view] - තගොනුවක් ද්විතයව තචයනතය් ගෙඩො වරන තවොරය
◦ අනුයොත ව අවශය ව තනොවන අතර ඒ සඳහො තෙොතහෝ ක්රම ඇත.
තගොනු කොක්ෂණිව(File Attributes)
සැම තගොනුවව ම සේෙන්ධ්ව තතොරතුරු එවතුවක් ඇත.
• තගොනු නොමය
• තගොනු වර්ගය(සදො - source, data, executable . . .)
• අයිතව
ි රු
• ද්විතයව තචයනතය් ගෙඩො වී ඇති ස්ථොනය
• සාවිධ්ොනය (සදො - අනුක්රියව )sequential(, අහඹු )random()
• පරතේශ අවසර - තගොනුතවහි දත්ත කියවීමට/කිවීමට/මැකීමට අවසර ඇත්තත්
වොට ද යන වග.
• අවසොන වශතයන් තගොනුව නිර්මොණය වළ තහෝ තවනස්වේ වළ තහෝ දිනය සහ
වොකය
• තගොනුතේ පරමොණය(size)
තගොනු පරරූප(File Types)
පපතගණවය තුළ පවතින සැම තගොනුවක් ම තගොනු නොමය හො තගොනු දිගුව යන තවොටස් තදකින්
සමන්විත තේ. තගොනුවව දිගුව අනුව තමතහයුේ පද්ධ්තිය තගොනු පරරූපය (file type) හුනනො
ගනියි.
අන්තර්ගතය
•
•
•
•
•
•

පොදව වර ගත් විවිධ් වර්ග අනුව තගොනු පරරූප වළ හැකි ය.
ක්රියොවොපතත්ව(Executable)(.exe)
පො තගොනු(සදො - .txt, .docx, …තදි)
රූපමය තගොනු(Image)(සදො - .jpg, .gif, .bmp, .png… තදි )
දෘශය තගොනු(සදො - .vob, .flv, .swf,… තදි)
ශරවය තගොනු(සදො - .wav, .mp3,… තදි )
සේපි්ඩඩිත(Compressed) තගොනු(සදො - .rar, .zip,… තදි)

නොමොවකි(Directory)
නොමොවකියක් යනු පපතගණවතය් තගොනු ගෙඩො කිරීම සඳහො වන ස්ථොනයකි .
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තගොනු වූහය(File Structure)
තගොනු වූහයක් යනු තමතහයුේ පද්ධ්තියවට තත්රුේ ගත හැකි තවෘතියකි.
 තගොනුවවට එහි පරරූපය අනුව අර්ථ දැක්වූ නිශ්චිත වූහයක් ඇත.
 පො තගොනුවක් යනු තප්ළි රැසකින් සාවිධ්ොනය වූ අනුකක්ෂණ අනුක්රමයකි.
 විෂය තගොනුවක්(object file) යනු පපතගණවය විසින් තත්රුේ ගත හැකි වෝඩඩ තකස
සාවිධ්ොනය වූ ෙයිට අනුක්රමයකි.
තගොනු පද්ධ්ති(File Systems)
තමතහයුේ පද්ධ්තියව දී, තගොනු නොමයන්, තගොනු ගෙඩො කිරීම හො තගොනු සාවිධ්ොනය
කිරීතේ සමස්ත වූහය ,තගොනු පද්ධ්තියක් තකස හැඳිනත
් ේ. එහි පරරූප වන්තන් NTFS, FAT,
FAT32 තදියයි.
තගොනු විභජන වගුව (File Allocation Table-FAT)
 තගොනු විභජන වගුවක් යනු MS DOS තමතහයුේ පද්ධ්තිය විසින් හුනන්වො තදන කද තගොනු
පද්ධ්තියකි.
 තමම ක්රමය විසින් තගොනු විභජන වගුවක් භොවිත වරනු කැත . එම වගුතේ ද්විතියව
තචයනතය් තැන්පත් වර ඇති තගොනුවක විස්තර, සටහන් තෙො ගනී.
 තගොනු විභජන වගුව සහ මූක ඩිතරක්ටපතය ස්ථොවර ස්ථොනයව පිහිටො ඇති අතර
පද්ධ්තිතය් ෙක ගැන්වීතේ තගොනු නිවැරදි ව පිහිටුවො ගත හැකි ය.
 තගොනු දත්ත තරක්ෂො කිරීමට FATහි පිටපත් තදවක් තෙොගනී.
නව තොක්ෂණ තගොනු පද්ධ්තිය - NTFS (New Technology File System)
නව තොක්ෂණ තගොනු පද්ධ්තිය(NTFS) යනු මයිතක්රොතසොෆ්්ට සමොගම විසින් වැඩිදියුණු
වරන කද, එම සමොගමයට හිියවොරත්වය ඇති තගොනු පද්ධ්තියකි. තමය තගොනු විභජන වගුතේ
වැඩිදියුණු වූ අවස්ථොවකි.
පහත වැඩිදියුණු කිරීේ ඇතුළත්තේ.
 තගොනු විභජන වගුතේදී වළ තනොහැකිවූ තැටි සේෙන්ධ් තදෝෂ ස්වයාක්රිය ව පරවෘති
තත්ත්වයට පත් වරයි.
 යුනිතක්තන පද්ධ්තිය සමී අනුරූප තේ.
 විශොක දෘඪ තැටි සඳහො වන සහතයෝගීත්වය වර්ධ්නය වරයි.
 වඩොත් තහොඳ තරක්ෂොවක් සදහො විතශ්ෂිත වූ තගොනු සඳහො අවසරකත් පපතශීකවයන්ට
පරතේශය සීමො කිරීමට, අනුමතියක් හො ගුප්ත තක්තනයක් (encryption) භොවිත වරයි.
තගොනු තරක්ෂොව(File Security)
 මුරපද
 පරතේශ වරපරසොද(Access privileges)
සහතිව කිරීම(Authentication)
පද්ධ්තිතය් සැම පපතශීකවයවු ම හුනනොගැනීම සඳහො තමම සහතිව කිරීම තයොදො ගන්නො
අතර එම පපතශීකවයන් හවුක් වරගනිියන් වැඩසටහන් ක්රියොත්මව වරයි.
සොමොනයතයන් තමතහයුේ පද්ධ්තියක් මීින් පහත දැක්තවන තවොරවකින් පපතශීකවයන් හුනනොගනී/
තහවුරු වර ගනී.


පපතශීකව නොමය/මුරපදය- තමතහයුේ පද්ධ්තිය හරහො පද්ධ්තියට ඇතුළු වීමට, පපතශීකව
විසින් තමන් කියොපදිාචි වූ පපතශීකව නොමය සහ මුරපදය ඇතුළත් කිරීම අවශය ය.
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පපතශීකව ගුණොාග - ඇීිකි සකවුණු/අක්ෂි දෘෂ්ටි පටක තවොරය/අත්සන-තමතහයුේ
පද්ධ්තිය හරහො පද්ධ්තියට ඇතුළු වීමට තපර, පපතශීකව විසින් තමන්තග් ජීවියතිව
ගුණොාග, තදොන සපොාග මීින් සහතිව වර ගැනීම අවශය ය.

තැටි ඛ්්ඩඩනීවරණය(Disk Fragmentation)
තගොනුවක් දෘඪ තැටියව තැන්පත් කිරීතේ දී, සමහර අවස්ථොවන්හි දී එය අනුයොතව
තැන්පත් තනොවීමට ිඩ ඇත. තමතස් තගොනුතේ තවොටස් අනුයොත ව තැන්පත් තනොවීම නිසො
ඛ්්ඩඩනීවරණය ඇති තේ.
විඛ්්ඩඩනීවරණය(Defragmentation)
තැටිය තුළ තැනින් තැන විසුරුණු තගොනු තවොටස් නැවත අනුයොත ව සවස් කිරීතේ
ක්රියොවකිය විඛ්්ඩඩනීවරණය තකස හැඳින්තේ.

ඛ්්ඩඩනීවරණය වූ තැටියක්
තැටිය විඛ්්ඩඩනීවරණය වූ පසු
( මූකොශය - https://www.auslogics.com/en/articles/defragmentation/ )
තගොනු තචයන වළමනොවරණය(File Storage Management)
තචයන විභජනය(Storage Allocation)
තමතහයුේ පද්ධ්තියක් මීින් තගොනු සඳහො තැටි අවවොශය කෙොතදයි. තේ සඳහො තමතහයුේ
පද්ධ්තිය ක්රියොවට නාවන පරධ්ොන තවොර තුනකි.
o යොෙද විභජනය(Contiguous Allocation)
o සෙැඳි විභජනය(Linked Allocation)
o සූචව/අනුක්රියව විභජනය(Indexed Allocation)
 යොෙද විභජනය(Contiguous Allocation)
අනුයොත තවොටස්වක එවතුවක් තකස තැටි අවවොශය කෙොගනිය.ි තමම
ක්රමතේදයට දැනට භොවිතයට තනොගත් තැටි අවවොශය පිළිෙඳ
තතොරතුරු තෙොගැනීම අවශය තේ.
කක්ෂණ
• සරක යි
• පරතේශය පහසු යි
• තගොනුව නිර්මොණය වන අවස්ථොතේ දී තගොනුතේ පරමොණය
තනොදනී.
• තගොනුතවහි පරමොණය වැඩි වර ගැනීම අපහසු තේ.
• ෙොහිර ඛ්්ඩඩනීවරණය සිදු විය හැකි ය.
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සෙැඳි විභජනය(Linked Allocation)
තගොනුවව
අන්තර්ගතය දෘඪ තැටිතය් තවොටස්(block) කිහිපයව
තැන්පත් වී තිබිය හැකි ය. එම තවොටස්(block) කිසියේ පිළිතවළවට
එකිතනව හො සේෙන්ධ් ව පවත.
කක්ෂණ
• ෙොහිර ඛ්්ඩඩනීවරණයක් ඇති තනොතේ.
• තගොනුතේ පරමොණය පහසුතවන් වර්ධ්නය වර ගත හැකි ය.
• තගොනුතේ දත්ත වරො පරතේශ වීමට තසවීේ ගණනොවක්
අවශයතේ.
සදොහරණ -MSDOS FAT තගොනු පද්ධ්තිය

 සූචව/අනක්රියව විභොජනය(Indexed Allocation)
තගොනුවක් නිර්මොණය වන අවස්ථොතේ දී ම එයට
අදොළ වන සූචව/අනුක්රියව වගුව ද නිර්මොණය තේ.
එම තගොනුවට අලුතින් තවොටසක්(block) එක් වළ
විට තහෝ තගොනුතවන් තවොටසක්(block) ිවත් වළ
විට සූචව/අනුක්රියව වගුතවහි ද තවනස්වේ සිදුතේ.
සූචව
වගුව
ද
දෘඪතැටිතය්
වූ
තවොටසව/තවොටස්වක(block )s() තචයනයතේ.
සදොහරණ - UNIX තගොනුපද්ධ්තිය
කක්ෂණ
 තගොනුතේ
අවසොනය
ශලනය
දර්ශවයකින්
නිරූණනය තවතර්.
 ෙොහිර ඛ්්ඩඩනීවරණයක් නැත.
 සුසාහිතවරණයක් )compaction( නැත.

ද්විතයව තචයනතය් නඩත්තව
ු (Maintenance of Secondary storage)
ද්විතයව තචයනය යනු පපතශීකවතග් සහ පද්ධ්තිතය්, දත්ත සහ ක්රමතක්ඛ් සදහො වන
නශය තනොවන ගෙඩොවකි.
ද්විතයව තචයනය භොවිත වරනු කෙන්තන් පහත දත්ත තචයනය සඳහො ය.
◦ පරභව ක්රමතක්ඛ්ය
◦ ක්රියොත්මව වළ හැකි ක්රමතක්ඛ්)Executable programs(
◦ ක්රමතක්ඛ් සඳහො වන දත්ත
◦ තොවවොකිව දත්ත
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තවෘතිවරණය වළ තැටියකින් දත්ත නැවත කෙො ගැනීම
(Recovery of data from a formatted disk)
දෘඪ තැටිතය් ඇති දත්ත, තමතහයුේ පද්ධ්තිය විසින් මවො දැමනු කැෙුව ද ිහළ ම්ටටතේ
තැටි තවෘතිවරණයව දී ඒවො පූර්ණ වශතයන් මැකී තනොයයි. එහි දී සිදු වනුතය් එම
තගොනුවකට අදොළ සේෙන්ධ්ව මැකීයොම පමණි. එම තැටිතය් වූ තගොනු ඇතුළත්
තවොටස්(block) මත නැවත දත්ත කියන අවස්ථොව වන තතක් ම එම දත්ත රැඳී පවත.
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නිපණ
ු තොම්ටටම 5.3 : තමතහයුේ පද්ධ්තිය, පපතගණවය තුළ ක්රියොයන වළමනොවරණය වරන
තවොරය ගතේෂණය වරයි
වොකය :

වොකච්තේද 06යි

ිතගනුේලක:
 ක්රියොයන පැහැදිකි වරයි.


ක්රියොයනයක් නිර්මොණය වළ පසු තමතහයුේ පද්ධ්තිතය් වොර්ය කැයිස්තු ගත වරයි.



ක්රියොයන වර්ග කැයිස්තු ගත වරයි.



ක්රියොයන අවස්ථො )තත්තව
් ( කැයිස්තු ගත වරයි



ක්රියොයන සමොප්තිය විස්තර වරයි.





ක්රියොයන හො ක්රමතක්ඛ් අතර තවනස දක්වයි.
ක්රියොයන සාක්රමණතය් සත් අවස්ථො රුපසටහන් ඇසුපතන් ක්රියොයන සාක්රමණය විස්තර
වරයි
ක්රියොයන නියමවරණය සහ නියමවරණ පරතිපත්ති විස්තර වරයි.



දිගුවොකන, තවටිවොකන සහ මධ්ය වොකන නියමවරණ සසඳයි.



ෙහු ක්රමතක්ඛ්න හො එහි අවශයතො විස්තර වරයි.



වොක විභජන (time sharing) පද්ධ්ති විස්තර වරයි.





ෙහු ක්රමතක්ඛ්න පද්ධ්තිවකට එදිපත ව වොක විභජන පද්ධ්ති සසඳයි.
සන්දර්භ ස්විචනය නිර්වචනය වරයි
තපොතරොත්තු වොකය, වොර්ය පූරණ වොකය, පරතිචොර වොකය සහ සොධිත අගතය් වොකය
තවටිතයන් විස්තර වරයි.



ක්රියොයන පොකව ඛ්්ඩඩය)PCB) තවටිතයන් විස්තර වර එහි අඩාගු දෑ කැයිස්තු ගත
වරයි

අන්තර්ගතය
 ක්රියොයනතය් නිර්වචන.
 අතුරු බිුනේ(Interrupts) හො අතුරු බිුනේ හැසිරවීම.
 ක්රියොයන වළමනොවරණය
 ක්රියොයන තත්ත්ව)Process states(
 ක්රියොයන සාක්රමණය)Process Transitions(
 ක්රියොයන පොකන තවොටස)Process control block(
 සන්දර්භ සුවිචනය)Context switching(
 ක්රියොයන නියමවරණය)Process schedulers(
සාවක්ප හො වදන්:
 ක්රියොයන හො ක්රමතක්ඛ් අතර තවනස පිළිෙඳ පැහැදිකි අවතෙෝධ්ය
 තත්ත්ව හතත් ක්රියොයන සාක්රොන්ති රූප සටහන භොවිත වරියන්
තත්ත්ව)Process states( පැහැදිකි කිරීම.
 නියමවරණ
 වොක විභජන පද්ධ්ති
 ෙහු ක්රමතක්ඛ්න සහ එහි අවශයතොව ය.
 සන්දර්භ ස්විචය
 ක්රියොයන පොකන ඛ්්ඩඩය(Process Control Block(PCB)) පැහැදිකි කිරීම
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ක්රියොයන

පොඩේ සැකසුේ සඳහො සපතදස්:
 ක්රියොයන හො ක්රමතක්ඛ් අතර තවනස සොවච්ාො කිරීම.
 තත්ත්ව හතත් ක්රියොයන සාක්රොන්ති රූප සටහන භොවිත වරියන් ක්රියොයන
තත්ත්ව)Process states( පිළිෙඳ සොවච්ාො කිරීම.
 පහත සඳහන් වරුණු සිසුනට අවතෙෝධ් වරවීමට සුදුසු ක්රමතේද භොවිත වරන්න.
o නියමවරණ
o වොක විභජන පද්ධ්ති
o ෙහු ක්රමතක්ඛ්න සහ එහි අවශයතොව.
o සන්දර්භ ස්විචය
 ක්රියොයන පොකන ඛ්්ඩඩය සොවච්ාො කිරීම.
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සදහො සපතදස්:
පන්තිතය් සිසුන් ව්ඩඩොයේවකට තෙදො එක් එක් ව්ඩඩොයමට, ක්රියොයන හො ක්රමතක්ඛ්
අතර තවනස, ක්රියොයන සාක්රොන්ති රූප සටහන භොවිත වරියන් ක්රියොයන තත්ත්ව)Process
states) පැහැදිකි කිරීම, ක්රියොයන පොකන ඛ්්ඩඩය පැහැදිකි කිරීම, දිගුවොකන,තවටිවොකන
සහ මධ්ය වොකන නියමවරණ සාසන්දනය… වැනි මොතෘවො කෙොදී ඔවුන් සපයොගත්
තතොරතුරු ඇසුපතන් ව්ඩඩොයේ ිදිපතපත් කිරීමක් සිදු වරවන්න.
ගුණොත්මව තයදවුේ:
පපතගණවය, තමතහයුේ පද්ධ්ති, සායුක්ත තැටි)CD) තහෝ සාඛ්යොාව ෙහුවිධ් තැටිය)DVD),
අන්තර්ජොක පහසුවේ
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කියවීේ ද්රවය
ක්රියොයනයක්(Process) යනු
 ක්රියොයනයක් යනු නවීන තමතහයුේ පද්ධ්තියව මූකිව ම සාවක්පය යි.
 ක්රියොවොරී තත්වතය් පවතින ක්රමතක්ඛ්යක්, මූකිව ව ම ක්රියොයනයක් තකස හැඳින්තේ.
 ක්රියොයනයක් යනු ක්රමතක්ඛ්යක් තනොතේ. ක්රමතක්ඛ්යවට තෙොතහෝ ක්රියොයනයන් තිබිය
හැකි ය.
ක්රියොයන පරරූප
• තදොන පරතිදොන හො ෙැඳී පවතින ක්රියොයන
• සවසනය හො ෙැඳී පවතින ක්රියොයන
ක්රියොයන අවශයතො(Process requirements)
ක්රියොයනයව අවම වශතයන් පහත දෑ තිබිය යුතුය.
• හැුනනුේ අාවයක්(PID),
• විධ්ොනීය තක්ත)Executable code(,
• ක්රියොත්මව වීම සදහො අවශය දත්ත,
• ක්රියොත්මව වීතේ සන්දර්භය(පරමුඛ්තොව, තදොනය පරතිදොනය සදහො නැවත සිී ද නැද්ද
යන වග)
ක්රියොයන නිර්මොණය(Process creation)
ක්රියොයන නිර්මොණය සදහො තහ්තු
• පපතශීකව විසින් වැඩසටහනක් තරේභ කිරීතේ දී,
• තමතහයුේ පද්ධ්තියක් විසින් කිසියේ තස්වයක් සැපයීමට ක්රියොයන නිර්මොණය කිරීතේ දී,
• ක්පතයොත්මව තවියන් පවතින වැඩසටහන් විසින් තවත් ක්රියොයනයක් තරේභ කිරීතේ දී.
• නව වෝඩඩ සැවසුමව දී )New batch job(
ක්රියොයන සමොප්තය
ි )Process Termination(
• ක්රියොයන සමොප්තිතය් දී, එම ක්රියොයනයට පවරන කද සේපත් සියක්ක තමතහයුේ
පද්ධ්තිය විසින් නැවතත් කෙො ගනු කැත .
ක්රියොයන සමොප්තය
ි සදහො වන තහ්ත:ු
• සොමොනය සමොප්තිය.
• ක්රියොත්මව වීම සදහො කෙොදුන් වොකසීමොව අවසන් වීම.
• ික්කො සිටි සේපත් තනොතිීමම.
• ක්රියොත්මව වීතේ තදෝෂ.
• මතව පරතේශ සක්කාඝ්නය.
• තමතහයුේ පද්ධ්තිතය් අවශයතොවක් මත.
අතුරුබිුනම(Interrupts)



ක්රියොයනයව ක්රියොවොරීත්ව තපළගැස්ම තවනස් වරන සිදුවීමක් අතුරුබිුනමක් තකස
හැඳින්තේ.
තදොන/ පරතිදොන ක්රියොවව තස්වො වොකසීමොව ිවුත් වීම තහ්තුතවන් අතුරු බිුනමක්
ඇතිවිය හැකි ය.
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සදො: තැටි ධ්ොවවයක්, ික්කො සිටි දත්ත මොරු කිරීම අවසන් වළ පසු තම
වොර්යය සිදු වී අවසන් ෙව තමතහයුේ පද්ධ්තියට දැන්වීමට අතුරුබිුනමක් ඇති
වරයි
සවසනයව සිදුතවියන් පවතින වොර්යයවට අසමමුහූර්ත ව අතුරුබිුනේ ඇති තේ. එතහත්
අතුරුබිුනම ඇති විය හැකි අවස්ථොව වකින් පරවොශ වළ තනොහැකි ය.

අතුරුබිුනම හැසිරවීම
සොමොනයතයන් තදොන/ පරතිදොන තවෘති, මධ්යම සැවසුේ ඒවවතය් තේගයට සොතප්ක්ෂ ව
මන්දගොී  තේ.
කිසියේ ක්රියොයනයක් ක්රියොත්මව වීතේ දී එය, තදොන/ පරතිදොන ක්රියොවක් සඳහො තයොමු
කිරීම පිණිස සවසනය විසින් එම ක්රියොයනය ක්රියොත්මව කිරීම නතර තවතර්. තමහි දී මධ්යම
සැවසුේ ඒවවය ක්රියොයනය තම තදොන/ පරතිදොන ක්රියොව අවසන් වරන තතක් අකසව සිී. එම
නිසො සවසනය ක්රියොයනතය් එම අවස්ථොතේ තත්ත්වය තැන්පත් වර තෙොතගන, තවනත්
ක්රියොයනයක් ක්රියොත්මව කිරීම සඳහො කෙො ගනී.
තදොන/පරතිදොන ක්රියොවකිය අවසන් වූ වහො ම තදොන/ පරතිදොන සපොාගය විසින් මධ්යම
සැවසුේ ඒවවයට තම වොර්යය අවසන් ෙව අතුරුබිුනමකින් දන්වනු කැත . ින් පසු මධ්යම
සැවසුේ ඒවවය විසින් නැවතත් මුක් ක්රියොයනය ක්රියොත්මව වරනු කැත . එතස් කිරීතේ දී, එම
ක්රියොයනතය් අවසන් වරට තිෙූ තත්ත්වය පරීක්ෂො වර,එතැන් සිට එය ක්රියොත්මව වරයි.
ක්රියොයන වළමනොවරණය
ෙහු ක්රමතක්ඛ්න පපතසරතය් දී, වුමන ක්රියොයනය, තවොතතක් තේකොවක් සඳහො වුමන තේකොතේ
දී සවසනය සඳහො කෙො දිය යුතු දැයි තමතහයුේ පද්ධ්තිය තරණය වරයි. තමම වොර්යය,
ක්රියොයන නියමවරණය (Process Scheduling) තකස හුනන්වයි.
ක්රියොයන වළමණොවරනය කිරීම සඳහො තමතහයුේ පද්ධ්තිය විසින් පහත සඳහන් වොර්යයන්
සිදු වරනු කෙයි.
• සවසනතය් සහ ක්රියොයන තත්ත්වය පිළිෙඳ සටහන් තෙො ගැනීම.
• ක්රියොයන සඳහො සවසනය කෙො දීම.
• ක්රියොයන තවතින් සවසනය නැවතත් කෙො ගැනීම.
ක්රියොයන තත්තව
් ය(Process State)
 තත්ත්ව හතත් ක්රියොයන සාක්රොන්ති රූප සටහන(Seven State Process Transition
diagrams)
AD

AD
නිර්ියත (නව)

ඇතුළු කිරීම

ඇතුළු කිරීම
යැවීම

සක්රිය කිරීම

වොක ගත වීම

තොවවොකිව
ව
ACTIV
අත් හිටවී
ු ම

I/O සේපූර්ණ වළ

I/O සේපූර්ණ වළ
සක්රිය කිරීම

පරතහ
ි රණය වළ
සහ අවහිර වළ

තොවවොකිව ව
අත්හට
ි වී
ු ම

මුදො හැරීම

EVENTක්රියොත්මව

සූEVENT
දොනේ

පරතහ
ි රණය
වළ
EVENT
සහ රැඳී සිටින

අවහිර
වළ
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I/O තපොතරොත්තව
ු

අවසන්

ක්රියොයන සාක්රොන්තය
ි (Process Transitions)
තමතහයුේ පද්ධ්තිතය් පරධ්ොන වොර්යයක් වන්තන් කිසියේ ක්රියොයනයව වොර්යය අවසොන
වන තතක් දැනට පවතින සහ අලුතින් නිර්මොණය වන ක්රියොයන එක් එක් තත්ත්ව අතර මොරු
කිරීම යි. අලුතින් නිර්මොණය වන ක්රියොයන සූදොනේ තත්ත්වතය් පවත නේ, ඒවො සූදොනේ ෙව
සටහන් වරතගන ධ්ොවනය සඳහො තපළ ගස්වයි. කිසියේ ක්රියොයනයක් අවසන් වුවතහොත් තහෝ
අතුරුබිුනමක් මීින් ක්රියොයනතය් තත්ත්වය මොරු වුවතහොත් තහෝ, සවසනය විසින් තවනත්
ක්රියොවක් ක්රියොත්මව කිරීම තරේභ වරයි. තමහිදී තමතහයුේ පද්ධ්තිය නියමවොරවයව වොර්යය
නිරූපණය වරයි. ක්රියොයනයව තමම තත්ත්ව අතර මොරු වීම ක්රියොයන සාක්රොන්තිය තකස
හුනන්වයි.
ක්රියොයන පොකන ඛ්්ඩඩය(Process Control Block - PCB)
තමතහයුේ පද්ධ්තිය විසින් ක්රියොයන වළමනොවරණය කිරීමට අවශය වන තතොරතුරු
ඇතුළත් දත්ත වූහයක් තෙො ගනී. එය ක්රියොයන පොකන ඛ්්ඩඩය තකස හැඳින්තේ. සෑම
ක්රියොයනයක් සඳහො ම ක්රියොයන පොකන ඛ්්ඩඩයක් ඇත. සෑම ක්රියොයනයව ම ක්රියොයන පොකන
ඛ්්ඩඩය ට තතේණිව වූ අාවයකින් හුනනොගත හැකි ය. එය ක්රියොයන හුනනො ගැනීතේ අාවය
තකස හැඳින්තේ. ක්රියොයන පොකන ඛ්්ඩඩය විසින් පහත සඳහන් වරුණු පිළිෙඳ සටහන් තෙො
ගනු කැත .

අනු
අාවය
1

තතොරතුරු/විස්තරය

2

ක්රියොයන හුනනො ගැනීතේ අාවය)Process ID(
එක් එක් ක්රියොයනය අනනය ව හුනනො ගැනීම සඳහො සෑම ක්රියොයනයවට ම
හුනනො ගැනීතේ අාවයක් ඇත.

3

වැඩසටහන් ගණවය)Program Counter(
වැඩසටහන් ගණවය මීින් එම ක්රියොයනතය් ළීට ක්රියොත්මව විය යුතු
සපතදතසහි මතව කිපිතයොමුව තවත තයොමු වී ඇත.

4

ක්රියොයන තරජිස්තර)CPU registers(
ක්රියොයනතය් ක්රියොත්මව තත්ත්වතය් දී දත්ත රඳවොතගන සිටිය යුතු තරජිස්තර
වර්ග.
තදොන/ පරතිදොන තතොරතුරු)IO status information(
ක්රියොයනයට තවන් වරන කද තදොන/ පරතිදොන සපොාග කැයිස්තුවක් ඇතුළත් තේ.

5

ක්රියොයන තත්ත්වය)Process State(
ක්රියොයනතය් වර්තමොන තත්ත්වය සදොහරණ තකස එය ධ්ොවන තත්ත්වතය් පවතින
ක්රියොයනයක් ද, සූදොනේ තත්ත්වතය් පවතින ක්රියොයනයක් ද තදිය.

ක්රියොයන පොකන ඛ්්ඩඩතය් වූහය සේපූර්ණතයන් ම තමතහයුේ පද්ධ්තිය මත රඳො පවත. ඒ ඒ
තමතහයුේ පද්ධ්තිය මත ක්රියොයන පොකන ඛ්්ඩඩතය් පවතින තතොරතුරු තවනස් විය හැකි ය.
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ක්රියොයන
අාවය
තත්තව
් ය

හුනනො

ගැනීතේ

Pointer/දක්වනය
පරමඛ්
ු ත්වය
වැඩසටහන් ගණවය
තරජිස්තර
තදොන/ පරතද
ි ොන තතොරතුරු
……
තදිය
ක්රියොයනව තයු වොකය පුරොම එහි ක්රියොයන පොකන ඛ්්ඩඩය ක්රියොත්මව තේ. ක්රියොයනය
අවසන් වූ වහො ට අදොළ ක්රියොයන පොකන ඛ්්ඩඩය ද ිවත් තේ.
සන්දර්භ ස්විචය (Context Switching)
සන්දර්භ ස්විචය මීින් ක්රියොයනයක් මධ්යම සැවසුේ ඒවවතය් තපර තිෙූ
තත්ත්වතයන් ම නැවතත් පිහිටුවනු කෙයි. තේ සඳහො සන්දර්භ ස්විචය විසින් අදොළ
ක්රියොයනතය් ක්රියොයන පොකන ඛ්්ඩඩතය් තතොරතුරු භොවිත වරයි. තමමීින් ක්රියොයනයක්
අවසන් වරට ක්රියොත්මව ව තිෙූ තත්ත්වතයන් තරේභ වළ හැකි ය.
• සන්දර්භ ස්විචය නේ ක්රමතේදය මීින් ක්රියොයන ගණනොවවට එක් මධ්යම සැවසුේ
ඒවවයක් තෙදොගැනීතේ අවස්ථොව කෙො තදන අතර තමම ක්රමතේදය, ෙහුවොර්යය
තමතහයුේ පද්ධ්තියව අතයවශය කක්ෂණයකි.
• නියමවරණය විසින් ක්රියොයනයක් ධ්ොවන අවස්ථොතේ සිට තවනත් තත්ත්වයවට යැවීතේ
දී, සන්දර්භ ස්විචය විසින්, එම ක්රියොයනය මධ්යම සැවසුේ ඒවවතය් දී තිෙූ තත්ත්වය
ක්රියොයන පොකන ඛ්්ඩඩතය් සටහන් වර තරජිස්තරවකින් එම ක්රියොයනතය් දත්ත ිවත්
වරනු කෙයි.
• සන්දර්භ ස්විචය විසින් ිහත වොර්ය සඳහො ගත වරන වොකය අමතර වැය කිරීමකි.
එනිසො පපතගණවවක ක්රියොවොරීත්වය අවොර්යක්ෂම වීම සිදු තේ.

(මූකොශය :-https://www.gitbook.com/book/ayushverma8/test-book/details)
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නියමවරණ වර්ග(Types of Scheduling(
•

දීර්ඝ් වොකන නියමවරණය[Long-term scheduling (Job scheduling)]: තමය
විසින් වොර්ය තපළ වැටුතේ)job queue) ඇති නව ක්රියොයන, පරධ්ොන මතවතයහි
ඇති සූදොනේ තපළ )ready queue) තවත එවනු කැත . එනේ නිර්ියත තත්ත්වතය්
සිට සූදොනේ තත්ත්වයට ක්රියොයන යවනු කැත .

•

මධ්ය වොකන නියමවරණය[Medium-term scheduling]- පරධ්ොන මතවය සහ
ද්විතයව තචයනය අතර ක්රියොයන හුවමොරු වරයි.

•

තවටි වොකන නියමවරණය[Short-term scheduling / low-level scheduling]සූදොනේ තත්ත්වතය් පවතින ක්රියොයනයන්තගන් වුමන ක්රියොයනය
ළීට
සවසනය තවත කෙො දිය යුතු දැයි තරණය වරයි.

නියමවරණයසාසන්දනය[Scheduler Comparison]
දීර්ඝ් වොකන
නියමවරණ

තවටි වොකන
නියමවරණය

මධ්ය වොකන නියමවරණය

වොර්යය
නියමවරණයකි.(Job
Scheduler)

මධ්යම සැවසුේ ඒවව
නියමවරණයකි.
( CPU scheduler)

ක්රියොයන පරතිහරණ නියමවරණයකි.

සාචිතතය් )pool( ඇති
ක්රියොයන තතෝරො ඒවො
ක්රියොත්මව කිරීම සඳහො
මතවයට තගන ඒම.

සූදොනේ තපතළහි (ready
queue) ඇති ක්රියොයන
තතෝරො ක්රියොත්මව වරවීම
සඳහො සවසනය තවත
යවනු කැත .

අතථය මතවතයන් ක්රියොයනයන්
ක්රියොත්මව තත්ත්වයට පත් කිරීම
සඳහො පරධ්ොන මතවයට මොරු
වරයි.

සවසනය විසින්
ක්රියොත්මව වරවීම සඳහො
පරධ්ොන මතවතය් තිබිය
යුතු ක්රියොයන සාඛ්යොව
මත අවම පොකනයක් සිදු
වරයි.

සවසනය විසින් ක්රියොත්මව වරවීම
සඳහො පරධ්ොන මතවතය් තිබිය යුතු
ක්රියොයන සාඛ්යොව පොකනය වරයි.

සවසනය මීින් ක්රියොත්මව
වරවීම සඳහො පරධ්ොන
මතවතය් තිබිය යුතු
ක්රියොයන සාඛ්යොව පොකනය
වරයි.

තවටි
නියමවරණයට
මන්දගොී  තේ.

වොකන නියමවරණ අතුපතන්
වඩො තේගවත් ම නියමවරණය
තේ.
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)Processes swapping scheduler)

දීර්ඝ්වොකන නියමවරණයට වඩො
තේගවත් වන අතර තවටි වොකන
නියමවරණයට වඩො මන්දගොී 
තේ.

ක්රියොයන නියමවොරව (Process Scheduler)
ක්රියොයනය සදහො සවසනය පැවරීම
• වොර්යය පූර්ණ වොකය(Turnaround time) - ක්රියොයනයක් සේපූර්ණතයන් ම
ක්රියොත්මව වී අවසන් කිරීම සඳහො ගත වන වොකය
• සොධිත පරමොණය (Throughput)- කිසියේ වොක සීමොවක් තුළ සවසනය විසින්
ක්රියොත්මව වරනු කෙන ක්රියොයන සාඛ්යොව.
• පරමොද වොකය (Waiting time) -ක්රියොයනයක් සවසනයට කෙො දීමට තපර සූදොනේ
තත්ත්වතය් තපළගැසී පවතින වොකය
• පරතිචොර වොකය(Response time) - ක්රියොයනයවට යේ සපතදසක් කැෙුණු තමොතහොතත්
සිට එය ක්රියොත්මව වීම තරේභ වන තමොතහොත දක්වො වූ වොකය.
නියමවරණ පරතප
ි ත්ත/ි සපොයමොර්ග (Scheduling Policies(
◦ Non-preemptive
තමම ක්රමතය් දී කිසියේ ක්රියොයනයක්, තදොන/පරතිදොන ක්රියොවක් සඳහො
තහෝ සමොප්තිය වන තතක් ධ්ොවන තත්ත්වතය් රැඳී සිී.
◦ Preemptive
කිසියේ ක්රියොයනයක්, තදොන පරතිදොන ක්රියොවවට තහෝ සමොප්තිය වරො
තහෝ යොමට තපර තමොට ක්රියොත්මව වීම සඳහො කෙො තිෙූ වොකය අවසන්
වී ධ්ොවන තත්ත්වතය් සිට සූදොනේ තත්ත්වය තවත යැතේ.
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 5.4 :තමතහයුේ පද්ධ්තියක් පපතගණවයව සේපත් වළමනොවරණය වරන්තන්
තවතස් දැයි ගතේෂණය වරයි.
වොකය

:වොකච්තේද 06යි.

ිතගනුේ පක
:
 මතව වළමනොවරණය සහ මතව වළමණොවරණ ඒවවවක(MMU) අවශයතොව
සාක්ෂිප්ත ව පැහැදිකි වරයි.
 අථතය මතවය තවටිතයන් පැහැදිකි වරයි.
 පිටුවරණය හො අනුරූපණය තවටිතයන් විස්තර වරයි.
 තමතහයුේ පද්ධ්තියක් මීින් තදොන පරතිදොන සපොාග වළමනොවරණය වරනු කෙන
අන්දම තවටිතයන් විස්තර වරයි.
 සපොාග ධ්ොවව තවටිතයන් විස්තර වරයි.
 සපොාග ධ්ොවවවක අවශයතොව තවටිතයන් විස්තර වරයි.
 එතම(spooling) තවටිතයන් විස්තර වරයි.
 සපොාග සේෙන්ධ් වරන විට අදොළ ධ්ොවව මෘදුවොාගය ස්ථොපනය වරයි.
අන්තර්ගතය
 මතවය වළමනොවරණය
o මතව වළමනොවරණය ඒවවය(MMU)
o තභවතිව මතවය
o අථතය මතවය
 තදොන සහ පරතිදොන සපොාග වළමනොවරණය
o සපොාග ධ්ොවව මෘදුවොාග(Device drivers)
o එතම(Spooling)
සාවක්ප හො වදන්:
 මතව වළමනොවරණය හො මතව වළමනොවරණ ඒවවය පිළිෙඳ පැහැදිකි අවතෙෝධ්ය
 අථතය මතවය
 පිටුවරණය හො අනුරූපණය
 සපොාග ධ්ොවව මෘදුවොාගවක(Device drivers) වක අවශයතොව
 එතම(Spooling)
පොඩේ සැකසුේ සඳහො සපතදස්:
 මතව වළමනොවරණය හො මතව වළමණොවරණ ඒවවය පිළිෙද සොවච්ාො කිරීම.
 අථතය මතවය
o පිටුවරණය හො අනුරූපණය සදොහරණ සමීින් සොවච්ාො කිරීම.
 සපොාග ධ්ොවව මෘදුවොාගවක(Device drivers) අවශයතොව සොවච්ාො කිරීම.
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සදහො සපතදස්:
 පන්තිතය් සිසුන් ව්ඩඩොයේවකට තෙදො එක් එක් ව්ඩඩොයමට, මතව වළමනොවරණය හො
මතව වළමනොවරණ ඒවවය, පිටුවරණය හො අනුරූපණය , සපොාග ධ්ොවව
මෘදුවොාගවක(Device drivers) වක අවශයතොව,… වැනි මොතෘවො කෙොදී ඔවුන් සපයොගත්
තතොරතුරු ඇසුපතන් ව්ඩඩොයේ ිදිපතපත් කිරීමක් සිදු වරවන්න.
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ගුණොත්මව තයදවුේ:
පපතගණවය, තමතහයුේ පද්ධ්ති, සායුක්ත තැටි)CD) තහෝ සාඛ්යොාව ෙහුවිධ්
තැටිය)DVD), අන්තර්ජොක පහසුව
ේකියවීේ ද්රවය
මතව වළමනොවරණය
මතව වළමනොවරණය මූකිව ව ම සිදු වරනු කෙන්තන් තමතහයුේ පද්ධ්තිය විසිනි. තමය
පරධ්ොන මතවය තමතහයවන අතර, ක්රියොයනයන් පපතගණවතය් පරධ්ොන මතවතයන් දෘඪ තැටියටත්,
දෘඪ තැටිතයන් පරධ්ොන මතවයටත් සාචකනය තවතර්.
මතව වළමනොවරණතය් දී සෑම මතව ස්ථොනයක් පිළිෙඳ ව ම වොර්තො තෙො ගනී. එම
මතව ස්ථොනය කිසියේ ක්රියොයනයක් විසින් භොවිත වරනු කැෙ ඇත් ද යන වග, එතස්
ක්රියොයනයක් විසින් කෙොගනු කැෙ ඇත්නේ තවොපමණ මතව ධ්ොපතතොවක් අදොළ ක්රියොයනය
භොවිත වර ඇත් ද යන වග, වුමන ක්රියොයනය වුමන අවස්ථොතේ, පරධ්ොන මතවයට රැතගන ත
යුතු ද යන වග සහ කිසියේ ක්රියොයනයක් පරධ්ොන මතවතයන් ිවත් වූතය් නේ, නැවතත්
මතවයට එවතු වන නිදහස් ධ්ොපතතොව වැනි වරුණු යොවත්වොකන වරයි.
තමතහයුේ පද්ධ්තියක් විසින් මතව වළමනොවරණය සේෙන්ධ්තයන් පහත වරුණු සිදු වරනු
කෙයි.
•

•

•
•

පරධ්ොන මතවය පිළිෙඳ සටහන් තෙො ගනී.
o සදො: වුමන තවොටස් ක්රියොයන විසින් අත්පත් වරගනු කැෙ ඇත් ද,
තමතතක් භොවිත වර තනොමැති තවොටස් තමොනවො ද, තදී වග.
ෙහු ක්රමතක්ඛ්නතය් දී, වුමන ක්රියොයනය, වුමන අවස්ථොතේ පරධ්ොන මතවය වරො යැවිය යුතු
ද, ඒ ඒ ක්රියොයනය සඳහො තවොපමණ මතව ධ්ොපතතොවක් කෙො තදන්තන් දැයි තමතහයුේ
පද්ධ්තිය විසින් තරණය වරනු කැත .
ක්රියොයනයවට අවශය වූ අවස්ථොවව මතවය තවන් වර දීම.
ක්රියොයනයක් සමොප්ත වූ විට තහෝ පරධ්ොන මතවය අවශය තනොමැති විට තහෝ නැවතත් එම
නිදහස් මතව ධ්ොපතතොව කෙො ගැනීම.

මතව වළමනොවරණ ඒවවය(Memory Management Unit (MMU))
තමය අතථය මතව කිපිතයොමුවක් තභවතිව මතව කිපත
ි යොමුවක් තවත අනුරූපණය කිරීතේ
දෘඪොාගයකි.
•

•

තමහි දී, පපතශීකව ක්රියොයනයක් පරධ්ොන මතවයට යැවීමට තපර එය විසින් නිපදවන සෑම
කිපත
ි යොමුවවටම මූකිව )base)තරජිස්තරතය් ඇති, අගය එවතු තේ. සදො-මූකිව තරජිස්තරතය්
අගය 10000 නේ, පපතශීකව ක්රියොයනය විසින් 100 වන මතව කිපිතයොමුව භොවිතයට සැරතස්
නේ, එම ක්රියොයනය සඳහො තවන් වන මතව කිපිතයොමුව 10000+100  10100 තේ.
පපතශීකව වැඩසටහන ගනුතදනු වරනු කෙන්තන් තොර්කිව කිපිතයොමුව සමී ය. එය එහි
සතය තභවතිව කිපිතයොමුව තනොදනී.

පිටව
ු රණය(Paging)
මතව වළමනොවරණතය් දී, ද්වීතයව තචයනතය් දත්ත තැන්පත් කිරීමට/ කියවීමට
භොවිත වරන ඒවවය පිටුවක් තකස හැඳින්තේ. සෑම පිටුවවට ම සමොන ස්ථොවර ධ්ොපතතොවක්
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ඇත. පිටුවව ධ්ොපතතොව සෑම විට ම තදතවහි ෙකයකින් නිරූපණය වළ හැකි ය. සොමොනයතයන්
පිටුවව ධ්ොපතතොව ෙයිට 512- 8192ව අතර අගයකින් සමන්විත තේ. එතකස ම තභවතිව
මතවතය් දත්ත තැන්පත් කිරීමට/ කියවීමට භොවිත වරන ඒවවය රොමුවක් තකස හැඳින්තේ.
පිටුවව සහ රොමුවව අගය සමොන විය යුතු ය. පිටුවරණය වර්තමොන තමතහයුේ පද්ධ්තිවක
පරධ්ොන අාගයකි. තභවතිව මතවය )සසේභොවි පරතේශ මතවය( ධ්ොපතතොව සීමො සහිත ෙැවින්
පිටුවරණය මීින් ක්රියොයන තැන්පත් කිරීම සඳහො ද්විතයව තචයනය ද )දෘඪ තැටිය( තයොදො
ගැනීතේ හැකියොව කෙො දී ඇත.

අතථය මතවය(Virtual memory)
පපතශීකවයොට අවශය වරන සියලු ම වැඩසටහන් තදොනය කිරීමට පපතගණවතය් තභවතිව
මතවය පරමොණවත් තනොවිය හැකි ය.
සදො. තමතහයුේ පද්ධ්තිය, -තේක් වැඩසටහනක්, තව අතිපතක්සුව සහ වදන් සැවසීම
තදී තකස වැඩසටහන් කිහිපයක් තභවතිව මතවතය් ධ්ොපතතොව අනුව එවවර එහි රඳවො තෙො
ගත තනොහැකි වීමට පුළුවන. ඔෙට වදන් සැවසීතේ වැඩසටහන විවෘත කිරීමට නේ, තව
අතිපතක්සුව මතවතයන් ිවත් කිරීමට සිදු වනු ඇත.
එතහත් පිටුවරණය නිසො දැනට භොවිත තනොවරන වැඩසටහනක්, දෘඪ තැටියට යවො එම
නිදහස් ධ්ොපතතොව වදන් සැවසීතේ වැඩසටහන සඳහො තයොදො ගත හැකි ය. එතකස තභවතිව
මතවතයන් දෘඪ තැටිය තවත යවන කද වැඩසටහනට අදොළ දත්ත ද්විතයව තචයනතය්/ දෘඪ
තැටිතය් (අතථය මතවතය්( පිටු තුළ තැන්පත් තේ. එම වැඩසටහන නැවත තභවතිව මතවයට
කෙො ගැනීතේ දී එකී දත්ත නැවතත් තභවතිව මතවතය්, එම දත්ත තිෙූ රොමුවක තැන්පත් කිරීම
සිදු තේ.
තමතකස අතථය මතවය සහ තභවතිව මතවය අතර සේෙන්ධ්ය වොර්තො වර තෙො
ගන්තන් පිටු වගුව මීින.ි
සදො- වුමන රොමුතේ තිෙූ දත්ත තැන්පත් ව ඇත්තත් වුමන පිටුතේ ද යන වග.
අනුරූපවරණය(Mapping)
• අතථය මතව රොමුවව ඇති තයොමුවවට අනුරූප තභවතිව මතවය තුළ ඇති රොමුවව
තයොමුවක් ඇදීම අනුරූපවරණය තකස හැඳින්තේ.

ිහත රූප සටහන අනුව අතථය මතව පිටු අාව 0 ඇති අන්තර්ගතය අනුරූප වළ යුත්තත්
තභවතිව මතවතය් පළමු වන රොමුවට ෙව පිටු වගුව අනුව තසොයො ගත හැකිය. පිටු වගුතේ පිටු
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අාවය මීින් අතථය මතවතය් පිටුවද, පිටුවක් තුළ ඇති ිකක්වම මීින් තභවතිව මතවතය්
පිටුව ද නිරූපණය තේ.
සදො- තමහි පිටු වගුතේ පිටු අාව 0 තුක අාව එව නිරූපණය තේ.තමමීින් කියතවන්තන්
අතථය මතවතය් 0 වන පිටු අාවතය් ඇති දත්ත )A, B, C, D( තභවතිව මතවතය් පළමු වන
රොමුවට අනුරූප වළ යුතු ෙව තේ.
අථය මතවතය් අරමුණු)Virtual memory – Goals(
• තභවතිව මතවතය් ධ්ොපතතොවට වඩො වැඩි ධ්ොපතතොවව වැඩසටහන් විවෘත ව තෙො ගැනීම.
• කිසියේ වැඩසටහනව අවශය තවොටස පමණක් තභවතිව මතවයට කෙො ගැනීම.
• වරවට වැඩසටහන් කිහිපයක් එව වර මතවතය් රඳවො ගැනීම.

තදොන පරතද
ි ොන සපොාග වළමනොවරණය
ියනිසුන් පපතගණවය හො අන්තර් සෙඳතො පවත්වන්තන් තදොන පරතිදොන සපොාග මීින් ය.
පපතගණව පපතශීකනය කිරීතේ දී එම පද්ධ්තිතය් ඇති සපොාග කිහිපයක් එවවර භොවිත කිරීමට
සිදුතේ. වොර්යයක් කිරීතේ දී පපතගණවතය් තෙොතහෝ සපොාග එකිතනව අන්තර් ක්රියොවොරීක්වතය්
තයතද්. තමය තමතහයුේ පද්ධ්තිතය් මූකිව වොර්යයකි.
 සපොාග ධ්ොවවය )Device driver(
සපොාග ධ්ොවවය යනු මෘදුවොාගයකි.පපතගණවය තම තදොන සහ පරතිදොන
සපොාග)දෘඪොාග( සමී සන්නිතේදනය වරන්තන් තමම සපොාග ධ්ොවව මෘදුවොාග හරහො
ය.
අදොළ සපොාගතය් ධ්ොවව මෘදුවොාගය විසින් තමතහයුේ පද්ධ්තියට සහ අතනවුත්
පපතගණව වැඩසටහන්වකට තම තදොන-පරතිදොන සපොාගය හො සේෙන්ධ් වීමට ිඩ
පරස්තොව කෙො තදනු කැත .
සදොහරණ තකස මුද්රණ යන්තරයක් හො පපතගණවය අතර සේෙන්ධ්යක් ඇති කිරීමට මුද්රණ
යන්තරතය් ධ්ොවව මෘදුවොාගය පපතගණවයට ඇතුළත් වළ යුතු ය. ින් පසු ව පපතගණවය
හො මුද්රණ යන්තරය අතර අන්තර් සේෙන්ධ්තොවක් ඇති තේ.

 එතම (Spooling)
Spooling මීින් විවිධ් තදොන සහ පරතිදොන වොර්යයන් තපළ ගස්වයි. තමම තපළ
ගැස්වීම සිදු කිරීම සඳහො අවශය වරන අවවොශය දෘඪ තැටිතය් තහෝ තභවතිව මතවතය්
තහෝ තිබිය හැකි ය. එම අවවොශයට තදොන සහ පරතිදොන සපොාගවකට පරතේශ විය හැකි ය.
තමතහයුේ පද්ධ්තියක් වයොප්ත පපතසරයට සේෙන්ධ් පහත ක්රියොවොරවේ වරයි.
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විවිධ් දත්ත පරතේශ අනුපොතයන් තිතෙන සපොාගයක් තකස, තදොන/පරතිදොන සපොාග දත්ත
Spoolingහසුරුවයි.
සපොාග මන්දගොී  වන විට ිතිපත දත්ත නවතො තැීමමක් සිදුවරියන් එතේ අවතරෝධ්වය
(spoolingbuffer ) නඩත්තු වරයි.
පපතගණවය විසින් තදොන/ පරතිදොන ක්රියො කිහිපයක් එව වර සිදු වළ හැකි ය.
සදො- කිසියේ දත්තයක් මුද්රණය වරන අතරතුර දත්ත දෘඪ තැටිය තුළ තැන්පත්
කිරීම ද වළ හැකි ය.

(මූකොශරය:https://www.tutorialspoint.com/operating_system/os_quick_guide.htm)
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නිපණ
ු තොව ම්ටටම 6

: ලකදොයී අන්දියන් තතොරතුරු තෙදො ගැනීම සඳහො දත්ත
සන්නිතේදන හො පපතගණව ජොකවරණ තොක්ෂණයන් ගතේෂණය
වරයි.

නිපණ
ු තොව ම්ටටම 6.1

:සාඥො (signals) සහ ඒවොතය් ගුණ ගතේෂණය වරයි.

වොකය

:වොකච්තේද 06යි.

ිතගනුේ පක
:
 අාකිත හො පරතිසම සාඥො සහ ඒවොතය් ගුණ පරොස්තොපතව ව නිරූපණය වරයි.
 සාඥො ගුණ අතර ඇති සෙැඳියොවට අදොළ වූ ගැටලු විසඳයි
අන්තර්ගතය
 සාඥො පරරූප
o අාකිත
o පරතිසම
 ගුණ
o විස්තොරය )Amplitude(
o සාඛ්යොතය )Frequency(
o තරාග තයොමය )Wave Length)


o වකොව ) Phase )
මොධ්යයව පරචොරණ තේගය

සාවක්ප හො වදන්:
 අාකිතසාඥො, පරතිසමසාඥො


විස්තොරය )Amplitude(



සාඛ්යොතය )Frequency(



තරාග තයොමය )Wave Length)



වකොව ) Phase )

පොඩේ සැකසුේ සදහො සපතදස්:
පහත සඳහන් වරුණු ිස්මතු වරියන් සොවච්ාොව තමතහයවීම
o අාකිත සාඥො, පරතිසම සාඥො
o විස්තොරය )Amplitude(, සාඛ්යොතය )Frequency(
o තරාග තයොමය )Wave Length), වකොව ) Phase )
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සදහො සපතදස්:
පන්තිය ව්ඩඩොයේ කිහිපයවට තෙදො, තරාගයව, විස්තොරය, සාඛ්යොතය, තරාග තයොමය
සහ වකොව නිරූපණය කිරීම සඳහො සටහන් සොදවන්න.
ගුණොත්මව තයදවුේ:
පපතගණවය, පපතගණව ජොකවරණ සපොාග, සායුක්ත තැටි(CD) තහෝ සාඛ්යොාව ෙහුවිධ්
තැටි (DVD), අන්තර්ජොක පහසුවේ
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කියවීේ ද්රවය
දත්ත සන්නත
ි ේදනය හැඳිනවී
් ම
දත්ත සන්නිතේදන යනු සේතපර්ෂණ මොධ්යයක් ඔස්තස් සන්නත
ි ේදන සපවරණ තදවක් තහෝ ට
වැඩි ගණනක් තහෝ ඔස්තස් දත්ත සේතපර්ෂණය සිදු වීතේ ක්රියොවකිය තේ. පපතගණව සපොාග අතර
එවැනි සෙඳතො ස්ථොපිත කිරීම පපතගණව ජොකවරණය තකස හැඳින්තේ.
සන්නත
ි ේදන තවෘතිය
මූකොශරය )යවන්නො, දත්ත පරභවය( - සේතපර්ෂණය කිරීම සදහො දත්ත සත්පොදනය හො සූදොනම
සේතපර්ෂණ පද්ධ්තිය
- ගමනොන්තය වරො දත්ත සේතපර්ෂණය සඳහො වග කිවයුතු වීම
ගමනොන්තය )Receiver)
- සේතපර්ෂණ පද්ධ්තිය මීින් දත්ත කෙො ගැනීම සහ කෙොදීම
පපතගණව ජොකය: පපතගණව ජොකයක්, පපතගණව තදවකින් තහෝ ට වඩො වැඩි පරමොණයකින් තහෝ
සමන්විත වන අතර සන්නිතේදන මොධ්යයක් භොවිතතයන් සේපත් තෙදො හදො ගැනීම සිදු වරයි.
සාඥො: සාඥොවක් යනු ිතකක්තරොනිව තවෝක්ීයතොවක් වන අතර එය වොකය මත රඳො
පවත. එය එක් ස්ථොනයව සිට තවත් ස්ථොනයවට දත්ත සන්නිතේදනය කිරීම සදහො භොවිත
වරයි.

පරතිසම සාඥො: පරතිසම සාඥොවක් අඛ්්ඩඩ තරාග ස්වරූපතයන් හො අඛ්්ඩඩ විදුත් චුේෙව
තරාග මගින් දැක්විය හැකි ය.
සදොහරණ - ශ දය, තතකෝවය හො සෂ්ණත්වය
පරතිසම සාඥො

අාකිත සාඥො

අාකිත සාඥො )Digital signal(: අාකිත සාඥොවක් යනු විවික්ත )discrete(අගයන්තගන් සමන්විත
වන සාඥො විතශ්ෂයකි. කිසියේ දත්තයක් නිරූපණය සඳහො අාකිත සාඥො විසින් අගය තදවක්
පමණක් භොවිත වරනු කෙන අතර, එම අගය 1 සහ 0 යන ද්වීමය අගයන්තගන් සමන්විත තේ.
සාඥොවව ගුණොාග
විස්තොරය
: තරාගතය් සස )ී ටර්(
සාඛ්යොතය
: සාඥොවක් විසින් තත්පරයක් ඇතුළත සේපූර්ණ වරනු කෙන තරාග පරමොණය
)Hz/ හර්්ටස්(
තරාග තයොමය : තරාගතය් යොෙද ශීර්ෂ තදවක් අතර දුර )ී ටර්(
වකොව
: කිසියේ වොකයක් තුළ තරාගයව පිහිීම/ තවෝණය.
මොධ්ය තුළ පරචොරණය තේගය
දී ඇති මොධ්යයක් ඹස්තස් තරාගයක් පරචොරණය වන තේගය, පරචොරණ තේගය තකස හැඳින්තේ.
මොධ්යතය් ගුණොත්මව භොවය මත රඳො පවත.
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 6.2 : සාඥො සේතපර්ෂණ මොධ්ය ගතේෂණය වරයි.
වොකය

: වොකච්තේද 03

ිතගනුේ පක
:
 නියමු හො නියමු තනොවන වශතයන් මොධ්ය වර්ගිවරණය වරයි
 ගුප්තතොව / පමොව, වකොප පළක, තඝ්ෝෂොව, වැහැපතම සහ විවෘතිය, සාඥො සන්නිතේදනය
තවතරහි ෙකපොන්තන් තවතස් දැයි විස්තර වරයි
අන්තර්ගතය
:
 රැහැන් - නියමු මොධ්ය )Guided media( (ඇඹපත යුගක (twisted pair), සමක්ෂව තක්ෙකය
(coaxial cables), පරවොශ තන්තු (fibre optics) තදිය}
 නිදහස් අවවොශ - නියමු තනොවන මොධ්ය )Unguided(
 ගුණ
o ගුප්තතොව / පමොව ) Latency(
o වකොප පළක )Bandwidth)
o තඝ්ෝෂොව )Noise(
o ෙකහීන වීම / ෙකක්ෂයය / වැහැරීම)Attenuation(
o විවෘතිය )Distortion(
 සරක ස්ථකවය )simple topology): ඍජු කක්ෂය සේෙන්ධ්තොව (point to point
connection)
 ගුණොාග
o පමොවීම
o වකොප පළක
o ශ දය
o වැහැරීම
o විවෘති වීම
වදන්
o
o
o
o
o
o

සහ සාවක්ප :
නියමු හො නියමු තනොවන මොධ්ය
ගුප්තතොව
පමොව
වකොප පළක
තඝ්ෝෂොව
වැහැපතම සහ විවෘතිය

පොඩේ සැකසුේ සඳහො සපතදස්:
o නියමු මොධ්ය සහ නියමු තනොවන මොධ්ය පැහැදිකි වරන්න
o ඒවොතය් ගුණොාග සහ වොසි අවොසි සොවච්ාො වරන්න
ඇගයීේ හො තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස්:
නියමු මොධ්ය සහ නියමු තනොවන මොධ්ය සහ ඒවොතය් ගුණොාග සහ වොසි අවොසි විස්තර
තවතරන ිදිපතපත් කිරීමවට සිසුන් තමතහයවන්න
ගුණොත්මව තයදවුේ:
අන්තර්ජොකය, පැවරුේ
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කියවීේ ද්රවය
රැහැන් - එක් ජොක සපවරණයකින් තවත් ජොක සපවරණයවට දත්ත හුවමොරු කිරීමට භොවිත
වරන තභවතිව මොධ්යයකි. රැහැන් තෙොතහෝ විට නියමු මොධ්ය තකස හැඳින්තේ. ඒවො එක්
ස්ථොනයව සිට තවනත් ස්ථොනයවට සාඛ්යොත තවනස් තනොවර දත්ත මොරුවීමට මී තපන්වයි
එෙැවින් දත්ත තෙොධ් අවම තේ.
නියමු මොධ්ය සඳහො සදොහරණ තකස ඇඹපත යුගක )UTP සහ STP), සමක්ෂව තක්ෙක්ස්, පරවොශ
තන්තු තක්ෙක් තදිය දැක්විය හැකි ය
නිදහස් අවවොශ - )රැහැන් රහිත සේතපර්ෂණය තහෝ නියමු තනොවන මොධ්යය (:සාඥො
වොයුතගෝකතය් පැතිරීම, තමහි දී දත්ත වවර දිශොවවට වුවද පැතිර යො හැකි ය.
රැහැන් රහිත සේතපර්ෂණය සඳහො සදොහරණ: ගුවන් විදුකි සේතපර්ෂණය, චන්ද්රිවො සේතපර්ෂණය
සාඥො ගුණොාග
o ගුප්තතොව: ජොක ගුප්තතොව යනු දත්ත ඒවවයක් එක් ස්ථොනයව සිට තවනත් ස්ථොනයවට
ගමන් කිරීම සඳහො ගත වන වොකය පිළිෙඳ පරවොශයකි. ගුප්තතොව ියක තත්පරවකින්
ගණනය වරනු කැත .
o වකොප පළක:
o
වකොප පළක: වකොප පළක යනු සාඛ්යොතවක පරොසය තේ. තමය මනින ඒවවය
Hertz තේ.
o
තඝ්ෝෂොව : තඝ්ෝෂොව යනු කැතෙන සාඥොවක් වුව ද සාතේදී වන සාඥොවක් තනොතේ.
o
වැහැරීම:වැහැරීම යනු මොධ්යයක් හරහො ගමන් වරන විට සාඥොවව පරෙකතොව
අඩු වීම යි
o
විවෘති වීම:විවෘති වීම යනු සන්නිතේදන මොධ්යතය් ධ්ොපතතොව සහ තපර්රණය මීින්
ඇතිවරන සාඥොතේ ගුණොාග තවනස් කිරීම යි )විවෘත කිරීම(.
o
සරක ස්ථකවය:ඍජු කක්ෂය සේෙන්ධ්තොව: තමමීින්
පපතගණව, මාහසුරු,
තස්වොදොයව වැනි ජොකවරණ සපොාග තදවක් එව රැහැනකින් සේෙන්ධ් වරයි.
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 6.3 : සාඥො මූකොාග භොවිතතයන් අාකිත දත්ත තතක්තනය (encode)
වරන්තන් තවතස් දැයි විමර්ශනය වරයි.
වොකය

: වොකච්තේද04

ිතගනුේ ලක
:
 විභව අන්තර තදවක් සහ මැන්තචස්ටර් තතක්තනය භොවිතතයන් අාකිත දත්ත
තතක්තනය පරොස්තොපතව ව නිරූපණය වරයි
 සාඥො මූකොාග තකස සාඛ්යොතතය් හො වකොතේ තවනස් කිපතම භොවිත කිපතතේ හැකියොව
විස්තර වරයි.
 සමමුහූර්තවරණතය් අවශයතොව පැහැදිකි වර, සේතපර්ෂවය හො ගරොහවය සමමුහූර්ත
තනොවන අවස්ථොවක පැන නීින ගැටලු විස්තර වරයි.
 මැන්තචස්ටර් තතක්තනය සහ සරක තවොක්ීයතො තදවව තතක්තනතය් බිටු ශීඝ්රතොව සහ
සාඥො මූකොාග තවනස් විතේ තේගතය් තරම යන වරුණු අතර සේෙන්ධ්තොව සැසඳීම හො
විසැසඳීම වරයි.
 බිටු තදෝෂ අනොවරණය කිපතමට සමතොව බිටුවට හැකි වන්තන් තවතස් දැයි විස්තර වරයි.
අන්තර්ගතය:
 දත්ත නිරූපණයට සාඥො මූකොාග මත ඇති වරගත් එවීතොව (නියමොවකිය, protocol)
o සරක මූකොාග තදවක්- තවොක්ීයතො ම්ටටේ)විස්තොර( තදවක්
o තවනත් භවයතො )තවටිතයන් (
 සාඛ්යොතය
 වකොව
o සාඥො මූකොාග තවනස් වීතේ තේගය
o සමමුහූර්තවරණතය් අවශයතොව
 වොක ගණනය )timing) / ස්පන්දව (clocks)
 මැන්තචස්ටර් තතක්තනය
o තදෝෂ හැසිරවීම
සදොහරණ : සමතොව (parity)
වදන් සහ සාවක්ප:
o විභව අන්තර තදවක් සහ මැන්තචස්ටර් තතක්තනය භොවිතතයන් අාකිත දත්ත
තතක්තනය
o සාඥො මූකොාග තකස සාඛ්යොතතය් හො වකොතේ තවනස් කිරීේ භොවිතය
o සමමුහූර්තවරණතය් අවශයතොව
o සේතපර්ෂවය හො ගරොහවය සමමුහූර්ත තනොවන අවස්ථොවක පැන නීින ගැටලු
o මැන්තචස්ටර් තතක්තනය
o සරක තවෝක්ීයතො තදවව තතක්තනතය්
o බිටු ශීඝ්රතොව
o සාඥො මූකොාග තවනස් වීතේ තේගතය් තරම
පොඩේ සැකසුේ සඳහො සපතදස්:
පහත දැක්තවන දෑ සොවච්ාො වරන්න
o දත්ත නිරූපණයට සාඥො මූකොාග මත ඇති වරගත් එවීතොව (නියමොවකිය,
protocol)
o සාඥො මූකොාග තවනස් වීතේ තේගය
o සමමුහූර්තවරණතය් අවශයතොව
o තදෝෂ හැසිරවීම
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ඇගයීේ හො තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස්:
o දත්ත නිරූපණයට සාඥො මූකොාග මත ඇති වරගත් එවීතොව (නියමොවකිය,
protocol)
o සාඥො මූකොාග තවනස් වීතේ තේගය
o සමමුහූර්තවරණතය් අවශයතොව
විස්තර තවතරන ිදිපතපත් කිරීමවට සිසුන් තමතහයවන්න
ගුණොත්මව තයදවුේ:
පපතගණවය, පපතගණව ජොකවරණ
තැටිය(DVD), අන්තර්ජොක පහසුවේ

සායුක්ත
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තැටි(CD)

තහෝ

සාඛ්යාව

ෙහුවිධ්

කියවීතේ ද්රවය
මුහුර්ජනය )Modulations(
මුහුර්ජනය යනු සාඥොවව )තරාගයව( මූකිව කක්ෂණ වන සාඛ්යොතය, විස්තොරය සහ වකොව
තවනස් වරියන් සේතපර්ෂණය වන මොධ්යයට ගැළතපන අයුපතන් සවස් වර ගනිියන් විදුත් චුේෙව
සාඥොවක්, අධි සාඛ්යොත සාඥොවක් (වොහව සාඥොවක්) සමී සවි කිරීම මීින් තතොරතුරු යැවීම
සඳහො භොවිත වරන තොක්ෂණයයි. වඩොත් ෙහුක ව භොවිත වරනුතය් ස්පන්දන තක්ත මුහුර්ජනය
යි )PCM).
o

විස්තොර මූර්ජනය Amplitude Modulation (AM)

වොහව සාඥොතේ විස්තොරය යවනු කෙන සාඥොවක )modulating signal(වක විස්තොරය අනුව
තවනස් තේ. වොහව සාඥොතවහි සාඛ්යොතය තහෝ වකොව තහෝ තනොතවනස් ව පවත.


සාඛ්යොත මූර්ජනයFrequency Modulation (FM)

වොහව සාඥොතේ සාඛ්යොතය යවනු කෙන සාඥොවක සාඛ්යොතය අනුව තවනස් තේ.
වකො මූර්ජනය- Phase Modulation (PM)
වොහව සාඥොතේ වකොව )තවෝණය(යවනු කෙන සාඥොවක වකොව අනුව තවනස් තේ. තමහි දී යවනු
කෙන දත්තතය් තවෝක්ීයතොව අනුරූප ව වකොව තවනස් වර ගනී.
T
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අාකිත සාඥො පරතිසම සාඥො ෙවට පපතවර්තනය - Digital-to-Analog Conversion
මූර්ජනය වන සාඥොව ඩිජිටක් සාඥොවක් නේ, මූර්ජනයට තවොර තුනක් භොවිත වළ හැකි ය.
විස්තොර සීරුමොරුව - Amplitude Shift Keying (ASK)
තමම පපතවර්තන තොක්ෂණය මීින් අාකිත සාඥොවව ද්විමය දත්ත පිළිබිඹු කිරීමට පරතිසම
වොහව තරාගතය් විස්තොරය තවනස් වරනු කෙයි. එහි දී විස්තොරතය් විචකනය ද්විමය දත්ත
ිකක්වේ 1 නිරූපණය වරන විට, විස්තොරය 1 තකසද නැතිනේ එය 0 තකස ද සවසො තිත .
සාඛ්යොතය සහ වකොව මූකිව වොහව තරාගතය් තකස ම පවතිනු ඇත.
සාඛ්යොත සීරුමොරුව - Frequency Shift Keying (FSK)
තමම පපතවර්තන තොක්ෂණය දී, අාකිත සාඥොවව ද්වීමය දත්ත නිරූපිත සාඛ්යොතයට අනුරූප
ව පරතිසම වොහව තරාගතය් සාඛ්යොතය තවනස් වරගනී

සමමුහර්
ූ තවරණය (Synchronization)
සම මුහර්
ූ තවරණය භොවිත වරනුතය් දත්ත පරවොහ සපවරණ තදවක් අතර නිවැරදි ව සේතපර්ෂණය
සහතිව කිරීම සඳහො යි .සොමොනයතයන් තහෝරො සාඥොවක් නිසි සාඥො වොක නියමයන් පවත්වො
ගැනීමට දත්ත පරවොහයන් සමී අනුක්රණිව ව සේතපර්ෂණය තේ.

සාඥො තක්තන තයෝජනො ක්රම - Signal Encoding Schemes
නැවත තනොවන ශලනය ම්ටටම - Non-return to Zero Level (NRZ-L)
නැවත තනොවන ශලනය ම්ටටම තක්තනය යනු 0 සහ 1 බිටු සඳහො විවිධ් තවෝක්ීයතො ද්විමය
සාඛ්යොත දත්ත නිරූපණය කිරීමට තයොදොගන්නො අතර එය එක්තරො බිටු පරතරයක් අතර වොකයව
දී නියත ව පැවතිය හැකි ය.
නැවත තනොවන ශලනය අපවර්තිත- Non-return to Zero Inverted (NRZ-I)
නැවත තනොවන ශලනය අපවර්තිතතක්තනතය් දී "1"

මීින් තභවතිව ම්ටටතේ සේතපර්ෂණයන්

නිරූපණය වන අතර "0" නේ සේතපර්ෂණයක් තනොමැත.
මැන්තචස්ටර් තක්තනය - Manchester Encoding
මැන්තචස්ටර් තක්තනතය් දී සාඥොවන්හි තවෝක්ීයතො තවනස්වේ පහළ සිට ිහළට තහෝ ිහළ
සිට පහළට තහෝ සිදු වරනු කැත .
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තදෝෂ පොකනය - Error Control
දත්ත සේතපර්ෂණය අතරතුර විවිධ් තහ්තු නිසො සමහර විට දත්ත බිටු පැකික (flipped) යො හැකි
ය. එවැනි අවස්ථොවක දී කැෙුණු දත්ත වැරදි විය හැකි ය. දත්ත සේතපර්ෂණය තුළ දී දත්ත
තවනස් වර ඇති ෙව හුනනො ගැනීම
තදෝෂ හුනනො ගැනීතේ ක්රියොවකිය යනුතවන් හුනන්වනු
කැත .
සමොනුපොතිව පිපතක්සුම -Parity Check
තමහි සරක තදෝෂ හුනනො ගැනීතේ යොන්තරණයක් ඇති අතර දත්තයව අමතර බිටුවක්
මුක්
දත්ත බිටු සමී එවතු වර යවනු කෙන අතර දත්ත 1 සාඛ්යො අනුව එය odd parity තහෝ
even parity තහෝ තවොරතයන් කෙොතදනු ඇත
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නිපණ
ු තොව ම්ටටම 6.4

:දුරස් සපොාග තදවක් සේෙන්ධ් කිපතමට තපොදු ස්වීච දුරවථන
ජොකතය්(PSTN) භොවිතය ගතේෂණය වරයි.

වොකය

:වොකච්තේද 03යි.

ිතගනුේ පක
:
 තපොදු ස්වීච දුරවථන ජොකය (PSTN) පරතිසම හඩක් තගන යන මීක් තකස විස්තර වරයි.
 තපොදු ස්වීච දුරවථන ජොක (PSTN) මී දිතග් යැවිය හැකි පපතදි, පරතිසම සාඥො, තමොඩමය
මීින් අනුවලකනය වරන්තන් තවතස් දැයි විස්තර වරයි.
 තපොදු ස්වීච දුරවථන ජොක (PSTN) හරහො තමෝඩමය භොවිත තවොට සේෙන්ධ් වළ
පපතගණව තදවක් ක්රමොනුරූප ව විස්තර තවතරන රූපසටහනක් අඳියි
අන්තර්ගතය
 තපොදු ස්වීච දුරවථන ජොකය(PSTN)
o ස්ථොන තදවක් අතර පරතිසම හඬක් තගනයො හැකි පපතපථයක් කෙොතද්
 මූර්ජනය (modulation), විමූර්ජනය (demodulation) සහ තමෝඩමය
o පරතිසම සාඥො මූකොාග භොවිතතයන් දත්ත තතක්තනය
o සපොාග තදවක් තමෝඩමය මීින් එකිතනවට සේෙන්ධ් කිරීම
සාවක්ප හො වදන්:
 තපොදු ස්වීච දුරවථන ජොකය
 මූර්ජනය
 විමූර්ජනය
පොඩේ සැකසුේ සඳහො සපතදස්:
පහත සඳහන් වරුණු ිස්මතු වරියන් සොවච්ාොව තමතහයවීම
 තපොදු ස්වීච දුරවථන ජොකය
 මූර්ජනය
 විමූර්ජනය
ගුණොත්මව තයදවුේ:
පපතගණවය, පපතගණව ජොකවරණ සායුක්ත තැටි(CD) තහෝ සාඛ්යොාව ෙහුවිධ්
තැටිය(DVD), අන්තර්ජොක පහසුවේ
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තපොදු ස්වීච දුරවථන ජොකය(Public Switched Telephone network (PSTN()
තඹ වේබි පදනේ වරතගන පරතිසම ශ ද සන්නිතේදනය සඳහො භොවිත වරන අන්තර්ජොතිව
දුරවථන පද්ධ්තිය, තපොදු ස්විච දුරවථන ජොකය තකස හුනන්වයි.
මූර්ජනය විමූර්ජනය සහ තමොඩමය
අාකිත සාඥොවක් පරතිසම සාඥොවක් ෙවට පපතවර්තනය වරියන් දුරවථන රැහැන් මස්තස්
කෙොදීම )මූර්ජනය( තකස ද පණිවිඩය කෙන්නො එය නැවතත් පර තිසම
සාඥොවක් අාකිත
සාඥොවක් ෙවට පපතවර්තනය වරගැනීම )විමූර්ජනය( තකස ද හැදින්තේ. තේ තසඳහො තමොඩමය
භොවිත වරනු කැත .
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 6.5

:ජොකයවට, ෙහු සපොාග සේෙන්ධ් කිපතතේ ගැටලු විසඳො ගන්තන්
තවතස් දැයි විමර්ශනය වරයි.

වොකය

:වොකච්තේද 03 යි.

ිතගනුේ පක
:
 සපොාග විශොක සාඛ්යොවක් සියක්කට සියක්ක ස්ථකවය මීින් සේෙන්ධ් කිපතතේ
තනොහැකියොව තදර්ශනය වරයි.




ෙස් ස්ථකවතය් සරක ෙව තදර්ශනය වරයි.
විවිධ් ස්ථකවවක රුපසටහන් අඳියි
ජොකයව රැහැන් ඇදිම සරක කිපතම සඳහො හ හො ස්වීච භොවිතය විස්තර වර ඒවොතය්
ක්රියොවොපතත්වයන් සාසන්දනය හො විසාසන්දනය වරයි

අන්තර්ගතය
 සියක්කට සියක්ක( all to all) සේෙන්ධ් කිපතම පරොතයෝගිව තනොවීම.




විසුනමක්: ෙස් ස්ථකවය
o සරක ෙව
o ගැටලු :ෙස් ස්ථකවයට පරතේශ විම පොකනය කිපතම )මොධ්ය(.
තවනත් ස්ථකව
o තොරවො (star)
o මුුන (ring)



o ෙැඳි (mesh)
රැහැන් ඇදිම සරකවරණය
o හ
o ස්වීච

සාවක්ප හො වදන්:
o තොරවො (star)ස්ථකව
o මුුන (ring)ස්ථකව
o ෙැඳි (mesh)ස්ථකව
o හ සහ ස්වීච
පොඩේ සැකසුේ සදහො සපතදස්:
පහත සඳහන් වරුණු ිස්මතු වරියන් සොවච්ාොව තමතහයවන්න
o තොරවො (star) ස්ථකව, මුුන (ring) ස්ථකව
o ෙැඳි (mesh) ස්ථකව, හ

සහ සුවීච

ගුණොත්මව තයදවුේ:
පපතගණවය, පපතගණව ජොකවරණ සපොාග, සායුක්ත තැටි(CD) තහෝ සාඛ්යොාව ෙහුවිධ්
තැටි(DVD), අන්තර්ජොක පහසුවේ
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ෙස් ස්ථකවය (Bus Topology)
ෙස් ස්ථකව තවොරතය් දී සියලු ම වැඩපර්යන්ත, තස්වොදොයව පපතගණව සහ අතනවුත්
සපවරණ )මුද්රණ යන්තර, සුපරීක්ෂව වැනි( පරධ්ොන තර්ඛීය තක්ෙකයවට සේෙන්ධ් වී ඇත. තමහි දී
සපොාග තෙොතහෝ සාඛ්යොවක් විසින් තනි සන්නිතේදන මොධ්යයක් තපොදුතේ භොවිත කිරීම සඳහො
ජොකයට පරතේශ කිරීමට සත්සොහ වරන අවස්ථොතේදී ගැටලු ඇති විය හැකි ය.
තොරවො ස්ථකවය (Star Topology)
තමහි දී සියලුම පපතගණව සහ සපොාග )මුද්රණ යන්තර, සුපරීක්ෂව වැනි(, ජොකවරණ නොභිය/
ජොකවරණ ස්විචය වැනි මධ්යගත සපොාගයවට සේෙන්ධ් වී ඇත.
මුුන ස්ථකවය )Ring Topology)
තමම ස්ථකවය සෘජු ව ම අසක්වැසි පපතගණව තදවක් සමී සේෙන්ධ් තවතර්. ස්ථොන තදවක්
අතර පණිවිඩ වොමොවර්ත ව තහෝ දක්ෂිණොවර්ත ව තහෝ ගමන් වරයි.
දැක් ස්ථකවය )Mesh Topology)
තමහිදී එක් පපතගණවයක් ජොකතය් ඇති සියලුම පපතගණව සමී තහෝ පපතගණව කිහිපයක්
සමී තහෝ සේෙන්ධ් වී ඇත.
ජොකවරණ නොභිය සහ ජොකවරණ ස්විචය (Switches and hubs)
ස්විචය සහ නොභිය, ජොකයක් සොදොගැනීම සඳහො තපොදු සේෙන්ධ්යක් තකස වටයුතු වරයි.
ස්විචය මීින් දත්ත කෙො තගන එය නිවැරදි ගමනොන්තය තතක් යෑමට සකස්වයි. එතහත්
ජොකවරණ නොභිය මීින් දත්ත කෙොතගන සියලු ම ගමනොන්ත සඳහො යවනු කැත . තේ අනුව
ජොකවරණ නොභියට වඩො ජොකවරණ ස්විචය ෙුද්ධිමත් සපොාගයකි.
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 6.6

: මොධ්ය පරතේශ පොකව (MAC) නියමොවකිතය් භුියවොව ගතේෂණය
වරයි.

වොකය

: වොකච්තේද 04

ිතගනුේ පක:


යවන්නො (sender) සහ කෙන්නො (ගරොහවයො, receiver) හුනනො ගැනීමට හැකි වන පපතදි




සපොාග අනනය තකස නේ )කිපි තයොමු( කිරීතේ අවශයතොව විස්තර වරයි
සේතපර්ෂණ ඒවවය තකස රොමුවක භලියවොව විස්තර වරයි
ෙස් ස්ථකවයට අනුවුක ව එහි මොධ්යට ක්රමවත් ව පරතේශ වීම සහතිව කිපතමට
නියමොවකියව අවශයතොව පැහැදිකි වරයි.

MAC නියොමොවකිතය් ALOHA සිට

තර්තන්ට තතක් පපතණොමය තවටිතයන් විස්තර වරයි

අන්තර්ගතය:



ස්ථොනීය පරතද්ශ ජොක (LAN)
සපොාග හුනනො ගැනීම
o කිපි තයොමු (addresses)
o (MAC) කිපි තයොමු




රොමු (frames)
ක්රමොනුවුක ව මොධ්ය පරතේශය
o ALOHA වැනි ිතො සරක නියමොවකි
o ALOHA සිට

තර්තන්ට තතක් වැඩි දියුණු විේ

පණිවිඩ විවොශනය (broadcasting) සහ එවකින් එවවට යැවිම (unicasting)
වදන් සහ සාවක්ප:
 යවන්නො (sender) සහ කෙන්නො (ගරොහවයො, receiver) හුනනො ගැනීම





සපොාග අනනය තකස නේ )කිපි තයොමු( කිරීතේ අවශයතොව
සේතපර්ෂණ ඒවවය තකස රොමුවක භලියවොව
ෙස් ස්ථකවය
නියමොවකියව අවශයතොව

පොඩේ සැකසුේ සඳහො සපතදස්:
පහත දැක්තවන වරුණු සිසුන්ට පැහැදිකි වරවීමට සචිත ක්රමයක් මීින් පොඩම තගොඩනීන්න
 ස්ථොනීය පරතද්ශ ජොක (LAN)
 සපොාග හුනනො ගැනීම
o කිපි තයොමු (addresses)
o (MAC) කිපි තයොමු



රොමු (frames)
ක්රමොනුවුක මොධ්ය පරතේශය
o ALOHA වැනි ිතො සරක නියමොවකි
o ALOHA සිට



තර්තන්ට තතක් වැඩි දියුණු විේ

පණිවිඩ විවොශනය (broadcasting) සහ එවකින් එවවට යැවිම (unicasting)
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ඇගයීේ හො තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස්:
 පොඩමට අදොළ ස්ථොනීය පරතද්ශ ජොක, ජොක සපොාග හුනනො ගැනීම, රොමු, ක්රමොනුවුක මොධ්ය
පරතේශය සහ පණිවිඩ විවොශනය යන වරුණු මත පදනේ ව සිසුන් වෝඩඩ වර ිදිපතපත්
කිරීමවට තහෝ බිත්ති පුවත් පතක් සැවසීමට තහෝ සපතදස් තදන්න.
ගුණොත්මව තයදවුේ:
අන්තර්ජොක පහසුවේ, ිදිපතපත් කිරීේ. පැවරුේ පත්
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කියවීේ ද්රවය
ස්ථොනීය තපතදස් ජොක (LAN): ස්ථොනීය තපතදස් ජොකයක් යනු නිවසක්, පොසකක්, විදයොගොරයක්
තහෝ විශ්ව විදයොකයයක් වැනි සීියත පරතද්ශයක් තුළ පිහටි
ි පපතගණව එකිතනව අතර අන්තර්
සේෙන්ධ් පපතගණව ජොකයකි.
සපොාග හුනනොගැනීම
MAC කිපත
ි යොමු:
MAC කිපත
ි යොමු යනු සෑම සන්නිතේදන සපවරණයව ම ඇති ජොක අතුරු මුහුණතට පවරො ඇති
අනනය වූ කිපිතයොමුවක් තේ. MAC කිපිතයොමුවව දිග බිටු 48ක් වන අතර තදතිත් ):( කවුතණන්
තවන් වූ තවොටස් 6 වට තෙදො ඇත. ඒ සෑම තවොටසක්ම බිටු 8ක් දිග වන අතර එම තවොටස්
තව දුරටත් බිටු හතතර් තවොටස් තදවවට තෙදො ඇත. සැම බිටු හතතර් කිපිතයොමුවක්ම ෂඩ්
දශමය අාවයක් ෙවට පපතවර්තනය වර ඇති අතර සොමොනයතයන් MAC කිපිතයොමුවක්
4A:8F:3C:4F:9E:3D තකසට දිස් තේ. සපොාග ජොකයක් හරහො දත්ත යැවීේ හො කැීමේ සිදු වරන
විට MAC කිපිතයොමු සපොාගතය් අතුරුමුහුණතතහි අනනය හුනනොගැනීම සඳහො ිඩ සකසො
ගරොහව අතුරුමුහුණත තවත නිවැරදි ව දත්ත සේතපර්ෂණය කිරීතේ හැකියොව කෙොතදයි.
රොමු:
සන්නිතේදන සෙැඳිය හරහො ගරොහවයො තවත සේතපර්ෂණය කිරීම සඳහො දත්ත මූකොශරයය විසින්
දත්ත ජනනය වරනු කෙන විට, දත්ත සේෙන්ධ්තො ස්තරතය් දී)Data link layer) එම දත්ත, රොමු
)Frame) තුළට සාක්ෂිප්ත වර ඇතුළත් වරනු කැත . එතස් දත්ත රොමුව තුළට ඇතුළු වරන
විට තපර්ෂව සපොාගතය් MAC කිපත
ි යොමුවත් යොෙද අගරතය් MAC කිපි තයොමුවත් රොමුතේ
ශීර්ෂවයට ඇතුළත් වරනු කැත .සෑම රොමුවක් ම එක් එක් යුගකය සේෙන්ධ් වන සෙැඳිතය්
ගුණොත්මව භොවය මත පදනේ ව සෑදී ඇත.
නියමොවකි
සන්නත
ි ේදන ජොක නියමොවකිය:
ජොක සපොාගයන් අතර දත්ත හුවමොරු විය යුතු අනුපිළිතවළ සහ දත්ත තවෘතිය සන්නිතේදන
ජොක නියමොවකිතයන් අර්ථ දක්වො ඇත. ජොකගත තකෝවතය් තෙොතහෝ නියමොවකි පවතින අතර
මොධ්ය පරතේශ පොකව නියමොවකි)medium access control protocols) තපොදු සන්නිතේදන
මොධ්යයක් විධිමත් ව පරතේශ වර ගැනීතේ ිඩ කෙො තදයි. ෙස් ස්ථකවතය් දී තපොදු මොධ්යයක්
තෙොතහෝ සපොාග මීින් තෙදො හදො ගනු කෙන අතර මොධ්යයට විධිමත් තවොරයකින් පරතේශ වී
ඇති ෙවට මොධ්ය පරතේශ පොකව නියමොවකියට සහතිව විය හැකි ය.එෙැවින් දත්ත ගැීේ
වළක්වො ගත හැකි තේ.
ALOHA
ALOHAnet තහෝ ALOHA පද්ධ්තිය තකස ද හැඳින්තේ. එතහත් හුතදක් ALOHA තකස භොවිත තේ.
තමය හවොයි විශ්ව විදයොකයතයහි සාවර්ධ්නය වළ පුතරෝගොී  පපතගණව ජොකවරණ පද්ධ්තියක්
විය. රැහැන් රහිත පැව්ට දත්තවක පළමු මහජන නිරූපණය මීින් 1971 ජුනි මොසතය් දී
ALOHAnet තමතහයුේ ක්රියොත්මව විය.
Slotted ALOHA
"Slotted ALOHA" මුක් ALOHA නියමොවකිතය් වැඩි දියුණු කිරීමකි. තමමීින් විවික්ත වොක
පරොසයන් හුනන්වො තදන කද අතර සපපතම සොධිත වොකය වැඩි වරන කදි.
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සේතපර්ෂණය තරේභ කිරීමට හැකි වන්තන් වොක ව්ටටියක් )slot) තරේභතය් දී පමණි. එවිට
ගැටුේ අඩු තේ
තර්තන්ට (Ethernet)
තතොරතුරු එහො තමහො යැවීම පොකනය කිරීම සඳහො අවශය නියමොවකි සමී ස්ථොනීය තපතදස්
ජොකයක් පිහිටුවීම සඳහො පපතගණව පද්ධ්ති කිහිපයක් සේෙන්ධ් වර සොදන පද්ධ්තියකි.
පපතගණව තදවක් තහෝ වැඩි ගණනක් තහෝ සමී සමොන්තර සේතපර්ෂණ වැළැක්වීම සිදු වරයි.
තර්තන්ට, CSMA / CD භොවිතතයන් තපොදු හවුක් මොධ්යයක් සඳහො ෙහු පරතේශය කෙො තද්.
විවොශනය සහ ඒව විවොශය (Unicast) :
විවොශනය කිරීම යනු කෙන්නන්තගන් විශොක පිපතසවට පණිවිඩයක් යැවීම යි. ඒව විවොශය
)Unicast) යනු පණිවිඩතයහි ම කෙන්නොතග් අනනය වූ
පපතගණවයකින් තවත් පපතගණවයවට දත්ත යැවීම යි .
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 06.7 :

අන්තර්ජොකය නිර්මොණය වන තකස, ෙහුවිධ් ජොක අන්තර්
සේෙන්ධ් වරනු කෙන තවොරය ගතේෂණය වරයි

වොකය:වොකච්තේද 05
අන්තර්ගතය :



තදොරටු මී )gateway(- ජොක තදවක් තහෝ වැඩි ගණනක් තහෝ සේෙන්ධ් වළ හැකි
සපොාගය
මොධ්ය පරතේශ පොකන )MAC(කිපත
ි යොමු හො ස්ථොනීය ජොක තොක්ෂණයට ස්වොයත්ත ව
තගෝකය අනනය ඒවොවොරී තයොමු කිරීමව අවශයතොව
o අන්තර්ජොක නියමොවකි 4 වන අනුවොදතය්)IPv4( තයොමු කිපතේ
o ජොක සඳහො අන්තර්ජොක නියමොවකි )IP( තයොමු පැවපතම
 සපජොකනය )sub netting)
 සපජොක තවරණ (subnet masks)
 පන්ති රහිත, වසේඅතර මාහැසිරවීේ)Classless Inter Domain Routing - CIDR(
අාවනය
 තපවද්ගකිව අන්තර්ජොක නියමොවකි තයොමු
 ගතිව ධ්ොරව පොකන නියමොවකිය )DHCP(
o අන්තර්ජොක නියමොවකි 4 වන අනුවොදතය් )IPv4( තයොමු හිීය සඳහො විසුනම තකස
අන්තර්ජොක නියමොවකි 6 වන අනුවොදය )IPv6( තයොමු හුනන්වො දීම ) දළ



විශ්තක්ෂණයක් (
ගමනොන්තය වරො යො හැකි වඩොත්වොර්යක්ෂම මී තසොයො ගැනීම
o මා හැසිරවිම (routing) සහ මා හසුරුව (router)

o තපොදි හුවමොරුව )Packet switching(
o තෙදො හැපතතේ තහොඳ ම සත්සොහය
ිතගනුේ පක


ස්ථොනීය ජොක තදවක් අන්තර් සේෙන්ධ් කිපතතේ දී තදොරටුමතීහි භුියවොව විස්තර වරයි.



සමරූපි මොධ්ය පරතේශ පොකන )MAC( නියමොවකිතයන් ස්වොයත්ත තයෝජනො ක්රමයව
අවශයතොව පැහැදිකි වර අන්තර්ජොක නියමොවකි තයොමු එම භුියවොව සිදු වරන තවොරය
පැහැදිකි වරයි.

සපජොක තවරණතය් භුියවොව විස්තර වරයි.
තදන කද අන්තර්ජොක නියමොවකි තයොමු ව්ටටකයවට සහ ජොකවක පරමොණයට අනුව
සපජොක තවරණ සහ අන්තර්ජොක නියමොවකි තයොමු පරොස ගණනය වරයි.
 ගතිව ව අන්තර්ජොක නියමොවකි තයොමු පැවපතමට ගතිව ධ්ොරව පොකන නියමොවකිය
)DHCP( භොවිත වරන්තන් තවතස් දැයි විස්තර වරයි.
 තපර්ක්ෂවයොතග් සිට ගරොහවයො තතක් සුදුසු මීක් තසොයො ගැනීතේ මාහසුරුතේ භුියවොව
විස්තර වරයි.





තපොදි හුවමොරුව )Packet switching( සහ අන්තර්ජොක නියමොවකි ජොකවක තෙදො හැපතතේ
තහොඳ ම සත්සොහය පැහැදිකි වරයි.
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සාවක්ප හො වදන්:
 තදොරටු මී
 යන්තර පරතේශ පොකන )MAC(කිපිතයොමු
 අන්තර්ජොක නියමොවකි 4 වන අනුවොදය )IP v4(සහඅන්තර්ජොක නියමොවකි 6 වන
අනුවොදය )IP v6(
 මා හැසිරවීම සහ මා හසුරුව
 තපොදි හුවමොරුව
පොඩේ සැකසුේ සඳහො සපතදස්:
 අදොළ සපවරණ )තදොරටු මී, මාහසුරුව තදිය( පරදර්ශනය වරියන් සොවච්ාොවක්
තමතහයවීම
 අන්තර්ජොක නියමොවකි 4 වන අනුවොදය )IP v4(සහඅන්තර්ජොක නියමොවකි 6 වන
අනුවොදය )IP v6( අතර තවනස පැහැදිකි වන තස් සොවච්ාොවක් තමතහයවීම
 තපොදි හුවමොරුව පැහැදිකි කිරීම
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස්:
 තදන කද තදොරටුමා රූපසටහනක් නේ කිරීමට සහ එහි වොර්යයන් කැයිස්තු ගත කිරීමට
පැවරීම
 අන්තර්ජොක නියමොවකි 4 වන අනුවොදය )IP v4(සහඅන්තර්ජොක නියමොවකි 6 වන
අනුවොදය )IP v6( අතර තවනස පැහැදිකි වරන වගුවක් සේපූර්ණ කිරීමට සපතදස් දීම
 තපොදි හුවමොරුව සිදු වන අන්දම නිවැරදිව පරවොශ වරන තකස සිසුන් හට ව්ඩඩොයේ
අනුව පැවරීම සහ අදොළ වොර්යය සිදු වන අන්දම රූපසටහන් ඇසුපතන් තපන්වීමට
අභයොසයක් කෙො දීම
ගුණොත්මවතයදවුේ:
 පපතගණව ජොක සපවරණ
 අන්තර්ජොක පහසුවේ සහිත පපතගණව
 ෙහු මොධ්ය පරක්තෂ්පණය
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කියවීේ ද්රවය
තදොරටුමී : ගමනොන්ත ධ්ොරවය වරො දත්ත පැව්ටටු තයොමු කිරීම සඳහො වන සියලු
තතොරතුරු වකින් සමන්විත මාසහුරුවක් තකස තදොරටු මී හැඳින්විය හැකි ය
අන්තර්ජොක නියමොවකි කිපිතයොමුජොකයව ඇති එක් එක් සපොාගය හුනනො ගැනීම සඳහො ඇති :
කිපිඅනනයතයොමු IP කිපිතයොමු තකස හැඳින්තේ .IP,ක් දිගු වන අතර32 වන අනුවොදය බිටු 4 IP 6


වන අනුවොදය බිටු 128කින් සමන්විත තේ වක්තමම අනුවොදය ිතො විශොක ජොක සපොාග සාඛ්යො .
බිකියන 4ක් දක්වො( සඳහො තයොදො ගත හැකි ය.



තිත් දශමව අාවනය
o ියනිසොතග් පහසුව සඳහො IPකිපිතයොමුවක් තිත් දශමව අාවනයකින් දක්වො ඇත
o 32-bit කිපිතයොමුවක්, බිටු8ක්)අෂ්ටව තහෝ ෙයිට තහෝ( ෙැගින් වූ වෝඩඩ 4වට තෙදො
ඇත
o එක් එක් අෂ්ටවය 0 සිට 255 තතක් දශමය සාඛ්යො පරොසයක් තුළ තයොදො ඇත
o එක් එක් දශමය සාඛ්යොවක් තිතකින් තවන් වර ඇත
සදො. 11000000

10100000

00100000

0000101 =192.160.32.5

Aපන්තිතය් ජොක
 පළමු අෂ්ටවය 0 බිටුතවන් තරේභ වර ඇත
 පළමු අෂ්ටවතය් අගය පරොසය 1සිට 126 දක්වො තේ
 ජොක තවරණය බිටු 8 ක් වන අතර,/8 තහෝ 255.0.0.0 තකස කියො දක්වනු
කැත
 1.0.0.0 සිට126.0.0.0 දක්වො Aපන්තිතය් ජොක වන අතර එක් ජොකයවට
සත්වොරව පපතගණව (224)=16777216 ක් දක්වො සේෙන්ධ් වළ හැකිතේ.
 Bපන්තිතය් ජොක
 පළමු අෂ්ටවය ද්වීමය 10න් තරේභ තේ
 පළමු අෂ්ටවය අගය පරොසය දශමය 128 සිට 191 තතක් තේ.
 ජොක තවරණය බිටු 16කින් දක්වන අතර, /16 තහෝ 255.255.0.0 තකස කියො
දැක්තේ
 128.0.0.0 සිට 191.255.0.0 දක්වො Bපන්තිතය් ජොක වන අතර,එක් ජොකයවට
සත්වොරව පපතගණව (216) =65534 ක් තතක් සේෙන්ධ් වළ හැකි තේ
 Cපන්තිතය් ජොක
 පළමු අෂ්ටවය, ද්වීමය 110න් තරේභ තේ
 පළමු අෂ්ටව අගය පරොසය දශමය 192 සිට 223 තතක් තේ
 ජොක තවරණය බිටු 24කින් දක්වන අතර, /24 තහෝ 255.255.255.0තකස කියො
දැක්තේ
 192.0.0.0 සිට 233.255.255.0 දක්වො Cපන්තිතය් ජොක වන අතර එක් ජොකයවට
සත්වොරව පපතගණව (28) =254 තතක් සේෙන්ධ් වළ හැකි තේ





D පන්තිය හොEපන්තිය තකස අතිතර්ව පන්ති තදවක් ද තේ

IP කිපිතයොමු පැවරීම : ජොකයව සියලු ම සත්වොරව සඳහො එව ම කිපිතයොමු සපසර්ගයක්
පැවරී ඇත. එම කිපත
ි යොමු සපසර්ග, මධ්යම ෙකොධිවොපතයක් මගින් පවරො ඇති අතර, ඒවො
අන්තර්ජොක තස්වො සපයන්නන් තවතින් කෙො ගනු කැත . ජොකයක් තුළ එක් එක් සත්වොරවයක්
සඳහො අනනය සපසර්ගයක් ජොක පපතපොකව විසින් එම පොකය තුළ පවරො තදනු කැෙ ඇත.
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සපජොකනය : සපජොකනය යනු, බිටු 32ව ජොක කිපිතයොමු පැවරීතේ ක්රමය නිසො සිදුවන ජොක
කිපිතයොමු හිීය මීහරවො ගැනීම සදහො භොවිත වරන තොක්ෂණයකි. තමම සපජොකනතය් දී,
තභවතිව ජොක හුනනො ගැනීම සඳහො 32-bit කිපිතයොමු තවරණයක් එම ජොකයට පවරො ඇත.
සපජොකය තුළ ඇති සියලු ම සපොාග සඳහො එව ම සපජොක තවරණයක් ඇත.
පන්ති රහිත, වසේඅතර මාහැසිරවීම(CIDR):A, B තහෝ C පන්ති සහිත ජොක තවනුවට,
තයතනවකට වවර තහෝ කිපිතයොමු සාඛ්යොවක් පැවරීමට තමම ක්රමය නිසො ිඩ පහසුවේ
සැකතස්. මාහසුරු වගුතේ වර්ධ්නය අඩු වර ගැනීම සඳහො තමම ක්රමය ිවහක් තේ.



ක්ෂය වන IP කිපිතයොමු අවවොශය: IPv4 තුක 232ව කිපිතයොමු සාඛ්යොවක් පමණක් ඇත.
අන්තර්ජොකය භොවිතය සඳහො නිරන්තරතයන් වර්ධ්නය වන තපොදු IP කිපිතයොමු ික්ලුම නිසො,
IPv4 තුළ පවතින කිපිතයොමු සාඛ්යොව අවසන් වීමට කක්ව ඇත. තමම ගැටලුව විසඳීම සඳහො
IPv6 කිපිතයොමු ක්රමය තයෝජනො වී ඇත.



තපවද්ගකිව IP කිපිතයොමු: තපවද්ගකිව භොවිතය සඳහො IP කිපිතයොමු පරොස ව්ටටක තුනක්
භොවිත තේ
o 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10.0.0.0/8) - කිපින 16,777,216
o 172.16.0.0 – 172.31.255.255 (172.16.0.0/12) - කිපින 1,048576
o 192.168.0.0 – 192.168.255.255 (192.168.0.0/16) – කිපින 65,536



ගතිව සත්වොරව පොකන නියමොවකි (DHCP තස්වොදොයවය: ධ්ොරවයනට IP කිපිතයොමු කෙොදීමට
භොවිත වරනු කෙන නියමොවකියක් තේ. ජොක පපතපොකව විසින් හස්තය ව IP කිපිතයොමු කෙො





දීම තවනුවට,DHCP මගින් ධ්ොරවවකට ස්වයාක්රිය ව IP කිපිතයොමු කෙො තදනු කැත .
ගමනොන්ත වරො ගමන් වරන මොර්ගය තසොයො ගැනීම:
දත්ත පරභවතයන් තරේභ වී ගමනොන්තය වරො පිවිසීතේ දී,ජොක
සපොාග ගණනොවක් හරහො, දත්ත ගමන් වරයි. පරභවතය් සිට
ගමනොන්තය තතක් දත්ත ගකොයොතේ වොර්යය මාහසුරුව මීින්
පොකනය වරයි.
ජොකය තුළ පරභවතය් සිට තදන කද ගමනොන්තය
තතක් වොර්යක්ෂම මොර්ගය තසොයොදීතේ
ක්රියොවකිය මාහැසිරවීම
නියන් හැඳින්තේ. ජොකය හරහො තවනත් සපොාග හුනනො තගන, ඒවො
අතර සේෙන්ධීවරණය මීින් වඩොත් වොර්යක්ෂම මොර්ගය තසොයො
දීතේ සුවිතශ්ෂ හැකියොවක් මාහසුරුවට ඇත. මාහසුරුව මීින්, එයට
ළීො විය හැකි ගමනොන්ත පිළිෙඳ ව අඩාගු වගුවක් පවත්වොතගන
යනු කෙයි. තමම මාහසුරු වගු විටින් විට අතනවුත් මාහසුරු සමී
හුවමොරු වර ගැනීම මීින් ඒවො යොවත්වොකන වරගනු කෙයි.
තපොදි හුවමොරුව:පරභවය තුළ පණිවිඩයක් සත්පොදනය වන විට, ඒවො තපොදි නේ වුඩො ඒවව
තකස වඩො තවන් වරනු කෙන අතර එක් එක් තපොදිය හදුනොගැනීමට හැකි සුවිතශ්ෂ
තතොරතුරු තපොදිතය් හිස තවොටතසහි අඩාගු වර ඇත. එවිට එක් තපොදියවට අතනවුත්
තපොදිවකින් ස්වොධීන ව සේතපර්ෂණය වී, එක් පණිවිඩයවට අයත් තපොදි ගමනොන්තතය් දී
නැවත එවතු වී පණිවිඩය පරතිනිර්මොණය වළ හැකි ය.
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නිපණ
ු තොව ම්ටටම 6.8: අන්තර්ජොකතය් ඇති පරවොහණ නියමොවකියන්හි )transport protocols)
භුියවොව ගතේෂණය වරයි.
වොකය:
: වොකච්තේද 03
ිතගනුේ පක:
 එක් ක්රියොවකියව සිට තවත් ක්රියොවකියවට සන්නිතේදනය තදර්ශනය කිපතම මීින්, එක්
IP තයොමුවව සිට තවනත් IP තයොමුවවට පණිවිඩයක් යැවීම පරමොණවත් තනොවන ෙව


විස්තර වරයි.
පණිවිඩ ෙහුපථවරණතයහි අවශයතොව සහ තවතවනි අාව අන්ත කක්ෂ හුනනො ගන්තන්
තවතස් දැයි විස්තර වරයි.



UDPහි ක්රියොවොපතත්වය විස්තර වර එය භොවිත වරන තයදුේ, කැයිස්තු ගත වරයි.



TCPහි ක්රියොවොපතත්වය විස්තර වර එය භොවිත වරන තයදුේ, කැයිස්තු ගත වරයි.

අන්තර්ගතය:
 තයදුේ ක්රියොවකියව සිට තවත් තයදුේ ක්රියොවකියවට දත්ත තෙදො හැරීම
o IP තයොමුවකින් හුනනොගත් සත්වොරව (host) ෙහු තයදුේ


ෙහු පථවරණය )Multiplexing( - එව ම IP තයොමුවව ඇති ෙහු අන්ත කක්ෂයය
o

තවතවනි )ports) සහ තවතවනි අාව

පපතශීකව දත්ත පනණිවිඩ නියමොවකිය - UDP
 ගුණ
 තයදුේ
o සේතපර්ෂණ පොකන නියමොවකි-TCP
 ගුණ
 තයදුේ
o

සාවක්ප හො වදන්:
 තවතවනි සහ තවතවනි අාව
 ෙහු පථවරණය
 පපතශීකව දත්ත පණිවිඩ නියමොවකිය
 සේතපර්ෂණ පොකන නියමොවකි
පොඩේ සැකසුම සදහො සපතදස්
පහත සඳහන් වරුණු ිස්මතු වරියන් සොවච්ාොව තමතහයවීම
 ෙහු පථවරණය
 පපතශීකව දත්ත පණිවිඩ නියමොවකිතයහි ක්රියොවොපතත්වය
 සේතපර්ෂණ පොකන නියමොවකිහි ක්රියොවොපතත්වය
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සදහො සපතදස්
 ෙහුපථවරණය හො එහි අවශයතොව පැහැදිකි කිරීමට සිසුන් තයොමු කිරීම
 පපතශීකව දත්ත පණිවිඩ නියමොවකිතයහි ක්රියොවොපතත්වය විස්තර වර එය භොවිත වරන
තයදුේ, කැයිස්තු ගත වරන තකස සපතදස් දීම
 සේතපර්ෂණ පොකන නියමොවකිතයහි ක්රියොවොපතත්වය විස්තර වර එය භොවිත වරන තයදුේ,
කැයිස්තු ගත වරන තකස සපතදස් දීම
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ගුණොත්මව තයදවුේ:
 පපතගණව
 අන්තර්ජොක පහසුවේ
 ෙහු මොධ්ය පරක්තෂ්පණය
කියවීේ ද්රවය
එක් පපතගණවයකින්
වැඩසටහන් කිහිපයක්, තවත් පපතගණව කිහිපයවට එක් වර
සන්නිතේදනය කිරීමට සිදුවිය හැකි ය. තමහි දී පරභව පපතගණවය විසින් ගමනොන්ත
පපතගණවතය් නිවැරදි වැඩසටහන තවත දත්ත පැව්ටටුව යැවිය යුතු තේ. එතස් ම ගමනොන්ත
පපතගණවය විසින් තමන් තවත දත්ත පැව්ටටුව නිසියොවොරව කැෙුණු ෙව පරභව පපතගණවයට
තහවුරු වළ යුතු තේ. පපතගණවයව ක්රියොවොරී ව පවතින වැඩසටහන් හුනනොගැනීම සඳහො ට
ම අනනය වූ අාවයක් කෙො දී ඇති අතර එය තවතවනි අාවය තකස හැඳින්තේ. එම අාවය
පපතගණවතය් ජොක කිපිතයොමුව හො සේෙන්ධ් කිරීතමන් අදොළ පපතගණවතය් වුමන පපතගණව
වැඩසටහන හො සේෙන්ධ් විය යුතු දැයි තසොයොගත හැකි ය.
පරභව පපතගණව කිහිපයකින් එක් ගමනොන්ත පපතගණවයවට දත්ත එවිය හැකි ය. එවිට පරභව
පපතගණව කිහිපයක් ගමනොන්ත පපතගණවතය් එව ම වැඩසටහන සමී තහෝ ගමනොන්ත
පපතගණවතය් වැඩසටහන් කිහිපයක් හො සේෙන්ධ් වී තිබිය හැකි ය.
එව ම සන්නිතේදන මොර්ගයක් තුළ එකිතනව හො සේියශරණය තනොවී ස්වොධින ව දත්ත
සේප්තර්ෂණය කිරීම ෙහුපථවරණය තකස හැඳින්තේ.
පපතශීකව දත්ත පණිවිඩ නියමොවකිය - UDP
තමය සේෙන්ධ්තොව මත පදනේ තනොවූ නියමොවකියකි. පරභව පපතගණවතයන් යැවූ දත්ත
ගමනොන්ත පපතගණවයට කැෙුණු ෙව තහවුරු තනොවරයි. ස.දො. DNS සහ SNMP
සේතපර්ෂණ පොකන නියමොවකි-TCP
සේෙන්ධ්තොව මත පදනේ වූ තමම නියමොවකිය මීින් ගමනොන්ත පපතගණවයට පරභව
පපතගණවතයන් දත්ත කැෙුණු ෙව තහවුරු වරයි. තමම නියමොවකිය, තව අඩවියක් පපතශීකනය
වරන විට, විදුත් තැපැක් පණිවිඩයක් යවන විට භොවිත තේ.
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 6.9

:අන්තර් ජොකතය් ඇති තයදුේ කීපයක් ගතේෂණය වරයි.

වොකය

: වොකච්තේද 04

ිතගනුේ පක






IP තයොමු තවනුවට මොනව ියතරශික නොමවක අවශයතොව විස්තර වරයි.
නොම, IP තයොමු තකස පපතවර්තනය කිපතතේ දි වසේ නොම පද්ධ්තිතයහි භුියවොව පැහැදිකි
වරයි.
වසේ නොම පද්ධ්තිතයහි ධ්ුරොවකි හො විස්තෘත තවෘති, රූපසටහන් අනුසොරතයන් විස්තර
වරයි.
සරකGET අයදුම සහ එහි HTTPහි දී පරතිචොරය විස්තර වරයි.
DNS සහ HTTP භොවිත වර තස්වොතයෝජව-තස්වොදොයව තවෘතිය විස්තර වරයි.

අන්තර්ගතය:
 වසේ නොම පද්ධ්තිය (DNS)
o IP තයොමු මතව තෙො ගැනිතේ දුෂ්වරතොව.
o මොනව ියතරශික නොම
o ධ්ුරොවකි නොම අවවොශ
o සැම වසමවට ම තම යටතත් ඇති නොම වළමනොවරණය කිරීතේ වගකීම ඇති ෙව
o ිහළ ම්ටටතේ වසේ
 අධිපො තැන් මොරු නියමොවකිය )HTTP(
 තස්වොතයෝජව-තස්වොදොයව තවෘතිය (client-server model)

වදන් සහ සාවක්ප:
o වසේ නොම පද්ධ්තිය (DNS)
තැන්මොරු නියමොවකිය )HTTP(

o

අධිපො

o

තස්වොතයෝජව-තස්වොදොයව තවෘතිය (client-server model)

පොඩේ සැකසුම සඳහො සපතදස්:
පහත සඳහන් වරුණු මතු වරියන් සොවච්ාොව තමතහයවන්න
o
o
o

වසේ නොමයක් තවොටස් කිහිපයකින් සෑදී ඇති ෙව
ම්ටටේ කිහිපයව විෂය නොම අනුගරොහව තස්වොදොයව පවතින ෙව
විෂය නොම අනුගරොහව තස්වොදොයව ික්කේ පපතශීකව දත්ත පණිවිඩ නියමොවකිය මත
පදනේ වන ෙව

ඇගයීම සහ තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස්:
පන්තිය ව්ඩඩොයේ කිහිපයවට තෙදො විෂය නොම තස්වො අනුගරොහව තස්වොදොයව ධ්ුරොවකිය සහ
තව අතපතක්සුවවට ඇතුළත් වළ තව කිපිතයොමුවක් මීින,් අදොළ තව අඩවිය නිරූපණය
තතක් පියවර නිරූපණය සඳහො “චෝට” සොදන්න.
ගුණොත්මව තයදවුේ:
පපතගණව විදයගොරතය් පපතගණව ජොකය, පොඩමට අදොක විදුත් සමර්පණ, අන්තර්ජොකය
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කියවීේ ද්රවය
ඒකීය සේපත් නිතේශවය (URL (Uniform Resource Locator))
ඒකීය සේපත් නිතේශවය යනු අන්තර්ජොකතය් ඇති සේපත්වකට ළීො වීම සඳහො භොවිත
වරන කිපිතයොමුවකි. තමම සේපත් තව පිටුවක් තහෝ කිසියේ තවොරයව තගොනුවක් විය හැකි ය.
අන්තර්ජොකතය් ඇති තමම සේපත්වක අනනයතොව තහවුරු වන පපතදි ඒ සඳහො කෙො දී ඇති
කිපිතයොමු ඒකීය සේපත් නිතේශවය)URL( තකස හුනන්වනු කැත .
URL එවව තවොටස්

http://www.vidula.sch.lk/ict_unit/it_lessons.ht
Protoco Sub
වසේ නොමය
Name)
l (Domain
Domain

Domain Name Directory

Web
Page

වසේ නොමයක් යනු කිසියේ තව අඩවියක්තකොව තිතෙන අතනවුත් තව අඩවිවකින් තවන් තවොට
හුනනොගැනීම සඳහො කෙොදී ඇති නොමය යි. තමය “වසේ නොමය” සහ “වසේ වර්ගය” තකස
නැවතත් තවොටස් කිහිපයවට තෙදිය හැව.

vidula.sch.lk
වසේ නොමය

තදවන
ම්ටටතේ
වසම

පළමු
ම්ටටතේ
වසම

වසේ වර්ගය
වසේ වර්ග හැර ිතිපත තවොටස සඳහො වැමති නමක් භොවිත වළ හැකි වන අතර, වසේ වර්ග
කෙොදීතේ දී, අදොළ නීතිරීතිවකට අනුව සේමත නේ කෙොදිය යුතු තේ. වසේ වර්ගතයන් අදොළ තව
අඩවිය වුමන තවොරතය් තව අඩවියක් දැයි නිරූපණය තවතර්.
ිහළ ම්ටටතේ වසේ (Top Level Domain)
තව අඩවියව අවසොනයට ම ඇති වසේ වර්ගය ිහළ ම්ටටතේ වසම තකස හුනන්වයි. තමය
තව අඩවියව වර්ගය නිර්ණය කිරීතේ පරධ්ොන ම වසේ වර්ගයයි. තදවන ම්ටටතේ වසේ වර්ගය
මීින් තව අඩවිතය් වර්ගය තවදුරටත් නිර්ණය වළ හැකි ය. තේ තවොරයට වසේ වර්ග එවක්
තහෝ කිහිපයක් තහෝ තිබිය හැකිය.
ිහළ ම්ටටතේ වසේ වර්ග හතරක් ඇත.
1. තව අඩවි වර්ගීවරණය සඳහො භොවිත තවන මූකිව වසේ වර්ග
සදො: .com, .org, .net, .mil, .int, .edu, .gov
2. රටක් නිතයෝජනය වරන වසේ වර්ග
සදො: .lk (Sri Lanka), .uk (United Kingdom), .nz (New Zealand), .us (United
States)
3. ICANN era top level domain
සදො:.aero, .mobi, .land
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4. භලතගෝකය පරතද්ශයක් නිතයෝජනය වරන වසේ වර්ග (Geographic Top Level Domain)
.asia, .berlin, .kiwi, .london, .nyc
වසේ නොම පද්ධ්තිය (Domain Name Server (DNS))
තව

අඩවි තැන්පත් වළ පපතගණවයක් තව තස්වොදොයවයක් තකස හැඳින්තේ. කිසියේ තව

අඩවියක් තැන්පත් වී ඇති තව තස්වොදොයවතයහි IP කිපිතයොමු කෙො ගැනීම සඳහො සදවු වරනු
කෙන්තන් විෂය නොම අනුගරොහව තස්වොදොයවය )Domain Name Server(විසිනි . විෂය නොම
අනුගරොහව තස්වොදොයවතයහි, විතශ්ෂිත දත්ත පොදවයක් ඇති අතර එහි පහත තතොරතුරු
සඳහන් තේ.
වසේ නොමය
තව තස්වොදොයවතයහි IP කිපිතයොමු
www.google.lk
173.194.127.148
www.yahoo.com
206.190.36.105
www.cia.gov
23.66.163.36
www.fbi.gov
4.23.63.87
විෂය නොම තස්වො අනුගොර හව තස්වො දොයව ධ්ුරොවකිය (Domain Name Serverhierarchy(
Root Level DNS (Complete URL List)
United States of America
1

A

2

B

3

5

4

C

D

E

6

UK
7

F

8

G

H

9

I

10

J

Japa
12

11

K

Swede

L

13

M

Top Level DNS (TLD)
Original top level domains

.com . gov .org .net .int .edu
.mil

Country code TLD

ICANN – era generic

Geographic TLD

.uk
…

.biz .info .mobi …

.asia .nyc .London …
.info .mobi …

.lk .ac

.us

Local DNS (Internet Service Providers)

Teleco
m

Mobitel

Dialog

සත්වොරවය (Host)
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Etisalat

Airtel

DNS තස්වොදොයව පිහිටොඇත්තත් කිසියේ ධ්ුරොවකියවට අනුව ය. තේ ධ්ුරොවකිතය් ිහළින් ම
ඇත්තත්මූක ම්ටටතේ DNS තස්වොදොයව තේ. ින් පසු ව ඇත්තත්, ිහළ ම්ටටතේ DNS තස්වොදොයව
තේ. තමම DNS තස්වොදොයව වළමනොවරණය වරන්තන් එක් එක් වර්ගවකට අදොළ ිහළ ම්ටටතේ
වසේ පමණි.
තමම ධ්ුරොවකිතය් පහළ ම ඇත්තත් අපට අන්තර්ජොක තස්වො සපයන්නන් විසින්
පවත්වොතගන යනු කෙන DNS තස්වොදොයව තේ. තමම තස්වොදොයවවක තම පොපතතභෝගිවයන් වැඩි
වශතයන් ම පරතේශ වන තව කිපිතයොමු සහ ඒවොට අදොළ IP කිපිතයොමු තැන්පත් වරතගන ඇත.
තව

අතපතක්සුවවට ඇතුළත් වළ තව

කිපත
ි යොමුවක් මීින්, අදොළ තව

අඩවිය නිරූපණය

දක්වො පියවර.

තව අතපතක්සුවවට තව කිපිතයොමුවක් ඇතුළත් වළ සැණින් අදොළ තව අඩවිය තව
අතපතක්සුතේ දිස්වන ෙව තපනුණ දිහත රූප සටහන අනුව තමය පියවර කිහිපයව
ක්රියොදොමයකි.
1.පළමු ව තව

අතපතක්සුතේ තව

කිපිතයොමු )www.howstuffwork.com( ඇතුළත් වරනු කැත .

ින් පසු පපතශීකවයොතග් ික්කම, ඔහුතග් අන්තර්ජොක තස්වො සපයන්නොතග්DNSතස්වොදොයවය
තවත තයොමු වරනු කැත .
2. අන්තර්ජොක තස්වො සපයන්නො තම DNS තස්වොදොයව දත්ත පොදවතය්www.howstuffwork.com
නේ වසේ නොමයට අදොළ IP කිපිතයොමු තිත

දැයි තසොයො ෙකයි. එතස් තනොමැති නේ ික්කම

ිහළ ම්ටටතේ “.com”,DNS තස්වොදොයවයවට තයොමු වරයි.
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3. “.com”DNS තස්වොදොයවය, “www.howstuffwork.com”නේ වසේ නොමයට අදොළ IP කිපිතයොමුව
තිත

දැයි පරීක්ෂො වර ෙකයි. තිත

නේ, එම තව

කිපිතයොමුවට අදොළ “208.91.196.75”නේ IP

කිපිතයොමුව, පපතශීකව,අන්තර්ජොක තස්වො සපයන්නොතග්DNSතස්වොදොයවයට එවනු කැත .
4. ින් පසු www.howstuffwork.comවසේ නොමය සහ අදොළ IP කිපිතයොමුව පපතශීකව,
අන්තර්ජොක තස්වො සපයන්නොතග් DNSතස්වොදොයවය විසින් ඇතුළත් වර ගනු කැත .
5.අවසොන වශතයන් www.howstuffwork.comවසේ නොමයට අයත් තව
ඇති“208.91.196.75”නේ IP කිපතයොමු සහිත තව
HTTP ික්කමක් )තව

අඩවිය තැන්පත් වර

තස්වොදොයවයට පපතශීකව පපතගණවය විසින්

පිටුවක් සඳහො වරන ික්කමක්( යවො අදොළ තව

පිටුව කෙො ගැනීම සිදු

වරනු කැත .
* පියවර එතක් සිට හතර තතක් පියවර වූ DNS ික්කේ, සහො ඒවොට අදොළ පරතිචොර,)වසේ
නොමයවIP කිපිතයොමුවක් ික්කDNSතස්වොදොයවයවට වරන ික්කමක් DNS ික්කමක් තකස
හුනන්වයි(. DNS ික්කේ පදනේ වී ඇත්තත්UDP (පපතශීකව දත්ත පණිවිඩ නියමොවකිය )User
Datagram Protocol() මත ය. තමහි අවසොන ික්කම TCP/IP යන නියමොවකිය මත පදනේ තේ.
HTTP - අධිපො

සේතපර්ෂණ නියමොවකිය )Hypertext Transfer Protocol(

Hypertext Transfer Protocol (HTTP)යනු අධිමොධ්ය තතොරතුරු තෙදො හැරීම සඳහො
තයොදොගන්නො තයදුේ ස්තරතය් භොවිත වන නියමොවකියකි. විශ්ව විසිපත වියමතන් දත්ත
සන්නිතේදනය සඳහො වන මූකිව අඩිතොකම තකස HTTP නියමොවකිය හැඳින්විය හැකි ය.
තස්වොකොභී සහ තස්වොදොයව තවෘතිය
තස්වොදොයව පපතගණවයක් තුළ තස්වොකොභී පපතගණවවකට අවශය වරන තෙොතහෝ දත්ත තැන්පත්
වර ඇත. එතමන් ම තස්වොකොභි පපතගණව සඳහො තනොතයක් තස්වොද කෙො තද්. පපතගණව ජොකයව
දී කිසියේ තස්වොකොභී පපතගණවයක් එම දත්ත තහෝ තස්වො තහෝ ික්කො සිටින විට තස්වොදොයව
පපතගණවය විසින් තස්වොකොභී පපතගණවය ික්කො සිටි දත්ත තහෝ තස්වො තහෝ කෙො දීම සිදු වරනු
කැත .
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නිපණ
ු තො ම්ටටම

:6.10 ජොක නිර්ියතය (network architecture) විස්තර කිපතම සඳහො තයොමු

තවෘතිවක (reference models) භුියවොව විමර්ශනය වරයි.
: වොකච්තේද 04

වොකය
ිතගනුේ ලක:


TCP/IP සහ OSI තවෘති ස්තරවක (layers) ක්රියොවන් විස්තර වරයි.



විවිධ් ස්තරවක දත්ත එවව විස්තර වරයි. )තපොදි, රොමු සහ බිටු (



TCP/IP සහ OSI තවෘති භොවිතතයන් ජොකයව දත්ත ගකොයොම විස්තර වරයි.

අන්තර්ගතය:
TCP/IP තවෘතිය
o තයදුේ
o පරවොහණ
o අන්තර්ජොකය
o සත්වොරවතය් සිට ජොකයට
 OSI තවෘතිය


o

තයදුේ )application)

o

ිදිපතපත් කිරීේ (presentation)

o

සැසි (session)

o

පරවොහණ (transport)

o

ජොක (network)

o

දත්ත සෙැඳි (datalink)

o

තභවතිව (physical)

සාවක්ප හො වදන්:
 TCP/IP තවෘතිය


OSI තවෘතිය



TCP/IP සහ OSI තවෘති ස්තරවක (layers) ක්රියො



OSIතවෘතිතය් හො TCP/IP තවෘතිතය් තවනස්වේ

පොඩේ සැකසුේ සඳහො සපතදස්:
පහත සඳහන් වරුණු ිස්මතු වරියන් සොවච්ාොව තමතහයවීම


TCP/IP තවෘතිය
o තයදුේ
o පරවොහණ
o අන්තර්ජොකය
o සත්වොරවතය් සිට ජොකයට



OSI තවෘතිය
o තයදුේ )application),
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o ිදිපතපත් කිපතේ (presentation)
o සැසි (session)
o පරවොහණ (transport)
o ජොක (network)
o දත්ත සෙැඳි (datalink)
o තභවතිව (physical)
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සදහො සපතදස්:
පන්තිය ව්ඩඩොයේ කිහිපයවට තෙදො අවස්ථොවන් තදවව දී එක් එක් තවෘතියට අදොළ ස්තර
හො ඒවොතය් වොර්යයන් නේ කිරීමට දීම.
ගුණොත්මව තයදවුේ:
පපතගණවය, පපතගණව ජොකවරණ සායුක්ත තැටි(CD) තහෝ සාඛ්යොාව ෙහුවිධ් තැටිය(DVD),
අන්තර්ජොක පහසුවේ
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කියවීේ ද්රවය
TCP/IP නියමොවකි නිර්ියතය
4
3
2
1

තයදුේ ස්තරය- තමම ස්තරතය් ජොකය විසින් භොවිත වරනු කෙන වැඩසටහන්
සහ ක්රියොයනවකින් සමන්විත තේ.
පරවොහණ ස්තරය- තමමීින් එක් අන්තයකින් තවත් අන්තයවට දත්ත පිපතනැී ම
සිදු වරයි.
අන්තර්ජොක ස්තරය - තමම ස්තරය මීින් දත්ත ගමනොන්තය තවත මොර්ගගත
කිරීම සිදු වරයි.
ජොක පරතේශ ස්තරය –තමම ස්තරය මීින් තභවතිව ජොකයට පරතේශ කිරීම සිදු
තවතර්.

ජොක පරතේශ ස්තරය
• TCP/IP ධ්ුරොවකිතය් පහළ ම ස්තරය යි.
• එක් සන්නිතේදන කක්ෂයයව සිට තවත් සන්නිතේදන කක්ෂයයවට දත්ත සේතපර්ෂණය
වීම තමහි දී විස්තර වරයි.
• දත්ත පැව්ටටුව ජොකතය් සේතපර්ෂණය විය යුතු තවොරය විස්තර වරයි.
• IP datagram එව රොමුවක සාක්ෂිප්ත වරයි.
• ජොක කිපිතයොමු තභවතිව කිපිතයොමුවක් ෙවට පපතවර්තනය වරයි.
අන්තර්ජොක ස්තරය
 ජොක අතර ඇති සේෙන්ධ්තො වළමනොවරණය වරයි.
 ජොක කිපිතයොමු තයොමුකිරීම දත්ත කෙො දීම වැනි වටයුතු තමතහයවයි.
තයදුේ ස්තරය
 වැඩසටහන් ක්පතයොත්මව වන්තන් තමම ස්තරතය් ය.


තගොනු සේතපර්ෂණ නියමොවකිය, දුරස්ථ ඇතුළු වීම,විදුත් තැපෑක

පරවොහණ ස්තරය
 ධ්ොරවයක් තහෝ සන්නිතේදන අගර තහෝ අතර දත්ත පූර්ණ ව හුවමොරුව සිදු වරයි.
තමහි දී භොවිත වන නියමොවකි තදවකි.
 පරවොහණ පොකන නියමොවකිය )Transport Control Protocol -TCP)

•

පපතශීකව දත්ත පණිවිඩ නියමොවකිය )User Datagram Protocol -UDP)

ස්තර ජොක තවෘතිය/ විවෘත පද්ධ්ති අන්තර්සේෙන්ධ්තො තවෘතිය
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•

OSI ස්තරතය් වොර්ය
ස්තරය
තයදුේ

ිදිපතපත් කිරීේ
සැසි

පරවොහන

ජොක

තමහි දී පපතශීකවයොතග් අනනයතොව,තපවද්ගකිවත්වය හො
දත්ත තිබිය යුතු තවොරය ගැන සකවො ෙකයි.



දත්ත ිදිපතපත් කිරීම, පපතවර්තනය කිරීම සහ
තක්තවරණය සිදු වරයි.
 තයදුේ අතර සේෙන්ධ්තොවක් තගොඩ නැීීම,
පවත්වොතගන යොම හො අවසන් කිරීම සිදු තේ.
 සැම අන්තයව දී ම තයදුේ අතර තදෙස් හුවමොරු
වරියන් ඒවො පවත්වොතගන තගොස් අවසන් කිරීම සිදු
තවතර්.
 ධ්ොරවයක් තහෝ සන්නිතේදන අගර තහෝ අතර දත්ත පූර්ණ ව
හුවමොරුව සිදු වරයි. තමහි දී භොවිත වන නියමොවකි තදවකි.
• පරවොහණ පොකන නියමොවකිය )Transport Control
Protocol -TCP)
• පපතශීකව දත්ත පණිවිඩ නියමොවකිය )User
Datagram Protocol -UDP)



දත්ත සෙැඳි



තභවතිව




•

වොර්ය

සන්නිතේදන ජොකයව ස්විචවරණය, මා සැවසුම හො එක්
සන්නිතේදන කක්ෂයයව සිට තවත් සන්නිතේදන
කක්ෂයයවට දත්ත සේතපර්ෂණය වරයි.
කිපිතයොමු සවස් කිරීම,අවහිරයන් පොකනය හො දත්ත
පැවැ්ටටු අනුපිළිතවළට සවස් කිරීම සිදු වරයි.
දත්ත පැවැ්ටටු බිටු ෙවට තක්තනය හො බිටු දත්ත ෙවට
විතක්තනය සිදු වරයි.
තමහි දී සේතපර්ෂණ මොධ්යයක් හරහො දත්ත යැවීමක්
සිදු තේ.
එනේ මොධ්ය, දත්ත තේගය, සේතපර්ෂණ වර්ගය,
අතුරුමුහුණත්වරණය, සේතපර්ෂණ මොදිකි යන ඒවො අර්ථ
දක්වයි.

OSI තවෘතිතය් හො TCP/IP තවෘතිතය් තවනස්වේ

OSI
තයදුේ (Layer 7)
ිදිපතපත් කිපතේ (Layer 6)
සැසි (Layer 5)
පරවොහණ (Layer 4)
ජොක (Layer 3)
දත්ත සෙැඳි (Layer 2)
තභවතිව (Layer 1)

TCP/IP
තයදුේ
පරවොහණ
අන්තර්ජොක
ජොක පරතේශ
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 6.11:අන්තර් ජොකයට සේෙන්ධ් වර ඇති සපොාගවක තරක්ෂණය සහ
සන්නිතේදනතය් ඇති තරක්ෂව තවොර විමර්ශනය වරයි.
වොකය

: වොකච්තේද 04

ිතගනුේ පක


රහසය භොවතය් සහ පණිවිඩවක සතයොපනතය් අවශයතොව හුනනොතගන තමම ක්රියොවන්
අන්තර් ජොකතයන් තනොසැපතයන ෙව සටහන් වරයි.
පණිවිඩ අත්සන් කිරීමට සහ ගුප්ත තක්තනය කිපතමට තපොදු සහ තපවද්ගකිව යතුරුවක
භොවිතය තවටිතයන් විස්තර වරයි.
ජොකගත පද්ධ්ති විසින් මුහුණ තදනු කෙන විවිධ් තර්ජන සහ ඒවොට එතරහි ව තයොදන
තරක්ෂණය විස්තර වරයි.




අන්තර්ගතය:


ගුප්ත තක්තනතය් (encryption) සහ අාකිත අත්සතනහි මූකිව අදහස
o

තපොදු යතුර (public key)

o

තපවද්ගකිව යතුර (private key)

o අත්සන් කිපතම (signing)
 තර්ජන
o දවරස
o තරෝජන්
o අනිෂ්ට මොදුවොාග (malware)


o තතු ෙෑම)phishing)
තරක්ෂණය
o ගිනි පවුර (fire wall)
o පරතිදවරස් මෘදුවොාග
o අධ්යොපනය/දැනුේවත්ෙව/තහොඳ පුරුදු

වදන් සහ සාවක්ප:
o

තපොදු යතුර (public key)

o

තපවද්ගකිව යතුර (private key)

o
o
o
o

අත්සන් කිපතම (signing)
දවරස
තරෝජන්
අනිෂ්ට මෘදුවොාග (malware)

o

තතු ෙෑම)phishing)

o
o

ගිනි පවුර (fire wall)
පරතිදවරස් මෘදුවොාග
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පොඩේ සැකසුම සඳහො සපතදස්:
පහත සඳහන් වරුණු මතු වරියන් සොවච්ාොව තමතහයවන්න





අසමියතිව යතුරු තක්තනතය් දී, දත්ත තක්තනය සහ විතක්තනය කිරීමට එකිතනවට
තවනස් යතුරු යුගකයක් අවශය ෙව.
තක්තනය සිදු වරන්තන් තපොදු යතුතරන් සහ විතක්තනය සිදු වරන්තන් තපවද්ගකිව
යතුපතන් ෙව. තේ සඳහො යතුරු යුගක එකිතනව ගැළැපිය යුතු ෙව.
තපවද්ගකිව සහ තපොදු යතුරු යොන්තරණය මීින් පුද්ගක අනනයතොව තරක්ෂො තනොවන
ෙව
අනනයතොව තරක්ෂො වර ගැනීමට අාකිත අත්සන නේ ක්රමතේදය භොවිත වළ යුතු ෙව.

ඇගයීම සහ තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස්:
පහත සඳහන් පයිතන් තක්තය මීින් දත්තයක් කෙොතගන එය තක්තනය සහ විතක්තනය
වර තපන්වයි. සෑම සිසුවවු හට ම තමම තක්තය කෙො තදන්න. එය පයිතන් මෘදුවොාගය මීින්
තක්ත වර ක්රියොත්මව කිරීමට පවසන්න. තමමීින් සිසුන් හට තක්තනය සහ විතක්තනය පිළිෙඳ
අදහසක් කෙො ගත හැකි ය.

පන්තිය ව්ඩඩොයේ කිහිපයවට තෙදො, පහත සඳහන් වරුණු පිළිෙඳ ව අන්තර්ජොකතයන් වරුණු
රැස් වර වොර්තොවක් පිළිතයළ වරන තකස පවසන්න
 ගුණොත්මව පරතිදවරස මෘදුවොාග කැයිස්තුවක්
 තකෝවතය් හොනිවර දවරස සහ ඒවොතයහි පරතිලක
ගුණොත්මව තයදවුේ:
පපතගණව විදයගොරතය් පපතගණව ජොකය, පොඩමට අදොළ විදුත් සමර්පණ, අන්තර්ජොකය, පයිතන්
වැඩසටහන
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කියවීේ ද්රවය
දත්ත තක්තනය යනු අන්තර්ජොකය ඔස්තස් පොර්ශ්ව අතර සේතපර්ෂණය වන දත්තවක රහසය
භොවය සුරැකීම සඳහො භොවිත වරන ගුප්ත )cryptography( තක්තන ක්රමතේදයකි.
දත්ත තක්තනය සිදු වරන තවොර තදවකි
සමියතව යතුරු තක්තනය ( Symmetric Key Encryption)

තමහි දී දත්ත තක්තනයට සහ විතක්තනයට භොවිත වරන්තන් එව ම යතුරකි. තමහි දී දත්ත
සේතපර්ෂණය සිදු කිරීමට තපර සන්නිතේදන පොර්ශ්ව විසින් දත්ත තක්තනය/ විතක්තනය සඳහො
භොවිත වරන යතුර කෙො ගත යුතු ය.
අසමියතව යතුරු තක්තනය ( Asymmetric Key Encryption)

තමම ක්රමතේදතය් දී දත්ත තක්තනයට සහ විතක්තනයට එකිතනව තවනස් යතුරු තදවක් භොවිත
තවතර්. දත්ත සේතපර්ෂණතය් දී ට හවුක් වන සියලු ම සන්නිතේදන පොර්ශ්වවකට එකිතනවට
තවනස් යතුරු යුගකයක් තිීමම අතයවශය තේ. එම යතුරු යුගකය තපවද්ගකිව යතුර සහ තපොදු
යතුර තකස හුනන්වයි. තක්තනය වළ කිසියේ දත්තයක් විතක්තනය වළ යුතු නේ, තක්තනය
කිරීමට භොවිත වළ යතුර සහ විතක්තනයට භොවිත වරන යතුර ගණිතමය වශතයන් ගැළපිය
යුතුය.තමම ක්රමය මීින් සොර්ථව ව විතක්තනය වුවතහොත් තක්තොාවය නැවතත් කියවිය හැකි
තපළක් ෙවට පත් විය යුතු ය.
විතක්තන යතුර

තක්තන යතුර

සරක තපළ

තක්තිත තපළ
තක්තනය

සරක තපළ
විතක්තනය

තපොදු යතුර (public key) සහ තපවද්ගකිව යතුර (private key) භොවිතතයන් දත්ත තක්තනය
සහ විතක්තනය සිදු කිරීම.
තමය අසමියතිව යතුරු තක්තන ක්රමතේදයකි.තමම යොන්තරණය අනුව තපවද්ගකිව යතුර (private
key) සහ තපොදු යතුර (public key) යනුතවන් යතුරු තදවක් ඇති අතර එම යතුරු නිර්මොණය වී
ඇත්තත් ිකක්වේවකින් සමන්විත තක්තයකිනි.
පහත දැක්තවන්තන් තපොදු යතුරව තක්තයකි. තමම තක්තය hexadecimal පොදතයන් සමන්විත තේ.
3048 0241 00C9 18FA CF8D EB2D EFD5 FD37 89B9 E069 EA97 FC20 5E35 F577 EE31 C4FB C6E4 4811 7D86
BC8F BAFA 362F 922B F01B 2F40 C744 2654 C0DD 2881 D673 CA2B 4003 C266 E2CD CB02 0301 0001

දත්ත සන්නිතේදනය සඳහො සේෙන්ධ් වන පොර්ශ්වවකට තමම යතුරු යුගකය තිබිය යුතු ය.
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තෙො

ඇකිස්
තපවද්ගකිව යතුර

තපවද්ගකිව
යතුර

තපොදු යතුර

Pat

Tom

Susan

තපොදු යතුර දත්ත තක්තනය (encryption) සඳහො භොවිත වරන අතර, තපවද්ගකිව යතුර
දත්ත විතක්තනය (decryption)සඳහො භොවිත වරයි. ිහත සඳහන් වළ තවොරතය් පරතිවිරුද්ධ්
තවොරය ද වළ හැකි මුත් සොමොනයතයන් තපොදු යතුර, තක්තනය සඳහොත් තපවද්ගකිව

යතුර

විතක්තනය සඳහොත් භොවිත වරයි.


Encryption මීින් සරක තපළක් ියනිසොට කියවිය තනොහැකි තක්තයක් ෙවට පපතවර්තනය
වරයි.



Decryption මීින් එකී තක්තය නැවතත් සරක තපළක් ෙවට පපතවර්තනය වරනු කෙයි.

තපවද්ගකිව යතුර ඒ ඒ සන්නිතේදන පොර්ශ්වයට අනනය වන වන අතර තමොතග්
තපවද්ගකිව යතුර වුමක් දැයි දන්තන් තමො පමණි. එතහත් තපොදු යතුර සන්නිතේදනතය් තයදීමට
අවශය වවර තහෝ පුද්ගකයවු හට කෙො ගැනීම සඳහො විවෘත ව පවත. ස.දො. තෙො
පරධ්ොනයො නේ, ඇකිස් යනු ඔහු යටතත් තස්වය වරන්තනක් නේ තෙො
සඳහො

තපොදු යතුරක්

කෙො

තද්. තෙො ට

යනු තයතන

ඇකිස් හට දත්ත තක්තනය

තයතනතය් තවත් පුද්ගකයන්

හො

රහසය

සන්නිතේදනයව තයදිය යුතු නේ ඔවුන්ට ද දත්ත තක්තනය සඳහො එම තපොදු යතුර ම කෙො තද්.
එනිසො තපොදු යතුතර් රහසය භොවයක් තනොමැත.
මතව තෙො ගත යුතු වන්තන් තපොදු යතුතරන් තක්තනය වළ දත්ත විතක්තනය වක
හැක්තක් තමො ළී ඇති තපොදු යතුරට අදොළ තපවද්ගකිව යතුරකින් පමණි. තපොදු යතුතරන්
තක්තනය වළ දත්ත තපවද්ගකිව යතුපතන් විතක්තනය කිරීම සහ එහි පරතවි
ි රුද්ධ් තවොරය කිරීම
සඳහො යතුරු යුගක එකිතනව ගැළැතපන පපතදි නිර්මොණය වළ යුතු තේ.
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අපහොරව
(Hacker(
ඇකිස්
තපොදු
යතුර

+
තෙො , ඔෙට

තක්තනය

තවොතහොම ද?

C4FB C6E4 4811 7D86
BC8F BAFA 362F 922B
F01B 2F40 C744 2654

තෙො
C4FB C6E4 4811 7D86
BC8F BAFA 362F 922B
F01B 2F40 C744 2654

විතක්තන
ය

තවොතහොම ද?

+

තෙො

තෙො , ඔෙට

තග් තපවද්ගකිව යතුර

ඇකිස් විසින් “තෙො , ඔෙට තවොතහොම ද ?” යන පණිවිඩය තපොදු යතුතරන් තක්තනය වර තෙො
තවත යවයි.
1. තෙො

තමොතග් තපොදු යතුරට ගැළතපන තපවද්ගකිව යතුපතන් පණිවිඩය විතක්තනය වරයි.

2. අතරමී

අපහොරවතයක් (Hacker(, ඇකිස්

විසින්

තෙො

තවත

යවන

පණිවිඩය

විශ්තක්ෂණය වරයි. එතහත් ඔහුට ඒ කිසිවක් තත්රුේ ගැනීමට තනොහැකි වන්තන්
පණිවිඩය තපොදු යතුතරන් තක්තනය වර ඇති ෙැවිනි. පණිවිඩය විතක්තනය වර ෙැකම
සඳහො අවශය වරන යතුරක් ඔහු ළී නැත.
එතහත් තපොදු යතුතර් රහසය භොවයක් තනොමැති නිසො ඔහුට තපොදු යතුර භොවිත වර ඇකිස්
තමන් තපනී සිට තෙො හට පණිවිඩ යැවිය හැකි ය එතස් තනොමැති නේ තෙො තකස තපනී සිට
ඇකිස්ට පණිවිඩ යැවිය හැකි ය. එවිට තෙො ට සහ ඇකිසට
් තම තමන්තග් අනනයතොව පිළිෙඳ
ගැටලුවක් හට ගනී. අපහොරවයවුට ිහත ක්රියොවකිය මීින් තනොහැකි වන්තන් සන්නිතේදනතය්
තයතදන පොර්ශ්ව අතර තවතරන දත්ත කියවීම පමණි.
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අත්සන් කිපතම (Signing)
සොමොනයතයන් කිසියේ කියවික්කව වකාගු භොවය සහ සතයතොව තහවුරු වන්තන් එය පිළිතයළ
වළ පුද්ගකයොතග් අත්සන ඇත්නේ පමණි. එය අාකිත කියවිකිවක ද වකාගුභොවය සහ
සතයතොව පිළිගත හැක්තක් එය එවූ පුද්ගකයොතග් අනනයතොව තහවුරු වර ගැනීමට හැකි
වුවතහොත් පමණි. එම නිසො කිසියේ පොර්ශ්වයක් විසින් එවන දත්තවක වකාගු භොවය තහවුරු
වර ගැනීම සඳහො ක්රමතේදයක් අවශය වන අතර එය අාකිත අත්සන )Digital signature( තකස
හුනන්වයි. තමම ක්රමතේදය මීින් දත්තය එවූ පොර්ශ්වයත්, දිනය සහ තේකොව සහ දත්ත
අන්තර්ගතතය් වකාගුතොව තහවුරු වර ගත හැකි ය.
සදො:
1. තෙො

විසින් පැ්ට හට කිසියේ දත්ත අඩාගු කිපියක් යැවිය යුතු ය. තෙො

ළී

මෘදුවොාගයක් ඇති අතර එමීින් සේපූර්ණ කිපිය, වරවට තප්ළි කිහිපයක් පමණක් ඇති
වුඩො තවොටස්වකට වඩනු කැත . එම තප්ළි කිසියේ තක්තයවට පපතවර්තනය වන අතර
එම තක්තය නැවතත් කියවිය හැකි වොවය ෙවට පත් වළ තනොහැකි ය. තමම ක්රමතේදය
පුරණය )Hashing( තකස හැඳින්තවන අතර පුරණය මීින් කැතෙන පරතිදොනය “Message
Digest” තකස හුනන්වයි. සේපූර්ණ කිපිය ම පුරණය වළ පසු Message Digest කිහිපයක්
කැත .

Message Digest
Hashing

Message Digest
Message Digest
Message Digest

2. තෙො

විසින් සියලුම Message Digest එක් තවොට තමොතග් තපවද්ගකිව යතුර මීින්

තක්තනය වරනු කැත . එතස් තක්තනය වර කැතෙන පරතිදොනය අාකිත අත්සන )Digital
signature( තකස හුනන්වයි.
Message Digest
Message Digest
Message Digest

තෙො තග් තපවද්ගකිව යතුර

+

තක්තනය

Message Digest
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අාකිත අත්සන/
Digital signature

3. දැන් තෙො

විසින් Digital signature එව සොමොනය කිපියට අමුණො පැ්ට තවත යවයි.
පැ්ට

Digital signature

4. පැ්ට විසින් අාකිත අත්සන එව තගන තමො ළී ඇති තෙො තග් තපොදු යතුර භොවිත වර
විතක්තනය වරයි. සොර්ථව ව විතක්තනය වන්තන් නේ, තමම කිපිය එවනු කැෙ ඇත්තත්
තෙො විසින් ෙව තහවුරු තේ. මන්ද අාකිත අත්සන තක්තනය වර ඇත්තත් තෙො තග්
තපවද්ගකිව යතුපතන් නිසො එය විතක්තනය වන්තන් ද තෙො පැ්ට හට කෙො දුන් තපොදු
යතුතරන් පමණි.
අාකිත අත්සන විතක්තනය වූ පසු එහි අඩාගු “Message Digest” කෙො ගත හැකි ය. දැන්
ෙැකිය යුත්තත් අතරමී දී කිපිය තවනස් වීේවකට කක්වි ඇත් ද කියො යි. ඒ අනුව පැ්ට
විසින් තෙො

තමොට එවූ සොමොනය කිපිය පුරණය වරනු කැත . එතකතස පුරණය වළ පසු

පරතිදොනය වන “Message Digest” සහ තෙො තග් අාකිත අත්සන මීින් කෙොගත්
“Message Digest” සමොන වන්තන් නේ කිපිය තවනසවට භොජනය වී තනොමැත.

තර්ජන (Threats)
o දවරස )Viruses(- අවිඥොනිව ව පපතගණවයට ඇතුළත් වී එහි ස්වයාක්රිය ව ස්ථොපනය වී
හොනිවර වොර්යයන් සිදු වරන පපතගණව වැඩසටහන් දවරස තකස හැඳින්තේ.
o තරෝජන් )Trojans( - පපතශීකවයන් තනොමී යවියන් පපතගණවය තක්රමණය වරන හොනිවර
පපතගණව වැඩසටහනකි.
o අනිෂ්ට මොදුවොාග (Malware(- හොනිවර ක්රියොවන් සිදුකිරීම සඳහො නිර්මොණය වරන කද
පපතගණව වැඩසටහන් අනිෂ්ට මොදුවොාග තකස හුනන්වයි.
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තතු ෙෑම)Phishing (- විශ්වොසවන්ත පොර්ශවයක් තකස තපනී සිටිියන් පපතශීකව නොම, මුරපද සහ
ණයපත් දත්ත වැනි සාතේදී දත්ත කෙො ගැනීම තතු ෙෑම තකස හුනන්වයි.
ෙක තනොකත් සහ හොනිවර පරතේශ වීේවකින් තරක්ෂො වීම
ගිනි පවුර (Firewalls)
ෙක තනොකත් පරතේශ වීේවකින් දත්ත තරක්ෂො වර තදන ක්රමතේදයකි.
පරතද
ි වරස් මෘදුවොාග)Antivirus software)
හොනිවර දවරස තසොයො ගැනීමට සහ එම දවරසවකින් සිදු වරන හොනිවර ක්රියොවන්
නිතරෝධ්නය කිරීම සඳහො නිර්මොණය වර ඇති මෘදුවොාගයකි.
අධ්යොපනය/දැනුේවත් ෙව/තහොඳ පුරුදු
හොනිවර පපතගණව වැඩසටහන්වකින් සහ ෙක තනොකත් පරතේශ වීේවකින් තරක්ෂො වීම සඳහො
පපතශීකවයන් හට මනො දැනුමක් තිබිය යුතු ය. මුරපද තයදීතේ දී වඩොත් සැකකිකිමත් විය යුතු
ය, පරතිදවරස මෘදුවොාගය දින පතො යොවත්වොකන වළ යුතු ය.
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 6.12 - අන්තර්ජොක තස්වය සපයන්නන් )ISPs( තග් භලියවොව සහ ගෘහස්ථ ජොක
අන්තර් ජොකයට සේෙන්ධ් කිපතම සඳහො භොවිත වරන තොක්ෂණ ගතේෂණය වරයි.

වොකය
ිතගනුේ පක:

:වොකච්තේද 04 යි.



ISPතග් භුියවොව විස්තර වරයි.



ගෘහස්ථ පපතගණවයක් ISP ජොකයවට සේෙන්ධ් කිපතතේ දී ගෘහස්ථ දුරවතන සහ
තමොඩම භොවිතය විස්තර වරයි.



DSL/ADSL සේෙන්ධ්තොවක වොසි පැහැදිකි වරයි.



ජොක තයොමු පපතවර්තනතයහි)NAT( සහ තපවද්ගකිව IPතයොමු භොවිත වරන ස්ථොනීය
ජොකයව ඇති තස්වොදොයවයව භුියවොව පැහැදිකි වරයි.

අන්තර්ගතය:


අන්තර්ජොක තස්වය සපයන්තනෝ )ISP(



ISPට සේෙන්ධ් විම
o තමොඩමය
o DSL/ADSL



තපවද්ගකිව IP තයොමු භොවිත වරන ගෘහස්ථ ස්ථොනීය ජොක



ජොක කිපිතයොමු පපතවර්තනය(NAT) / නියුතු තස්වොදොයව )Proxies)

සාවක්ප සහ වදන්:
 අන්තර්ජොක තස්වය සපයන්තනෝ )ISP(




පොඩේ






තපවද්ගකිව IP තයොමු හො තපොදු IP තයොමු
ජොක කිපිතයොමු පපතවර්තනය(NAT) වොර්යභොරය
නියුතු තස්වොදොයව )Proxies)
සැකසුේ සඳහො සපතදස්:
අනතර්ජොක තස්වො සපයන්නන් පිළිෙද ව සදොහරණ සපයියන් සොවච්ාො වරන්න.
පපතගණව ජොකයව ඇති විවිධ් වර්ගවක IP තයොමු ගැන සොවච්ජො වරන්න .
තපවද්ගකිව IP තයොමු හො තපොදු IP තයොමු අතර තවනස පැහැදිකි වරන්න.
ජොක කිපිතයොමු පපතවර්තනය(NAT) වොර්යභොරය පැහැදිකි වරන්න
නියුතු තස්වොදොයව )Proxies)හො එහි වොර්ය ගැන පැහැදිකි වරන්න

ඇගයීේ සහ තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස්:
 අනතර්ජොක තස්වොවක් කෙො ගන්නො අවොරය සහ නිවතස් ඇති පපතගණව 2ක් ඒ මීින්
අන්තර්ජොකයට සේෙන්ධ් විමට අවොරය රූප සටහනක් මගින් පැහැදිකි කීරීමට සිසුනට
්
අවස්ථොව කෙො තදන්න.
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ගුණොත්මව තයදවුේ:
අන්තර්ජොකය, විදුත් සමර්පණ , ෙහුමොධ්ය පරක්තෂ්පණ, පපතගණව ජොක
කියවීේ ද්රවය
ISPs:අන්තර්ජොක තස්වො සැපයුේවරු යනු අන්තර්ජොක තස්වොවන්ට සේෙන්ධ් වීමට පහසුවේ
සකසන තයතනයකි. තමම අනතර්ජොක තස්වො සපයන්නන් විවිධ් අවොරතයන් වර්ග වර දැක්විය
හැකි ය.
තමොඩමතය් භොවිතතයෝ
•

DSL: සියලු ම තවොරතය් සඛ්යොාව ගරොහව සේෙන්ධ්තොවය න් සහ . ADSL තකස
අසමියතිව

සඛ්යොාව

ගරොහව

සේෙන්ධ්තොවන්

හුනන්වයි

ADSL

යන්තනන්

ද

අනතර්ජොකයට පරතේශ වීමටට භොවිත වරන DSL Broadband සන්නිතේදන තොක්ෂණ
තවොරයකි. සොේපරදොයිව Modem මොර්ග වකට සොතප්ක්ෂ ව දැනට පවතින තඹ දුරවථන
මොර්ග ඔස්තස් වුව ද වැඩි දත්ත පරමොණක් ADSL මීින් සේතපර්ෂණය වරයි.
DSL වොසි
ස්වොධීන තස්වො : එව වර හොනී වීමකින් ෙොධ්ොවකින් තතොර ව දත්ත සේතපර්ෂණය හො දුරවථන
මොර්ග භොවිත වළ හැකි වීම තමතකස හදුන්වයි. එතහත් දුරවථන මොර්ගය තහෝ සමොගම සතු
වර්ධ්ව වැනි සන්නිතේදන සපොාගවක තදෝෂ ඇතිවු විට තමම තස්වොව හො සේෙන්ධ් ඔෙතග්
අන්තර්ජොක රූපවොහිනි දුරවථන සේෙන්ධ්තො බිද වැටිය හැකි ය.
තරක්ෂොව : රැහැන් තමොඩම තමන් තනොව එක් එක් ගරොහවයො එම ජොකතය් තනොපවතින පපතදි
විනයොස ගත වළ හැකි ය. එතස් ම සමහරක් රැහැන් තමොඩම ජොකවක දී ජොකතය් ඇති අතනවුත්
පපතගණව තනොතපන්වීම සහ දත්ත හොනී වීම වැනි තදෝෂ ඇති විය හැකි ය.
අනුවකනය/ඒවොෙද්ධ් කිරීම: DSL පහසුතවන් ATM, Nx64, සහ WAN තොක්ෂණයන් හො
සේෙන්ධ් කිරීමට අතුරුමහුණත් සපයන අතර . විදුකි සන්තද්ශ වටයුතු පහසු වර ඇත.
ADSL වොසි


අඩු ියක ගණන්. ස්ථිතිව IP කිපිතයොමු සහිත වැඩි පරතේශ තේගයක් ඇති සරක
ADSLසේෙන්ධ්තොවන් සොමොනය ියකට කෙො ගත හැකි ය.



සේපූර්ණතයන් විනයොසගත වළ හැකි ය . WAN ිාජිතන්රුවරුන්ට VPN මොර්ගයක්
ඔස්තස් අඩවි 2ක් පොකනය වළ හැකි ය. එතස් ම තදෝෂ නිරොවරණ තමන් ම
විනයොසගත කිරීේ ද තේ ඔස්තස් පහසුතවන් වළ හැකි ය.



තේගවත් අන්තර්ජොක සේෙන්ධ්තොව මීින් පහසුතවන් අන්තර්ජොකතය් සැපතසැරීම හො
තේගවත් පරවොහ අන්තර්ගත පරතේශය:
ADSLbroadband තස්වොව ISDN හො අක්වටන පරතිසම තමොඩම වැනි පටු මොර්ග
තස්වොවන්ට (narrowband) සොතප්ක්ෂ ව වැඩි තේගයක් , ධ්ොපතතොවක් කෙොතදන අතර .
ඔෙට පහසුතවන් වැඩි දත්ත පරමොණයක් ෙොගත කිරීමට අවස්ථොව සකසයි.



තපවද්ගකිව IP භොවිත වරන ගෘහස්ථ LAN
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තපොදු IP කිපිතයොමු යනු අන්තර්ජොකය හරහො පරතේශ විය හැකි IP කිපිතයොමුවකි. කිපි ඔත
නිවසට යැවීමට තැපැක් කිපිතයොමුවක් භොවිත වරන තවොරයට ම තපොදු IP කිපිතයොමුව යනු
පපතගණව සපොාගයවට තගෝකය වශතයන් අනනය කිපිතයොමුවකි. ඔත තපොදු IP කිපිතයොමුව
What is My IP පිටුව හරහො ෙකො ගත හැකි ය. එතමන්ම ඔත තපවද්ගකිව අවවොශතය්
පපතගණව තුළ ඇති තපවද්ගකිව IP කිපිතයොමුව සෘජු ව අන්තර්ජොකයට නිරොවරණය තනොවරයි.
සදොහරණයක් වශතයන් ගත් වක ඔත නිවස තුළ පපතගණව කිහිපයක් ඇත්නේ ඔෙතග් නිවතස්
ඇති එක් එක් පපතගණවය අනනය ව හදුනොගැනීමට තපවද්ගකිව IP කිපිතයොමු භොවිතොකීරීමට
ඔෙට අවශය ව ඇත. තමම අවස්ථොතේ දී ඔෙතග් මාහසුරුව/මොර්ගවොරවයට තපොදු IP
කිපිතයොමුවක් කැතෙන අතර ඔෙතග් මාහසුරුවට සේෙන්ධ් වන )රැහැන් සහිත ව / රැහැන්
රහිත ව( පපතගණවයව ස්මොර්්ට ජාගම දුරවථන හො ටැ ක්ට පපතගණව වැනි ඕනෑම
සපොාගයවට ම වුව ද මාහසුරුව මීින් ගතිව සාගරොහව විනයොස නියමොවකිය (DHCP) හරහො
තපවද්ගකිව IP කිපිතයොමුවක් කෙොතදනු ඇත.



ජොක තයොමු පපතවර්තනතයහි / නියුතු තස්වොදොයවය

ජොක කිපිතයොමු පපතවර්තවය යනු (NAT) යනු එක් IP කිපිතයොමු අවවොශයක් නැවත තවනස්
කිරීම සඳහො මොර්ගගත කිරීතේ සපවරණයක් )මාහසුරුවක්( හරහො යවන විට දී ජොකවරණ
නියමොවකිතය් දත්ත පණිවිඩ )Datagram) පැවටු ශීර්ෂවක ඇති ඒවොතය් ජොකවරණ කිපිතයොමු
තතොරතුරු තවනස් කිරීම යි. තමම ක්රමය සෑම සත්වොරවතයක් ම කියවීතමන් තතොරව
අන්තර්ජොක නියමොවකිතය් නැවත මොර්ග හැසිරවීතේදි ඇති වන තදෙදය මී හැරීම සදහො
භොවිත වරයි.


තපවද්ගකිව IP කිපිතයොමු භොවිත වරන LANවක නියුතු තස්වොදොයවය

නියුතු තස්වොදොයවය යනු අන්තර්ජොකය හො පපතශීකව පපතගණවය අතර අතරමැදියවු තකස
ක්රියොවරන පපතගණවයකි. එය තවනත් ජොක තස්වොවක් තවත වක්ර ව සේෙන්ධ් වීමට ිඩ
සකසයි.විශොක තයතනයක් අන්තර්ජොකය තවත සේෙන්ධ් විතේ දී ඇති වන IP කිපිතයොමු
තදෝෂවකට නියුතු තස්වොදොයවය විසුනේ සපයයි.
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නිපණ
ු තොව 7

: පද්ධ්තිය සාවක්පය ගතේෂණය වර, තතොරතුරු පද්ධ්තියක්
සාවර්ධ්නය කිරීමට පද්ධ්ති විශ්තක්ෂණ හො නිර්මොණ ක්රමතේදය
භොවිත වරයි.

නිපණ
ු තොම්ටටම7.1

:පද්ධ්තියව ගතිකක්ෂණ ගතේෂණය වරයි.

වොකය

:වොකච්තේද 04යි

ිතගනුේ පක :
 පද්ධ්ති නිර්වචනය සිහිපත් වරයි.
 පද්ධ්තියව කක්ෂණ කැයිස්තු ගත වර විස්තර වරයි.
 පද්ධ්ති වර්ගීවරණය තවොට සදොහරණ සහිත ව විස්තර වරයි.
අන්තර්ගතය :
 පද්ධ්ති සාවක්පය
 පද්ධ්ති වර්ගීවරණය
o විවෘත සහ සාවෘත පද්ධ්ති
o ස්වොභොවිව)natural) හො වෘතරිම (ියනිසො විසින් නිර්මොණය වරන කද,manmade) පද්ධ්ති
o සජීව (living) හො තභවතිව (physical) පද්ධ්ති
සාවක්ප හො වදන් :
 පද්ධ්ති සාවක්පය
 විවෘත සහ සාවෘත පද්ධ්ති
 ස්වොභොවිව)natural) හො වෘතරිම (ියනිසො විසින් නිර්මොණය වරන කද , man-made)පද්ධ්ති
 සජීව (living) හො තභවතිව (physical) පද්ධ්ති
පොඩේ





සැකසුේ සඳහො සපතදස්:
පද්ධ්තිය නිර්වචනය වරන්න.
විවෘත සහ සාවෘත පද්ධ්ති පිළිෙඳ ව සොවච්ාො වරන්න.
ස්වොභොවිව හො වෘතරිම පද්ධ්ති පිළිෙඳ ව සොවච්ාො වරන්න.
සජීව හො තභවතිව පද්ධ්ති පිළිෙඳ ව සොවච්ාො වරන්න.

ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සදහො සපතදස් :
 පන්තිතය් ශිෂයයන් ව්ඩඩොයේවකට තෙදො එක් එක් ව්ඩඩොයමට, පද්ධ්ති වර්ගීවරණය
ෙැගින් කෙොදී, සපයොගත් තතොරතුරු ඇසුපතන් ව්ඩඩොයේ ිදිපතපත් කිරීමවට සූදොනේ
වරවන්න.
ගුණොත්මව තයදවුේ:
පපතගණවය, සායුක්ත තැටි(CD) තහෝ සාඛ්යොාව ෙහුවිධ් තැටිය(DVD), අන්තර් ජොක
පහසුවේ
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කියවීේ ද්රවය :
පද්ධ්තියක් යනු ඒවොයන අරමුණක් සොක්ෂොත් වරගැනීම සඳහො සැකසුේ වරන කද,
එකිතනව අතර අන්තර් සේෙන්ධ්තොවක් හො එකිතනව පරොයත්ත අවයව සමූහයව එවතුවකි.
විවෘත පද්ධ්තිව ෙොහිර පපතසරයට සේෙන්ධ් වීමට තෙොතහෝ අතුරුමුහුණත් ඇත. ඒවො
පද්ධ්ති සීමොව හරහො අන්තර් ක්රියොවන් සිදු කිරීමට අවවොශය කෙොතද්. තමවන් පද්ධ්ති ෙොහිර
පපතසරතයන් තදොනයන් කෙොතගන, පපතසරයට පරතිදොනයන් නිදහස් වරයි.
සාවෘත පද්ධ්තියක් ෙොහිර පපතසරතය් ෙකපෑේවකින් හුතදවකො ව පවත.
සදො- ියනිස් ශ්වසන පද්ධ්තිය - විවෘත පද්ධ්තියකි.
ියනිස් රුධිර සාසරණ පද්ධ්තිය - සාවෘත පද්ධ්තියකි.
ියනිසො විසින් සවසන කද පද්ධ්ති වෘතරිම පද්ධ්ති වන අතර, පපතසරය විසින් නිම වරන
කද පද්ධ්ති ස්වොභොවිව පද්ධ්ති තකස හැඳින්තේ.
සදො- රටව ගමනොගමන පද්ධ්තිය - වෘතරිම පද්ධ්තියකි
රුධිර සාසරණ පද්ධ්තිය - ස්වොභොවිව පද්ධ්තියකි.
විවෘත වූත්, ස්වයා ව සාවිධ්ොනය වූත් පපතසරය සමී අන්තර්ක්රියො සිදුවරන සජීව දෑ
අඩාගු පද්ධ්ති, සජීව පද්ධ්ති තකස හැදිනත
් ේ. එතස් සජීව තනොවන දෑ ඇතුළත් පද්ධ්ති, තභවතිව
පද්ධ්ති ගණයට වැත්ට.
සදො- පුස්තවොක පද්ධ්තිය - තභවතිව පද්ධ්තියකි.
මොනව රුධිර සාසරණ පද්ධ්තිය - සජීව පද්ධ්තියකි.
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නිපණ
ු තොව 7.2

:ියනිසො විසින් නිර්මොණය වරන කද විවිධ් වර්ගතය් පද්ධ්ති,
ඒවොතය් අරමුණු හො ක්රියොවොරීත්වය අනුව සාසන්දනය තවොට,
තවනස හුනනො ගනී.

වොකය

: වොකච්තේද 04 යි

ිතගනුේ පක :
 ියනිසො විසින්
ක්රියොවොපතත්වය
 ියනිසො විසින්
ක්රියොවොපතත්වය

නිර්මොණය වරන කද විවිධ් වර්ගතය් පද්ධ්ති, ඒවොතය් අරමුණු සහ
අනුව සසඳො ෙකයි.
නිර්මොණය වරන කද විවිධ් වර්ගතය් පද්ධ්ති, ඒවොතය් අරමුණු සහ
අනුව තවන් තවොට හුනනො ගනී.

අන්තර්ගතය :
තතොරතුරු පද්ධ්ති
 වොර්යොකයී ය ස්වයාවරණ පද්ධ්ති Office Automation Systems - OAS)
 ගනුතදනු සැවසුේ පද්ධ්ති )Transaction Processing Systems -TPS)
 වළමනොවරණ තතොරතුරු පද්ධ්ති(Management Information Systems - MIS)
 තරණ සහොය පද්ධ්ති(Decisions Support Systems - DSS)
 විධ්ොයව සහොය පද්ධ්ති(Executive Support Systems - ESS)
 භලතගෝකය තතොරතුරු පද්ධ්ති(Geographical Information Systems - GIS)
 දැනුේ වළමනොවරණ පද්ධ්ති(Knowledge Management Systems - KMS)
 අන්තර්ගත වළමනොවරණ පද්ධ්ති(Content Management Systems - CMS)
 වයවසොය සේපත් සැකසුේ පද්ධ්ති(Enterprise Resource Planning Systems (ERPS)
 විතශ්ෂඥ පද්ධ්ති)Expert Systems(
 සුහුරු පද්ධ්ති )Smart Systems(
සාවක්ප හො වදන් :
 තතොරතුරු පද්ධ්ති
)OAS, TPS, MIS, DSS, ESS, GIS, KMS, CMS, ERPS, විතශ්ෂඥ පද්ධ්ති, සුහුරු පද්ධ්ති(
 විවිධ් තතොරතුරු පද්ධ්තිවක ක්රියොවොපතත්ව
පොඩේ සැකසුේ සඳහො සපතදස්:
 තතොරතුරු පද්ධ්ති නිර්වචනය වරන්න
 විවිධ් වර්ගතය් තතොරතුරු පද්ධ්ති පිළිෙද ව සදොහරණ සහිත ව විස්තර වරන්න
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස් :
 පන්තිතය් ශිෂයයන් ව්ඩඩොයේවකට තෙදො එක් එක් ව්ඩඩොයමට, තතොරතුරු
පද්ධ්තිය)OAS, TPS, MIS, DSS, ESS, GIS, KMS, CMS, ERPS, විතශ්ෂඥ පද්ධ්ති, සුහුරු
පද්ධ්ති( ෙැගින් කෙොදී, සපයොගත් තතොරතුරු ඇසුපතන් ව්ඩඩොයේ ිදිපතපත් කිරීමක් සිදු
වරවන්න.
ගුණොත්මව තයදවුේ:
පපතගණවය, සායුක්ත තැටි(CD) තහෝ සාඛ්යොාව ෙහුවිධ් තැටිය(DVD), අන්තර්ජොක
පහසුවේ, ිදිපතපත් කිරීතේ මෘදුවොාග

201

කියවීේ ද්රවය


වොර්යොකයීය ස්වයාවරණ පද්ධ්ති (OAS) යනු වදන් සැවසීම, විදුත් තැපෑක සහ
වොර්ය නියමවරණය වැනි පපතගණව පද්ධ්ති තේ. තේවො නිර්මොණය වර ඇත්තත්
වොර්යොකයතය් තස්වවයන්තග් ලකදොයීතොව ිහළ නැාවීම සඳහො යි.



ගනුතදනු සැවසුේ පද්ධ්තියක් (TPS) යනු වයොපොරයව එදිතනදො සිදු වන වයොපොරය
පවත්වො තගන යොමට අතයවශය ගනුතදනු ක්රියොත්මව කිරීමත් වොර්තො වර ගැනීමත් තමන්
ම සාවිධ්ොනතය් තමතහයුේ ම්ටටතේ පපතශීකවයන්ට තස්වො සැපයීමත් සිදු වරන
පද්ධ්තියකි.



වළමනොවරණ තතොරතුරු පද්ධ්තියක්(MIS) යනු සාවිධ්ොනයව සැකසුේ ක්රියොවකිය
පොකනයට, සහ තරණ ගැනීමට අවශය වන දිනපතො වරන වැඩ පිළිෙඳ සොරොාශ සහ
විතශ්ෂය වොර්තො, තමතහයුේ ම්ටටතේ පපතශීකවයන්ට කෙොතදන පද්ධ්තියක් තේ.



තරණ සහොය පද්ධ්තියක්(DSS) යනු දත්ත සහ නවීන විශ්තක්ෂව තවෘති සේෙන්ධ්
කිරීතමන් තහෝ අර්ධ් වූහගත සහ වූහගත තනොවන තරණ ගැනීමට සදවු වන දත්ත
විශ්තක්ෂණ තමවකේ, වළමනොවරණ ම්ටටතේ පපතශීකවයන්ට කෙොතදන තතොරතුරු
පද්ධ්තියකි.



විධ්ොයව සහොය පද්ධ්තියක්(ESS) යනු සාවිධ්ොනයව සපොය මොර්ගිව ම්ටටතේ
පපතශීකවයන් සසස් චිතරව සහ සන්නිතේදන හරහො වූහගත තනොවන තරණ ගැනීමට
තයොමු වරන තතොරතුරු පද්ධ්තියක් තේ.



භලතගෝකය තතොරතුරු පද්ධ්තියක්(GIS) යනු එක් දත්ත සමුදොයව ඇති දත්ත, ඒවො පිහිටි
ස්ථොනය අනුව සිතියේගත කිරීම, තවෘති කිරීම සහ විශොක පරමොණතය් දත්ත
විශ්තක්ෂණය සහ විමසීම සිදු වළ හැකි පද්ධ්තියකි. භලතගෝකය තතොරතුරු පද්ධ්තියක්
මීින් සිතියේ නිර්මොණය, තතොරතුරු සතමෝධ්ොනය කිරීම, සාතේදව දෘශයවරණය, පරෙක
අදහස් ිදිපතපත් කිරීම සහ ලකදොයී විසුනේ සාවර්ධ්නය කිරීමට සහොය දක්වයි.



දැනුේ වළමනොවරණ පද්ධ්තියට(KMS) සාවිධ්ොනයව දැනුම, අන්තර්ඥොනය සහ
අත්දැකීේ අනුවර්තනය කිරීම සෙක වරන තවොරය හුනනො ගැනීමට භොවිත වරන
පිළිතවත් පරොසය ඇතුළත් තේ. එවැනි අන්තර්ඥොනතය හි සහ අත්දැකීේවක, දැනුම
අඩාගු තේ.



අන්තර්ගත වළමනොවරණ පද්ධ්ති(CMS) යනු අාකිත දත්ත නිර්මොණය සහ නවීවරණය
කිරීම සදහො සවසො ඇති පපතගණව තයදුමකි. තමය සහතයෝගීත්ව පපතසරයව තස්වය
වරන ෙහු පපතශීකවයන්ට සදවු වරයි. තමම පද්ධ්ති සදහො සදොහරණ; තව -පොදව
පරවොශනය, තවෘති වළමනොවරණය, යටගියොව සාස්වරණය සහ අනුවොද පොකනය,
සුවිචනය, තසොයො නැවත කෙො ගැනීම තදිය තේ. අන්තර්ගත වළමනොවරණ පද්ධ්ති
අන්තර්ගතය සහ ිදිපතපත් කිරීම තවන් කිරීම සඳහො සහොය තේ.



වයවසොය සේපත් සැකසුේ පද්ධ්තියක් (ERPS) යනු සාවිධ්ොනවකට වයොපොර
වළමනොවරණය කිරීම සඳහො ඒවොෙද්ධ් තයදුේ භොවිත කිරීමට ිඩ සකසන, වයොපොර
සැවසුේ වළමනොවරණ පද්ධ්තියක් තේ. වයවසොය සේපත් සැකසුේ පද්ධ්තියක්,
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වොර්යොකයයව පසුබිේ වොර්යයන්)back office function( සහ මොනව සේපත්
ස්වයාක්රියවරණය වරයි. ERP මෘදුවොාගය නිෂ්පොදන, සැකසුේවරණය, සාවර්ධ්නය,
නිෂ්පොදනය,තවළඳොම සහ අතකවිවරණය ඒවොෙද්ධ් වරයි.



විතශ්ෂඥ පද්ධ්තියක්)Expert Systems( යනු වෘතරිම ෙුද්ධිය භොවිත පපතගණව තයදවුමකි.
විතශ්ෂඥ පද්ධ්තියක් නිර්මොණය කිරීමට, පරවීණ ියනිසුන් තරණ ගන්නො තවොරය සහ
ඒවො පපතගණවයට තත්රුේ ගත හැකි වන තකස පපතවර්තනය වරන්තන් තවතස් දැයි
හදොරන කද දැනුේ ිාජිතන්රුතවක් අවශය තේ.

Source: http://www.igcseict.info/theory/7_2/expert/



සුහුරු පද්ධ්ති )Smart Systems( විසින් සාතේදනය කිරීම, ක්රියොත්මව කිරීම සහ පොකනය
කිරීම මීින් පවතින දත්ත මත, අනොවැකි පැවසීම තහෝ අනුවර්ත තවොරතයන් තරණ ගැනීම
තහෝ වළ හැකි ය. සුහුරු)Smart( ක්රියොවන්හි, තත්ත්වයක් විස්තර කිරීම හො විශ්තක්ෂණය
කිරීතේ ක්රම ඇතුළත් තේ. සාවෘත ූ ප පොකනය, ෙක ශක්ති වොර්යක්ෂමතොව සහ
ජොකවරණ හැකියොවන් මත පදනේ ව සුහුරු පද්ධ්ති ස්වතන්ත්ර ක්රියොවොපතත්වයවට
තයොමු වළ හැකි ය.
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 7.3 :විවිධ් තතොරතුරු පද්ධ්ති සාවර්ධ්න තවෘති හො ක්රමතේද ගතේෂණය
වරයි.
වොකය

:වොකච්තේද 08යි

ිතගනුේ පක :
 පද්ධ්ති සාවර්ධ්න තවෘති කැයිස්තු ගත තවොට සාක්ෂිප්ත ව විස්තර වරයි.
 එක් එක් තවෘතිවක සපතයෝගිතොව විමර්ශනය වරයි.
 දියඇකි තවෘතිතය් සාවර්ධ්න අවධි කැයිස්තු ගත වර එක් එක් අවධිය විස්තර වරයි.
 සර්පික තවෘතිතය් සාවර්ධ්න අවධි කැයිස්තු ගත වර එක් එක් අවධිය විස්තර වරයි.
 පද්ධ්ති සාවර්ධ්න ක්රමතේදයන් කැයිස්තු ගත වර සාක්ෂිප්ත ව විස්තර වරයි.
අන්තර්ගතය :
 පද්ධ්ති සාවර්ධ්න ජීවන චක්ර (System development life cycle -SDLC) තවෘති
o දියඇකි (waterfall)
o සර්පික (spiral)
o සුචකය (agile)
o මූකොවෘතිවරණය (prototyping)
 ශීඝ්ර තයදවුේ සාවර්ධ්නය (Rapid Application Development - RAD)
 පද්ධ්ති සාවර්ධ්න ක්රමතේද
o වූහගත (structured)
o වස්තු නැඹුරු (object oriented)
සාවක්ප හො වදන් :
 පද්ධ්ති සාවර්ධ්න ජීවන චක්රය
 පද්ධ්ති සාවර්ධ්න ජීවන චක්ර (SDLC) තවෘති
 පද්ධ්ති සාවර්ධ්න ක්රමතේද
පොඩේ සැකසුේ සදහො සපතදස්:
 නිවස ිදි කිරීම සඳහො වන පියවර තමොනවො ද යන්න හො නිවසක් ිදි කිරීතේ ක්රියොවකිය
සොවච්ාො වරන්න.
 නිවසක් ිදි කිරීමට සොතප්ක්ෂ ව තතොරතුරු පද්ධ්තියක් සාවර්ධ්නය කිරීම ගැන
සොවච්ාො වරන්න.
 පද්ධ්ති සාවර්ධ්න ජීවන චක්ර තවෘති සහ එම අදියර විස්තර වරන්න.
 පද්ධ්ති සාවර්ධ්නය සඳහො භොවිත වරන ක්රමතේද තමොනවො දැයි සොවච්ාො වරන්න.
 එවැනි ක්රමතේද අතර පවතින තවනස්වේ පිළිෙඳ ව සොවච්ාො වරන්න.
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස් :
පන්තිතය් සිසුන් ව්ඩඩොයේවකට තවන් වර, පහත සඳහන් මෘදුවොාග සාවර්ධ්න
තවෘති එක් එක් ව්ඩඩොයමට පවරො සහ ඒවො පාතියට පැහැදිකි වරන තකසට සිසුන්ට
සපතදස් කෙො තදන්න.
 දියඇකි තවෘතිය
 සර්පික තවෘතිය
 සුචකය තවෘතිය
 මූකොවෘතිවරණය
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ගුණොත්මව තයදවුේ:
පපතගණවය, සායුත්තතැටි(CD), සාඛ්යොාව ෙහුවිධ් තැටිය(DVD), අන්තර්ජොක පහසුවේ,
ිදිපතපත් කිරීතේ මෘදුවොාග
කියවීේ ද්රවය


දියඇකි තවෘතිය(Waterfall model)
දියඇකි තවෘතිය, මෘදුවොාග සාවර්ධ්නය සඳහො භොවිත වරන අනුක්රියව
ක්රියොවකියක් තේ. නතමන් කියතවන පපතදි, එක් එක් අදියතරහි පරතිදොනය ළී අදියරයට
ගකො එයි.
ශවයතො
අධ්යනය
අවශයතො
විශ්තක්ෂණය
පද්ධ්ති

ක්රියොත්මව කිරීම
පරීක්ෂොව
තයදවීම

නඩත්තුව

o අවශයතොව පැහැදිකි සහ ස්ථොවර වන පද්ධ්ති සඳහො තමම තවෘතිය සුදුසු තේ.


සර්පික තවෘතිය(Spiral model)

තමම සර්පික තවෘතිය යනු පුනරොවර්ත සාවර්ධ්න ක්රියොවකියව සහ අනුක්රියව තර්ඛීය
සාවර්ධ්න ක්රියොවකන්තග් එවතුවකි.
සර්පික තවෘතිය, වයොපෘතිතය් අවදොනම මධ්යම ම්ටටතේ සිට ිහළ ම්ටටම තතක්
පවතින, අවශයතො සාකීර්ණ වූ හො ඒවො පැහැදිකි වර ගැනීම සඳහො ඇගයීමක් අවශය වන
එතමන්ම පද්ධ්තිය සාවර්ධ්නය කිරීතේ දී සැකකිය යුතු තවනස්වේ සිදු කිරීමට අතප්ක්ෂො වරන
පද්ධ්ති සදහො සුදුසු තේ.


සුචකය තවෘතිය(Agile model)

සුචකය තවෘතිතය් දී පවත්නො ක්රමයන් භොවිත වරන අතර වයොපෘති අවශයතොවකට
ගැළතපන පපතදි ඒවො නවීවරණය වරයි.
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o විතශ්ෂ කක්ෂණ නිදහස් කිරීම සදහො වොර්යය වොක වෝඩඩවකට තෙදයි.
තමය පුනර්වරණ/පුනර්වර්ත පරතේශයක් වන අතර, එක් එක් පුනර්වරණතයන් පසු ව
මෘදුවොාගය නිදහස් වරනු කැත . සෑම තගොඩනැගීමක් ම වර්ධ්නය වන අතර, අවසොන
නිමවුතමහි පපතශීකවයන්තග් සියලු අවශයතො අඩාගු තේ.
o සුචකය තවෘතිය, අවශයතොවන් වන ස්ථොවර තහෝ තවනස් වන තහෝ පද්ධ්ති සඳහො
සුදුසු තේ.



මූකොවෘතිවරණය

මූකොවෘතිවරණය, සාවර්ධ්නය තවියන් පවතින පද්ධ්තියව ක්රියොවොපතත්ව පරදර්ශනය
කිරීමට භොවිත වන නමුත්, එහි සේපූර්ණ ක්රියොවොරීත්වය පරදර්ශනය තනොතවතර්. පපතශීකවයොතග්
පරතිතපෝෂණ කෙො ගැනීමට මූකොවෘතිවරණතය් දී පැහැදිකි වර දුන් පපතදි , මෘදුවොාගය
සාවර්ධ්නය කිරීතේ මුක් අවධිවක දී තස්වොදොයවයොතග් අවශයතොවන් අවතෙෝධ් වර ගැනීමට
හැකියොව කැතෙයි. තමය ක්රමතක්ඛ්වයන්ට, තස්වොදොයවයොතග් නිශ්චිත ම අවශයතො තත්රුේ
ගැනීමට සපවොර වරයි.
o ශීඝ්ර තයදවුේ සාවර්ධ්නය)Rapid Application Development -RAD(
තමම තවෘතිතය්දී, ක්රියොත්මව වන ශීඝ්ර නිවුත් කිරීමක් සදහො ඒවොෙද්ධ් වූ
මූකොවෘතවරණ සහ අවසන් නිමවුම තකස ක්රියොවොරී තමොඩියුක සමොන්තරව
සාවර්ධ්නය වරයි.
 පද්ධ්ති සාවර්ධ්න ක්රමතේද (System development methodologies)
o වූහගත ක්රමතේදය
 වොර්ය පියවර ඔස්තස් ිතො තහොඳින් අර්ථ දක්වො ඇති සපතදස් මොකොවක් සහිත
සැකික්කක් (වුහයක්) සපයයි.
o වස්තු නැඹුරු ක්රමතේදය
 අන්තර් ක්රියොවොරීත්වයක් සහිත වස්තු එවතුවක් තකස අනුරූපණය වළ
පද්ධ්තියකි.
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 7.4

: වූහගත පද්ධ්ති විශ්තක්ෂණ සහ නිර්මොණ ක්රමතේදය(SSADM)
පරීක්ෂො වරයි

වොකය

: වොකච්තේද 02

ිතගනුේ ලක:
 වූහගත පද්ධ්ති විශ්තක්ෂණ සහ නිර්මොණ ක්රමතේදය නිර්වචනය වරයි
 වූහගත පද්ධ්ති විශ්තක්ෂණ සහ නිර්මොණ ක්රමතේදය මීින් තවරණය තවතරන පද්ධ්ති
සාවර්ධ්න ජීවන චක්රතය් අවධි කැයිස්තු ගත වර සාක්ෂිප්ත ව විස්තර වරයි
අන්තර්ගතය:
 වූහගත පද්ධ්ති විශ්තක්ෂණ සහ නිර්මොණ ක්රමතේදය හැඳින්වීම
 පද්ධ්ති සාවර්ධ්න ජීවන චක්රතය් (SDLC) අවධි
o වූහගත පද්ධ්ති විශ්තක්ෂණ සහ නිර්මොණ ක්රමතේදය මීින් තවරණය තවතරන
පද්ධ්ති සාවර්ධ්න ජීවන චක්රතය් අවධි
මූකිව වදන් සාවක්ප :
 වූහගත පද්ධ්ති විශ්තක්ෂණ සහ නිර්මොණ ක්රමතේදය (SSADM)
 වූහගත පද්ධ්ති විශ්තක්ෂණ සහ නිර්මොණ ක්රමතේදය මීින් තවරණය තවතරන පද්ධ්ති
සාවර්ධ්න ජීවන චක්රතය් අවධි
පොඩේ සැකසුේ සඳහො සපතදස් :
 පද්ධ්ති සාවර්ධ්නතයහි තවොටසක් තකස පද්ධ්ති විශ්තක්ෂණය සහ නිර්මොණතයහි
වැදගත්වම පිළිෙඳ ව සොවච්ාො වරන්න
 SSADMහි තමොඩියුක විස්තර වරන්න
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස් :
 SSADM තමොඩියුක මත පදනේ වූ පැවරුමක් සිසුන්ට කෙො දී එය සේපූර්ණ වර ිදිපතපත්
කිරීමට සපතදස් තදන්න
ගුණොත්මව තයදවුේ:
 අන්තර්ජොකය, පැවරුේපත්, තපර සවස්වරන කද පද්ධ්ති සාවර්ධ්න ජීවන චක්රතය් අවධි
විස්තර වන අත් පතරිවො
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කියවීේ ද්රවයය:
වූහගත පද්ධ්ති විශ්තක්ෂණ සහ නිර්මොණ ක්රමතේදය (SSADM) හැඳිනවී
් ම
 වර්තමොන පද්ධ්තිය අධ්යයනය කිරීමට සේෙන්ධ් වී නව පද්ධ්තියක්
සාවර්ධ්නය කිරීම සඳහො තහෝ වර්තමොන පද්ධ්තිය නවීවරණය කිරීම සඳහො
තහෝ සැකැස්මක් නිර්මොණය වරයි
 1980 දශවතය් මුක් භොගතය් දී හුනන්වො තදනු කැීමය
 පද්ධ්ති විශ්තක්ෂණය සහ නිර්මොණය සඳහො වුහගත ක්රමතේදයකි
 එක්සත් රොජධ්ොනිතය් මධ්යම පපතගණව හො විදුකි සන්තද්ශ නිතයෝජිත තයතනය
)CCTA) විසින් සේමත වරනු කැෙ ඇත
 පද්ධ්ති නිර්මොණවරණය සඳහො ශවයතො අධ්යයනය මීින් පද්ධ්ති සාවර්ධ්න
ජීවන චක්රතය් )SDLC) වැඩි තවොටසක් තවරණය වරයි
 විශ්තක්ෂණය හො නිර්මොණය පිළිෙඳ වැඩි අවධ්ොනයක් තයොමු වරයි
SSADM විසින් තවරණය වරන කද SDLCහි අවධි
සපොයමොර්ගිව සැකසුේවරණය

ශවයතො අධ්යයනය

SSADM
0 තමොඩියුකය- ශවයතො අධ්යයනය

පද්ධ්ති විශ්තක්ෂණය

පද්ධ්ති නිර්මොණය

1 තමොඩියුකය- අවශයතො විශ්තක්ෂණය
2 තමොඩියුකය- අවශයතො පිපතවිතර
3 තමොඩියුකය- තොර්කිව පද්ධ්ත
පිපතවිතර
4 තමොඩියුකය- තභවතිව නිර්මොණය

ක්රියොත්මව කිරීම

නඩත්තු කිරීම

ශවයතො අධ්යයනය
පද්ධ්තිය සාවර්ධ්නය කිරීම සොර්ථව වන්තන් ද යන්න තරණය කිරීම සඳහො වයොපොර වපසරීය
විශ්තක්ෂණය කිරීම
අවශයතො විශ්තක්ෂණය
දියුණු වළ යුතු පද්ධ්තිතය් අවශයතොවන් හුනනොතගන ඇති අතර, ක්රියොවට නාවො ඇති ක්රියොවකිය
හො ගෙඩො වර ඇති දත්තයන් අනුව වර්තමොන වයොපොපතව පපතසරය තවෘතිවරණය කිරීම
අවශයතො පිපතවිතර
සවිස්තරොත්මව වොර්යෙද්ධ්
සහ වොර්යෙද්ධ් තනොවන අවශයතො නිර්වචනය වර අවශය
සැවසීම හො දත්ත ගෙඩො කිරීම සඳහො නව ක්රියොදොම හුනන්වො තදනු කැත
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තොර්කිව පද්ධ්ති පිපතවිතර
තොක්ෂණිව ෙොධ්ොවන් සැකකික්කට තනොතගන තර්වොනුවලක ව නිරූපිත පද්ධ්තියක් සාවර්ධ්නය
කිරීම

තභවතිව නිර්මොණය
තොක්ෂණිව ෙොධ්ොවන් සැකකික්කට තගන තොර්කිව නිර්මොණය තභවතිව සැකසුමක් තකස
පපතණොමනය කිරීම
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 7.5

: නව තතොරතුරු
විමර්ශනය වරයි

වොකය

: වොකච්තේද 04

පද්ධ්තියව

අවශයතොව

සහ

එහි

ශවයතොව

ිතගනුේ පක:
 පද්ධ්තිය පිළිෙඳ මූකිව අධ්යයන අවධිතය් වොර්යයන් විස්තර වරයි
 තයතනයව ඇති තතොරතුරු පිළිෙඳ ගැටලු හුනනො ගනී
 විසඳිය යුතු ගැටලුවක පරමුඛ්තො හුනනො ගනී
 ශවයතො අධ්යයනතය් අවශයතොව විස්තර වරයි.
 ශවයතො පරවොර කැයිස්තු ගත වර තවටිතයන් විස්තර වරයි.
අන්තර්ගතය:
 මූකිව විමර්ශනය
o පවතින පද්ධ්තිතය් ඇති ගැටලු හුනනො ගැනීම
o විවක්ප විසුනේ තයෝජනො කිරීම
o තතොරතුරු පද්ධ්තිවක අවශයතොවනට පරමුඛ්ත්වය දීම
 ශවයතො අධ්යයනය )feasibility study)
o තොක්ෂණිව (technical)
o තර්ථිව (economical)
o තමතහයුේ (operational)
o තයතනිව (institutional)
මූකිව




වදන් සාවක්ප :
පවතින පද්ධ්තිතය් ඇති ගැටලු හුනනො ගැනීම
විවක්ප විසුනේ තයෝජනො
තතොරතුරු පද්ධ්තිවක අවශයතොවකට පරමුඛ්ත්වය

පොඩේ සැකසුේ සඳහො සපතදස් :
 පවතින පද්ධ්තිතය් ඇති ගැටලු හුනනො ගැනීම සඳහො වන ක්රමතේද සොවච්ාො වරන්න
 හුනනොගත් ගැටලු සඳහො ිදිපතපත් වළ හැකි විවක්ප විසුනේ සහ තයෝජනො පිළිෙඳ ව
සොවච්ාො වරන්න
 තමම ක්රියොවකිතය් දී තතොරතුරු පද්ධ්තිවක අවශයතොවකට පරමුඛ්ත්වය දීතේ වැදගත්වම
සොවච්ාො වරන්න
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස් :
 පොසතක් ඇති පද්ධ්තියක් )පුස්තවොකයය, තපණ ශොකොව, විදයොගොරය තදිය ( හුනනොතගන
දැනට පවතින පද්ධ්තිතය් ඇති ගැටලු හුනනො ගැනීම, විවක්ප විසුනේ තයෝජනො කිරීම යන
දෑ ඇතුළත් පැවරුමක් සිසුන්ට කෙොදී පරතල
ි ක සමර්පණයක් මීින් ිදිපතපත් කිරීමට
තයොමු වරන්න.
ගුණොත්මව තයදවුේ:
 අන්තර්ජොකය, පැවරුේපත්, සමර්පණ මෘදුවොාග සහිත පපතගණව
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කියවීේ ද්රවය
මූකිව විමර්ශනය :
තමය පද්ධ්ති සාවර්ධ්න ජීවන චක්රතය් පළමු අදියර යි. සතය වශතයන් ම තභවතිව
පද්ධ්තිය යනු වුමක් ද යන්න පිළිෙඳ ව පැහැදිකි චිතරයක් තමයින් කෙො තදයි. මූකිව පරීක්ෂණය
සිදු වරනු කෙන්තන් අදියර තදවකින් ය. ඒවො නේ ගැටලු නිර්වචනය හො ශවයතො අධ්යයනය
තේ. පද්ධ්තිතය් මූකිව පපතක්ෂොව සිදු වරනු කෙන්තන් පද්ධ්තිතය් විෂය පථය හුනනො ගැනීම
සඳහො ය.
ශවයතො අධ්යයනතය් දී, තයෝජිත පද්ධ්තිතයහි ශවයතොව පිළිෙඳ ඇගයීමට කක් වරනු
කැත . පද්ධ්තිතය් ශවයතොව යනු නව පද්ධ්තියක් සාවර්ධ්නය කිරීම තහෝ වැඩි දියුණු වළ
පද්ධ්තියක් තහෝ පරොතයෝගිව සහ එකදොයී තේද යන්න විමසො ෙැකම යි. ශවයතොව,
සාවර්ධ්වයන්තග් සහ පපතශීකවයන්තග් දෘෂ්ටි තවෝණතයන් ඇගයීමට කක් තවතර්. නව පද්ධ්තිය
සාවර්ධ්නය කිරීමට අවශය තොක්ෂණය හො ියනිස් ෙකය තිත දැයි සාවර්ධ්වයන් විසින් සකවො
ෙකනු කැත . නව පද්ධ්තිය ඇත්ත වශතයන් ම භොවිත වරන්නන්ට එකදොයී තවයිද? තමම
වර්ගතය් පද්ධ්තියක් දියුණු කිරීමට පපතශීකවයොට මූකයමය හැකියොව තිත ද? පද්ධ්තිතය්
ශවයතොව පරධ්ොන වශතයන් සොධ්ව තුනක් මත ඇගයීමට කක් වරයි. ඒවො නේ, තොක්ෂණිව,
තර්ථිව, තමතහයුේ හො සාවිධ්ොනීය වශතයනි.
තොක්ෂණිව ශවයතොව:
සාවර්ධ්වයන්ට තයෝජිත පද්ධ්තිය ිදි කිරීමට හැකියොව තිත දැයි තමමීින් ඇගයීමට
කක් තේ.තොක්ෂණිව තක්තස්රුව මීින් පද්ධ්තියට අවශය තොක්ෂණය තිත
දැයි වැනි
පරශ්නවකට පිළිතුරු සපයයි. පද්ධ්තිය සාවර්ධ්නයට තවතරේ දුෂ්වරතො තිත ද යන්නත්, එම
තොක්ෂණය භොවිත වරන සාවර්ධ්වයන්ට පරමොණවත් අත්දැකීේ තිත ද යන්නත් තමමගින්
ඇගයීමට කක් තේ.
තර්ථිව ශවයතොව: තමම අධ්යයනය මීින් පද්ධ්ති සාවර්ධ්නතය් දී කැතෙන පරතිකොභ
තතයෝජනය සොධ්ොරණීවරණය වරන්තන් දැයි ඇගයීමට පිපතවැය සහ පරතිකොභ පිළිෙඳ ව
හදොරයි. තර්ථිව ශවයතො
අධ්යයනතය් වැදගත් ම පරතිලකය වනුතය් පිපතවැය පරතිකොභ
විශ්තක්ෂණය යි.
තමතහයුේ ශවයතොව: තමය, තයෝජිත පද්ධ්තිය භොවිත කිරීමට සහ සහතයෝගය දැක්වීමට භොවිත
වරන්නන්තග් වැමැත්ත සහ හැකියොව ඇගයීමට කක් වරයි. එනේ පද්ධ්තිය සාවර්ධ්නය වර
ස්ථොපනය වළ පසු භොවිත වරනු කෙයි ද? පද්ධ්තිය සාවර්ධ්නයට පපතශීකවයන්තග් වීතරෝධ්යක්
තිත ද? යන්න සකවො ෙකයි.
තයතනිව ශවයතොව: තමය, මීින් තරණය වරනු කෙන්තන් සාවිධ්ොනතය් සපොය මොර්ගිව අරමුණු
සඳහො තයෝජිත පද්ධ්තිය සපවොර තේ ද යන්න යි. තමහි දී, පද්ධ්තිය සමස්ත සාවිධ්ොනතය්
සපවුකවයක් තකස සැකතක්.
ශවයතො අධ්යයනතය් පරතිලකය නික තක්ඛ්නයක් වන අතර, එය තයෝජිත විසුනතේ
ස්වභොවය සහ විෂය පථය විස්තර වරන වොර්තොවකි.
ශවයතො අධ්යයනය සිදු වළ පසු අධ්යයනතයහි පරතිලක අනුව වයොපෘතිය අනුමත කිරීම
තහෝ අනුමත තනොකිරීම තහෝ සිදු තේ.වයොපෘතිය සොර්ථව හො පරොතයෝගිව තේ නේ, වයොපෘතිය
අවසොන වශතයන් අනුමත වරනු කැත . එතස් තනොමැති නේ ිදිපත වැඩ වටයුතු සිදු තනොතවතර්.
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 7.6

: පවත්නො පද්ධ්තිය විශ්තක්ෂණය කිරීම සඳහො තවනස් විධික්රම භොවිත
වරයි

වොකය

: වොකච්තේද 16

ිතගනුේ පක:
 අවශයතො විශ්තක්ෂණතය් අවශයතොව විස්තර වරයි
 තදන කද පද්ධ්තියව අවශයතො වර්ග සදොහරණ සහිත ව විස්තර වරයි
 IEEE සේමතතය් අවශයතො අර්ථ දක්වයි
 විශ්තක්ෂව තමවකේ කැයිස්තු ගත වර ඒවොතය් වොර්යයන් විස්තර වරයි
 දී ඇති පද්ධ්තිය සඳහො වොර්ය රූ සටහන්, තක්ඛ්න ගැකේ සටහන්, දත්ත ගැකේ සටහන්
සහ තොර්කිව දත්ත වූහ අඳියි
 මුකිව ක්රියොවකි විස්තරය කියො දක්වයි.
 වයොපොර පද්ධ්ති විවක්පවක අවශයතොව විස්තර වරයි.
 වයොපොර පද්ධ්ති විවක්ප අවස්ථො තයෝජනො වරයි
 වඩොත් සුදුසු වයොපොර පද්ධ්ති විවක්පය තතෝරො ගනී.
අන්තර්ගතය:
 අවශයතො විශ්තක්ෂණය
o වොර්යෙද්ධ් අවශයතො (functional requirements)
o වොර්යෙද්ධ් තනොවන අවශයතො (non-functional requirements)
 විශ්තක්ෂව තමවකේ
o වයොපොර ක්රියොවොරවේ තවෘතිවරණය
 වයොපොර ක්රියොවොරවේ තවෘතිය (business activity model)
o දත්ත ගැකේ තවෘතිවරණය (DFM)
 දත්ත ගැකේ සටහන්)Data Flow Diagrams)
 මූකිව ක්රියොවකි සහ මුකිව ක්රියොවකි විස්තරය
 තක්ඛ්න ගැකේ සටහන්(Document Flow Diagrams)
o තොර්කිව දත්ත තවෘතිවරණය (LDM)
 තොර්කිව දත්ත වූහය (LDS)
 වයොපොර පද්ධ්ති විවක්ප (BSO)
මූකිව








වදන් සාවක්ප :
අවශයතො විශ්තක්ෂණතය් අවශයතොව
පද්ධ්තියව අවශයතො වර්ග
IEEE සේමතය
විශ්තක්ෂව තමවකේ සහ ඒවොතය් වොර්ය
වොර්ය රූ සටහන්, තක්ඛ්න ගැකේ සටහන්, දත්ත ගැකේ සටහන් සහ තොර්කිව දත්ත වූහ
මුකිව ක්රියොවකි විස්තරය
වයොපොර පද්ධ්ති විවක්පවක අවශයතොව සහ අවස්ථො

පොඩේ සැකසුේ සඳහො සපතදස් :
 වොර්යෙද්ධ් අවශයතො සහ වොර්යෙද්ධ් තනොවන අවශයතො පිළිෙඳ ව සිසුන්ට අවතෙෝධ්
වරවීමට ක්රියොවොරවමව තයොදවන්න
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සිසුන් ක්රියොවොරවේවක තයතදියන් පහත සඳහන් දෑ අවතෙෝධ් වරවීමට සුදුසු පද්ධ්ති
නිර්මොණයක් භොවිත වරියන් සවස් වරන කද ක්රියොවොරවේ පතරිවොවක් සිසුන්ට කෙො
තදන්න
o වයොපොර ක්රියොවොරවේ තවෘතිවරණය
o දත්ත ගැකේ තවෘතිවරණය
o වයොපොර පද්ධ්ති විවක්ප

ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස් :
 දත්ත සමුදොයයක් තගොඩ නැීීමට අවශය මූකිව දත්ත සහ සපතදස් කෙොදී තමම ඒවවය
පුරො කෙොගත් දැනුම සපතයෝගී වරතගන දත්ත සමුදොය පද්ධ්තියක් තගොඩ නැීීමට
පැවරුමක් තදන්න.
ගුණොත්මව තයදවුේ:
 අන්තර්ජොකය, පැවරුේ
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කියවීේ ද්රවයය
අවශයතො විශ්තක්ෂණය
අවශයතො විශ්තක්ෂණය යනු ගැටලු වසම සහ පද්ධ්ති අවශ්යතො පිළිෙඳ නිර්වචනයවට
එළඹීමට පපතශිකවයන්තග් අවශයතො අධ්යයනය හො විශ්තක්ෂණය කිරීතේ ක්රියොවකිය යි. අවශ්යතො
විශ්තක්ෂණතය් මූකිව අරමුණ වන්තන් නව පද්ධ්තිතය් මොයිේ තසොයො ගැනීම සහ නව ගැටලුතේ
වසම තුළ පද්ධ්තිය පරතිචොර දක්වන්තන් තවතස් ද යන්න තසොයො ෙැකම යි. (පපතශීකව(
අවශයතොවන් අතර ගැටුේ හුනනො ගැනීම සහ විසඳීම සඳහො අවශයතො විශ්තක්ෂණය සපවොරී
තේ.
 ක්රියොවොරී අවශයතො: පද්ධ්තිය ක්රියොතේ තයදවිය යුතු ක්රියොවොරවේ තමොනවො ද
යන්න යි.
 පද්ධ්තිතය් අතප්ක්ෂො වළ ක්රියොවොපතත්වය / හැසිරීම විස්තර වරන්න
 වොර්යෙද්ධ් තනොවන අවශයතො : අවශයතොව සෑහීමවට පත් විය හැක්තක් තවතරේ
තහොදින් වුමන සීමොවකදී ද?
 අවශයතො නිර්වචනය සඳහො IEEE සේමතය
 ිතො වැදගත් අවශයතො අර්ථ දක්වනුතය් "Shall" යනුතවන් ය. ඇත්නේ තහොඳ ය
සිතතන අවශයතො "Should" යන්තනන් දක්වයි.
විශ්තක්ෂණ තමවකේ
වයොපොර වොර්ය තදර්ශවරණය
පරීක්ෂණයට කක් වන පද්ධ්තියව සිදුවන තද් අවතෙෝධ් වර ගැනීම සඳහො, තරේභ
කිරීම-නිමොව තොක්ෂණය)start-off technique( භොවිත තේ. පද්ධ්තිතය් ක්රියොවොරවේ තපන්වීමටත්
පද්ධ්ති පපතසරතය් ක්රියොවරුවන්තග් වොර්යය සහ තස්වො තපන්වීමටත් එය භොවිත වරයි.
දත්ත ගැකේ තදර්ශවරණය (Data Flow Modeling -DFM)
පද්ධ්තිතය් දත්ත සැවසුේ තවෘතවරණය සදහො දත්ත ගැකේ තවෘතිවරණය )DFM)
භොවිත තේ. එය සපපද්ධ්තිවකට තෙදො තවන් වර අර්ථ දැක්වීම සඳහො තයොදො ගනී. DFMහි
දත්ත ගැකේ සටහන් )DFD) සමූහයක් ඇතුළත් වන අතර සාගොී  පො තශරිත විස්තරයන්තගන්
සමන්විත තේ.
DFD මීින් පද්ධ්තිය පුරො දත්ත යන තවොරය, පද්ධ්තිය තුළ දත්ත සැවතසන
තවොරය සහ පද්ධ්තිය තුළ දත්ත ගෙඩො වර ඇති ස්ථොන පැහැදිකි වරයි.
DFDහි සාරචව
 ෙහිර භලතොර්ථ(External Entities)



o විමර්ශනයට කක්වන පද්ධ්තිය ෙොහිර පුද්ගකයන්, සාවිධ්ොන තහෝ තවනත් පද්ධ්ති
නිතයෝජනය වරයි
o මූකොශරයයක් තහෝ දත්ත ගරොහවයො තහෝ තකස ක්රියො වරයි
o නම එම වර්ගතය් නිදර්ශනයවට තනොව තපොදු වර්ගයවට තයොමු වළ යුතු ය
දත්ත ගැකම(Data Flows)
පද්ධ්තියව, පද්ධ්තිතය් සිට, සහ පද්ධ්තිය ඇතුළත දත්ත ගකො යොම තපන්වයි
DFDහි අතනවුත් සාරචව සේෙන්ධ් වරයි
ඒව මොර්ගිව තහෝ ද්වි මොර්ගිව තහෝ විය හැකි ය
ඝ්න තකවකින් නිරූපණය වුව ද , ෙොහිර සාරචව තදවක් අතර වඩ ිපත
තකවකින් තපන්වනු කෙන අතර අන්තර්ච්තේදනය මීහපතනු කැත
ක්රියොවකි (Processes)
o පද්ධ්තිතය් සිදු වරන වයොපොපතව වටයුතු නිතයෝජනය වරයි
o සෑම ක්රියොවකියවට ම ගුණ තුනක් ඇත: අනනයතොව , නම සහ ස්ථොනය
o තව දුරටත් විතයෝජනය කිරීම අවශයය තනොවන ක්රියොවකි මූකිව ක්රියොවකි තකස
හැඳින්තේ
o
o
o
o
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දත්ත ගෙඩො
o පද්ධ්තිය තුළ දත්ත තෙො ගැනීමට භොවිත වරයි
o වර්ග හතරකි : හස්තය )M), පපතගණවගත )D), තොවවොකිව )T) සහ
හස්තය තොවවොකිව T (M)
o සෑම දත්ත ගෙඩොවවට ම ගුණ තුනක් ඇත: අනනයතොව, වර්ගය සහ නම

සන්දර්භ රූ සටහන
 වියුක්තවරණතය් ිහළ ම ම්ටටතේ සහිත දත්ත ගැකේ සටහනක්(DFD)
 සමස්ත පද්ධ්තිය එව ක්රියොවකියක් තකස නිරූපණය වරයි
 පද්ධ්තිය ෙොහිර තයතන සමී ක්රියො වරන තවොරය තපන්වයි
තක්ඛ්න ගැකේ සටහන(DFD)
 සන්දර්භ රූ සටහන සහ පළමු ම්ටටතේ )DFD) අතර පොකමක් තකස ක්රියො වරයි
 පද්ධ්තිය තුළ තක්ඛ්න )කියකියවිකි, සාවොද, පපතගණව අතර ගකොයන දත්ත( ගමන්
වරන්තන් තවතස් දැයි පැහැදිකි වරයි
1 ම්ටටතේ DFD
 පද්ධ්තිතය් දත්ත සැවසුම පිළිෙඳ ිහළ ම්ටටතේ දළ විශ්තක්ෂණයක් සපයයි
 පද්ධ්තිතය් පරධ්ොන සාරචව අතර දත්ත චකනයන් තපන්වයි
 සන්දර්භ රූපසටහන සමී අනුවලක විය යුතු ය
පහළ ම්ටටතේ දත්ත ගැකේ සටහන් (DFDs)
 අනුයොත වශතයන් වැඩි විස්තර සඳහො ඇතුළතට යොමට මීක් සපයයි
 මුදුන් බිේ පරතේශයවට ිඩ කෙො තදයි
 ිහළ ම්ටටතේ දත්ත ගැකේ සටහන (DFD)සමී අනුවලක විය යුතු ය
මූකිව ක්රියොවකි විස්තරය (EPD)
 වැඩසටහන් පිපතවිතර සඳහො පරමොණවත් විස්තර අඩාගු තේ
 සොමොනය පො වකින් තහෝ වයොජ තක්තවකින් තහෝ කියො ඇත
තොර්කිව දත්ත තදර්ශවරණය (Logical Data Modeling- LDM)
DFMහි හුනනොගත් ක්රියොවකි මීින් සැවසූ පද්ධ්ති දත්ත LDM මීින් තවෘතිවරණය
වරයි. තමය තොර්කිව දත්ත වුහය)Logical Data Structure-LDS) තකස හැඳින්තවන රූප
සටහනකින් සහ අනුෙද්ධ් පො මය විස්තරයකින් ද සමන්විත තේ. දත්ත එකිතනව අතර අන්තර්
සේෙන්ධ්ය වන තවොරය සහ LDS මීින් පැහැදිකි වරන අතර පද්ධ්තිතය් දත්ත මත වයොපොපතව
නීති තයදී ඇති තවොරය ද දැක්තවයි.
LDSහි සාරචව
 භලතොර්ථ
o තර්වොනුවලක ව සේෙන්ධ් සහ අනනය ව හුනනොගත හැකි වස්තු තහෝ සාවක්ප තහෝ
එවතුවකි
o DFMහි ෙොහිර භලතොර්ථ සමී පටකවො තනොගත යුතු ය
o භලතොර්ථයව කක්ෂණයක්)property) ගුණොාගයක්)attribute) තකස හැඳින්තවයි
o නම මීින් භලතොර්ථතය් පරරූපය පිළිබිඹු විය යුතු ය, එම භලතොර්ථතය් යේ
නිදර්ශනයක් තනොතේ
 සේෙන්ධ්තො (Relationships)
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o භලතොර්ථ එකිතනවට සේෙන්ධ් වන තවොරය
o තභවතිව සෙඳතො )දත්ත වූහයව තභවතිව සෙැඳි(
o තොර්කිව සෙඳතො )වයොපොර සාගේ තහෝ නීති)
සේෙන්ධ්තොතේ ම්ටටම
o සේෙන්ධ්තොතේ ගණනීයතොව(Cardinality) තකස ද හැඳින්තේ
o තදන කද සේෙන්ධ්තොවවට සහභොගී තවන එක් එක් භලතොර්ථතය් සිදුවීේ ගණන
o වර්ග තුනකි )ඒව-ඒව ,ඒව-ෙහු, ෙහු -ෙහු (

භලතොර්ථ නයොසය(Entity Matrix)
 භලතොර්ථ අතර සෙඳතො හුනනො ගැනීමට සපවොර වරයි
 තවර්ෂණීය පද්ධ්තිය තුළ භලතොර්ථ අතර සේෙන්ධ්තො හුනනොගැනීමට භලතොර්ථවක
සියලු යුගකන හැකියොවන් කෙොතදයි
 එක් එක් යුගක අතර සේෙන්ධ්තො එක් වරක් පරීක්ෂො වරනු කැත
 සෙඳතොව පිළිෙඳ සේපූර්ණ විස්තරය කෙො තනොතද්
වයොපොර පද්ධ්ති විවක්ප (Business System Options - BSO)
BSO විසින් පද්ධ්තිය
වුමක් වරන්තන් දැයි විස්තර වරයි. සැම වයොපොර පද්ධ්ති
විවක්පයක් ම, අවම පද්ධ්ති අවශයතොවකින් සැහීමවට පත්විය යුතු ය එතස්ම වොර්යෙද්ධ්
විස්තරයක්, සසස් ම්ටටතේ තොක්ෂණිව විස්තරයක්, වයොපොරයට විශොක පරතිකොභ, තසන්න
පිපතවැය ඇස්තතේන්තු, සාවර්ධ්න වොක පරොසය සහ සාවිධ්ොනය සහ තවනත් පවතින පද්ධ්ති
මත ෙකපෑම එයට ඇතුළත් විය යුතු ය.
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 7.7 : තයෝජිත පද්ධ්තිය සැකසුේ වරයි
වොකය

: වොකච්තේද 12

ිතගනුේ පක:
 තොර්කිව නිර්මොණය පැහැදිකි වරයි
 තොර්කිව නිර්මොණ අදියරට සේෙන්ධ් වන ක්රියොවොරවේ පැහැදිකි වරයි
 තයෝජිත පද්ධ්තිතය් තොර්කිව සැකසුම, මූකිව ක්රියොවකන්හි සිට තරේභ වර සන්දර්භ රූ
සටහන (context diagram) තතක් නැවත තගොඩ නගයි.
 මූකිව ක්රියොවකි විස්තරය වයොජ තක්තවකින් (pseudo code) කියයි
 වගු සහ සපකැකියොන පිපතවිතර පහදයි
 දත්ත ශ දතවෝෂතය් වැදගත්වම තවටිතයන් විස්තර වරයි
අන්තර්ගතය:
 තොර්කිව සැකසුේ තමවකේ (Logical Design Tools)
o තොර්කිව දත්ත ගැකේ තදර්ශවරණය
 තයෝජිත පද්ධ්තිය සඳහො තොර්කිව දත්ත ගැකේ සටහන්
 මූකිව ක්රියොවකි සහ මුකිව ක්රියොවකි විස්තරය (EPD)
 අතුරු මුහුණත නිර්මොණය
o තොර්කිව දත්ත තදර්ශවරණය
 තයෝජිත පද්ධ්තිය සඳහො තොර්කිව දත්ත වූහය (Logical Data Structure)
o දත්ත සමුදොතය් )database) තභවතිව නිර්මොණය
 වගුතේ (table) සහ සපකැකියොතනහි (record) පිපතවිතර
 දත්ත ශ ද තවෝෂ (data dictionary)
 දත්ත පොදවය නිර්මොණය
මූකිව වදන් සාවක්ප :
 තොර්කිව නිර්මොණය
 තොර්කිව නිර්මොණ අදියරට සේෙන්ධ් වන ක්රියොවොරවේ
 තයෝජිත පද්ධ්තිතය් තොර්කිව සැකසුම
 මූකිව ක්රියොවකි
 සන්දර්භ රූප සටහන (context diagram)
 මූකිව ක්රියොවකි විස්තරය වයොජ තක්තවකින් (pseudo code) කිවීම
 වගු සහ සපකැකියොන පිපතවිතර
 දත්ත ශ දතවෝෂතය් වැදගත්වම
පොඩේ සැකසුේ සඳහො සපතදස් :
 තොර්කිව සැකසුේ තමවකේ විස්තර වරන්න
 තොර්කිව දත්ත ගැකේ තදර්ශවරණය එහි අන්තර්ගතය(තොර්කිව දත්ත ගැකේ සටහන්,
මූකිව ක්රියොවකි සහ මුකිව ක්රියොවකි විස්තරය සහ අතුරු මුහුණත නිර්මොණය)
ක්රියොවොරවමක් ඇසුතරන් සමී පැහැදිකි වරන්න
 තොර්කිව දත්ත තදර්ශවරණය සහ එහි අවශයතොව ක්රියොවොරවමක් ඇසුතරන් පැහැදිකි
වරන්න
 දත්ත සමුදොයතය් තභවතිව නිර්මොණය ක්රියොවොරවමක් ඇසුතරන් පුහුණු වරවන්න.
ඇගයීම හො තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස් :
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දත්ත සමුදොයක් තගොඩ නැීීමට අවශය මූකිව දත්ත සහ සපතදස් කෙොදී තමම ඒවවය පුරො
කෙොගත් දැනුම සපතයෝගී වරතගන දත්ත සමුදොය පද්ධ්තියක් තගොඩ නැීීමට පැවරුමක්
තදන්න
ගුණොත්මව තයදවුේ: අන්තර්ජොකය, පැවරුම

කියවීේ ද්රවය:
තොර්කිව දත්ත ගැකේ තදර්ශවරණය (Logical DFM)
තභවතිව දත්ත ගැකේ තදර්ශවරණය (Physical DFM) පහත දෑ තපන්නුේ වරයි
 දත්ත සැවතසන්තන් තවතස් ද ?
 වත්මන් පද්ධ්තිතය් දත්ත ගෙඩො ගෙඩො වරනු කෙන්තන් තවොතහ් ද?
තොර්කිව දත්ත ගැකේ තදර්ශවරණය (Logical DFM) පහත දෑ තපන්නුේ වරයි
 දත්ත සැවතසන්තන් තවතස් ද ?
 තයෝජිත පද්ධ්තිතය් දත්ත ගෙඩො ගෙඩො වරනු කෙන්තන් තවොතහ් ද?
තොර්කිව දත්ත ගැකේ තවෘතවරණය DFD සමූහයකින් සහ තශරිත පො මය විස්තර සමූහයකින්
යුක්ත තේ.
තයෝජිත පද්ධ්තිතය් තොර්කිව දත්ත තවෘතවරණය
තයෝජිත පද්ධ්තිතය්, නව ක්රියොවොපතත්වයන් සඳහො සහය දැක්වීමට තොර්කිව දත්ත වූහය
)LDS) තවත නව භලතොර්ථ එක් වරයි
 තොර්කිව දත්ත ගැකේ තවෘතිවරණය )Logical DFM) සඳහො තොර්කිව දත්ත
තවෘතිවරණතය් )LDM) හුනනොගත් තොර්කිව දත්ත ගෙඩො )භලතොර්ථ( සපයයි
 තොවවොකිව ව දත්ත නතර වරන වවර තොවවොකිව දත්ත ගෙඩොවක් වුව ද ිවත් වරයි
තයෝජිත පද්ධ්තිතය් තොර්කිව DFM
 පරොථියව ක්රියොවකන්තගන් තරේභ තේ
 ක්රියොවකියව ස්ථොනයක් තකස
තභවතිව ෙොධ්ොවක් පමණක් දක්වයි
නේ සියලු
ක්රියොවකිවකින් එය ිවත් වරයි
 තභවතිව DFMහි ඇත්ත වශතයන් ම ක්රියොවකි සිදු වළ පුද්ගකයො දැන් තොර්කිව DFM
තුළ අනුරූප ක්රියොවකිය සඳහො තදොන ඇතුළත් වරයි, එම ස්ථොන ෙොහිර භලතොර්ථයක්
ෙවට පපතවර්තනය වරයි
 හුතදක් මොනව ක්රියොවොරවේ ිවත් වර ෙොහිර භලතොර්ථයකින් එය පරතිස්ථොපනය වරයි
 තයෝජිත පද්ධ්තිතය් ඕනෑම නව ක්රියොවොරීත්වයනට සහය දැක්වීමට අවශය නව ක්රි යොවකි
එවතු වරයි
 ඒවොතය් ක්රියොවොපතත්වය මත පදනේ වූ තොර්කිව ක්රියොවකි යළි සමූහනය මීින් ධ්ූරොවකිය
නැවත පරතිසාස්වරණය වරයි
 වයොජ තක්තතය් මූකිව ක්රියොවකිවක ක්රියොවොරීත්වය විස්තර වරන අතර EPD කියයි
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දත්ත සමුදොතයහි තභවතිව නිර්මොණය
තොර්කිව නිරූපණය සෙැඳි නිරූපනයට අනුරූපණය කිරීම
තොර්කිව නිරූපණය
සෙැඳි නිරූපනය
භලතොර්ථය (Entity)
වගුව (Table)
කොක්ෂණිවය (Attribute)
කැකිය (Field)
භලතොර්ථයව පරස්තොව
කැකියොන(Record of
(Instance of an entity)
table)
අනනය කොක්ෂණිවය
පරොථියව යතුර (Primary
Unique attribute
key)




a

සෙැඳි නිරූපිතතය් සියලු වගු 3වන පරමත ම්ටටම (3NF) දක්වො පරමතවරණය වරයි
පරමතවරණය වරන කද සෙැඳි නිරූපිතතය් එක් එක් වගුව සඳහො වගු පිපතවිතර හො
කැකියොන පිපතවිතර වගු ගත වරයි
දත්ත සමුදොය තගොඩනැගීම සඳහො තභවතිව නිර්මොණය සපයයි

දත්ත ශ දතවෝෂය(Data Dictionary)
 දත්ත සමුදොතය් අතයොවශය අාගයකි
 දත්ත සමුදොය සහ එහි ගෙඩො වර ඇති දත්ත පිකිෙඳ දත්ත )දත්ත පිකිෙඳ දත්තMeta Data( තෙොගනී
 දත්ත සමුදොය වළමණොවරණ පද්ධ්තිය )DBMS) භොවිතො වරන කද සැෙෑ දත්ත
සමුදොය විස්තර ඇතුළත් තේ
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 7.8 : තයෝජිත පද්ධ්තිය සාවර්ධ්නය වර පරීක්ෂො වරයි
වොකච්තේද සාඛ්යොව : 06
ිතගනුේ පක



:

අලුතින් සැකසුේ වරන කද පද්ධ්තිය පරීක්ෂො කිරීතේ තවොර කැයිස්තු ගත
වරපැහැදිකිවරයි
අලුතින් සැකසුේ වරන කද පද්ධ්තිය පරීක්ෂො කිරීතේ තවොර විස්තර වරයි

අන්තර්ගතය
:
 ක්රමතක්ඛ් සාවර්ධ්නය
 දත්තසමුදොය සාවර්ධ්නය
 පරීක්ෂො කිරීම
o පරීක්ෂො සිද්ධි)තවොර(
o

ශ්තේත මාජූසො පරීක්ෂොව (white box testing)

o
o
o
o
o

වොක මාජූසො පරීක්ෂොව(black box testing)
ඒවව පරීක්ෂණය
ඒවොෙද්ධ් පරීක්ෂණය
පද්ධ්ති පරීක්ෂණය
පරතිගහ
ර ණපරීක්ෂණය

විතශ්ෂ අවධ්ොනය තයොමු විය යුතු සාවක්ප සහ වදන්
:
 ශ්තේත මාජූසො පරීක්ෂොව, වොක මාජූසො පරීක්ෂොව, ඒවව පරීක්ෂොව, ඒවොෙද්ධ්
පරීක්ෂොව, පද්ධ්ති පරීක්ෂොව, පරතිගහ
ර ණ පරීක්ෂොව.
පොඩේ සැකසුම සඳහො සපතදස්
:
 පහත සඳහන් වරුණු මතු වරියන් සොවච්ාොව තමතහයවන්න
o ශ්තේත මාජූසො පරීක්ෂොව
o වොක මාජූසො පරීක්ෂොව
o ඒවව පරීක්ෂොව
o ඒවොෙද්ධ් පරීක්ෂොව
o පද්ධ්ති පරීක්ෂොව
o පරතිගරහණ පරීක්ෂොව
ඇගයීම සහ තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස්:
 එම ව්ඩඩොයේවකට පවසන්න.
 ශ්තේත මාජූසො පරීක්ෂොව ක්රියොත්මව පන්තිය ව්ඩඩොයේ කිහිපයවට තවන් වර
පහත සඳහන් පයිතන් වැඩසටහන් ඒ ඒ ව්ඩඩොයමට කෙො තදන්න. ඒවොහි පයිතන්
මෘදුවොාගය භොවිතතයන් තක්ත වර ක්රියොත්මව වරන්න. තමම පයිතන් වැඩසටහන්
තහොඳින් අධ්යයනය වර සඳහො පහත සඳහන් පරීක්ෂො ක්රමතේද සිදු වරන තකස
වරන්න
 TEST CASE තවෘතියක් සොදො වොක මාජූසො පරීක්ෂොව ක්රියොත්මව වරන්න
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ඔෙතග් ව්ඩඩොයේ අනොවරණ සොමූහිව ව ද නිර්මොණශීක ව ද පන්තියට ිදිපතපත් වරන්න.
1.

2.

ගුණොත්මව තයදවුේ:
පපතගණව විදයොගොරය, පොඩමට අදොළ විදුත් පරදර්ශව, අන්තර්ජොකය,
පයිතන් වැඩසටහන් මෘදුවොාගය
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කියවීේ ද්රවය
පරීක්ෂොව
පරීක්ෂො සිද්ධි(Test Cases)
පරීක්ෂො සිද්ධියක් යනු ඔත මෘදුවොාගතය් විතශ්ෂිත අාගයක් තහෝ ක්රියොවොපතත්වයක් තහෝ
ස්ථොපනය කිරීම සඳහො ක්රියොත්මව වන ක්රියොමොර්ගයකි. පරීක්ෂො සිද්ධි තගොනුගත වරනු
කෙන්තන් තත්ත්වය සහතිව කිරීතේ ව්ඩඩොයමක් විසින් වන අතර, SDLCහි තක්ත කිරීතේ අවධිය
සිදු තවියන් පවතින අතර ය.
ස.දො. පහත සඳහන් ශරීර ස්වන්ධ් දර්ශවය )Body Mass Index -BMI( ගණනය වරන
තයදවුම සකවො ෙකන්න.

නම*
සස (M)*
ෙර (Kg)*
BMI
BMIතසොයන්න

පරීක්ෂො කිරීතේ පියවර
සස හො ෙර සඳහො වකාගු අගයක්
ඇතුළු වරන්තන් ද යන්න පරීක්ෂො
වරන්න
BMIගණනය
වරන්න
සස හො ෙර සඳහො වකාගු තනොවන
අගයක් ඇතුළු වරන්තන් ද යන්න
පරීක්ෂො වරන්න
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පරීක්ෂො සිද්ධිතවෘතිය
පරීක්ෂො සිද්ධි අාවය: F01
පරීක්ෂොව සැකසුේ වතළ්:
ඒවව නොමය: BMI අගය තසවීම
පරීක්ෂොව සැකසුේ වළ දිනය:
පරීක්ෂො සිද්ධිය: සස හො ෙර සඳහො වකාගු
පරීක්ෂොව ක්රියොත්මව වතළ්:
තනොවන අගයක් ඇතුක් වරන්තන් ද යන්න
පරීක්ෂොව ක්රියොත්මව වළ දිනය:
පරීක්ෂො වරන්න

පරීක්ෂො කිරීතේ පියවර

පරීක්ෂො කිරීතේ
දත්ත

අතප්ක්ෂිත පරතප
ි කය

සතය පරතප
ි කය

1. සස ඇතුළත්
වරන්න
2. ෙර ඇතුළත්
වරන්න
3. “Find BMI” මත
ක්කික් වරන්න.

සස- අගයක් නැත
ෙර- අගයක් නැත

“වරුණොවර ෙර/
සස සඳහො වකාගු
අගයක් ඇතුළත්
වරන්න”
යන පණිවිඩය
තපන්වන්න
“වරුණොවර ෙර/ සස
සඳහො වකාගු
අගයක් ඇතුළත්
වරන්න”
යන පණිවිඩය
තපන්වන්න

ධ්ොවන වොක
තදෝෂ

සස- AB$
ෙර- AB#

තත්ත්වය
(Pass/
Fail)
Fail

ෙකොතපොතරොත්තු Pass
වූ පණිවිඩය
නිරූපණය විය.

පරීක්ෂො සිද්ධිතවෘතිය
පරීක්ෂො සිද්ධිඅාවය: F02
පරීක්ෂොව සැකසුේ වතළ්: L. M. හරීන්
ඒවව නොමය: BMI අගය තසවීම
පරීක්ෂොව සැකසුේ වළ දිනය: 2017.02.18
Test Case: සස හො ෙර සඳහො වකාගු
පරීක්ෂොව ක්රියොත්මව වතළ්: L. M. හරීන්
තනොවන අගයක් ඇතුළු වරන්තන් ද යන්න
පරීක්ෂොව ක්රියොත්මව වළ දිනය: 2017.03.21
පරීක්ෂො වරන්න

පරීක්ෂො කිරීතේ පියවර

පරීක්ෂො කිරීතේ
දත්ත

අතප්ක්ෂිත පරතප
ි කය

සතය පරතප
ි කය

1. සස ඇතුළත්
වරන්න
2. ෙර ඇතුළත්
වරන්න
3. “Find BMI” මත
ක්කික් වරන්න.

සස - 1.58496
ෙර - 56

BMI ගණනය වර
අගය තපන්වීම

අගය
නිරූපණය වීම

තත්ත්වය
(Pass/
Fail)
Pass

මෘදුවොාග පරීක්ෂො කිරීතේ ශිකප
් ය ක්රම
ශ්තේත මාජූසො පරීක්ෂොව
ශ්තේත මාජුසො පරීක්ෂොව යටතත් සිදුවන්තන් ක්රමතක්ඛ් වූහය පරීක්ෂො කිරීමයි. පරීක්ෂො
කිරීමට අවශය දත්ත ක්රමතක්ඛ්තය් තක්තය මීින් කෙො ගනී.
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ශ්තේත මාජූසො පරීක්ෂො ක්රමතේද:
 පරවොශ තවරණය -තමම ක්රමතේදය මීින් තක්තතය් සඳහන් සියලු ම පරවොශ ක්රියොත්මව
තේ දැයි පරීක්ෂො තවතර්.
 ශොඛ්ො තවරණය - තමම ක්රමතේදය මීින් තක්තතය් සඳහන් සියලු ම ශොඛ්ො ක්රියොත්මව
තේ දැයි පරීක්ෂො තවතර්.
 මොර්ග තවරණය - තමම ක්රමතේදය මීින් තක්තතය් සඳහන් සියලු ම මොර්ග ක්රියොත්මව
තේ දැයි පරීක්ෂො තවතර්.
වූහොත්මව පරීක්ෂො කිරීතේ වොර්යක්ෂමතොව ගණනය කිරීම:
පරවොශ තවරණය= (ක්රියොත්මව වන පරවොශ ගණන / මුළු පරවොශ ගණන) x 100 %
ශොඛ්ො තවරණය= (ක්රියොත්මව වන තරණ පරතිදොනගණන/ මුළු තරණ පරතිදොන) x 100 %
මොර්ග තවරණය= (ක්රියොත්මව වන තරණ මොර්ග ගණන/ මුළු තරණ මොර්ග ගණන) x 100 %
ශ්තේත මාජූසො පරීක්ෂොතේ වොසි:
 ක්රමතක්ඛ්තය් සැීවී ඇති තදෝෂ හුනනො ගැනීමට හැකි වීම
 ක්රමතක්ඛ්තය් ක්රියොත්මව තනොවන තක්ත තවොටස් හුනනො ගැනීමට හැකි වීම
ශ්තේත මාජූසො පරීක්ෂොතේ අවොසි:
 ශ්තේත මාජූසො පරීක්ෂො ක්රමය වියදේ සහගත වන අතර තේ සඳහො සැකකිය යුතු
වොකයක් ද වැය කිරීමට සිදු තේ.
 තක්ත තප්කි කිහිපයක් මී හැරී යොතේ හැකියොව ඇත.
 ක්රමතක්ඛ්නය කිරීම පිළිෙඳ ිහළ දැනුමක් තිබිය යුතුය.
1.

වොක මාජූසො පරීක්ෂොව

වොක මාජූසො පරීක්ෂොතේ දී,මෘදුවොාගතය් අභයන්තර වූහය / සැකසුේ / ක්රියොවකිය යන තද්
මෘදුවොාගය පරීක්ෂො වරන පුද්ගකයො තනොදනී. එම නිසො තමය වොක මාජූසො පරීක්ෂොව තකස
හුනන්වයි. ස්වොධීන පරීක්ෂව වණඩොයමක් විසින් පද්ධ්ති සාවර්ධ්න ජීවන චක්රතය් පරීක්ෂණ
අවධිතය් දී තමය සිදු වරනු කැත . වොක මාජූසො පරීක්ෂො ක්රමතේදය, ඒවව, ඒවොෙද්ධ් සහ
පරතිගහ
ර ණ පරීක්ෂොව යන සෑම පරීක්ෂො ක්රමයවටම තයොදො ගත හැකි ය.



වොක මාජූසො පරීක්ෂොතේ වොසි
පපතශීකවයන්තග් දෘෂ්ටි තවෝණතයන් පරීක්ෂණය සිදු වරනු කෙන අතර පිපතවිතරවක
විචකනයන් අනොවරණය වර ගැනීමට සපවොර වනු ඇත
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පරීක්ෂවයො හට ක්රමතක්ඛ්නය පිළිෙඳ දැනුමක් තිීමම තහෝ මෘදුවොාග වූහය පිළිෙඳ
දැනුමක් තිීමම අතයවශය තනොතේ. වොක මාජූසො පරීක්ෂොව මෘදුවොාග සාවර්ධ්වයන්
තනොමැති ව තවනත් ස්වොධීන ව්ඩඩොයමක් තයොදො වළ හැකි ය.

වොක මාජූසො පරීක්ෂොතේ අවොසි



සියලු ම තදොන සාතයෝජන අවස්ථො පරීක්ෂොවට කක් තනොවීමට ඇති ිඩවඩ වැඩි ය.
පැහැදිකි මෘදුවොාග අවශයතො විශ්තක්ෂණ තක්ඛ්නයක් )Software Requirement
Specification( තනොමැතිව පරීක්ෂොව සිදු කිරීම ගැටලු සහගත විය හැකි ය.

මෘදුවොාග පරීක්ෂො ක්රම

ඒවව පරීක්ෂොව
ඒවව පරීක්ෂොව යනු වොර්ය, පන්ති, ක්රියො පටිපොටි, අතුරුමුහුණත් වැනි තයදුේවක වුඩො
ම පරීක්ෂොවොරී තවොටස යි. තමහි දී ස්වොධීන ඒවව පරීක්ෂොවට කක් වර ඒවො නිවැරදිව ක්රියො
වරනවො ද සහ භොවිතයට සුදුසු දැයි නිශ්චය වර ගනී.
ඒවව පරීක්ෂොව සිදු කිරීම සඳහො භොවිත වළ හැකි ක්රම තේද: ශ්තේත මාජූසො පරීක්ෂොව, වොක
මාජූසො පරීක්ෂොව
ඒවව පරීක්ෂොව සිදු වළ යුත්තත් වුමන අවස්ථොතේ ද?: ඒවොෙද්ධ් පරීක්ෂොව සිදු කිරීමට තපර
ඒවව පරීක්ෂොව සිදු වළ යුතු ය.
ඒවව පරීක්ෂොව වො විසින් සිදු වළ යුතු ද?: තමම පරීක්ෂොව සිදු වළ යුත්තත් මෘදුවොාග
සාවර්ධ්වයන් විසිනි.
වොසි:
 අලුතින් එක් වළ ගුණොාගයන් සහ පැවති ගුණොාගයන් තවනස් වළ විට ඇති විය හැකි
ගැටලු අවම වරයි.
 මෘදුවොාගතය්, මුක් අවධිතය් ම තදෝෂ පරීක්ෂොවට කක් වන නිසො පසු වොකන ව පරීක්ෂො
කිරීේ සඳහො වැය වන මුදක් අවම වර ගත හැකි ය.
 මෘදුවොාග සැකසුම සහ තක්තය වැඩිදියුණු වරගැනීමට අවස්ථොව සැකසීම.
ඒවොෙද්ධ් පරීක්ෂොව
ඒවොෙද්ධ් පපතක්ෂොව යනු මෘදුවොාග ඒවව සාතයෝජනය තවොට සමූහයක් තකස සිදු
වරන මෘදුවොාග පරීක්ෂොවකි. ස්වොධීන මෘදුවොාග ඒවව කිහිපයක් ඒවොෙද්ධ් වළ විට එම
ඒවොෙද්ධ් කිරීම නිසො තදෝෂ ඇතිවිය හැකි ය. එම තදෝෂ අවම කිරීම ඒවොෙද්ධ් පරීක්ෂොතේ
අරමුණ යි.
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පහත රූපතය් දක්වො ඇති පපතදි ස්වොධීන ඒවව වන ඒවව A සහ ඒවව B ඒවොෙද්ධ් වළ පසු
ඒවොෙද්ධ් පරීක්ෂොව සිදු වළ හැකි ය.

ඒවොෙද්ධ් පරීක්ෂොව සිදු වරනු කෙන්තන් ඒ සඳහො ම තවන් වළ ඒවොෙද්ධ් පරීක්ෂවයවු විසින්
තහෝ ව්ඩඩොයමක් තහෝ විසිනි.
ඒවොෙද්ධ් පරීක්ෂොව සිදු කිරීම සඳහො භොවිත වළ හැකි ක්රමතේද: ශ්තේත මාජූසො පරීක්ෂොව, වොක
මාජූසො පරීක්ෂොව
පද්ධ්ති පරීක්ෂොව
පද්ධ්ති පරීක්ෂොව යනු පපතශීකව අවශයතොවකට අනුවලක ව පද්ධ්තිය ක්රියොත්මව
වන්තන් දැයි නිශ්චය වරගැනීම සඳහො වොක මාජූසො ක්රමතේදය භොවිතතයන් සිදු වරන
පරීක්ෂොවකි. තමම පරීක්ෂොව සිදු වරනු කෙන්තන් මෘදුවොාග සාවර්ධ්ව ව්ඩඩොයමට පපතෙොහිර වූ
ස්වොධීන ව්ඩඩොයමක් විසිනි. තමහි දී වොර්යයෙද්ධ් සහ වොර්යෙද්ධ් තනොවන අවශයතො යන තද
වම පරීක්ෂොවට කක් තේ.

පරතග
ි රහණ පරීක්ෂොව
තස්වො දොයවයො විසින් පද්ධ්තිය භොරගැනීමට තපර තමම පරීක්ෂොව සිදු වරනු කැත .
තස්වොදොයවයො විසින් තමම පරීක්ෂොව සිදු වර අතප්ක්ෂිත අරමුණර නිසියොවොරව පද්ධ්තිය මීින්
ිටු වන ෙව සහතිව වළ යුතු තේ. තමම පරීක්ෂොව සිදු වරනු කෙන්තන් පද්ධ්ති පරීක්ෂොවට පසු
ව තේ.
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තමහි දී අභයන්තර පරීක්ෂොව සහ ෙොහිර පරතිගහ
ර ණ පරීක්ෂොව තකස තවොර තදවක් ඇත.


අභයන්තර පරතිගහ
ර ණ පරීක්ෂොව (ීමටො පරීක්ෂොව තකස ද හුනන්වයි(: තමම පරීක්ෂොව සිදු
වරනු කෙන්තන් මෘදුවොාගය සාවර්ධ්නය වළ තයතනය විසිනි. තමහි දී මෘදුවොාගය
නිර්මොණයට සෘජු ව දොයව වූ පුද්ගකයන් )සොමොනයතයන් මෘදුවොාග සාවර්ධ්වයන් තහෝ
පද්ධ්තිය තපර පරීක්ෂො වළ පුද්ගකයන්(තමම පරීක්ෂොවට සේෙන්ධ් වර තනොගන්නො අතර.
තමය සිදු වරනු කෙන්තන් අදොළ තයතනතය් නිෂ්පොදන වළමනොවොර, විවුණුේ තහෝ
පොපතතභෝගිව සහොයව ව්ඩඩොයම විසිනි.



ෙොහිර පරතිගරහණ පරීක්ෂොව:
o පොපතතභෝගිව
පරතිගහ
ර ණ පරීක්ෂොව:තමම
තස්වොදොයවයොතග් පොර්ශ්වය විසින.ි
o පපතශීකව
පරතිගරහණ පරීක්ෂොව: තමම
තස්වොදොයවයොතග් පොපතතභෝගිවයන් විසිනි
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පරීක්ෂොව

සිදු

වරනු

කෙන්තන්

පරීක්ෂොව

සිදු

වරනු

කෙන්තන්

නිපණ
ු තො ම්ටටම 7.9 : සාවර්ධිත පද්ධ්තිය ස්ථොපනය කිරීම
වොකච්තේද සාඛ්යොව : 04
ිතගනුේ පක
:
 සාවර්ධිත පද්ධ්තිය ක්රියොත්මව කිරීතේ ක්රමතේද පැහැදිකි වරයි
 පද්ධ්තියක් ක්රියොත්මව කිරීතමන් පසු, ඒහො ෙැඳි ක්රියොවොරවේ පැහැදිකි වරයි
අන්තර්ගතය
:
 ස්ථොපනය කිරීතේ ක්රම
o සමොන්තර
o සෘජු
o නියොමව
o අවධි
 දෘඞොාග / මෘදුවොාග ස්ථොපනය, දත්ත සාක්රමණ සහ පපතශීකව පුහුණුව
 සමොතකෝචනය, සහොය සහ නඩත්තු කිරීම
සාවක්ප සහ වදන්:
සමොන්තර ස්ථොපනය, සෘජු ස්ථොපනය, නියොමව ස්ථොපනය, අවධි ස්ථොපනය
පොඩේ සැකසුම සඳහො සපතදස්:
පහත සඳහන් වරුණු මතු වරියන් සොවච්ාොව තමතහයවන්න
 සමොන්තර ස්ථොපනය
 සෘජු ස්ථොපනය
 නියොමව ස්ථොපනය
 අවධි ස්ථොපනය
ඇගයීම සහ තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස්:
පහත වරුණු තයොදො පරශ්න පතරයක් සොදො එයට පිළිතුරු කිවීමට සකස්වන්න.
ස්ථොපන වර්ග, අදොළ මෘදුවොාග ස්ථොපන තය් වොසි සහ අවොසි, මෘදුවොාග ස්ථොපනය
කිරීතේ අවශයතොව
ගුණොත්මව තයදවුේ:
අන්තර්ජොකය, පපතගණව විදයොගොරය, පොඩමට අදොළ විදුත් පරදර්ශව
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කියවීේ ද්රවය
මෘදුවොාග ස්ථොපනය
මෘදුවොාග ස්ථොපනය යනු මෘදුවොාග පද්ධ්තියක්, භොවිතය සඳහො සූදොනේ කිරීමට
අදොළ සියලු ම වටයුතු තේ. සොමොනයතයන් ස්ථොපන ක්රීයොවකිය එකිතනවට සේෙන්ධ් වටයුතු
රොශියකින් සමන්විත තේ. තමම වටයුතු මෘදුවොාග සාවර්ධ්වයොතග් පොර්ශ්වය විසින් තමන් ම
පොපතතභෝගිවයොතග් පොර්ශවය විසින් ද සිදු වරනු කෙයි.

සමොන්තර ස්ථොපනය
පද්ධ්තිතය් ගැටලු ඇති වුවතහොත් පැරණි පද්ධ්තිතයන් එම අවදොනම නැති වර ගැනීමට
හැකියොව කැත . පද්ධ්ති තදවක් එවවර ක්රියොවට නැාවීම නිසො අනවශය තකස වොකය වැයවීම
සහ පිපතවැය අධිව විය හැකි ය.
ස.දො. පද්ධ්ති තදවට ම එවම දත්ත ඇතුළත් කිරීමට සිදු වීම. වොකයත් සමී නව පද්ධ්තිතයන්
පපතශීකව අරමුණු ගැටලුවක් තනොමැති ව ිටු වර ගත හැකි ෙව සොක්ෂොත් වර ගත් පසු පැරණි
පද්ධ්තිය භොවිතතයන් ිවත් වළ හැකි ය. සමොන්තර ස්ථොපනය වඩොත් විශ්වොසදොයව සහ
පපතශීකවයොට ියතරශීක ක්රමතේදය තේ.
සෘජු ස්ථොපනය
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තමය මෘදුවොාගයක් ස්ථොපනය කිරීතේ සරකතම ක්රමය යි.
තමහි දී පැවති පද්ධ්තිය
සේපූර්ණතයන් ම ිවත්වර නව පද්ධ්තියට අදොළ මෘදුවොාග සහ දෘඪොාග ස්ථොපනය වරනු
කෙයි. තමම ක්රමතය් දී පැරණි පද්ධ්තිය තවදුරටත් තනොපවතින නිසො සෘජු ස්ථොපනය, අතනවුත්
ක්රමවකට සොතප්ක්ෂ ව තේගවත් තේ. සමොන්තර ස්ථොපනය තමන් තනොව තනි පද්ධ්තියක් පවතින
නිසො පවත්වොතගන යොතේ පිපතවැය අවම වන අතර, වොකය ද ිතිපත තේ.
තමහි දී පපතශීකවයන් හට නව පද්ධ්තිය සමී වටයුතු කිරීම සඳහො ිතො ික්මනින් පද්ධ්තිය
පිළිෙඳ ව ිතගන ගත යුතු අතර එය ිතො ම අසීරු වටයුත්තක් විය හැකි ය. කිසියේ
මෘදුවොාග තහෝ දෘඪොාග තදෝෂයක් හටගතතහොත් තයතනතය් වටයුතු අඩපණ විය හැකි නිසො
තමම ක්රමතේද තය් අවදොනම ිහළ තේ. එතහත් පැරණි පද්ධ්තිය සහ නව පද්ධ්තිය එකිතනව
තනොගැළතප් නේ, සෘජු ස්ථොපනය හැර තවනත් විවක්පයක් තනොමැත.
ස.දො. 1980 දී බ්රිතොනයතය් තවොටස් තවළඳපළ පපතගණව ගත වතළ් තමම ක්රමතේදය භොවිතතයනි.
එතහත් අවොසනොවවට මෘදුවොාග තදෝෂයක් නිසො තවොටස් තවළඳතපතළ් වටුතු ිතො තවටි
වොකයක් තුළ අක්රිය වූ ෙව පැවතස්.
නියොමව ස්ථොපනය
තමම ක්රමය මීින් නව පද්ධ්තිය තයතනතය් කිසියේ පිපතසවට පමණක් භොවිත කිරීමට
සකස්වයි. එනේ තයතනය තදපොර්තතේන්තු කිහිපයකින් තහෝ ශොඛ්ො කිහිපයකින් තහෝ සමන්විත
තේ නේ, මුකින් ම එක් ශොඛ්ොවවට තහෝ ස්ථොපනය වරනු කෙයි. නව පද්ධ්තිය එකී තවොටස තුළ
සොර්ථව ව ක්රියොත්මව වළ හැකි ෙව තහවුරු වර ගත් පසු, අතනවුත් ශොඛ්ො වකට
තදපොර්තතේන්තුවකට ස්ථොපනය වර ගත හැකි ය. තමමීින් නව පද්ධ්තිය ස්ථොපනතය් දී ඇති
විය හැකි අවදොනම අඩු වර ගත හැකි ය.
අවධි ස්ථොපනය
තමහි දී මුළු පද්ධ්තිය ම එව වර ස්ථොපනය තනොවර පද්ධ්තිතය් තවොටසින් තවොටස ස්ථොපනය
වරනු කෙයි.
ස.දො. පොසක් වළමනොවරණ පද්ධ්තියව වොර්ය ම්ඩඩකය, සිසුන්තග් පැියණීම වොර්තො වරන
තවොටස පළමුව ස්ථොපනය කිරීම, සිසුන්තග් සහ වොර්ය ම්ඩඩකතය් තතොරතුරු සටහන් වරගන්නො
තවොටස ින් පසු ස්ථොපනය කිරීම තකස තවොටසින් තවොටස මුළු පද්ධ්තිය ම ස්ථොපනය වර
ගැනීම.
තමම ක්රමතේදය මීින් පපතශීකවයන් හට ිතො ක්රමොනුවලක තකස නව පද්ධ්තියට හැඩ ගැසීතේ
හැකියොව ඇත. එතහත් පපතශීකවයන් තවොටසක් නව පද්ධ්තියත්, තවොටසක් පැරණි පද්ධ්තියත්
භොවිතතයන් වැඩ කිරීම නිසො ගැටලු පැන නැීිය හැකි ය.
පද්ධ්ති නඩත්තු අවධිය
පද්ධ්ති නඩත්තුව තරේභ වන්තන් පද්ධ්තිය පූර්ණ වශතයන් ක්රියොත්මව තත්ත්වතය් පවතින
අවධිතය් දී ය. තමම අවධිය තුළ තමතහයුේ වොර්යක්ෂමතොව ිහළ නැාවීම සඳහො දෘඪොාග,
මෘදුවොාග සහ පරතක්ඛ්න )documentation) තවනස්වීේවකට කක් විය හැකි ය. තමහිදී පද්ධ්තිතය්
වොර්යය සොධ්නය ිහළ නැාවීම, තදෝෂ නිවැරදි කිරීම, පද්ධ්තිතය් තරක්ෂිතභොවය ිහළ නැාවීම,
පැවති පපතශීකව අවශයතො තවනස් කිරීම සහ නව පපතශීකව අවශයතො ඇතුළත් කිරීම වැනි
වොර්ය රැසක් සිදු තවතර්.
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නිපණ
ු තො ම්ටටම 7.10 : තපර නිිය (off the shelf) පැතක්ජ පද්ධ්ති සමී, නව පද්ධ්තිය
ක්රියොත්මව කිරීම
වොකය

: වොකච්තේද සාඛ්යොව 04

ිතගනුේ පක :
 තතයෝජන, තමතහයුේ සහ නඩත්තු පිපතවැයට අනුව තපරනිිය පැතක්ජයව ඇති පිපතවැය
සහ පරතිකොභ විස්තර වරයි
 සේමත වයොපොර තයදුේවකට සේෙන්ධ් ව තපරනිිය පැතක්ජ වක හැකියොව සහ කක්ෂණ
විස්තර වරයි.
 දැනට ඇති වයොපොර ක්රියොවකිය සහ තපරනිිය පැතක්ජතය් කක්ෂණ අතර තවනස්වේ
හුනනොතගන විස්තර වරයි.
 වයොපොර ක්රියොවකිතය් ක්රියොවොරවේ තපරනිිය පැතක්ජ විසුනේවක වොර්ය පරවොහය මතට
අනුරූපණය වරයි
 දැනට පවතින වයොපොර ක්රියොවකියට අවශය වරන තවනස්වේ හුනනොගනී
 තපරනිිය පැතක්ජ විසුනේවක සිදුකිරීමට අවශය තයෝගය වරන හුනනොගනියි
අන්තර්ගතය:
 තපර නිිය පැතක්ජ භොවිතතය් වොසි සහ අවොසි
 පැතක්ජතය් හැකියොවන් සහ වොර්ය පරවොහය යනොදිය හුනනො ගැනීම
 වයොපොර ක්රියොවකිතය් පරතරය විශ්තක්ෂණය (Business Process Gap Analysis)
 වයොපොර ක්රියොවකිතය් අනුරූපණය (Business Process Mapping)
 වයොපොර ක්රියොවකිතය් පරති-ිාජිතන්රුවරණය(Business Process Re- Engineering)
විතශ්ෂ අවධ්ොනය තයොමු විය යුතු සාවක්ප සහ වදන්:
 තපර නිිය පැතක්ජ, සේමත වයොපොපතව තයදුේ.
පොඩේ සැකසුම සඳහො සපතදස්:
පහත සඳහන් වරුණු ිස්මතු වරියන් සොවච්ාොව තමතහයවීම
 තපර නිිය පැතක්ජවක පිපතවැය සාසන්දනය
 තපර නිිය පැතක්ජවක වොසි සහ අවොසි.
 සේමත වයොපොපතව තයදුේ හො සසඳන වක තපර නිිය පැතක්ජවක කක්ෂණ
 වයොපොර ක්රියොවකිය අනුරූපණය
 වයොපොර ක්රියොවකිය පරති-ිාජිතන්රුවරණය
ඇගයීම සහ තක්තස්රුවරණය සඳහො සපතදස්:
සෑම සිසුවවුට ම තපරනිිය සහ සේමත වයොපොපතව තයදුේ සාසන්දනය වරියන්
වොර්තොවක් පිළිතයළ වරන තකස පවසන්න.
ගුණොත්මව තයදවුේ:
අන්තර්ජොකය, පපතගණව විදයොගොරය, පොඩමට අදොළ විදුත් පරදර්ශව
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කියවීේ ද්රවය

තතයෝජනය

තමතහයුම
නඩත්තුව

වොණිජ තපර නිිය පැතක්ජ)off-the-shelf–COTS,
packages(
 විශොක තතයෝජනයක් අවශය වීම,
 පිපතවැය විශොක පපතශීකව පිපතසක් අතර තෙදී යොම
 නිෂ්පොදනය කොභදොයී වීම.
වහො ම කෙො ගත හැකි වීම
අඩු පුහුණු වියදම
අඩු වොකයකින් ක්රියොත්මව වළ හැකි වීම
සහොය සහ නඩත්තු වියදේ අධිව විය හැකි ය.
පද්ධ්තිය ිතො සාකීර්ණ එවක් වනු ඇති අතර නව
ගුණොාග එක් කිරීම අපහසු වනු ඇත.

වොණිජ තපරනිිය පැතක්ජවක වොසි
තපරනිිය මෘදුවොාග විසුනේ තිරස් හො සිරස් තවළඳතපොළ සඳහො නිර්මොණය වර
ඇත.තෙොතහෝ තපර නිිය පැතක්ජ සමී, එය ක්රියොත්මව වළ යුතු තවොරය සඳහන් නිෙන්ධ්නයක්
කෙො තද්. මෘදුවොාග නිෂ්පොදවයන් තම නිෂ්පොදනවකට විවිධ් විතශ්ෂොාග සහ ිහළ ගුණොත්මව
භොවයක් කෙො දීම සඳහො දැවැන්ත පපතශරමයක් හො වියදමක් දරයි. ඒ හො සමොන විතශ්ෂොාග සහ
ගුණොත්මව භොවතයන් යුක්ත මෘදුවොාග නිර්මොණය වරවො ගැනීම සඳහො තයතනයවට විශොක
වියදමක් දැරීමට සිදු විය හැකි ය. සේමත වයොපොපතව තයදවුේ වකට වඩො තපර නිිය පැතක්ජ
අවශය තවොරයට හැඩගස්වො ගත හැකි ය.
මෘදුවොාග නිෂ්පොදවයන් විසින් අදොළ තපර නිිය මෘදුවොාගය නිතර ම යොවත්වොකන
සහ වැඩි දියුණු කිරීේවකට භොජනය වරනු කැත .සේමත වයොපොපතව මෘදුවොාග නිර්මොණය
කිරීමට යන වොකයට වඩො අඩු වොකයකින් තපර නිිය පැතක්ජ නිර්මොණය වර ගත හැකි තේ.
තපරනිිය පැතක්ජවක අවොසි
ඇසුරුේගත/තපරනිිය මෘදුවොාග විසුනේ අතිශයින් සාකීර්ණ වන අතර ඒවොතය හි
තවදිනවවත් භොවිත තනොවරන තෙොතහෝ විතශ්ෂොාග අඩාගු විය හැකි ය. මෘදුවොාගය විශොක හො
සාකීර්ණ වීම නිසො එය නිවැරදි ව ිතගන ගැනීමට දිගු වොකයක් ගත විය හැකි ය. මෘදුවොාගය
සැකසුේ වර ඇති තවොරය අනුව පපතශීකව අවශයතො තහෝ තයතනයව ක්රියොවකිය තහෝ තවනස්
කිරීමට සිදු වනු ඇත.
සේමත වයොපොපතව තයදවුේවක වොසි
සේමත වයොපොපතව තයදවුේ, අදොළ තයතනතය් අවශයතො අනුව පමණක් විතශ්ෂතයන් ම
සවසො ඇත. එපමණක් තනොව,මෘදුවොාගතය් ක්රියොවොපතත්වය තව දුරටත් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහො
තයතනයට අවශය පපතදි එය තවනස් වළ හැකි ය. තමම මෘදුවොාග තයතනතය් දැනට පවතින
පද්ධ්ති සහ අනොගතතය් ස්ථොපනය කිරීමට නියියත පද්ධ්ති සමී අවශය පපතදි ඒවොෙද්ධ් ළක
හැකි ය.
පපතශීකවයොට අවශය ඕනෑම වොර්යයයක් වරවො ගැනීම සඳහො පද්ධ්තිය සැවසිය හැකි
ය. පපතශීකවයො හට අවශය තනොවරන විතශ්ෂොාග ඇතුළත් වීම ින් වැළතක්. කිසියේ තයතනයව
තරගවරුවන් සතු මෘදුවොාගවළ තනොමැති විතශ්ෂොාග අවශය පපතදි ඇතුකත් වළ හැකි ය. තමහි
දී එම මෘදුවොාගය තයතනයක් සතු වත්වමක් තකස සැකකිය හැකි අතර එය වයොපොරයට
කිසියේ අගයක් ද එක් වරයි.
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සේමත වයොපොපතව තයදවුේවක අවොසි
වියදම අධිව තේ. තමවන් මෘදුවොාගයක් ස්ථොපනයට විශොක තරේභව පිපතවැයක්
දැරීමට සිදු තේ.
තමවන් මෘදුවොාගයක් සැවසීමට දීර්ඝ් වොකයක් වැය කිරීමට සිදු තේ.
වයොපොපතව ක්රියොවකිය
වයොපොපතව වටයුත්තක් ිටු වර ගැනීම සඳහො ක්රියො, වගකීේ, සේපත් සහ දත්ත පරවොහ
යන වටයුතු රොශියක් අතනයෝනය වශතයන් සේෙන්ධ් තේ.
වයොපොර ක්රියොවකි තවෘතිවරණය
වයොපොර ක්රියොවකි තවෘතිවරණය මීින් ගැඹුරු විශ්තක්ෂණයන් සිදු වරන අතර
අවොර්යක්ෂමතොවන් හො අවහිරතො ඇති වීම අවම වරයි.
වයොපොර ක්රියොවකි තවෘතිවරණතයහි අවශයතොව
 වැඩ කිරීතේ වර්තමොන තවොරය පිළිෙඳ අවතෙෝධ්ය හො විශ්තක්ෂණය
 පරතිනිර්මොණය කිරීම හො වැඩි දියුණු කිරීම
 වැඩ කිරීතේ සේමත තවොර තගොඩ නැීීම සඳහො තවෘතිය තයොදො ගත හැකි වීම.
 නව තස්වොදොයවයන් පුහුණු කිරීම
 තවනත් ව්ඩඩොයේ හො ෙොහිර තයතන සමී සන්නිතේදනය කිරීම
වයොපොපතව ක්රියොවකි පරතරය විශ්තක්ෂණය
කිසිදු තපරනිිය විසුනමක්,සාවිධ්ොනයව අනනය වූ අවශයතො සපුරොකමට විතශ්ෂතයන්
නිර්මොණය වර නැත. පවත්නො පද්ධ්ති සහ තපරනිියවිසුනේ මීින් සහොය දක්වන වයොපොපතව
ක්රියොවකන් අතර පරතරයක් පවත. ක්රියොවට නැාවීමට තපර තමම පරතරය අවතෙෝධ් වර ගැනීම
අතයවශය වන අතර, තයතනය විසින් වොර්ය සොධ්නය අඩු කිරීමකින් තතොරව තමම පරතරය
පිළග
ි ත හැකි ෙව සහතිව වළ යුතු ය.
වයොපොපතව ක්රියොවකි සිතය
ි ේවරණය
වයොපොර ක්රියොවකි සිතියේවරණය යනු කිසියේ වොර්යයක් ක්රියොත්මව වූ තවොරය
තක්ඛ්නගත කිරීම සඳහො පියවතරන් පියවර අඳිනු කෙන රූපසටහනක් වන අතර තමය විෂය
වරුණු විතශ්ෂඥයන් විසින් සිදු වරන ව්ඩඩොයේ ක්රියොවොරවමකි. වයොපොරයක් වැඩිදියුණු
කිරීම සඳහො වයොපොරයව වර්තමොන තත්ත්වය ගරහණය වර ගැනීමට සපතද්ශවයන් සහ
වයොපොපතව වෘත්තියතේදීන් විසින් තමම වටිනො තමවකම භොවිත වරනු කැත .
වයොපොපතව ක්රියොවකි සිතියේවරණය වොර්යම්ඩඩකය අතර ලකදොයිතොව ිහළ නැාවීම,
පද්ධ්ති ක්රියොත්මව කිරීම තහෝ නවතො දැී ම, ක්රියොවකන් අනුවක
ල කිරීම, දැනුේ සේභොරය තරක්ෂො
කිරීම යන වටයුතු සඳහො සපවොරී තේ.
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English-Sinhala-Tamil Glossary
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

English

Sinhala

Tamil

abstract model
acceptance testing
access privilege
agile model
alternate key
American Standard
Code for
Information

වියුක්ත තවෘතිය
පරතිගහ
ර ණ පරීක්ෂොව
පරතේශවීතේ වරපරසොදය
සුචකය තවෘතිය
විවක්ප යතුර
තතොරතුරු හුවමොරුව සඳහො වූ
ඇමපතවොනු සේමත තක්තය

fUj;jpay; khjpup
Vw;Gr; Nrhjid
mZfy; cupik
RWRWg;G khjpup
khw;Wr; rhtp
jfty; ,ilkhw;Wf;fhd
mnkupf;f epak
tpjpf;Nfhit

විස්තොරය
විස්තොර මූර්ානොව

tPr;rk;
tPr;rg; gz;Ngw;wk;

පරතිසම
රැඳවුම
අනුපත
ර යෝග ස්ථරය
නිර්ියතය
අාව ගණිත හො තොර්කිව
ඒවවය

xg;Gik
epiy epWj;jp
gpuNahf mLf;F
fl;likg;G
vz;fzpj kw;Wk; ju;f;f
myF

අරොව
වෘතිම ෙුද්ධිය
ෙුද්ධිමත් සහ චිත්තතේගී
පපතගණනය

mzp
nraw;if Ez;zwpT
Ez;zwpT
czu;jpwd;kpf;f
fzpj;jy;
$l;L tpjp
neha;ik
gz;Gfs;
gilg;ghf;ff; fUtp
jhdpaq;fpg; gzk;
ifahs;; ,ae;jpuk;

Interchange )ASCII(
amplitude
amplitude
modulation
analog
anchor
application layer
architecture
arithmetic and
logical unit (ALU)
array
artificial intelligence
Affective computing

associative law
attenuation
attribute
authoring tool
Automated Teller
Machine (ATM)
22. autonomous
17.
18.
19.
20.
21.

axiom
backups
bandwidth
batch processing
big data
binary
binary coded
decimal (BCD)
30. bio-inspired
computing
31. bit coin
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

සාඝ්ටන නයොය
වැහැරීම/හොයනය
සපකැකිය /ගුණය/ සපකක්ෂණය
සේපොදන තමවකම
ස්වයාවෘත මුදක් ගනුතදනු
යන්තරය
ස්වයාපොකව/
ස්වතන්තර/ස්වොයත්ත
ස්වසිද්ධිය/පරතයක්ෂය
සපස්ථ
වකොප පළක/ෙඳස් පළක
වෝඩඩ සැවසුම
මහො දත්ත
ද්විමය
ද්වීමය තක්තිව දශමය

RahjPd

දජව තපරපත
් ත පපතගණනය/
දජව අනුතපර්පතත පපතගණනය

capupay; cs;sPu;g;Gf;
fzpg;G

බිටු වොසි

Ez;fld; gzk;
nrYj;jy;
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ntspg;gil cz;ik
fhg;ngLj;jy;
gl;il mfyk;
njhFjp Kiwtopahf;fk;
ngupa juT
Jtpjk;> ,Ukk;
,Ukf; FwpKiw jrkk;

32. bitwise
33. bitwise logical
operation
34. black box testing
35. blogging
36. boot–up
37. broadcasting
38. browsing
39. bubble sort
40. built-in
41. business process reengineering (BPR)
42. candidate key
43. cardinality
44. cathode ray tube
(CRT)
45. central processing
unit CPU)
46. characteristics
47. check box
48. client-server model
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.
63.
64.
65.
66.
67.

clock
cloud computing
coaxial cable
code editor
comment
commutative law
compact disc
compatibility
compiler
component
composite key
constant
content
management system
(CMS)
context switching
contiguous
allocation
control structure
control unit (CU)
credit card
customization

බිටු අනුසොපතත
බිටු අනුසොපතත තොර්කිව
තමතහයුේ

gpl; thup
gpl; thup jHf;fr;
nraw;ghL

වොක මාජුසො පරීක්ෂොව
තව සටහනය
පරතේශනය
විවොශනය
අතපතක්සීම
ෙුෙුළු තත්රීම/ යො-සැසුනේ
තත්රීම
තුළෙැඳි / තිළැකි
වයොපොර ක්රියොවකිතය් පරති
ිාජිතන්රුවරණය

fWg;Gg;ngl;br; Nrhjpg;G
tiyg;gjptply;
njhlq;Fjy;
njhiygug;gy;
NkNyhly;
Fkpop tifg;gLj;jy;

නිරූපය යතුර
ගණනීයතොව
වැතතෝඩ කිරණ නකය

gpujpepjpj;Jtr; rhtp
vz;zsit
fNjhl;Lf; fjpu; Foha;

මධ්ය සැවසුේ ඒවවය

kj;jpa nraw;ghl;L
myF

ගති කක්ෂණ / ස්වකක්ෂණ
සකවුණු තවොටුව

rpwg;gpay;Gfs;
rupghu;g;Gg; ngl;b
Nritg; gadu; khjpup

තස්වො තයෝජව-තස්වො දොයව
තවෘතිය
ස්පන්දවය
වකොවුළු පපතගණනය
සමක්ෂව තක්ෙකය
තක්ත සාස්වොරව
විවරණය
නයොයතද්ශ නයොය
සුසාහිත ඩිස්වය
ගැළපුම
සේපොදවය
සාරචවය
සායුක්ත යතුර
නියතය
අන්තර්ගත වළමනොවරණ
පද්ධ්තිය

cl;nghjpe;j
tzpf nray;Kiw
kPsf
; l;likg;G

fbfhuk;
Nkff; fzpik
Xur;R tlk;
FwpKiw njhFg;gp
tpsf;ff; Fwpg;G
gupkhw;W tpjp
Xspapay; tl;L
nghUe;Jif
njhFg;ghd;
$W
$l;Lr; rhtp
khwpyp
cs;slf;f Kfhikj;Jt
Kiwik

සන්දර්භ සුවිචනය
යොෙද විභොජනය

re;ju;g;g epiykhw;wy;
mLj;jLj;jhd xJf;fPL

පොකන වූහය
පොකන ඒවවය
ණයපත
අභිරුචිවරණය

fl;Lg;ghl;Lf; fl;likg;G
fl;Lg;ghl;lyF
fldl;il
jdpg;gadhf;fy;
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දත්ත
68. data
69. data and control bus දත්ත සහ පොකන පථ
70. database
management system
(DBMS)
71. data definition
language ( DDL)
72. data dictionary
73. data flow diagram
74. data flow model
(DFM)
75. data link layer
76. data manipulating
language ( DML)
77. data migration
78. debugging
79.
decision support
system (DSS)
80. declarative
81. default values
82. defragmentation
83. demodulation
84. device
85. device driver
86. digital
87. digital camera
88. digital economy

දත්ත සමුදොය වළමනොවරණ
පද්ධ්ති

juT
juTk; fl;Lg;ghl;Lg;
ghl;ilAk;
juTj;js Kfhikj;Jt
Kiwik

දත්ත නිර්වචන භොෂොව

juT tiuaiw nkhop

දත්ත ශ දතවෝෂය
දත්ත ගැකේ සටහන
දත්ත ගැකේ තවෘතිය

juT mfuhjp
juT gha;r;ry; tiuglk;
juT gha;r;ry; khjpup

දත්ත සෙැඳි ස්ථරය
දත්ත හැසුරුේ ෙස

juT ,izg;G mLf;F
juT ifahsy; nkhop

දත්ත පර්යටනය
නිතදොස් කිරීම
තරණ සහොය පද්ධ්ති

juT ngau;r;rp
tO ePf;fy;
jPu;khd cjT Kiwik

පරවොශොත්මව
තපරනිිය අගය
පරතිඛ්්ඩඩනය
විමූර්ානය

89. digitizer
90. direct
implementation
91. disk formatting
92. distortion
93. distributive law
94. document flow
diagram
95. domain
96. domain name server
(DNS)
97. domain name
system (DNS)
98. dynamic host
configuration

සාඛ්යොාවවය
සෘජුස්ථොපනය

mwptpg;G
,ay;Gepiy kjpg;G
Jzpf;if ePf;fy;
gz;gpwf;fk;
rhjdk;
rhjdr;; nrYj;jp
,yf;f Kiw
,yf;fKiwg; glf;fUtp
,yf;fKiwg;
nghUshjhuk;
,yf;fkhf;fp
Neub mKyhf;fk;

සපොාගය / සපක්රමය

සපොාග ධ්ොවව මෘදුවොාග
අාකිත
අාකිත වැමරොව
අාකිත තර්ථිවය

තැටි/ඩිසව හැඩසේ ගැන්වීම
විවෘතිය
විඝ්ටන නයොය
තක්ඛ්න ගැකේ සටහන

tl;L tbtikg;G
jpupG
gq;fl
P ;L tpjp
Mtzg; gha;r;ry;
tiuglk;

වසම
වසේ නොම තස්වොදොයවය

Ms;fsk;
Ms;fsg; ngau;
Nritafk;

වසේ නොම පද්ධ්තිය

Ms;fsg; ngau;
Kiwik

ගතිව ධ්ොරව පොකන නියමොවකිය

khWk; tpUe;Njhk;gp
cs;sikT newpKiw
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protocol (DHCP)
99. dynamic web page

ගතිව තව

පිටු

100. e-commerce
101. economical
feasibility
102. elementary process
description(EPD)
103. e-market place

විදුත් වොනිජයය
තර්ථිව ශවයතොව

104. encryption
105. enterprise resource
planning system
)ERPS)
106. entity
107. entity identifier
108. entity
relationship(ER)
diagram
109. executable
110. executive support
system )ESS)
111. expert system
112. extended binary
coded decimal
interchange cod
(EBCDIC)
113. extended entity
relationship (ER)
diagram
114. feasibility study
115. feedback loop
116. fetch-execute cycle

මුකිව ක්රියොවකි විස්තරය

mbg;gilr; nra;Kiw
tpgupg;G

ි-තවළඳ තපොළ
ගුප්ත තක්තනය
වයවසොය සේපත් සැකසුේ
පද්ධ්තිය

,yj;jpudpay;
re;ij ,lk;
kiwFwpahf;fk;
epWtd %yts
jpl;lkply; Kiwik

භලතොර්ථය/අභිභත
ල ත්වය/සත්තොව
භලතොර්ථ/අභිභත
ල ත්වය
හුනන්වනය
භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො
රූපසටහන

epiynghUs;
epiynghUs;;
milahsq;fhl;b
epiynghUs; cwTKiw
ml;ltiz

ක්රියොත්මව වළ හැකි
විධ්ොයව සහොය පද්ධ්තිය

,af;fj;jF
epiwNtw;W cjT
Kiwik

විතශ්ෂඥ පද්ධ්තිය
විස්තෘත ද්වීමය තක්තව දශම

epGzj;Jt Kiwik
ePbj;j Jtpj FwpKiw
jrk ,lkhw;wf; Fwp

විස්තෘත භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො
රූප සටහන

tpupthf;fg;gl;l
epiynghUs; cwTKiw
ml;ltiz

ශවයතො අධ්යයනය
පරතිතපෝෂණ ලුපය

rhj;jpag;ghL fw;if
gpd;D}l;ly; tisak;
jUtpg;G epiwNtw;Wr;
Row;rp
,io xspapay;
Nfhg;G
Nfhg;G gbepiy
jPr;Rtu;
,ay;ghf;fy; tbtk;
epiyahd cs;sf
td;jl;L

තහරණ-ක්රියොවරවුේ චක්රය

fiber optic
file
file hierarchy
firewall
normal form
fixed internal hard
disk
123. flash memory
124. flash memory card

පරවොශ තන්තු
තගොනුව
තගොනු ධ්ුරොවකිය
ගිනි පවුර
පරථම පරමත අවස්ථොව
අචක අභයන්තර දෘඪ තැටි

125. flat file system

ඒව තගොනු පද්ධ්තිය

117.
118.
119.
120.
121.
122.

,af;Fepiy
tiyg;gf;fk;
kpd; tu;j;jfk;
nghUshjhur;
rhj;jpag;ghL

සැණ/ ක්ෂණිව මතවය
සැණ/ ක්ෂණිව මතව පත
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gspr;rPl;L epidtfk;
gsPr;rpl;L epidtf
ml;il
rkjsf; Nfhg;G
Kiwik

126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

flip-flop
float
floppy disk
flow chart
folder
foreign key
formatting
frame
frequency
modulation
full adder
function
functional
dependency
functional
requirement
quantum computing

140. gateway
141. genetic algorithm
142. geographical
information
system(GIS)
143. graph plotter
144. graphic tablet
145. grid computing
146. guided media
147. half adder
148. hand trace
149. hard disk
150. hardware
151. hexadecimal
152. hierarchical model
153. host
154. hub
155. human operator
156. hybrid approach
157. hyperlink
158. Integrated circuits
( IC)
159. icon
160. identity
161. image
162. imperative

පිළි-තපොළ
ිපුකිම/ිපිකම
නමය තැටිය
ගැකේ සටහන
තගොනු ෙහලුම
තගන්තුව යතුර
හැඩසේ ගැන්වීම
රොමුව
සාඛ්යොත මූර්ානය

vO-tpO
kpjit
nefpo; tl;L
gha;r;rw; Nfhl;Lg;glk;
Nfhg;Giw
me;epar;rhtp
tbtikj;jy;
rl;lfk;
mjpu;ntz; gz;Ngw;wy;

පූර්ණොවකවය
ශරත
ි ය / වොර්යය
වොර්ය ෙද්ධ් පරොයත්තතොව

KOikf; $l;b
rhu;G
nray; rhu;Gepiy

වොර්ය ෙද්ධ් අවශයතොව

nray;gL Njit

ක්තවොන්ටේ පපතගණනය

nrhl;L fzpg;G
mbg;gil
Eiothapy;

තදොරටු මී / වොසක් ද්වොරය
/වොහක්තදොර
සහජ ඇක්තගොපතදමය
භලතගෝකය තතොරතුරු පද්ධ්තිය
/ියහිතැන් තතොරතුරු පද්ධ්තිය

kugZ topKiw
Gtpapay; jfty;
Kiwik

පරස්තොර කවුණුවරණය
චිතරවලකවය
ජොකව පපතගණනය
නියමු මොධ්ය
අර්ධ්ොවකවය
හස්තොනුතර්ඛ්නය
දැඩි තැටිය / දෘඪ ඩිස්වය
දෘඪොාග
ෂඩ් දශමය
ධ්ූරොවකි තවෘතිය
සත්වොරවය
නොභිය
ියනිස්ක්රියොවරුතවෝ
තදමුහුන් පරතේශය
අධිසේෙන්ධ්වය
අනුවකිත පපතපථ

gltiuap
tiutpay; tptukhf;fp
Nfhl;Lr;rl;lff; fzpik
topgLj;jg;gl;l Clfk;
miu $l;b
ifr; RtLfs;
td;jl;L
td;nghUs;
gjpdWkk;
gbepiy khjpup
tpUe;Njhk;gp
Ftpad;
kdpj ,af;Fgtu;
fyg;G mZfy;
kP ,izg;G
xUq;fpize;j Rw;W

නිරූපවය
සර්වසොමය
රූපය
විධ්ොනොත්මව

rpW glk;
milahsk;
gbkk;
fl;lis
238

incremental
indexed allocation
information
inkjet printer
instant messaging
integrated
development
environment(IDE)
integration test
intelligent and
emotional
computing
interface
internet service
provider( ISP)
interpreter
interrupt
intranet
internet of things
(IoT)
iteration
karnaugh map
knowledge
management
system( KMS)
large scale
integration (LSI)
latency
least significant
legend
life cycle of data
light emitting
diode(LED) display

වර්ධ්නොත්මව
අනුක්රියව විභොජනය
තතොරතුරු
තන්ත විදුේ මුද්රවය
ක්ෂනිව පණිවුඩ යැවීම
සතමෝධ්ොනිව
සාවර්ධ්න පපතසරය

VWkhd> mjpfupg;G
Rl;b xJf;fPL
jfty;
ikj;-jhiumr;Rg;nghwp
cldbr; nra;jpaply;
xUq;fpize;j tpUj;jp
R+oy;

අනුවකන පරීක්ෂණය
ෙුද්ධිමත් සහ චිත්තතේගී
පපතගණනය

xUq;fpize;j Nrhjpg;G
Ez;zwpTk;
czu;jpwDkpf;f
fzpj;jy;

අතුරු මුහුණ
අන්තර්ජොක තස්වය සපයන්නො

,ilKfk;
,izar; Nrit
toq;Fdu;

අර්ථවිනයොසවය
අතුරු බිුනම

nkhopkhw;wp
,ilA+W
mftpizak;
nghUl;fspd; ,izak;

186. linked allocation
187. linker
188. liquid crystal
display( LCD)
189. list
190. liveware
191. local publishing
192. local area network
(LAN)
193. logic gate
194. Logical Data

සෙැඳි විභොජනය
සන්ධ්ොරවය
ද්රවස්ලටිව සන්දර්ශවය

163.
164.
165.
166.
167.
168.

169.
170.

171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.

180.
181.
182.
183.
184.
185.

අන්ත:ජොකය/ අන්තතෝජොක
සොර්ව ද්රවය අන්තර්ජොකය/
සෙැඳි ද්රවය අන්තර්ජොකය
පුනර්වරණය
වොතනෝ සිතියම
දැනුේ වළමනොවරණ පද්ධ්තිය

kPs; nray;
fhNdh tiuglk;
mwpT Kfhikj;Jt
Kiwik

විශොක පපතමොණතය් අණුවකනය

ghupa msT
xUq;fpizg;G

පමොව/ගුප්තතොව
අඩුමතවතසසි

kiwepiy
rpWk kjpg;G
Fwp tpsf;fk;
juT tho;f;if tl;lk;
xspfhYk; ,Uthapj;
jpiu / xsp
ckpOk; ,U Kidak;
,izg;G xJf;fPL
,izg;gp
jputg;gspq;Ff; fzpdpj;
jpiu

විස්තර පො ය

දත්ත ජීවන චක්රය
තතකෝව විතමෝචව දිතයෝඩ
සන්දර්ශවය

කැයිස්තුව
ජීවොාග
ස්ථොනීය පරසිද්ධ් කිරීම
ස්ථොනීය පරතද්ශ ජොකය

gl;bay;
capu; nghUs;
cs;sf ntspaPL
,lj;Jup tiyaikg;G

තොර්කිව ද්වොරය
තොර්කිව දත්ත තවෘතිවරණය

ju;f;fg; gliy
ju;f;fj; juT
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Modeling( LDM)
195. logical data
structure
196. logical design tools
197. looping
198. machine code
199. machine-machine
coexistence
200. magnetic ink
character
reader( MICR)
201. magnetic stripe
reader
202. magnetic tape
203. malware
204. management
information system
(MIS)
205. man-machine
coexistence
206. media access control
(MAC)
207. memory
management unit(
MMU)
208. mesh topology
209. microprocessor
210. microwave
211. mini disk
212. mobile computing
213. mobile marketing
214. modularization
215. modulation
216. most significant
217. mother board
218. multi agent systems
219. multi user-multi task
220. multi-core
processors
221. multimedia objects
222. multiplexer
223. multiplexing
224. multiprocessing

තොර්කිව දත්ත වුහය
තොර්කිව සැකසුේ තමවකේ

khjpupAUthf;fy;
ju;;ff
; j; juTf;
fl;likg;G

ූ පනය
යන්තර තක්තය
යන්තර-යන්තර සහපැවැත්ම

ju;f;f tbtikg;Gf;
fUtp
tisa tuy;
,ae;jpuf; FwpaPL
,ae;jpu- ,ae;jpu
xUq;fpUj;jy;;

චුේෙකිත තන්ත අනු කවුණු
කියවනය

fhe;j ik vOj;JU
thrpg;ghd;;

චුේෙව තරු කියවනය

fhe;jg;gl;b thrpg;ghd;

චුේභව පටිය
අනිශ් මොදුවොාග
වළමනොවරණ තතොරතුරු
පද්ධ්තිය

fhe;j ehlh
jPk;nghUs;
Kfhikj;Jt jfty;
Kiwik

ියනිස-් යන්තර සහපැවැත්ම

kdpjd; - ,ae;jpuk;
xUq;fpUj;jy;;

මොධ්ය පරතේශ පොකව

Clf mZfy;
fl;Lg;ghL

මතව වළමනොවරණ ඒවවය

epidtf Kfhikj;Jt
myF

ෙැඳි ස්ථකවය
ක්ෂුද්ර සවසනය
ක්ෂුද්ර තරාග
වුඩො තැටිය
ජාගම පපතගණනය
ජාගම අතළවිවරණය
තමොඩියුකවරණය
මූර්ජනය
වැඩිම තවතසසි
මවු පුවරුව
ෙහු වොරව පද්ධ්ති
ෙහු පපතශීකව -ෙහු වොර්යය
ෙහු හර සවසන

fz;zp ,lj;jpay;
Ez;nrayp
Ez;ziy
rpW tl;L
nry;yplf; fzpik
nry;yplr; re;ijg;gLj;jy;
$W epiyahf;fk;
gz;Ngw;wk;
mjpAau; kjpg;G
jha;g;gyif
gy;Kftu; Kiwik
gw;gadu;-gw;gzp
gy;fU nrayp

ෙහු මොධ්ය වස්තු
ෙහු පථවොරවය
ෙහු පථවරණය
ෙහු සැවසුම

gy;Y}lf nghUs;
gy;Nru;g;gp
gy;Nru;g;G
gd;Kiwtopahf;fp
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225. multitasking
226. multi-threading
227. nature inspired
computing
228. nested loop
229. network addresses
translating (NAT)
230. network architecture
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.

network layer
network model
neural network
non-functional
requirement
normalization
null
object code
object oriented
object- relational
model
octal
office automation
system (OAS)
offline
one’s compliment
online
open source
operational
feasibility
operator category
operator precedence
optical character
reader (OCR)
optical mark reader
(OMR)
output
packet switching
paging
paradigm

255. parallel
implementation
256. parameter passing
257. parity

ෙහුවොර්ය කිපතම
ෙහු-අනුක්රියොයනය
පරවෘති තපර්පතත පපතගණනය/
පරවෘති අනුතපර්පතත පපතගණනය

gw;gzp
gy; nray;$W
,aw;if cs;sPu;g;Gf;
fzpg;G

නීඩිත ූ පය
ජොක තයොමු පපතවර්තනය

ePbj;j tisak;
tiyaikg;G Kftup
ngau;g;G

ජොක නිර්ියතය

tiyaikg;Gf;
fl;likg;G
tiyaikg;G mLf;F
tiyaikg;G khjpup
euk;gpay; tiyaikg;G
nray;rhuhj; Njitfs;

ජොක ස්ථරය
ජොක තවෘතිය
ස්නොයුව ජොකය
වොර්යෙද්ධ් තනොවන අවශයතොව
පරමතවරණය
අභිශලනය
වස්තු තක්ත/
වස්තු නැඹුරු / පොදව
වස්ත-ු සේෙන්ධ්ව තවෘතිය

,ay;ghf;fy;
ntw;W
nghUs; Fwp
nghUs; Nehf;Fila
nghUs; cwTepiy
khjpup

අෂ්ටමය
වොර්යොක ස්වයාවරණ පද්ධ්තිය

vz;kk;
mYtyfj; jd;dpaf;f
Kiwik

මොර්ග අපගත/ මොර්ගගත
තනොවන
එතවහි අනුපූරවය
මොර්ගගත
විවෘත මූකොශර
තමතහයුේ ශවයතොව

njhluW epiy

වොරව පරවර්ගය
වොරව පරමුඛ්තො
පරවොශ අණු කවුණු කියවනය

nrayp tif
nrayp Kd;Dupik
xspapay; vOj;JU
thrpg;ghd;;

පරවොශ කවුණු කියවනය

fhe;j ik vOj;JU
thrpg;ghd;

පරතිදොනය
තපොදි හුවමොරුව
පිටුවරනය
සුසමොදර්ශය/
පරතිමොනය/පරතිරූපය
සමොන්තර ස්ථොපනය

ntspaP;L
nghjp kilkhw;wy;
gf;fkply;
Nfhl;ghl;Lr; rl;lfk;

පරොියති යැවීම
සමතොව

gukhdf; flj;jy;
rkepiy
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Xd;wpd; epug;gp
njhluwh epiy
jpwe;j %yk;
nraw;ghl;Lr;
rhj;jpag;ghL

rkhe;ju mKyhf;fk;

258. password
259. payment gateway

මුර පදය
තගවුේ වොසක් ද්වොරය

periodic refreshing
peripheral device
phablet
phased
implementation
264. phase modulation
265. phishing
266. physical layer
267. physical memory
268. pilot
implementation
269. piracy
270. pirated software
271. plagiarism
272. point to point
connection
273. pointing device
274. port
275. portable external
hard disk
276. portal
277. Point of sale (POS)
machine
278. postulate
279. power supply
280. presence check
281. presentation layer
282. primary key
283. primitive data type
284. privacy
285. private key
286. process
287. process control
block(PCB)
288. process
management
289. process states
290. process transition
291. product
commercialization
292. product of sum

තවර්ත පරතෙෝධ්වරණය

260.
261.
262.
263.

පර්යන්ත සපොාගය / සපක්රමය

ෆැ ක්ට
අවධිස්ථොපනය / පියවර
ක්රියොත්මවකිරීම
වකො මුර්ානය
තතුෙෑම
තභවතිව ස්ථරය
තභවතිව මතවය
නියොමව ස්ථොපනය / නියොමව
ක්රියොත්මව කිරීම
තචවරත්වය/ ලු්ඩ නය
තචවර/ලු්ඩඨිත මෘදුවොාග
ගරන්ථ/රචනො තචවර්යය
ඍජු කක්ෂය සේෙන්ධ්තොව
දැක්වුේ සපොාගය
තවතවනිය
ජාගම/සුවහනීය ෙොහිර දෘඪ
තැටිය
ද්වොරය/ තමුඛ්ද්වොරය
විවුණුේ තපොක යන්තර
සපවක්පනය
විදුකි සැපයුම/ජව සැපයුම
තථයතො පරීක්ෂොව
සමර්පන/ිදිපතපත් කිපතේ ස්ථරය
පරොථියව/මුක් යතුර
පරොථියව දත්ත වර්ගය
තපවද්ගකිවත්වය
තපවද්ගකිව යතුර

flTr;nrhy;
gzf; nfhLg;gdT
Eiothapy;
fhyKiw GJg;gpj;jy;
Gwr; rhjdk;
ngg;yl;
fl;l mKyhf;fy;
epiy gz;Ngw;wk;
topg;gwpj;jy;
ngsjPf mLf;F
ngsjPf epidtfk;
Kd;Ndhb mKyhf;fy;
fsT
jpUl;L nkd;nghUs;
fUj;Jj; jpUl;L
Xd;Wlndhd;W ,izg;G
Rl;b rhjdk;
thapy;> Jiw
fhtj;jF Gw td;jl;L
tiythry;
tpw;gid ,l ,ae;jpuk;
vLNfhs;
kpd; toq;fp
,Uj;jy; rupghu;j;jy;
Kd;itg;G mLf;F
Kjd;ikr; rhtp
G+u;tPfj; juT tif
me;juq;fk;
gpuj;jpNafr; rhtp

ක්රියොවකිය/ක්රියොයනය/ සැවසුම
ක්රියොයන පොකන ඛ්්ඩඩය

nray;/ Kiwtopahf;fy
nray; fl;Lg;ghl;Lj;
njhFjp

ක්රියොයන වළමනොවරණය

nray; Kfhikj;Jtk;

ක්රියොයන තත්ත්ව
ක්රියොයන සාක්රමණය
නිෂ්පොදන වොණිජයවරණය

nray; epiy
nray; epiykhwy;
jahupg;G
tu;j;jfkakhf;fy;

ඓවයයන්තග් ගුණිතය

$l;Lj;njhifapd;
ngUf;fk;
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(POS)
293. program translator
294. proprietary
295. protocol
296. prototyping
297. proxy server
298. pseudo code
299. public switch
telephone network
(PSTN)
300. public key
301. pulse code
modulation
302. pulse width
modulation
303. radio button
304. random access
memory (RAM)
305. range check
306. rapid application
development (RAD)
307. read only memory
(ROM)
308. real time
309. record
310. redo
311. redundancy
312. reference model

ක්රමතක්ඛ් පපතවර්තව
හිියවේ සහිත
නියමොවකිය
මූකොවෘතිවරණය
නිතයෝජන තස්වොදොයවය
වයොජ තක්තය
තපොදු ස්වීච දූරවථන ජොකය

nra;epuy;
nkhopngau;g;ghd;
jdpAupik
elg;nghOq;F
%ytif khjpup
gjpyhs; Nritafk;
Nghypf;Fwp
nghJ Mspaplg;gl;l
njhiyNgrp
tiyaikg;G

තපොදු යතුර
ස්පන්ද තක්ත මූර්ජනය

nghJr; rhtp
Jbg;Gf;Fwp gz;Ngw;wk;

ස්පන්ද විතර මුර්ජනය

Jbg;G mfyg;
gz;Ngw;wk;

විවක්ප තත්රීම
සසේභොවී පරතේශ මතවය

NubNah nghj;jhd;
jw;Nghf;F mZfy;
epidtfk;

පරොස පරීක්ෂොව
ශීඝ්ර තයදවුේ සාවර්ධ්නය

tPr;R rupghu;j;jy;
Jupj gpuNahf tpUj;jp

ප න මොතර මතවය

thrpg;G kl;Lk;
epidtfk;

තථය වොකිව
සපකැකියොන
නැවත කිරීම
සමතිපතක්තතොව
තයොමු තවෘතිය

epfo;Neuk;
gjpT
kPsr; nra;
kpifik
tiyaikg;gpd;
fl;likg;G
Gj;Japu;g;gpj;jy;
gjptfk;
njhlu;G> cwTepiy
cwTepiy khjpup
cwTepiy juTj;jsk;
njhlu;G Kiw
vLj;Jf;fhl;L
njhlu;G Kiwj; jpl;lk;
njhlu;GKiw
njhiy> J}u
toq;F
kPsp> kPl;b
kPs; nray;
kPsikg;Gg; nghj;jhd;
kPsg;ngW

313.
314.
315.
316.
317.
318.

refreshing
register memory
relational
relational model
relational database
relational instance

පුෙුදු කිරීම
තරජිස්තර මතවය
සේෙන්ධ්ව
සේෙන්ධ්ව තවෘතිය
සේෙන්ධ්ව දත්ත සමුදොය
සේෙන්ධ්තො නිදර්ශනය

319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.

relational schema
relationship
remote
render
repeater
repetition
reset button
retrieve

සේෙන්ධ්තො පපතපොටිව සටහන
සේෙන්ධ්තොවය
දූරස්ථ
විදැහු
පුනර්වථවය
පුනරුක්තිය
පරතයොරේභ තෙොත්තම
සමුද්ධ්රණ
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327.
328.
329.
330.

return value
reverse auction
ring topology
router

පරතයොගමන අගය
පරතිතවන්තද්සිය
මුදු ස්ථකවය
මා හසුරුව

331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.

routing
scanner
scheduler
scope of variable
query
selection
selector

මා හැසිරවිම
සුපිපතක්සවය
නියමවරණය
විචකය පරොසය
විමසුම
තත්රීම
වරවය

338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.

sensor
sequence
sequential circuit
sequential search
server
session layer
sharable pool
sign-magnitude

සාතේදවය
අනුක්රමය
අනුක්රියව පපතපථය
අනුක්රියව තසවුම
තස්වොදොයවය / අනුගරොහවය
සැසි ස්ථරය
හුවමොරු පුාජය
කවුණුවත් පරමොණය / සාකක්ෂිත
පපතමොණනය / අාකිත
පපතමොණනය
ඒව පපතශීකව-ෙහු වොර්යය

czup
njhlu;
njhlu;r; Rw;W
tupirKiwj; Njly;
Nritafk;
mku;T mLf;F
gfpujF nghJ ,lk;
FwpAila tPr;rsT

ඒව පපතශීකව-ඒව වොර්යය

jdpg;gadu;-jdpg;gzp

සුහුරු වොඩ්පත
සුහුරු දුරවථනය
සුහුරු පද්ධ්තිය
සමොජ ජොකවරණය
මෘදුවොාග
මෘදුවොාග වොරව
තත්රීම
පරභව
සර්පික තවෘතිය
එතම
තොරවො ස්ථකවය
පියවරොවොර පිපතපහදුව
තචයනය
තචයන විභොජනය
තචිත ක්රමතක්ඛ් සාවක්පය

#l;bif ml;il
#l;bifj; njhiyNgrp
#l;bif Kiwik
r%f tiyaikg;ghf;fy;
nkd;nghUs;
nkd;nghUs; Kftu;
tupirg;gLj;J
%yk;
RUsp khjpup
Rw;Wjy;
tpd;kd
P ; ,lj;jpay;
gbKiw ePf;fy;;
Nrkpg;G
Nrkpg;G xJf;fy;
Nrkpf;fg;gl;;l nra;epuy;;
vz;zf;fU

වුහය
වුහ සටහන
වුහගත

fl;likg;G
fl;likg;G tiuG
fl;likg;Gila

346. single user-multi
task
347. single user-single
task
348. smart card
349. smart phone
350. smart system
351. social networking
352. software
353. software agent
354. sort
355. source
356. spiral model
357. spooling
358. Star topology
359. stepwise refinement
360. storage
361. storage allocation
362. stored program
concept
363. structure
364. structure chart
365. structured
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jpUk;gy; ngWkhdk;
vjpu;khw;W Vyk;
tisa ,lj;jpay;
topg;gLj;jp>
topr;nrYj;jp
topr;nrYj;jy;
EZF Nehf;fp
xOq;FgLj;jp
khwp nraw;gug;G
tpdty;
njupT
Nju;tp> Nju;e;njLg;gp

jdpg;gadu;-gw;gzp

366. structured query
language( SQL)
367. submit button
368. subnet mask
369. sub-netting
370. sub-program
371. sum of products
(SOP)
372. supply chain
management
373. swapping
374. switch
375. syntax
376. system development
life cycle(SDLC)
377. table
378. table check
constraint
379. tag
380. Technical feasibility

වුහගත විමසුේ ෙස

fl;likg;G tpdty;
nkhop

තයොමු තෙොත්තම
සප ජොක තවරණය
සප-ජොකනය
සප-ක්රමතක්ඛ්ය
ගුණිතයන්තග් ඓවයය

rku;g;gpj;jy; nghj;jhd;
cgtiy kiwKfk;
cgtiyaikg;G
Jizr; nra;epuy;
ngUf;fq;fspd;
$l;Lj;njhif

සැපයුේ දොම වළමනොවරණය

tpepNahf rq;fpypj;njhlu;
Kfhikj;Jtk;

පරතිහරණය
ස්විචය
වොරව රීති
පද්ධ්ති සාවර්ධ්න ජීවන චක්රය

,lkhw;wy;
Msp
njhlupay;
Kiwik tpUj;jp
tho;f;if tl;lk;

වගුව
වගු පරීක්ෂො සාතරෝධ්වය

ml;ltiz
ml;ltiz rupghu;j;jy;
fl;Lg;ghL

සසුකනය
තොක්ෂණිව ශවයතොව

381. telecommuting

දුරස්ථ සාවොදය / දුර
සන්නිතේදනය
පරීක්ෂණ සපක්රමය
පො සහ අක්ෂර
පො හැඩසේ ගැන්වීම
පො තදොන
පරමත අවස්ථොව
සැතවවි රූ
වොක තෙදුේ මූර්ානය

Xl;L
njhopDl;gr; rhj;jpaf;
fw;if
njhiynray;

testing strategy
text and font
text formatting
text input
normal form
thumbnail
time division
modulation (TDM)
389. time sharing
390. timing
391. top down design
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.

වොක විභජනය
වොක ගණනය
මුදුන් බිේ සැකසුම

392. touch pad
393. touch screen
394. transaction
processing
system( TPS)
395. transitive
dependency
396. transport layer
397. transport protocol

ස්පර්ශව සපධ්ොනය / පොදවය
ස්පර්ශව තිරය
ගනුතදනු සැවසුේ පද්ධ්තිය

398. tuple

සපකැකියොන/තප්කිය

guPl;rpj;jy; cghak;
thrfKk; vOj;JUTk;
thrf tbtikg;G
thrf cs;sPL
,ay;ghf;fy; tbtk;
FWk;glk;
Neug; gpup;Tg; gz;ghf;fk;
Neug;gfpu;T
Neuf;fzpg;G
NkypUe;J fPohd
tbtikg;G
njhL ml;il
njhLjpiu
gupkhw;wr; nrayhf;f
Kiwik

සාක්රොන්ති පරොයත්තතොව

khWk; rhu;G epiy

පරවොහන ස්ථරය
පරවොහන නියමොවකිය

Nghf;Ftuj;J mLf;F
Nghf;Ftuj;J
elg;nghOq;F
gjpT/epiu
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399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.

twisted pair
two’s compliment
type check
constraint
ubiquitous
computing
undo
unguided media
uni-casting
unicode
unique constraint
unit testing
universal
updating
user
user defined
validation
variable
very large scale
integration (VLSI)
video graphic
adapter (VGA)
virtual community
virtual memory
virtual storefront
waterfall model
wave length
web portal
web server
web service provider

426. white box testing
427. world wide
web(WWW)
428. uniform resource
locator (URL)
429. uniform resource
identifier(URI)

ඇඹපත යුගක
තදතවහි අනුපූරවය
පරරූප පරීක්ෂොව
සාතරෝධ්නය
සර්වවර්ති තගණනය

KWf;fpa Nrhb
,uz;bd; epug;gp
tif rupghu;j;jy;
fl;Lg;ghL tif
vq;Fk; tpahgpj;j
fzpik

අතහෝසි කිරීම
නියමු තනොවන මොධ්ය
සෘජු සේතපර්ෂණය
යුනිතවෝඩ්/ ඒවතක්ත
අනනය සාතරෝධ්වය
ඒවව පරීක්ෂණය
සොර්වතර
යොවත්වොකන කිරීම
පපතශීකව
පපතශිකව නිර්වොචිත
වකාගු කිරීම
විචකයය
ිතො විශොක පපතමොණතය්
අනුවකිත

nray;jtpu;
topgLj;jg;glhj Clfk;
jdpg;gug;gy;
Xw;iwf;Fwp Kiw
jdpj;Jtf; fl;Lg;ghL
myFr; Nrhjid
nghJ
jw;fhyg;gLj;jy;
gadu;
gadu; tiuaiw
nry;Ygbahf;fy;
khwp
kpfg; ngupastpyhd
xUq;fpizg;G

ද්රශය චිතරව අනුහුරුවුරුව

fhnzhsp tiuap
nghUj;jp

අතථය පරජොව
අතථය මතවය
අතථය තවළඳ පරදර්ශනොගොරය
දියඇකි තවෘතිය
තරාග තයොමය
තව ද්වොරය
තව තස්වොදොයවය
තව තස්වො සැපයුේවරු

nka;epfu; r%fk;
nka;epfu; epidtfk;
nka;epfu; filKfg;G
ePu; tPo;r;rp khjpup
miy ePsk;
tiy thry;
,iza Nritafk;
,iza Nrit
toq;Fdu;
ntz;ngl;br; Nrhjpg;G
cyfshtpa tiy

ස්තේත මාජුසො පරීක්ෂොව
තකෝව විසිපත වියමන
ඒවොවොපත සේපත් නිශ්චොයවය

rPu;ik
ts ,Ug;gplq;fhl;b

ඒවොවොපත සේපත් හුනන්වනය

rPu;ik ts
milahsq;fhl;b
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