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විෂය නිර්තද්ශය 

නිපණුතොව නිපණුතො ම්ටටම අනත්ර්ගතය ඉතගනේු පක 
වොකච්තේ

ද 

නිපණුතොව  01 : 

තතොරතරුු හො 
සන්නතිේදන 
තොක්ෂණතය ්

මකූිව සාවක්ප, 

වර්තමොන දැනුේ 
පොදව සමොජතයහ ි
ද ීතයොදො ගනන්ො 

තවොරය, එහ ි
භලියවොව හො 
සචිත 
සපතයෝගතිොව 
සමී ගතේෂණය 
වරය ි

 

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

 දත්ත ජීවන චක්රමය 
 (Life Cycle of Data) 

o දත්ත නිර්මොණය 
o වළමනොවරණය  
o අභොවිත දත්ත ඉවත් කිරීම 

 දත්තවකට එතරහි ව තතොරතුරු 
(Data vs. Information) 

 තතොරතුරු පිළිෙඳ අර්ථ 
නිරූපණය 

 වටිනො තතොරතුරුවක ගතිකක්ෂණ 
(Characteristics): 
 වොක න ෙව, නිරවදයතොව, 

අන්තර්ගතය තුළ ඉදිපතපත් කිරීම, 
වැි දියුණු වරන කද අවතෙෝධ්ය 
හො අයු අවිනිශ්චිතතොව 

 විශොක ධ්ොපතතොවන්තගන් හො 
තවනත් සාකීර්ණතොවකින් යුක්ත 
දත්ත (Big Data) හැසිරවීතේ 
අවශයතොව 
- හැඳින්වීම 

 දත්ත නිර්වචනය වර, දත්ත ජීවන 
චක්රමය සාක්ෂිප්ත ව දක්වයි  

 දත්ත සහ තතොරතුරු නිර්වචනය 
කිරීමට  ක්රිරයොවකියක් අවශය ෙව 
පිළිගනියි   

 දත්ත, ක්රිරයොවකිය (Process) හො 
තතොරතුරු අතර  පේෙක අන්තර් 
සේෙන්ධ්තොවක් ඇති ෙව පිළිගනියි 

 දත්ත, ක්රිරයොවකිය 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 

 පේතයෝජනවත් තතොරතුරුවක ගති 
කක්ෂණ විස්තර වරයි 

 මහො දත්ත (Big Data), ඒවොතය්  
අවශයතො සහ විශ්තක්ෂණය 
පිළිගනියි 

16 

0.7 දත්ත හො 

තතොරතුරු, 

නිර්මොණය, 

තෙදොහැරීම හො 

 එදිතනදො ජීවිතතය් දී 
තතොරතුරුවක තයෝගයතොව 
o ත රණ ගැනීම 
o පේතිපත්ති සවස් කිරීම 

 අත්හුරු දත්ත සැවසුේ ක්රමමවක 
අයුපොයු හුනනො ගනී 

 එදිතනදො ජීවිතතය් දී තතොරතුරුවක 
වැදගත්වම විස්තර වරයි 

16 
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ද 

වළමනොවරණය 
සඳහො තොක්ෂණතය් 
අවශයතොව 

විමර්ශනය වරයි. 

o අනොගතය පිළිෙඳ ව 
පුතරෝවථනය කිරීම 

o සැකසුේ කිරීම, සපතක්ඛනය 
කිරීම හො අධීක්ෂණය 

 අත්හුරු ක්රමමවකින්, 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 පේමොද තදෝෂ 

o තතොරතුරු තෙදොගැනීතේ 
අයුපොයු  හො ඌන 
පොපතතභෝගිව තස්වො 

 ියනිස් ජිවිතවකට අනතුරක් ඇති 
විය හැකි අවස්ථොවක දී හස්ත 
මූකිව ක්රමම භොවිත වළ තනොහැකි 
ෙව. 

 තතොරතුරු හො සන්නිතේදන 
තොක්ෂණ යුගතය් සදොව 
o දත්ත හැසිරවීතේ අත්හුරු 

ක්රමමවක පසුෙෑේ 
මැඬපැවැත්වීම සඳහො 
තතොරතුරු හො සන්නිතේදන 
තොක්ෂණය භොවිතය 

 විවිධ් වසේවක (domains) ඇති 
තතොරතුරු භොවිතය. 

 තතොරතුරු  තෙදොහැරීමට අදොළ 
පවතින තොක්ෂණ කැයිස්තුගත වරයි. 

 පපතගණව ජොක, අන්තර්ජොකය 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 
ක්රිරයොවොරවේවකට අදොළ තරක්ෂව 
වොද විෂය විමර්ශනය වරයි   



 
3 
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ද 

 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 
 

0.3 තතොරතුරු 
නිර්මොණය 
කිරීතේ වියුක්ත 
තවෘතියක් 
තගොයනීො 
තතොරතුරු හො 
සන්නිතේදන 
තොක්ෂණය 
සමී එහි 
අනුවලකතොව 
අගයයි 

 තතොරතුරු නිර්මොණය කිරීතේ 
වියුක්ත තවෘතිය(abstract model) 
o තදොන, සැවසුම, පේතිදොන 
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    
 වියකු්ත තවෘතිය, තතොරතුරු පද්ධ්ති  

සමී සේෙන්ධ් වරයි (relates) 

 පපතගණවතය් මූකිව වොර්යයන් 
සමී, තතොරතුරු නිර්මොණය කිරීතේ 
වියුක්ත තවෘතිය ගළපය ි

 තතොරතුරු නිර්මොණය කිරීතේ 
වියුක්ත තවෘතිය තුළ තතොරතුරු හො 
සන්නිතේදන තොක්ෂණතයහි භලියවොව 
හුනනො ගනී   

17 

 0.4  පපතගණව 
පද්ධ්තියව 

 දෘඪොාග (hardware) 
o දෘඪොාග සාරචව වර්ගීවරණය 

 දෘඪොාග හො මෘදුවොාග සාරචව 
නිර්වචනය වර වර්ගීවරණය වරයි 

17 
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ද 

මූකිව සාරචව 
තතෝරො 
වර්ගීවරණය 
වරයි 

 මෘදුවොාග (software) 
o මෘදුවොාග වර්ගීවරණය 

 ියනිස් ක්රිරයොවරුතවෝ (human 

operators) 
o පපතගණව පද්ධ්ති සඳහො ියනිස් 
ක්රිරයොවරුවන්තග් අවශයතොව 

 හිියවේ සහිත (proprietary) 
මෘදුවොාග හො විවෘත මූකොශේය (open 
source) මෘදුවොාග තවන් තවොට 
හුනනො ගනී 

 හිියවේ සහිත මෘදුවොාග හො විවෘත 
මූකොශේ මෘදුවොාගවක වොසි හො අවොසි 
විස්තර වරයි 

 තතොරතුරු හො සන්නිතේදන 
තොක්ෂණතයන් සවිෙක ගැන්වුනණු 
තතොරතුරු පද්ධ්තිවක ියනිස් 
ක්රිරයොවරුවන්තග් භලියවොව හුනනො 
ගනී 

 0.5  දත්ත 

සැවසීතේ (data 

processing)  
ක්රිරයොවොරවේ 
විශ්තක්ෂණය 
වරයි 

 දත්ත සැවසීතේ පියවර 
o දත්ත රැස් කිරීම (gathering) 
o දත්ත වකාගු කිරීම (validation) 
o දත්ත සැවසුම (processing) 
o දත්ත පේතිදොනය (output) 
o දත්ත තචයනය (storage) 

 දත්ත රැස් කිරීතේ ක්රමම 
o අත්හුරු (Manual) 
o අර්ධ්-ස්වයාවෘත හො 

ස්වයාවෘත 

 තමවකේ - OMR, OCR, MICR, 
වොඩ්/පටි කියවන, ත රු තක්ත 
කියවනය, චුේෙව ත රු කියවනය 
සාතේදව හො කඝරවුර (loggers) 

 දත්ත වකාගු කිරීතේ ක්රමම 
o දත්ත පේරූප පරීක්ෂොව (Type 

Check) 
o තථයතො පරීක්ෂොව 

 දත්ත සැවසුේ ක්රිරයොවකිතය් අවධි 
කැයිස්තු ගත වර තවටිතයන් විස්තර 
වරයි 

 දත්ත සැවසුේ පියවර කැයිස්තු ගත 
වර සාක්ෂිප්ත ව විස්තර වරයි 

 දත්ත රැස් කිරීතේ ක්රමම හුනනො ගනියි  

 දත්ත වකාගු කිරීතේ ක්රමම හුනනො 
ගනියි 

 දත්ත තදොන ක්රමම කැයිස්තු ගත 
වරයි 

 දත්ත සැවසුේ ක්රමම විස්තර වරයි 

 දත්ත පේතිදොන ක්රමම කැයිස්තු ගත 
වරයි 

 දත්ත තචයන ක්රමම විස්තර වරයි 
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ද 

( Presence Check) 

 පරොස පරීක්ෂොව (Range 
Check) 

 දත්ත තදොන තවොර 
o සෘජු (direct) හො දූරස්ථ (remote) 
තවොර 

o මොර්ගගත (online) හො 
මොර්ගඅපගත  (offline) තවොර 

 දත්ත සැවසුම 
o වෝඩය (batch) සහ තථය 
වොකිව (real time) 

 පේතිදොන ක්රමම 
o  පපතශීකව (user) තවත සෘජු 
ඉදිපතපත් කිපතම 

o වැි දුර සැවසුම සඳහො ගෙයො 
කිපතම 

 තචයන ක්රමම 
o ස්ථොනීය තචයනය/දූරස්ථ 
තචයනය(වකොවුළු) 

o තවටි වොක න හො දිගු වොක න 
තචයනය  

 0.6 විවිධ් වසේ 

තුළ, තතොරතුරු 
හො සන්නිතේදන 
තොක්ෂණය 
තයදුේ 
විමර්ශනය 
වරයි 

 තතොරතුරුසහ සන්නිතේදන 
තොක්ෂණතය් තයදවුේ  
o අධ්යොපන 
o තසෞඛයය 
o වෘෂිවර්මය 
o වයොපොර හො මූකය 
o ඉාජිතන්රු 
o සාචොරව 
o මොධ්ය හො පේවෘත්ති වරණය 

 විවිධ් තයදුේ වසේවක දී අවශය වන 
තමවකේ, වුසකතො සහ දැනුම හුනනො 
ගනී 

 විවිධ් වසේ සඳහො තතොරතුරු හො 
සන්නිතේදන තොක්ෂණය භොවිතතය් 
ඇති  පේතිකොභ සොවච්ාො වරයි 
 

14 



 
6 

 

නිපණුතොව නිපණුතො ම්ටටම අනත්ර්ගතය ඉතගනේු පක 
වොකච්තේ

ද 

o නීතිය ෙකොත්මව කිරීම 

 0.2  සමොජය 
තවතරහි 
තතොරතුරු හො 
සන්නිතේදන 
තොක්ෂණතය් 
ෙකපෑම 
ඇගයීමට කක් 
වරයි 

 තතොරතුරු හො සන්නිතේදන 
තොක්ෂණය තහ්තුතවන් ඇති වූ 
පේතිකොභ  
o සමොජ පේතිකොභ 
o තර්කාව පේතිකොභ 

 තතොරතුරු හො සන්නිතේදන 
තොක්ෂණතයන් නිර්මොණය වූ වොද 
විෂය 
o සමොජීය 
o තර්කාව 
o පොපතසපතව 
o සදොචොරොත්මව 
o දනතිව 
o තපෞද්ගකිවත්වය 
o අාකිත තෙදීම(Digital Divide) 

 රහසය භොවය 

 තසොරවේ කිරීම(stealing)/තත ුෙෑම 
(phishing) 

 තචෞරත්වය/ලු්ඩ නය (piracy) 

 හිියවේ /ෙුද්ධිමය තද්පළ නීතිය 

 ගේන්ථ/රචනො  තචෞර්යය (plagiarism) 

 ෙකපත් සහිත/රහිත මෘදුවොාග  
 

 තතොරතුරු හො සන්නිතේදන 
තොක්ෂණය නිසො ඇති වූ සමොජ හො 
තර්කාව පේතිකොභ පැහැදිළි වරයි  

 තතොරතුරු හො සන්නිතේදන 
තොක්ෂණතය් දියුණුවත් සමී 
නිර්මොණය වූ සමොජ, තර්කාව, 
පොපතසපතව, සදොචොරොත්මව සහ 
දනතිව අාග තවටිතයන් පැහැදිකි 
වරයි 

 තතොරතුරු හො සන්නිතේදන 
තොක්ෂණය භොවිතය හො ෙැුනණු 
දනතිව තතත්්ව විමර්ශනය වරයි 

 තතොරතුරු හො සන්නිතේදන 
තොක්ෂණය හො ෙැුනණු පොපතසපතව 
වොද විෂය විස්තර වරයි 

 ඉතකක්තොොනිව අපද්රඅවය (e-waste) 
තරක්ෂොවොරී තකස ෙැහැර කිරීතේ  
ක්රමමතේද පැහැදිකි වරයි 

 තතොරතුරු හො සන්නිතේදන 
තොක්ෂණය හො ෙැුනණු 
සදොචොරොත්මව, දනතිව සහ 
සමොජීය වොද විෂය තවටිතයන් 
විස්තර වරයි 

 තිරසර සාවර්ධ්න ඉකක්ව වරො ළීො 
වීතේ දී  තතොරතුරු හො සන්නිතේදන 
තොක්ෂණතයහි භලියවොව තවටිතයන් 
පැහැදිකි වරයි 

 අාකිත තෙදීම දුරු කිරීම සඳහො වන 
පේතේශ විමර්ශනය වරයි 
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නිපණුතොව 02: 

නතූන 
පපතගණවවක 
වොර්ය සොධ්නය 
සැසඳමී හො 
පැහැදකි ිකිරීම 

අරෙයො, පපතගණන 
සපවරණවක 
පපතණොමය 
ගතේෂණය වරය ි

2.1  
සවසනයන්තග් 

(processors) 

පපතණොමය 
තවතරහි වැි  
අවධ්ොනයක් 

තයොමු වරියන්, 
පපතගණවතය් 
සිදු වූ සුවිතශ්ෂ 

තවනස්වේ, 

පරේපරො අනුව 
අනොවරණය 
වරයි 

 පපතගණනතය් ඉතිහොසය 
o මුක් යුගතය් ගණව තධ්ොරව 

 යොන්තේිව  

 විදරත් යොන්තේිව 
o පපතගණනතය් ඉතකක්තොොනිව 
යුගය 

 පපතගණව පරේපරො 
o පළමු වන, තදවන, තතවන, සිවු 
වන හො ඉදිපත පරේපරො 

 විවිධ් පපතගණව වර්ගීවරණ ක්රමම 
o තොක්ෂණය අනුව 

 පේතිසම (analog), අාකිත 

(digital) 
o වොර්යය අනුව 

 සුවිතශ්ෂ වොර්ය/තපොදු 
වොර්ය 

o පේමොණය අනුව 

 සුපිපත පපතගණව, මහො 
පපතගණව, මධ්ය 
පපතගණව, ක්ෂුද්රඅ 
පපතගණව (ජාගම 
සපොාග-සුහුරු දූරවථන 
(smart phones), 
ටැ ක්ට(tablet) පපතගණව 
සහ ෆැ ක්ට (phablet))  

 මුක් යුගතය් ගණන තධ්ොරව, 
සදොහරණ සහිත ව වර්ගීවරණය 
වරයි 

 එක් එක් පපතගණව පරේපරොවට 
අදොළ කක්ෂණ වගුවක් ඇසුපතන් 
විස්තර වරයි 

 පපතගණව, ඒවොතය් වොර්යය, 
තොක්ෂණය හො පේමොණය අනුව 
සදොහරණ සහිත ව වර්ගීවරණය 
වරයි 

14 

 7.7 දෘඪොාග හො 
ඒවොතය් 
අතුරුමුහුණත් 

 පේධ්ොන දෘඪොාග සාරචව 
o තදොන සපොාග : 
යතුරුපුවරු නිතේෂණ, සෘජු 

 පේධ්ොන දෘඪොාග පර්යන්ත 
(peripherals) හො ඒවොට අදොළ අතුරු 
මුහුණත් හුනනොගනී 

16 



 
8 

 

නිපණුතොව නිපණුතො ම්ටටම අනත්ර්ගතය ඉතගනේු පක 
වොකච්තේ

ද 

තශේිත ව, 

පපතගණවතය් 
ක්රිරයොවොරීත්වය 
ගතේෂණය 
වරයි 

නිතේෂණ{ යතුරුපුවරුව, 

දැක්වුේ සපොාගය (pointing 

device),  ස්පර්ශව පොදවය 

(touch pad), දූරස්ථ පොකවය, 

ස්පර්ශව තිරය (touch screen), 

චුේෙව ත රු කියවනය 

(magnetic stripe reader), ත රු-

තක්ත කියවනය,  සුහුරු 

වොඩ්පත් (Smart card) කියවනය, 

සුපිපතක්සවය(scanner), අාකිත 

වැමරොව (digital camara), 

මයිතක්රමො තෆෝනය, සාතේදව 

(sensers) , චිතේව 

ලකවය(Graphic tablet), චුේබිත 
ත න්ත අනුකවුණු කියවනය 

(MICR), පේවොශ කවුණු 

කියවනය (OMR),  පේවොශ අණු 

කවුණු කියවනය (OCR),  

වීි තයෝ වැමරොව, 

සාඛයොාවවය(Digitizer), තව  

වැමරොව තදිය} 

 යතුරු පුවරු නිතේෂණ 
සපොාගවකට වයො ඍජු දත්ත 
නිතේෂණ සපොාගවක වොසි  

 පේතිදොන සපොාග සහ ඒවොතය් 
ගුණොාග {වැතතෝය කිරණ නක 
(CRT), ද්රඅවස්ලටිව සන්දර්ශවය 

 යතුරු පුවරු නිතේෂණ සපොාගවකට 
වයො ඍජු දත්ත නිතේෂණ 
සපොාගවක වොසි හදුනො ගනි 

 මධ්ය සැවසුේ ඒවවතය් පපතණොමය 
හො, මවු පුවරුව සමග එහි 
සාගතතොව පැහැදිකි වරයි 

 තචයන සපොාග වර්ගිවරණය වරයි. 
 සෑම තචයන සපොාගයක් ම 

තවටිතයන් විස්තර වරයි 
 සමොන්තර හො ජොකව (Grid)  

පපතගණනතය් අවශයතොව හුනනො ගනී 
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(LCD) සන්දර්ශවය, තතකෝව 
විතමෝචව දිතයෝය 
සන්දර්ශවය(LED), තිත් නයොස 
මුද්රඅවය, ත න්ත විදුේ මුද්රඅවය (inkjet 
printer), තක්සර් මුද්රඅවය, තේිමොණ 
(3D) මුද්රඅවය, පේස්තොර 
කවුණුවරණය( graph plotter), 
ස්ප වර තදිය} 

 මධ්ය සැවසුේ ඒවවය (CPU) හො, 
මවු පුවරුව (mother board) සමී 
එහි ගැළපුම (compatibility) 

 තචයන සපොාග { අචක අභයන්තර 
දෘඪ තැටි (fixed internal hard 
disk), ජාගම ෙොහිර දෘඪ තැටි 

(portable external hard disk), 
චුේබිත පටි, සායුක්ත තැටි, පේවොශ 
තැටි(CD/DVD, CD-R/ DVD-R, 

CD-RW/ DVD-RW, DVD-RAM, 
Blue-Ray) සැණ මතව පත (flash 
memory card) හො වුයො තැටි (mini 
disk)} 

 සමොන්තර පපතගණනය හො ජොකව 
පපතගණනය (Grid computing))   

 7.3 තවොන් නියුමොන් 
නිර්ියතය 

(architecture) 

ගතේෂණ ය 
වරයි  

 තවොන් නියුමොන් නිර්ියතය 
o තචිත ක්රමමතක්ඛ සාවක්පය 

(stored program concept) 
o සාරචව (තදොන, පේතිදොන, 
මතව, පොකන ඒවවය-CU හො  
අාව ගණිත හො තොර්කිව 

 තචිත ක්රමමතක්ඛ සාවක්පය විස්තර 
වරයි 

 තවොන් නියුමොන් නිර්ියතතය් පේධ්ොන 
සාරචව නේ වරයි 

 තහරණ - ක්රිරයොවරවුේ චක්රමය (Fetch-
execute cycle ) විස්තර වරයි 

16 
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ඒවවය-ALU) 

 තහරණ-ක්රිරයොවරවුේ චක්රමය (Fetch-

execute cycle) 

 මධ්ය සැවසුේ ඒවවය 
o ගණිතමය හො තොර්කිව ඒවවය 
o පොකන ඒවවය 
o මතවය (තරජිස්තර)  
o දත්ත සහ පොකන පථ (Data and 

Control bus) 
o ෙහු හර සවසන (multi-core 

processors) 

 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 

 7.4 විවිධ් වර්ගතය් 
මතවයන් සහ 
ඒවොතය් 
ගතිකක්ෂණ 
හුනනො 

ගැනීමට,  

පුද්ගක 
පපතගණව 
මතව පද්ධ්තිය 
විමර්ශනය 
වරයි 

 මතව ධ්ුරොවකිය 
o මතව ධ්ුරොවකිතය් අවශයතොව 
o සැස ඳීේ නිර්ණොයව 

 තභෞතිව පේමොණය/ දත්ත 
ඝරවනත්වය 

 පේතේශ විධි 

 පේතේශ වොකය ( ගත වන 
වොකය / පේමොදය ) 

 ධ්ොපතතොව 

 පිපතවැය 

 නශය(volatile) මතවය සහ එහි 
ගති කක්ෂණ 
o තරජිස්තර  
o නිහිත මතව පේරූප 
o සසේභොවී පේතේශ මතවය -

RAM 
o සසේභොවී පේතේශ මතව පේරූප 

(Types of RAM) 
 SRAM, DRAM, SDRAM 

 සුදුසු රූප සටහනක් ඇසුපතන්, මතව 
ධ්ුරොවකිය තවටිතයන් පැහැදිකි වරයි  

 විවිධ් වර්ගවක මතව පේරූපවක 
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, පිහිටීම, ධ්ොපතතොව, 
පේතේශ ක්රමමය, පිපතවැය, තභෞතිව 
පේරූප සහ දත්තවක තභෞතිව 
විනයොසය අනුව මතවවක ගති 
කක්ෂණ විස්තර වරයි (බිට,ු  
වචනවකට) 

 ප න මොතේ මතව පේරූප කැයිස්තු 
ගත වර, තවටිතයන් විස්තර  වරය ි
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 නශය  තනොවන මතවය සහ එහි 
ගතිකක්ෂණ 
o ප න මොතේ මතව පේරූප (Types 

of ROM) 
 PROM, EPROM, EEPROM 

o ද්වීතියව තචයනය 

 චුේෙව, පේවොශ හො සැතණළි 
මතව 

 

 පේතේශ වොකය, පිපතවැය/MB සහ 
ධ්ොපතතොව (භොවිත දර්ශීය අගය) 
ඇසුපතන්, එක් එක් මතව පේරූප 
සසඳො තවන් තවොට දක්වයි 

 

නිපණුතොව  03 

පපතගණවතයහි 
දතත් හො 
සපතදස ්
නරිූපණය වරන 
තවොරය 
විමර්ශනය වර  
ඒවො ගණිතමය 
සහ තොර්කිව 
තමතහයුේ සඳහො 
තයොදො ගන ී

3.0  පපතගණවතයහි 
සාඛයො 
නිරූපණය 
වරන තවොරය 
විශ්තක්ෂණය 
වරයි   

 අාකිත සපොාග තුළ සපතදස් සහ 
දත්ත නිරූපණතය් අවශයතොව 

 පපතගණවය තුළ සපතදස් සහ 
දත්ත නිරූපණය තවතරන ක්රමමතේද 
o දත්තවක ද්වී තත්ත්ව 
නිරූපණය (1, 0 ) 

  පපතගණනතය් දී තයොදො ගන්නො 
සාඛයො පද්ධ්ති  
o ද්විම (binary), අෂ්ටම (octal), 
ෂඩ් දශම (hexa decimal) 

o සාඛයො පද්ධ්ති අතර පපතවර්තන 

 දශමය සාඛයො නිරූපණය 
(කවුණුවත් සහ නිකවුණුවත්) 
o කවුණුවත් පූර්ණ සාඛයො 
නිරූපණය 

 කවුණුවත් පේමොණය (Signed 
Magnitude) 

 එතවහි අනුපූරවය (one’s 
compliment) 

 තදතවහි අනුපූරවය(two’s 
compliment) 

 පපතගණවය තුළ ද්වි අවස්ථො (0 හො 
1) භොවිතතයන් සපතදස් සහ දත්ත 
නිරූපණය තවතරන ෙව පැහැදිකි 
වරයි 

 විවිධ් සාඛයො පද්ධ්තිවක අවශයතොව 
පැහැදිකි වරයි 

 විවිධ් වර්ගතය් දශම සාඛයො 
පපතගණවතය් තචයනය වර ඇත්තත් 
තවතස් දැයි විස්තර වරයි. 

 දශම සාඛයො, ද්විම, අෂ්ටම හො ෂඩ් 
දශම සාඛයොවකට හො පේතිවර්ත 
තකස පපතවර්තනය වරයි 

 ද්විම සාඛයො  අෂ්ටම හො ෂඩ් 
දශමය සාඛයොවකට හො පේතිවර්ත 
තකස පපතවර්තනය වරයි 

 අෂ්ටමය සාඛයො  ද්විමය හො ෂඩ් 
දශමය සාඛයොවකට හො පේතිවර්ත 
තකසට පපතවර්තනය වරයි 

 තදන කද ද්විම අගයක් එතක් 
අනුපුරවයට හැරවිතේ දී සපපතම 
තවතසසි බිටුව මීින්, කවුණ 

01 



 
12 

 

නිපණුතොව නිපණුතො ම්ටටම අනත්ර්ගතය ඉතගනේු පක 
වොකච්තේ

ද 

 නිරූපණය වරන ෙව විස්තර වරයි 
 තදනකද ද්වීම අගය, තදතවහි 

අනුපූරව ෙවට පපතවර්තනය වරයි 
 එතවහි සහ තදතවහි අනුපූරවයන්හි 

භොවිතය පැහැදිකි වරයි 
 3.7 පපතගණවය 

තුළ, 

අනුකක්ෂණ 
නිරූපණය 
වරන්තන් 
තවතස් දැයි 
විශ්තක්ෂණය 
වරයි 

අනුකක්ෂණ නිරූපණය වරන ක්රමම 

 ද්විම තක්තව දශම( BCD) 

 විස්තෘත ද්විම තක්තව දශම( 
EBCDIC) 

 තතොරතුරු හුවමොරුව සඳහො වූ 
ඇමපතවොනු සේමත තක්තය(ASCII) 

 ඒවතක්ත (Unicode) 
 

 පපතගණවය තුළ අනුකක්ෂණ 
නිරූපණය වරන ක්රමම  කැයිස්තු ගත 
වරයි 

 තදන කද සාතක්ත, නිරූපණය 
කිරීතේ  පටිපොටියට පපතවර්තනය 
වරයි 

 විවිධ් දත්ත නිරූපණය කිරීතේ 
ක්රමමවක  වොසි/අවොසි විස්තර වරයි 
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 3.3  ද්විම සාඛයො 
සඳහො මූකිව 
අාව ගණිත 
සහ තොර්කිව 
තමතහයුේ 
භොවිත වරයි  

 ද්විම අාව ගණිත තමතහයුේ  
( නිඛික පමණ යි) 

o එවතු කිරීම, අයු කිරීම -  
 තොර්කිව තමතහයුේ 

o බිටු අනුසොපතත තොර්කිව 
තමතහයුේ(bitwise logical 
operations) 

 ද්විම සාඛයො, ඉතිපතයක් සහිත ව සහ 
රහිත ව එවතු කිරීම සිදු වරයි 

 ද්විම සාඛයො, ඉක්කො ගැනීමක් සහිත 
ව සහ රහිත ව අයු කිරීම සිදු වරයි 

 බිටු අනුසොපතත NOT, AND, OR, 
XOR සිදු වරයි 

14 

නිපණුතොව  04 

  මකූිව අාකිත 
පපතපථ සහ 
සපොාග 
නරි්මොණය සඳහො 
තොර්කිව දව්ොර 

4.0 මූකිව අාකිත 
තොර්කිව ද්වොර 

digital logical 

gates), ඒවොතය් 
අනනය 
ක්රිරයොවොපතත්වය 
අනුසොරතයන් 

 අාකිත තොර්කිව ද්වොර සහ 
සතයතො වගු 
o මූකිව තොර්කිව ද්වොර 

 NOT,AND, OR 
o ඒවොෙද්ධ් ද්වොර 

 NAND, NOR , XOR 
XNOR 

o  සොර්ව ද්වොර  

 මූකිව තොර්කිව ද්වොර නේ තවොට 
ඒවොට අදොළ  සාතක්ත අඳියි 

 මූකිව තොර්කිව ද්වොර සඳහො 
සතයතො වගු (truth tables) අඳියි  

 තමම ද්වොරවක පේතිතෂ්ධ්ය නිරූපණය 
වරන සාතක්ත හුනනො ගනී 

 තදන කද පේවොශයනට අදොළ 
සතයතො වගු නිර්මොණය වරයි 
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ද 

භොවිත වරයි. විශ්තක්ෂණය 
වරයි 

 NAND, NOR                                             
 

(සපපතම තදොන 13වට) 

 සොර්ව ද්වොරවක අවශයතොවය 
පැහැදිකි වරයි 

 සොර්ව ද්වොර භොවිතතයන් තැනූ සියලු 
නිර්ියත පැහැදිකි වරයි 

 4.7  ෙූක ය වීජ 
ගණිතතය් ඇති 
නිති සහ 
වොතනෝ සිතියේ 
භොවිතතයන් 
තොර්කිව 
පේවොශ සුළු 

වරය.ි 

 ද්වි අවස්ථො තර්ව සහ ෙූක ය 
වීජගණිතය 

 සපවක්පන ( Postulates) සහ 
පේතයක්ෂ/ ස්වසිද්ධිය (Axioms) 

 නීති / පේතේය 
o තද්ශනයොය  නයොය 

(commutative law), සාඝරවටන  
නයොය (associative law),  

 විඝරවටන  නයොය (distributive law) 
o සර්වසොමය (identity , 
සමතිපතක්ත (redundancy)  

o ි  තමෝර්ගන්තග් නයොයය 

 සේමත තොර්කිව පේවොශ 
o ගුණිතයන්තග් ඓවයය (SOP) 
සහ  ඓවයයන්තග් ගුණිතය 
(POS) 

 ගුණිතයන්තග් ඓවයතයන්   
 ඓවයයන්තග් ගුණිතයට හො 
පේතිවර්ත තකස පපතවර්තනය වරයි 

 තොර්කිව පේවොශ සුළු කිරීම 
o ෙූක ය නයොයයන් භොවිතතයන් 
o වොතනෝ සිතියම (Karnaugh map) 
භොවිතතයන්  

 ෙූක ය පේවොශ සුළු කිරීතේ අවශයතොව 
පැහැදිකි වරයි 

 තදන කද සතයතො වගුවට අනුවලක 
වන තොර්කිව පේවොශ, සේමත 
තවොරතයන්  නිරූපණය 
වරය(ිගුණිතයන්තග් ඓවයය සහ 
 ඓවයයන්තග් ගුණිතය) 

 ගුණිතයන්තග් ඓවයය,  ඓවයයන්තග් 
ගුණිතය ෙවට හො පේතිවර්ත තකසට  
පපතවර්තනය වරයි 

 ෙූක ය නයොයයන්, පැහැදිකි කිරීේ, 
නීති/ නයොයයන්, ි  තමෝර්ගන් නයොයය 
සහ වොතනෝ සිතියේ භොවිතතයන් 
තොර්කිව පේවොශ සුළු වරයි  
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 4.3 තොර්කිව ද්වොර 
භොවිතතයන්  
සරක අාකිත 

පපතපථ 
නිර්මොණය 
වරයි 

 නිර්මොණ සඳහො  සතයතො වගු සහ 
තොර්කිව පේවොශන තයොදො ගැනීම 
(තදොන 13ක් තතක්) 

 අාකිත පපතපථ නිර්මොණය 

 එදිතනදො ජීවිතතය් දි තොර්කිව 
පපතපථ තයොදොගත හැකි අවස්ථො 
හුනනො ගනී 

 හුනනො ගත් තයදුේ සඳහො සතයතො 
වගු සහ තොර්කිව පේවොශ නිර්මොණය 
වරයි 

 අාකිත පපතපථ නිර්මොණය වරයි 
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 4.4  මධ්ය සැවසුේ 
ඒවවතයහි 
සහ තභෞතිව 
මතවතයහි 

(physical 

memory) ඇති 
අනුක්රමියව 
පපතපථයන්හි 

(sequential 

circuits), 

ඒවොෙද්ධ් 
තොර්කිව 
පපතපථ භොවිත 
වරන තවොරය 
ගතේෂණය 

වරය.ි 

 මධ්ය සැවසුේ ඒවවතය් තැනුේ 
ඒවව 
o අර්ධ්ොවකවය (Half Adder) 
o පූර්ණොවකවය (Full Adder) 

 අාකිත පපතපථ තුළ බිටු ගෙයො 
කිරීම  
o පේතිතපෝෂණ ූ පය (Feed Back 

Loop ) 
o පිළිතපොළ ( Flip-Flop )  

 මධ්ය සැවසුේ ඒවවතය් පේධ්ොන 
තැනුේ ඒවව හුනනො ගනී 

 අර්ධ්ොවකව පපතපථ සඳහො සතයතො 
වගු හො තොර්කිව පේවොශ නිර්මොණය 
වරයි  

 පූර්ණොවකව පපතපථ සඳහො සතයතො 
වගු හො තොර්කිව පේවොශ නිර්මොණය 
වරයි  

 පිළිතපොළ ( Flip-Flop ) භොවිතය 
තවටිතයන් විස්තර වරයි  
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නිපණුතොව  05 

පපතගණව 
ක්රිරයොවොපතතව්ය 

5.0  පපතගණව 
තමතහයුේ 
පද්ධ්තිය අර්ථ 
දක්වො  

 පපතගණව තමතහයුේ පද්ධ්තිය 
හැඳින්වීම 

 තමතහයුේ පද්ධ්තිතය් පපතණොමය  

 පපතගණව තමතහයුේ පද්ධ්තියව 

 පපතගණව තමතහයුේ පද්ධ්තියක් 
යන්න අර්ථ දක්වයි 

 තමතහයුේ පද්ධ්තිතය් පපතණොමය 
තවටිතයන් විස්තර වරයි 
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නිපණුතොව නිපණුතො ම්ටටම අනත්ර්ගතය ඉතගනේු පක 
වොකච්තේ

ද 

වළමනොවරණය 
කිරීමට තමතහයේු 
පදධ්්ත ි

(operating 

systems) භොවිත 

වරයි. 

පපතගණව 
පද්ධ්තියක් 
තුළ තමතහයුේ 
පද්ධ්තිතය් 
අවශයතොව 
විමර්ශනය 

වරය.ි 

පේධ්ොන වොර්යය 
o අතුරු මුහුණත් (interfaces) 
කෙොදීම. 

o ක්රිරයොයන වළමනොවරණය 
(process management) 

o සේපත් වළමනොවරණය  
o තරක්ෂොව හො තරක්ෂණය 

 තමතහයුේ පද්ධ්ති වර්ගීවරණය 
o ඒව පපතශීකව - ඒව වොර්යය 

(single user - single task) 
o ඒව පපතශීකව - ෙහු වොර්යය 

(single user - multi task) 
o ෙහු පපතශීකව - ෙහු වොර්යය 

(multi user-multi task) 
o Multi threading ෙහු-
අනුක්රිරයොයනය 

o තථය වොක (real time) 
o වොක විභජන පද්ධ්ති (time 

sharing) 

 තමතහයුේ පද්ධ්තියව පේධ්ොන 
ක්රිරයොවොපතත්ව සහ පපතශීකවතග් 
වොර්යය තවතරහි තමතහයුේ 
පද්ධ්තියව කෙො තදන දොයවත්වය 
හුනනො ගනී 

 (තගොනු ෙහලු, තගොනු සහ දත්ත)   

 තමතහයුේ පද්ධ්තිය මීින් 
පපතගණවතය් සේපත් 
වළමනොවරණය වරන තවොරය 
විස්තර වරයි    

 වොර්යය හො ඒවො භොවිත වරන 
පපතශීකවයන්  අනුව තමතහයුේ 
පද්ධ්ති වර්ගීවරණය වරයි 

 5.7 තමතහයුේ 
පද්ධ්තියක් 
මගින් 
පපතගණවයක් 
තුළ ඇති 
තගොනු ෙහලුේ 

(directories/fol

ders) සහ 

තගොනු (files) 

වළමනොවරණ

 තගොනු වර්ග 
o තගොනු වර්ගවක අවශයතොව 

(exe, .jpg .txt, etc.) 

 තගොනු නොමොවකි සහ තගොනු 
සාවිධ්ොනය 
o තගොන ුධ්ුරොවකිය (file Hierachy)  
o තගොනු පද්ධ්ති - FAT යනොද ි

 තගොනු තරක්ෂොව 
o මුරපද (Password) හො පේතේශ 
වීතේ වරපේසොද( Access 
Privileges)   

 තගොනුවක් සහ තගොනු ෙහලුවක් 
නිර්වචනය වරයි 

 තැටි තවෘතිවරණතය් අවශයතොව 
තවටිතයන් විස්තර වරයි 

 තගොනු වර්ගවක අවශයතොව 
හුනනොගනී 

 තගොනුවව සහ තගොනු ෙහලුවව 
සහකක්ෂණ කැයිස්තුගත වරයි. 

 තගොනවුක පද්ධ්තියව වඳහය විස්තර 
වරයි 

 තගොනු සහ තගොනු ෙහොලුේවක 
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නිපණුතොව නිපණුතො ම්ටටම අනත්ර්ගතය ඉතගනේු පක 
වොකච්තේ

ද 

ය වරන 
තවොරය 
ගතේෂණය 
වරයි  

 

 

 

 තගොනු තචයන වළමනොවරණය 
o තචයන විභොජනය (storage 

allocation) 
 යොෙද විභොජනය 

(Contiguous allocation) 
 සෙැදි විභොජනය (Linked 

allocation) 

 අනුක්රමියව විභොජනය ( Indexed 
Allocation) 

 පේතිඛ්ඩයනය (Defragmentation) 

 ද්විත යව තචයන නයත්තුව 
o තැටි හැයසේ ගැන්වීම, (disk 

formatting) අවශයතොව හො 
නිමැවුම 

සාවිධ්ොනය විදහො දක්වයි 
 තගොනුවක් සුරැකීම සඳහො භොවිත 

වළ විධික්රමම තවටිතයන් විස්තර 
වරයි  

 තමතහයුේ පද්ධ්තිය මගින් තගොනු 
තරක්ෂණය වළමනොවරණය 
වරන්තන් තවතස් දැයි තවටිතයන් 
විස්තර වරයි 

 යොෙද විභොජනය ( Contiguous 
allocation) , සෙැඳි විභොජනය 
(Linked allocation) සහ අනුක්රමියව 
විභොජනය ( Index Allocation) 
තවටිතයන් පැහැදිකි වරයි 

 පේතිඛ්ඩයනය (Defragmentation) 
විස්තර වර එය සිදු වන්තන් තවතස් 
දැයි පැහැදිකි වරයි 

 5.3 තමතහයුේ 

පද්ධ්තිය, 

පපතගණවය 
තුළ ක්රිරයොයන 
වළමනොවරණ
ය වරන 
තවොරය 
ගතේෂණය 
තරයි 

 ක්රිරයොයනතය් නිර්වචනය 

 අතුරුබිුනේ (interrupts)  සහ 
අතුරුබිුනේ හැසිරවීම. 

 ක්රිරයොයන වළමනොවරණය 

 ක්රිරයොයන තතත්්ව (process states) 

 ක්රිරයොයන  සාක්රමමණය (process 

transition) 

 ක්රිරයොයන පොකන ඛ්ඩයය (Process 

Control Block) 

 සන්දර්භ සුවිචනය (Context 

switching) 

 ක්රිරයොයන නියමවරණ (schedulers) 
 

 ක්රිරයොයන පැහැදිකි වරයි 

 ක්රිරයොයනයක් නිර්මොණය වළ පසු 
තමතහයුේ පද්ධ්තිතය් වොර්යයන් 
කැයිස්තු ගත වරයි 

 ක්රිරයොයන වර්ග කැයිස්තු ගත වරයි. 

 ක්රිරයොයන අවස්ථො (තත්තව්) කැයිස්තු 
ගත වරයි 

 ක්රිරයොයන සමොප්තිය විස්තර වරයි. 

 ක්රිරයොයන හො ක්රමමතක්ඛන අතර 
තවනස දක්වයි. 

 ක්රිරයොයන  සාක්රමමණතය්  සත් අවසථ්ො 
රුපසටහන් ඇසුපතන් ක්රිරයොයන  
සාක්රමමණය විස්තර වරයි 
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 ක්රිරයොයන නියමවරණය සහ 
නියමවරණ පේතිපත්ති විස්තර වරයි 

 දිගුවොකින, තවටිවොකින සහ මධ්ය 
වොකින නියමවරණ සසඳයි 

 ෙහු ක්රමමතක්ඛන හො එහි අවශයතො 
විස්තර වරයි 

 වොක විභජන (time sharing) පද්ධ්ති 
විස්තර වරයි 

 ෙහු ක්රමමතක්ඛනය පද්ධ්තිවකට එදිපත 
ව වොක විභජන පද්ධ්ති සසඳයි 

 සන්දර්භ ස්විචනය නිර්වචනය වරයි 
 තපොතරොත්තු වොකය, වොර්ය පූරණ 

වොකය, පේතිචොර වොකය සහ සොධිත 
අගතය් වොකය තවටිතයන් විස්තර 
වරයි 

 ක්රිරයොයන පොකව ඛ්ඩයය(PCB) 
තවටිතයන් විස්තර වර එහි අයාගු 
දෑ කැයිස්තු ගත වරයි 

 

 

 

 

 

 

5.4 තමතහයුේ 
පද්ධ්තියක් 
පපතගණවයව 
සේපත් 
වළමනොවරණ
ය වරන්තන් 
තවතස්දැයි 
ගතේෂණය 
වරයි 

 මතවය වළමනොවරණය 
o මතව වළමනොවරණ එ්්වවය 

(MMU) 
o තභෞතිව මතවය 
o අතථය මතවය (virtual 

memory) 

 තදොන, පේතිදොන සපොාග 
වළමනොවරණය 
o සපොාග ධ්ොවව මෘදුවොාග 

(device drivers software) 
o එත ම (Spooling) 

 මතව වළමනොවරණය සහ මතව 
වළමනොවරණ ඒවවවක (MMU) 
අවශයතොව සාක්ෂිප්ත ව පැහැදිකි 
වරය.ි 

 අතථය මතවය තවටිතයන් පැහැදිකි 
වරයි  

 පිටුවරණය සහ අනුරූපණය 
තවටිතයන් විස්තර වරයි 

 තමතහයුේ පද්ධ්තිය මගින් තදොන 
පේතිදොන සපොාග වළමනොවරණය 
වරනු කෙන අන්දම තවටිතයන් 
විස්තර වරයි 
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ද 

 

 

 සපොාග ධ්ොවව තවටිතයන් විස්තර 
වරයි 

 සපොාග ධ්ොවවවක අවශයතොව 
තවටිතයන් විස්තර වරයි 

 එත ම (Spooling) තවටිතයන් විස්තර 
වරයි 

 සපොාගයක් සේෙන්ධ් වරන විට 
අදොළ ධ්ොවව මෘදුවොාගය ස්ථොපනය 
වරයි 

නිපණුතොව  06 

පකදොය ීඅන්දියන ්
තතොරතරුු තෙදො 
ගැනමී සඳහො                       
දතත් 
සන්නතිේදන හො 
පපතගණව 
ජොකවරණ 
තොක්ෂණයන ්
ගතේෂණය වරය ි

6.0 සාඥො (signals) 
සහ ඒවොතය් 
ගුණ 
ගතේෂණය  
වරයි 

 

 සාඥො පේරූප 
o  අාකිත 
o පේතිසම 

 ගුණ 
o විස්තොරය (Amplitude) 
o සාඛයොතය (Frequency) 
o තරාග තයොමය (Wave Length)  
o වකොව ( Phase ) 

 මොධ්යයව පේචොරණ තේගය 

 අාකිත හො පේතිසම සාඥො සහ 
ඒවොතය් ගුණ පේස්තොපතව ව 
නිරූපණය වරයි 

 සාඥො ගුණ අතර ඇති සෙැඳියොවට 
අදොළ වු ගැටලු විසදයි 

13 

 6.7  සාඥො 
සේතපේ්ෂණ 
මොධ්ය 
ගතේෂණය  
වරයි 

 

 රැහැන් - නියමු මොධ්ය (Guided 
media) (ඇඔපත යුගක (twisted 
pair), සමක්ෂව තක්ෙකය (coaxial 
cables), පේවොශ තන්තු (fibre 
optics) තදිය} 

 නිදහස් අවවොශ - නියමු තනොවන 
මොධ්ය  (Unguided) 

 ගුණ 

 නියමු හො නියමු තනොවන වශතයන්  
මොධ්ය වර්ගිවරණය වරයි 

 ගුප්තතොව / පමොව, වකොප පළක, 
තඝරවෝෂොව, වැහැපතම  සහ විවෘතිය, 
සාඥො සන්නිතේදනය තවතරහි 
ෙකපොන්තන් තවතස් දැයි විස්තර 
වරයි 
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o ගුප්තතොව / පමොව ( Latency) 
o වකොප පළක (Bandwidth) 
o තඝරවෝෂොව (Noise) 
o ෙකහීන වීම / ෙකක්ෂයය / 
වැහැරීම (Attenuation) 

o විවෘතිය (Distortion) 

 සරක ස්ථකවය (simple topology) 
: ඍජු කක්ෂය සේෙන්ධ්තොව (point 

to point connection) 

 6.3  සාඥො මූකොාග 
භොවිතතයන් 
අාකිත දත්ත 
තතක්තනය 

(encode) 

වරන්තන් 
තවතස්දැයි 
විමර්ශනය 
වරයි 

 දත්ත නිරූපණයට සාඥො මූකොාග 
මත ඇති වරගත් එවීතොව 
(නියමොවකිය, protocol) 
o සරක මූකොාග තදවක්- 
තවොක්ටීයතො ම්ටටේ(විස්තොර) 
තදවක් 

o තවනත් භවයතො (තවටිතයන් ) 
 සාඛයොතය  
 වකොව  

o සාඥො මූකොාග තවනස් වීතේ 
තේගය 

o සමමුහූර්තවරණතය් අවශයතොව 

 වොක ගණනය (timing) / 
ස්පන්දව (clocks) 

 මැන්තචස්ටර් තතක්තනය 
o තදෝෂ හැසිරවීම 

 සදොහරණ : සමතොව 
(parity) 

 විභව අන්තර තදවක් සහ 
මැන්තචස්ටර් තතක්තනය 
භොවිතතයන් අාකිත දතත් තතක්නය 
පේොස්තොපතව ව නිරුපණය වරයි  

 සාඥො මුකොාග තකස සාඛයොතතය් 
හො වකොතේ තවනස් කිරීම භොවිත 
කිරීතේ හැකියොව විස්තර වරයි 

 සමමුහූර්තවරණතය් අවශයතොව 
පැහැදිකි වර, සේතපේ්ෂවය හො 
ගේොහවය සමමුහූර්ත තනොවන 
අවස්ථොවක පැන නීින ගැටලු 
විස්තර වරයි 

 මැන්තචස්ටර් තතක්තනය සහ සරක 
තවොක්ටීයතො තදවව තතක්තනතය් 
බිටු ශීඝරවේතොව සහ සාඥො මූකොාග 
තවනස් වීතේ තේගතය් තරම යන 
වරුණු අතර සේෙන්ධ්තොව සැසඳීම 
හො විසැසඳීම වරයි 

 බිටු තදෝෂ අනොවරණය කිපතමට 
සමතොව බිටුවට හැකි වන්තන් තවතස් 
දැයි විස්තර වරයි 
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 6.4 දුරසථ් සපොාග 
තදවක් 
සේෙන්ධ් 
කිපතමට තපොදු 
ස්වීච දූරවථන 
ජොක තය් 

(PSTN) 
භොවිතය 
ගතේෂණය  
වරයි 

 තපොදු ස්වීච දූරවථන ජොක ය 
(PSTN) 
o ස්ථොන තදවක් අතර පේතිසම 
හඬක් තගනයො හැකි පපතපථයක් 
කෙොතද් 

 මූර්ජනය (modulation), විමූර්ජනය 
(demodulation) සහ තමෝයමය  
o  පේතිසම සාඥො මූකොාග 
භොවිතතයන් දත්ත තතක්තනය  

o සපොාග තදවක් තමෝයමය මීින් 
එකිතනවට සේෙන්ධ් කිරීම 

 

 තපොදු ස්වීච දූරවථන ජොක ය (PSTN) 
පේතිසම හයක් තගන යන මීක් 
තකස විස්තර වරයි 

 තපොදු ස්වීච දූරවථන ජොක  (PSTN) 
මී දිතග් යැවිය හැකි පපතදි, පේතිසම 
සාඥො, තමෝයමය මීින් අනුවලකනය 
වරන්තන් තවතස් දැයි විස්තර වරයි 

 තපොදු ස්වීච දූරවථන ජොක  (PSTN)  
හරහො තමොයමය භොවිත තවොට 
සේෙන්ධ් වළ පපතගණව තදවක් 
ක්රමමොනුරූප ව විස්තර තවතරන රූප 
සටහනක් අඳියි 
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 6.5  ජොකයවට, ෙහු 
සපොාග 
සේෙන්ධ් 
කිපතතේ ගැටලු 
විසඳො ගන්තන් 
තවතස් දැයි 
විමර්ශනය 
වරයි 

 සියක්කට සියක්ක ( all to all) 
සේෙන්ධ් කිපතම පේොතයෝගිව 
තනොවීම. 

 විසුනමක්: ෙස් ස්ථකවය 
o සරක ෙව 
o ගැටලු :ෙස් ස්ථකවයට පේතේශ 
විම පොකනය කිපතම (මොධ්ය). 

 තවනත් ස්ථකව  
o තොරවො (star) 
o මුුන (ring) 
o ෙැඳි (mesh) 

 රැහැන් ඇදිම සරකවරණය 
o හ  
o ස්වීච  

 සපොාග විශොක සාඛයොවක් සියක්කට 
සියක්ක ස්ථකවය මීින් සේෙනධ්් 
කිපතතේ තනොහැකියොව තදර්ශනය 
වරයි 

 ෙස් ස්ථකවතය් සරක ෙව 
තදර්ශනය වරයි 

 විවිධ් ස්ථකවවක රුප සටහන් අඳියි 

 ජොකයව රැහැන් ඇදිම සරක කිපතම 
සඳහො හ  හො ස්වීච භොවිතය 
විස්තර වර ඒවොතය් 
ක්රිරයොවොපතත්වයන් සාසන්දනය හො 
විසාසන්දනය වරයි 
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 6.6  මොධ්ය පේතේශ 

පොකව (MAC) 

නියමොවකිතය් 
භුියවොව 
ගතේෂණය  
වරයි 

 

 ස්ථොනීය පේතද්ශ ජොක (LAN) 

 සපොාග හුනනො ගැනීම 
o කිපි තයොමු (addresses) 
o (MAC)  කිපි තයොමු   

 රොමු (frames) 

 ක්රමමොනුවුක ව මොධ්ය පේතේශය 
o ALOHA වැනි ඉතො සරක 
නියමොවකි 

o ALOHA සිට  තර්තන්ට තතක් 
වැි  දියුණ ුවිේ 

 පණිවිය විවොශනය 
(broadcasting) සහ එවකින් 
එවවට යැවිම  (unicasting) 

 යවන්නො (sender) සහ කෙන්නො 
(ගේොහවයො, receiver) හුනනො ගැනීමට 
හැකි වන පපතදි සපොාග අනනය තකස 
නේ (කිපි තයොමු) කිරීතේ අවශයතොව 
විස්තර වරයි 

 සේතපේ්ෂණ ඒවවය තකස රොමුවක 
භලියවොව විස්තර වරයි  

 ෙස් ස්ථකවයට අනුවුක ව එහි 
මොධ්යයට ක්රමමවත් ව පේතේශවීම 
සහතිව කිපතමට නියමොවකියව 
අවශයතොව පැහැදිකි වරයි 

 MAC නියොමොවකිතය් ALOHA සිට 
 තර්තන්ට තතක් පපතණොමය 
තවටිතයන් විස්තර වරයි  
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 6.7 අන්තර් ජොකය 
නිර්මොණය වන 
තකස ෙහුවිධ් 
ජොක අන්තර් 
සේෙන්ධ් 
වරන්තන් 
තවතස් දැයි 
ගතේෂණය  
වරයි 

 තදොරටු මී (gateway)- ජොක 
තදවක් තහෝ වැි  ගණනක් තහෝ 
සේෙන්ධ් වළ හැකි සපොාගය  

 MAC  කිපිතයොමුවට හො ස්ථොනීය 
ජොක තොක්ෂණයට ස්වොයත්ත ව 
තගෝක ය අනනය ඒවොවොරී තයොමු 
කිරීමව අවශයතොව  
o IPv4 තයොමු කිපතේ 
o ජොක සඳහො IP තයොමු පැවපතම 

 සපජොකනය ( subnetting) 

 සපජොක තවරණ (subnet 
masks) 

 CIDR අාවනය 

 තපෞද්ගකිව IP තයොමු 
 ගතිව ධ්ොරව පොකන 

නියමොවකිය (DHCP) 

 ස්ථොනීය ජොක තදවක් අන්තර් 
සේෙන්ධ් කිපතතේ දී තදොරටු මතීහි 
භුියවොව විස්තර වරයි 

 සමරූපි MAC නියමොවකිතයන් 
ස්වොයත්ත තයෝජනො ක්රමමයව 
අවශයතොව පැහැදිකි වර IP තයොමු 
එම භුියවොව වරන තවොරය 
පැහැදිකි වරයි 

 සපජොක තවරණතය් භුියවොව විස්තර 
වරයි 

 තදන කද IP තයොමු ව්ටටකයවට සහ 
ජොකවක පේමොණයට අනුව සපජොක 
තවරණ සහ IP තයොමු පරොස 
ගණනය වරයි 

 ගතිව ව IP  තයොමු පැවපතමට DHCP 
භොවිත වරන්තන් තවතස් දැයි විස්තර 
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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  

වරයි 
 තපේ්ෂවයොතග් සිට ගේොහවයො තතක් 

සුදුසු මීක් තසොයො ගැනීතේ 
මාහසුරුතේ භුියවොව විස්තර වරයි 

 තපොදි හුවමොරුව (Packet switching) 
සහ IP ජොකවක තෙදො හැපතතේ 
තහොඳ ම සත්සොහය පැහැදිකි වරයි 
 

 6.8 අන්තර්ජොකතය් 
ඇති පේවොහණ 
නියමොවකියන්හි 

(transport 

protocols) 

භුියවොව 
ගතේෂණය  

වරය.ි 

 තයදුේ ක්රිරයොවකියව සිට තවත් 
තයදුේ ක්රිරයොවකියවට 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 

 එක් ක්රිරයොවකියව සිට තවත් 
ක්රිරයොවකියවට සන්නිතේදනය 
තදර්ශනය කිපතම මීින්, එක් IP 
තයොමුවව සිට තවනත් IP තයොමුවවට 
පණිවියයක් යැවීම පේමොණවත් 
තනොවන ෙව විස්තර වරයි 

  පණිවිය ෙහුපථවරණතයහි 
අවශයතොව සහ තවතවනි අාව අන්ත 
කක්ෂය හුනනො ගන්තන් තවතස් දැයි  
විස්තර වරයි 

 UDPහි ක්රිරයොවොපතත්වය විස්තර වර 
එය භොවිත වරන තයදුේ, කැයිස්තු 
ගත වරයි  

 TCPහි ක්රිරයොවොපතත්වය විස්තර වර 
එය භොවිත වරන තයදුේ, කැයිස්තු 
ගත වරයි 
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 6.9 අන්තර් ජොකතය් 
ඇති තයදුේ 

 වසේ නොම පද්ධ්තිය (DNS) 
o IP තයොමු මතව තෙො 

ගැනීතේ දුෂ්වරතොව 

 IP තයොමු තවනුවට මොනව ියතේශික  
නොමවක අවශයතොව විස්තර වරයි 

 නොම, IP තයොමු තකස පපතවර්තනය 

14 
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නිපණුතොව නිපණුතො ම්ටටම අනත්ර්ගතය ඉතගනේු පක 
වොකච්තේ

ද 

කිපයක් 
ගතේෂණය  
වරයි 

o මොනව ියතේශික  නොම 
o ධ්ුරොවකි නොම අවවොශ 
o සැම වසමවට ම තම 

යටතත් ඇති නොම 
වළමනොවරණය කිපතතේ  
වගකිම ඇති ෙව 

o ඉහළ ම්ටටතේ වසේ 

 අධිපො  තැන්මොරු නියමොවකිය 
(HTTP) 

 තස්වොතයෝජව-තස්වොදොයව 
තවෘතිය (client-server model) 

කිපතතේ දි වසේ නොම පද්ධ්තිතයහි 
භුියවොව පැහැදිකි වරයි 

 වසේ නොම පද්ධ්තිතයහි ධ්ුරොවකි හො 
විස්තෘත තවෘති,  රූපසටහන් 
අනුසොරතයන් විස්තර වරයි 

 සරක GET  අයදුම සහ එහි 
HTTPහි දී පේතිචොරය විස්තර වරයි 

 DNS සහ HTTP භොවිත වර 
තස්වොතයෝජව-තස්වොදොයව තවෘතිය 
විස්තර වරයි 

 6.01  ජොක 
නිර්ියතය 

(network 

architecture) 
විස්තර කිපතම 
සඳහො තයොමු 
තවෘතිවක 

(reference 

models) 
භුියවොව 
විමර්ශනය 
වරයි 

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

 OSI තවෘතිය 
o තයදුේ (application) 
o ඉදිපතපත් කිපතේ (presentation) 
o සැසි (session) 
o පේවොහණ (transport) 
o ජොක (network) 
o දත්ත සෙැඳි (datalink) 
o තභෞතිව (physical) 

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

 විවිධ් ස්තරවක දත්ත එවව විස්තර 
වරය.ි (තපොද,ි රොමු සහ බිටු ) 

 TCP/IP සහ OSI තවෘති 
භොවිතතයන් ජොකයව දතත් ගකොයොම 
විස්තර වරයි 
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 6.00 අන්තර් 
ජොකයට 
සේෙන්ධ් වර 
ඇති 
සපොාගවක 

 ගුප්ත තක්තනතය ්(encryption) 
සහ අාකිත අස්සතනහි මූකිව 
අදහස 
o තපොදු යතුර (public key) 
o තපෞද්ගකිව යතුර (private 

 රහසය භොව තය් සහ පණිවියවක 
සතයොපනතය් අවශයතොවය 
හුනනොතගන තමම ක්රිරයොවන් අන්තර් 
ජොකතයන් තනොසැපතයන ෙව සටහන් 
වරයි 
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ද 

තරක්ෂණය 
සහ 
සන්නිතේදනතය් 
ඇති තරක්ෂව 
තවොර 
විමර්ශනය  
වරය ි 

key) 
o අස්සන් කිපතම (signing) 

 තර්ජන 
o දවරස 
o තොෝජන ්
o අනිෂ්ට මොදුවොාග (malware) 
o තතුෙෑම(phishing) 

 තරක්ෂණය 
o ගිනි පවුර (firewall) 
o පේතිදවරස් මෘදුවොාග  
o අධ්යොපනය/දැනුේවත් 

ෙව/තහොඳ පුරුදු 

 පණිවිය අස්සන් කිපතමට සහ ගුප්ත 
තක්තනය කිපතමට තපොදු සහ 
තපෞද්ගකිව යතුරුවක භොවිතය 
තවටිතයන් විස්තර වරයි 

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

 

 6.07 අන්තර්ජොක 
තස්වය 
සපයන්නන් 

(ISPs) තග් 
භලියවොව සහ 
ගෘහස්ථ ජොක 
අන්තර් 
ජොකයට 
සේෙන්ධ් කිපතම 
සඳහො භොවිත 
වරන තොක්ෂණ 
ගතේෂණය 

වරය.ි  

 අන්තර්ජොක තස්වය සපයන්තනෝ 
(ISP) 

 ISPට සේෙන්ධ් විම 
o තමෝයමය 
o DSL/ADSL 

 තපෞද්ගකිව IP තයොමු භොවිත 
වරන ගෘහස්ථ ස්ථොනීය ජොක 

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

 

 ISPතග් භුියවොව විස්තර වරයි 

 ගෘහස්ථ පපතගණවයක් ISP 
ජොකයවට සේෙන්ධ් කිපතතේ දී 
ගෘහස්ථ දූරවථන සහ තමෝයම 
භොවිතය විස්තර වරයි 

 DSL/ADSL සේෙන්ධ්තොවක වොසි 
පැහැදිකි වරයි 

 ජොක තයොමු පපතවර්තනතයහි(NAT) 
සහ තපෞද්ගකිව IPතයොමු භොවිත 
වරන ස්ථොනීය ජොකයව ඇති 
තස්වොදොයවයව භුියවොව පැහැදිකි 
වරය ි 
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නිපණුතොව  7. 

පදධ්්ත ිසාවකප්ය 

2.0 පද්ධ්තියව 
ගතිකක්ෂණ 

 පද්ධ්ති සාවක්පය 

 පද්ධ්ති වර්ගීවරණය 
o විවෘත සහ සාවෘත පද්ධ්ති  

 පද්ධ්ති නිර්වචනය සිහිපත් වරයි 

 පද්ධ්තියව කක්ෂණ කැයිස්තු ගත 
වර විස්තර වරයි 

14 



 
25 

 

නිපණුතොව නිපණුතො ම්ටටම අනත්ර්ගතය ඉතගනේු පක 
වොකච්තේ

ද 

ගතේෂණය  වර, 
තතොරතරුු 
පදධ්්තයික් 
සාවර්ධ්නය 
කිරීමට පදධ්්ත ි
විශත්කෂ්ණ හො 
නරි්මොණ 
ක්රමමතේදය භොවිත 
වරය ි

ගතේෂණය 
වරයි 

o ස්වොභොවිව(natural) හො 
වෘතේිම (මොනව නිර්ියත , man 
made)පද්ධ්ති 

o සජීව (living) හො තභෞතවි 
(physical) පද්ධ්ති 

 පද්ධ්ති වර්ගීවරණය තවොට  
සදොහරණ සහිත ව විස්තර වරයි  

 2.7 ියනිසො විසින් 
නිර්මොණය 
වරන කද 
විවිධ් වර්ගතය් 

පද්ධ්ති, 
ඒවොතය් අරමුණු 
හො ක්රිරයො 
වොරීත්වය 
අනුව 
සාසන්දනය 

තවොට, තවනස   
හුනනො ගනී 

 තතොරතුරු පද්ධ්ත ි
o වොර්යොක ස්වයාවරණ 

පද්ධ්ති (OAS) 
o ගනුතදනු සැවසුේ පද්ධ්ති 

(TPS) 
o වළමනොවරණ තතොරතුරු 

පද්ධ්ති (MIS) 
o ත රණ සහොය පද්ධ්ති (DSS) 
o විධ්ොයව සහොය පද්ධ්ති 

(ESS) 
o භලතගෝක ය තතොරතුරු පද්ධ්ත ි

(GIS) 
o දැනුේ වළමනොවරණ පද්ධ්ත ි

(KMS) 
o අන්තර්ගත වළමනොවරණ 

පද්ධ්ති (CMS) 
o වයවසොය සේපත් සැකසුේ 

පද්ධ්ති (ERPS) 
o සුහුරු පද්ධ්ති (Smart 

Systems) 

 විවිධ් වර්ගතය්  මොනව නිපතියත 
පද්ධ්ති, ඒවොතය් අරමුණු සහ 
ක්රිරයොවොරීත්වය අනුව සසඳො ෙකයි 

 විවිධ් වර්ගතය් මොනව නිර්ියත 
පද්ධ්ති, ඒවොතය් අරමුණු සහ 
ක්රිරයොවොරීත්වය අනුව තවන් තවොට 
හුනනො ගනී 
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 2.3 විවිධ් තතොරතුරු 
පද්ධ්ති 
සාවර්ධ්න 
තවෘති හො 
ක්රමමතේද 
ගතේෂණය 
වරයි 

 පද්ධ්ති සාවර්ධ්න ජීවන චක්රම 
(SDLC) තවෘති 
o දියඇකි (waterfall) 
o සර්පික  (spiral) 
o සුචකය (agile) 
o මූකොවෘතිවරණය 

(prototyping) 
 ශීඝරවේ තයදවුේ සාවර්ධ්නය 

(RAD) 

 පද්ධ්ති සාවර්ධ්න ක්රමමතේද 
o වඳහගත (structured) 
o වස්තු නැඹුරු (object 

oriented) 

 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 ක්රමමතේදයන් 
කැයිස්තු ගත වර  සාක්ෂිප්ත ව 
විස්තර වරයි 
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 2.4 වඳහගත 
පද්ධ්ති 
විශ්තක්ෂණ සහ 
නිර්මොණ 
ක්රමමතේදය 
පරීක්ෂො වරයි 

 වඳහගත පද්ධ්ති විශ්තක්ෂණ සහ 
නිර්මොණ ක්රමමතේදය හැඳින්වීම 

 පද්ධ්ති සාවර්ධ්න ජීවන චක්රමතය් 
අවධි  
o වඳහගත පද්ධ්ති විශ්තක්ෂණ 

සහ නිර්මොණ ක්රමමතේදය 
මීින් තවරණය තවතරන 
පද්ධ්ති සාවර්ධ්න ජීවන 
චක්රමතය්  අවධි 

 වඳහගත පද්ධ්ති විශ්තක්ෂණ සහ 
නිර්මොණ ක්රමමතේදය නිර්වචනය 
වරයි 

 වඳහගත පද්ධ්ති විශ්තක්ෂණ සහ 
නිර්මොණ ක්රමමතේදය මීින් තවරණය 
තවතරන පද්ධ්ති සාවර්ධ්න ජීවන 
චක්රමතය්  අවධි කැයිස්තු ගත වර  
සාක්ෂිප්ත ව විස්තර වරයි 
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 2.5 නව තතොරතුරු 
පද්ධ්තියව 
අවශයතොව 
සහ එහි 
ශවයතොව 
විමර්ශනය 

 මූකිව විමර්ශනය  
o පවතින පද්ධ්තිතය් ඇති 

ගැටලු හුනනො ගැනීම 
o විවක්ප විසුනේ තයෝජනො 

කිරීම 
o තතොරතුරු පද්ධ්තිවක 

අවශයතොවනට පේමුඛත්වය 

 පද්ධ්තිය පිළිෙඳ මූකිව අධ්යයන 
අවධිතය් වොර්යයන්  විස්තර වරයි 

 තයතනයව ඇති තතොරතුරු පිළිෙඳ 
ගැටලු හුනනො ගනී 

 විසඳිය යුතු ගැටලුවක පේමුඛතො 
හුනනො ගනී  

 ශවයතො අධ්යයනතය් අවශයතොව 
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වරයි  දීම 

 ශවයතො අධ්යයනය (feasibility 

study) 
o තොක්ෂණිව (technical) 
o තර්කාව (economical) 
o තමතහයුේ (operational) 
o තයතනිව (institutional) 

විස්තර වරයි 
 ශවයතො පේවොර කැයිස්තු ගත වර 

තවටිතයන්  විස්තර වරයි 

 2.6 පවත්නො 
පද්ධ්තිය 
විශ්තක්ෂණය 
කිරීම සඳහො 
තවනස් විධික්රමම 
භොවිත වරයි 

 අවශයතො විශ්තක්ෂණය 
o වොර්යෙද්ධ් අවශයතො 

(functional requirements) 
o වොර්යෙද්ධ් තනොවන 

අවශයතො (non-functional 

requirements) 

 විශ්තක්ෂව තමවකේ 
o වයොපොර ක්රිරයොවොරවේ 

තවෘතිවරණය 

 වයොපොර ක්රිරයොවොරවේ 
තවෘතිය (business activity 

model)  
o දත්ත ගැක ේ තවෘතිවරණය 

(DFM) 
 දත්ත ගැක ේ සටහන්)Data 

Flow Diagrams) 
 මූකිව ක්රිරයොවකි සහ මූකිව 

ක්රිරයොවකි විස්තරය  
 තක්ඛන ගැක ේ 

සටහන්(Document Flow 

Diagrams) 
o තොර්කිව දත්ත 

තවෘතිවරණය (LDM)  

 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, තක්ඛන ගැක ේ සටහන්, 
දත්ත ගැක ේ සටහන් සහ තොර්කිව 
දත්ත වඳහ අඳියි 

 මුකිව ක්රිරයොවකි විස්තරය කියො 
දක්වයි. 

 වයොපොර පද්ධ්ති විවක්පවක 
අවශයතොව විස්තර වරයි 

 වයොපොර පද්ධ්ති විවක්ප අවස්ථො 
තයෝජනො වරයි 

 වයොත් සුදුසු වයොපොර පද්ධ්ති 
විවක්පය තතෝරො ගනී 
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 තොර්කිව දත්ත වඳහය 
(LDS) 

 වයොපොර පද්ධ්ති විවක්ප (BSO) 

 2.2 තයෝජිත 
පද්ධ්තිය 
සැකසුේ වරයි 

 තොර්කිව සැකසුේ  තමවකේ 

(Logical Design Tools) 
o තොර්කිව දත්ත ගැක ේ 

තදර්ශවරණය 

 තයෝජිත පද්ධ්තිය සඳහො 
තොර්කිව දත්ත ගැක ේ 
සටහන් 

 මූකිව ක්රිරයොවකි සහ මූකිව 
ක්රිරයොවකි විස්තරය (EPD) 

 අතුරු මුහුණත නිර්මොණය 
o තොර්කිව දත්ත 

තදර්ශවරණය 

 තයෝජිත පද්ධ්තිය සඳහො 
තොර්කිව දත්ත වඳහය 
(Logical Data Structure) 

o දත්ත සමුදොතය් )database) 
තභෞතිව නිර්මොණය 

 වගුතේ (table) සහ 
සපකැකියොතනහි (record)  
පිපතවිතර 

 දත්ත ශ ද තවෝෂ (data 
dictionary) 

 දත්ත පොදවය නිර්මොණය 

 තොර්කිව නිර්මොණය පැහැදිකි වරයි 

 තොර්කිව නිර්මොණ අදියරට සේෙන්ධ් 
වන ක්රිරයොවොරවේ පැහැදිකි වරයි  

 තයෝජිත පද්ධ්තිතය් තොර්කිව 
සැකසුම, මූකිව ක්රිරයොවක න්හි සිට  
තරේභ වර සන්දර්භ රූ සටහන 
(context diagram) තතක් නැවත 
තගොය නගයි. 

 මූකිව ක්රිරයොවකි විස්තරය වයොජ 
තක්තවකින් (pseudo code) කියයි   

 වගු සහ සපකැකියොන පිපතවිතර 
පහදයි 

 දත්ත ශ දතවෝෂතය් වැදගත්වම 
තවටිතයන් විස්තර වරයි 
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 2.8 තයෝජිත 
පද්ධ්තිය 
සාවර්ධ්නය 
වර පරීක්ෂො 

 ක්රමමතක්ඛ සාවර්ධ්නය 

 දත්තසමුදොය සාවර්ධ්නය 

 පරීක්ෂො කිරීම 
o පරීක්ෂො සිද්ධි (තවොර) 

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

 අලුතින් සැකසුේ වරන කද පද්ධ්තිය 
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වරයි o ශ්තේත මාජූසො පරීක්ෂොව  
(white box testing) 

o වොක මාජූසො 
පරීක්ෂොව(black box testing) 

o ඒවව පරීක්ෂණය  
o ඒවොෙද්ධ් පරීක්ෂණය  
o පද්ධ්ති පරීක්ෂණය  
o පිළිගැනීතේ පරීක්ෂණය 

පරීක්ෂො කිරීතේ තවොර විස්තර 
වරයි 
 

 2.9 සාවර්ධ්නය 
වරන කද 
පද්ධ්තිය 
ක්රිරයොවට නාවයි   

 ක්රිරයොවට නැාවීතේ විධික්රමම 
o සමොන්තර (parallel) 
o සෘජු (direct) 
o නියොමව (pilot) 
o අවධි (phase) 
o දෘඪොාග සහ මෘදුවොාග 

ස්ථොපනය,  
o දත්ත පර්යටනය (data 

migration) සහ පපතශීකව 
පුහුණුව 

o සමොතකෝචනය, අනුගේහය හො 
නයත්තුව  

 සාවර්ධිත පද්ධ්තිය ක්රිරයොත්මව  
කිරීතේ ක්රමමතේද පැහැදිකි වරයි 

 පද්ධ්තියක්  ක්රිරයොත්මව  කිරීතමන් 
පස,ු ඒ හො ෙැඳි  ක්රිරයොවොරවේ 
පැහැදිකි වරයි 
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 7.10 තපර නිිය (off 

the shelf) 
පැතක්ජ 

පද්ධ්ති සමී, 

නව පද්ධ්තිය 
ක්රිරයොත්මව 
කිරීම 

 තපර නිිය පැතක්ජ භොවිතතය් වොසි 
සහ අවොසි  

 පැතක්ජතය් හැකියොවන් සහ 
වොර්ය පේවොහය තදිය හුනනො 
ගැනීම 

 වයොපොර ක්රිරයොවකිතය් පරතරය 
විශ්තක්ෂණය (Business Process 

Gap Analysis) 

 වයොපොර ක්රිරයොවකිතය් අනුරූපණය 
(Business Process Mapping) 

 තතයෝජන, තමතහයුේ සහ නයත්තු 
පිපතවැයට අනුව තපරනිිය පැතක්ජයව 
ඇති පිපතවැය සහ පේතිකොභ විස්තර 
වරයි  

 සේමත වයොපොර තයදුේවකට 
සේෙන්ධ් තපරනිිය පැතක්ජවක 
හැකියොවන් සහ කක්ෂණ විස්තර 
වරය.ි 

 දැනට ඇති වයොපොර ක්රිරයොවකිය සහ 
තපරනිිය පැතක්ජතය් කක්ෂණ අතර 
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 වයොපොර ක්රිරයොවකිතය් පේති-
ඉාජිතන්රුවරණය(Business 

Process Re- Engineering) 

තවනස්වේ හුනනොතගන විස්තර 
වරය.ි 

 වයොපොර ක්රිරයොවකිතය් ක්රිරයොවොරවේ 
තපරනිිය පැතක්ජ විසුනේවක  වොර්ය 
පේවොහය මතට අනුරූපණය වරයි  

 දැනට පවතින වයොපොර ක්රිරයොවකියට 
අවශය වරන තවනස්වේ හුනනො ගනී  

 තපරනිිය පැතක්ජ විසුනේවක සිදු 
කිරීමට අවශය තයෝගයවරණ හුනනො 
ගනියි 

නිපණුතොව  08 

දතත් වොර්යක්ෂම 
හො ලකදොය ීතකස 
වළමනොවරණය 

කිරීම සඳහො, 
දතත් සමදුොය 

පදධ්්ත  (Data 

Base Systems) 

සැකසේු වර 
සාවර්ධ්නය වරය ි

8.0  දතත්වක සහ 
තතොරතුරුවක 
මූකිව වරුණු 
සහ දත්ත 
සමුදොයවක 
අවශයතොව 
හදොරයි  

 දත්තවකට එතරහි ව තතොරතුරු  
 වඳහ ගත දත්තවකට එතරහි ව 

වඳහගත තනොවන දත්ත 

 දත්ත සමුදොය  නිර්වචනය 

 දත්ත සමුදොය තවෘති  
o ඒව තගොනු පද්ධ්ති (flat file 

systems) 
o ධ්ූරොවකි තවෘතිය (hierachical 

model) 
o ජොක තවෘතිය (network 

model) 
o සේෙන්ධ්ව තවෘතිය 

(relational  model) 
o වස්තු-සේෙන්ධ්ව 
තවෘතිය(object relational 

model) 

 දත්ත සමුදොය තවෘති සැසඳීම 

 දත්ත හො තතොරතුරු තවන ්තවොට 
හුනනො ගනී 

 දත්ත සමුදොය නිර්වචනය වරයි 

 දත්ත සමුදොය තවෘති කැයිස්තු ගත 
වර තවටිතයන් විස්තර වරයි 

 දත්ත සමුදොය තවෘති ඒවොතය් 
කක්ෂණ අනුව සසඳො තවන් තවොට 
දක්වයි 
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 8.2  දත්ත 
සමුදොයව  

 භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො රූපසටහන  
(ER  diagram) 

 භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො රූප සටහන 
සහ එහි සාරචව විස්තර වරයි 

01 
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ද 

සාවක්ප ය 
පපතපොටීය සටහන 

(conceptual 

schema) සැකසුේ 
වරයි  

o භලතොර්ථ (entities), සපකැකි 
(attributes),  

o භලතොර්ථ හුනන්වනය (entity 

identifier) 
o සේෙන්ධ්තො  
o ගණනීයතොව (cardinality) 

 විස්තෘත භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො 
රූප සටහන ්(Extended ER  
diagrams) හැඳින්වීම 
 

 භලතොර්ථ හුනන්වනය විස්තර වරයි  

 සේෙන්ධ්තො (relationships) කැයිස්තු 
ගත වර විස්තර වරයි 

 ගණනීයතොව විස්තර වරයි 

 තදන කද අවස්ථොවවට අදොළ 
අවශයතො හුනනො ගනී  

 තදන කද අවස්ථොවවට අදොළ 
භලතොර්ථ, සපකක්ෂණ හො 
සේෙන්ධ්තො තතෝරො ගනී 

 එහි භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො රූප 
සටහන නිර්මොණය වරයි 

 විස්තෘත භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො රූප 
සටහන විස්තර වරයි 

 8.3 දත්ත 
සමුදොයව 
තොර්කිව 
පපතපොටිව 
සටහන 
සැකසුේ වරයි 

 දත්ත සමුදොයව තොර්කිව 
පපතපොටීය සටහන නිර්වචනය 

 දත්ත සමුදොයව පපතපොටි සටහන 
o සේෙන්ධ්තො පපතපොටීය සටහන 

(relational schema) 
o සේෙන්ධ්තො 

නිදර්ශන(relational instances) 
o නිරූපය යතුර (candidate key) 
o පේොථියව යතුර (primary key) 
o විවක්ප යතුර (alternate key) 
o තගන්තුව යතුර (foreign key) 

 වසම (Domain) 

 දත්ත සමුදොයව තොර්කිව පපතපොටිව 
සටහන නිර්වචනය වරයි 

 සේෙන්ධ්තො පපතපොටි විස්තර වරයි 

 සේෙන්ධ්තො නිදර්ශන විස්තර වරයි 
 නිරූපය, පේොථියව, විවක්ප හො 

තගන්තුව යතුරු හුනන්වයි 

01 

 8.4   භලතොර්ථ 
සේෙන්ධ්තො 

අනුවෘතිය, 

තොර්කිව 

 භලතොර්ථ පපතණොමනය 

 සපකැකි පපතණොමනය 

 සේෙන්ධ්ව පපතණොමනය 

 භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො අනවුෘතිය, 
තොර්කිව පපතපොටීය සටහන ෙවට 
පපතවර්තනය වරන ක්රමම විධි විස්තර 
වරයි 
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ද 

පපතපොටීය 
සටහන ෙවට 
පපතවර්තනය 
වරයි 

 භලතොර්ථ සේෙන්ධ්තො 
අනුවෘතිය(භලතොර්ථ, සේෙනධ්්ව හො 
සපකක්ෂණ), තොර්කිව පපතපොටීය 
සටහන ෙවට පපතවර්තනය වරයි 

 8.5 සේෙන්ධ්ව 
දත්ත සමුදොය 
තවෘතිතය් 
පේධ්ොන සාරචව 

විස්තර වරයි. 

 සේෙන්ධ්ව/ වගු 
o සපකක්ෂණ/සපකැකි(Attributes

) 
o සපකැකියොන/තප්කි ( Tuples) 
o සේෙන්ධ්තො (Relationships) 

 සේෙොධ්ව පේරූප(Types of 

Constraints ) 
o අභිශලනය තනොවන 

සේෙොධ්ව(NOT NULL 

Constraints 
o අනනය සේෙොධ්ව ( Unique 

Constraints) 
o පේොථියව යතුරු සේෙොධ්ව  

( Primary key Constraints) 

o තගන්තුව යතුරු සේෙොධ්ව  
( Foreign key Constraints) 

o වගු පරීක්ෂො සේෙොධ්ව 
(Table check Constraints) 

 සේෙන්ධ්ව/ වගු නිර්වචනය වරයි 

 සේෙන්ධ්ව දත්ත සමුදොයව 
සාරචව නේ වර  විස්තර වරයි  

 සේෙන්ධ්ව දත්ත සමුදොය 
තවෘතියට අදොළ ව, සේෙන්ධ්තො 
(Relationships) පැහැදිකි වරයි 

 සේෙොධ්ව පේරූප තවටිතයන් 
පැහැදිකි වරයි 
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 8.6 දතත් සමුදොය 
පද්ධ්තියව 
පේධ්ොන සාරචව 
විශ්තක්ෂණය 
වරයි 

 දත්ත සමුදොය වළමනොවරණ 
පද්ධ්ති (DBMS) 

 දත්ත නිර්වචන භොෂොව (DDL) 
o වඳහගත  විමසුේ ෙස 

(SQL) හැඳින්වීම 
o SQL වර්ගීවරණය 

 දත්ත සමුදොය පද්ධ්තියව සාරචව 
කැයිස්තු ගත තවොට ඒවො තවටිතයන් 
විස්තර වරයි 

 දත්ත සමුදොය වළමනොවරණ 
පද්ධ්තිය විස්තර  වරයි 

 වඳහගත  විමසුේ ෙස (SQL) 
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ද 

o දත්ත නිර්වචන භොෂොව 
භොවිතතයන් සේෙන්ධ්ව 
දත්ත සමුදොය නිර්මොණය 

 වගු නිර්මොණය  
 වගු තවනස් කිරීම 

 සපකක්ෂණ ඇතුළත් 
කිරීම සහ මවො දැී ම 

 පේොථියව යතුර සහ 
තගන්තුව යතුර එක් 
කිරීම සහ ඉවත් කිරීම 

 වගු ඉවත් කිරීම (drop 
tables) 

 දත්ත සමුදොය ඉවත් 
කිරීම (drop databases) 

 දත්ත හැසුරුේ  ෙස  (DML) 

 SQLහි ඇති DML ගුණොාග) 

 දත්ත ඇතුළත් කිරීම, 
නවීවරණය, තපසු කෙො ගැනීම, 
යොවත් වොක න කිරීම සහ මැකීම 

 තත්රීේ විමසුම (select query) 

 තනි වගුවකින් තප්කි සහ ත රු 
සවහො ගැනීම  

 වගු කිහිපයකින් inner join 
තමතහයුම භොවිතතයන් තප්කි 
සහ ත රු සවහො ගැනීම 

 විමසුේ ඇතුළත් කිරීම 

 විමසුේ යොවත් වොක න කිරීම 

(updating) 

 විමසුේ මවො දැී ම 

නිර්වචනය වරයි 
 දත්ත නිර්වචන භොෂොවට එතරහි ව 

දත්ත හැසුරුේ  ෙස  පේතභ්දනය 
වරයි 

 දත්ත සමුදොය නිර්මොණය කිරීම සහ 
භොවිතය සඳහො වඳහගත විමසුේ 
ෙතසහි සචිත විධ්ොන භොවිත වරයි  

 සුදුසු සපකැකි සහ දත්ත පේරූප 
සමී වගු නිර්මොණය කිරීමට සචිත 
විධ්ොන භොවිත වරයි. 

 වගු නිර්මොණතය් දී පේොථියව යතුර 
අනුතයෝග වරයි  

 වගුව නිර්මොණය කිරීතේදී තගන්තුව 
යතුර අනුතයෝග වරයි 

  පේොථියව යතුරක් රහිත ව නිර්මොණය 
වරන කද වගුවවට පේොථියව යතුරක් 
අනුතයෝග වරයි  

 වගු අතර සේෙන්ධ්තො නිර්මොණය 
කිරීමට තගන්තුව යතුර ඇතුළත් 
වරයි  

 වගුව මවො දැී මට, තගන්තුව යතුර 
සහ පේොථියව යතුර මවො දැී මට 
සහ ත රු ඇතුළත් කිරීමට වඳහගත 
විමසුේ ෙතසහි සචිත විධ්ොන භොවිත 
වරයි  

 දත්ත සමුදොය ඉවත් කිරීම සඳහො 
අදොළ වූ වඳහගත විමසුේ ෙතසහි 
සචිත විධ්ොන භොවිත වරයි  

 දත්ත ඇතුළු කිරීම, නවීවරණය 
කිරීම, කෙො ගැනීම, යොවත් වොක න 
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නිපණුතොව නිපණුතො ම්ටටම අනත්ර්ගතය ඉතගනේු පක 
වොකච්තේ

ද 

කිරීම සහ මවො දැී ම යන ක්රිරයොවන් 
සඳහො අදොළ වූ විධ්ොන භොවිත වරයි 

 පපතශීකව අවශයතොව අනුව දත්ත 
විමසුමට අදොළ වූ විධ්ොන භොවිත 
වරයි 

 8.2 වොර්යසොධ්නය 
වැි  දියුණු 
කිරීම සඳහො 
දත්ත සමුදොය 
පපතපොටීය 
සටහන 
පේමතවරණය 

(normalization) 
වරයි 

 පේමතවරණතය් අවශයතොව 
o පුනර්වරණය සහ විෂමතො 

 ඇතුළු කිරීම  
 මවොදැී ම  
 යොවත්වොක න කිරීේ  

 වොර්යෙද්ධ් පරොයත්තතො 
(functional dependancies) 
o පූර්ණ පරොයත්තතො  
o තාශිව පරොයත්තතො   
o සාක්රමොන්ති පරොයත්තතො 

(transitive dependancies) 

 පේමතවරණතය් ම්ටටේ 
o ශලනය පේමත අවස්ථොව (zero 

normal form) 
o පේථම පේමත අවස්ථොව(first 

normal form) 
o තදවන පේමත අවස්ථොව 

(second normal form) 
o තතවන පේමත අවස්ථොව (third 

normal form) 

 වොර්යෙද්ධ් පරොයත්තතො වර්ග 
තවොට පැහැදිකි වරයි 

 සාතශෝධ්න විෂමතො  නිසො, අසාවිධිත 
දත්ත සමුදොය වගුවව ඇති වන, 
ඇතුළු කිරීතේ, යොවත්වොක න කිරීතේ 
හො මවොදැී තේ තදෝෂ විස්තර වරයි  

 ශලනය පේමත අවස්ථොව විස්තර වරයි 

 පේථම පේමත තවොරතය් දී ඉවත් වන 
විපරීතතො විස්තර වරයි 

 තදවන පේමත තවොරයට පත් කිරීම 
සඳහො සපුරොකිය යුතු තවොන්තද්සි 
කැයිස්තු ගත වරයි   

 තදවන පේමත තවොරතය් දී ඉවත් වන  
විපරීතතො විස්තර වරයි 

 තතවන පේමත තවොරයට පත් කිරීම 
සඳහො සපුරොකිය යුතු තවොන්තද්සි 
කැයිස්තු ගත වරයි   

 තතවන පේමත තවොරතය් දී ඉවත්    
වන  විපරීතතො (abnormalities) 
විස්තර වරයි 
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නිපණුතොව  09 

ගැටලු විසඳමීට 
ඇකත්ගොපතතම 
සාවර්ධ්නය වර 

9.0  ගැටලු විසඳීතේ 

ක්රිරයොවකිය(prob

lem solving 

process) භොවිත 

 ගැටලුව හුනනො ගැනීම 

 ගැටලුව හො එහි සීමොවන් අර්ථ 
දැක්වීම  

 විසුනම සැකසුේ කිරීම 

 ගැටලු විසඳීතේ ක්රිරයොවකිතය් පියවර 
පැහැදිකි වරයි. 

 ගැටලු විසඳීතේ ක්රිරයොවකිය 
ක්රිරයොත්මව වරයි 
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ද 

ඒවො තතක්තනය 

(encoding) කිපතම 
සඳහො පයතින් 
ක්රමමතකඛ් භොෂො 
භොවිත වරය ි

වරයි  විසුනම ක්රිරයොත්මව කිරීම 

 9.7 ගැටලු විසඳීම 
සඳහො මුදුන් 
බිේ 
පියවරොවොර  
පිපතපහදු 
ක්රමමතේද 
ගතේෂණය 
වරයි 

 තමොි යුකවරණය 
(modularization) 

 මුදුන් බිේ සැකසුම (top down 
design) හො පියවරොවොර පිපතපහදු 
(stepwise refinement) ක්රමමතේදය  

 වරහ සටහන් (structure charts) 

 ගැටලු විසඳීම සඳහො මුදුන් බිේ 
පියවරොවොර  පිපතපහදු ක්රමමතේද 
භොවිත වරයි 

 ගැටලුවවට විසුනමක් පැහැදිකි 
කිරීම සඳහො තවෘති සටහන් අඳියි 
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 9.3  ගැටලු විසඳීම 
සඳහො 
ඇක්තගොපතතියව 
පේතේශය 
තයොදො ගනී 

 ඇක්තගොපතතම 
o ගැක ේ සටහන් (flow charts) 
o වයොජ තක්ත(pseudo code) 
o හස්තොනුතර්ඛන (hand traces)  

 ඇක්තගොපතතම තවටිතයන් පැහැදිකි 
වරයි 

 ගැක ේ සටහන් ඇඳීමට භොවිත වරන 
සේමත සාතක්ත හුනනො ගනී 

 තදන කද ගැටලුවවට විසුනේ 
පැහැදිකි කිරීම සඳහො ගැකිේ 
සටහන් අඳියි 

 තදන කද ගැටලුවවට විසුනේ 
පැහැදිකි කිරීම සඳහො වයොජ තක්ත 
කියයි  

 විසුනේ තහවුරු වර ගැනීම සඳහො 
හස්තොනුතර්ඛන සටහන් අඳියි 
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 9.4 ක්රමමතක්ඛනය 
කිපතතේ විවිධ් 

 පපතගණව භොෂොවන්තග් පපතණොමය 

 ක්රමමතක්ඛවරණ සුසමොදර්ශ 

 පපතගණව භොෂොවන්තග් පපතණොමය 
පරේපරොව පදනේ වර තගන විස්තර 
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ද 

සුසමොදර්ශ 

(paradigms)  
සසඳො ෙකො 
තවන් වර 
දක්වයි 

o විධ්ොනොත්මව(imperative) 
භොෂො 

o පේවොශොත්මව(declarative) 
භොෂො 

o වස්තු නැඹුරු(object 
oriented) භොෂො 

වරයි 
 විධ්ොනොත්මව, පේවොශොත්මව, වස්තු 

නැඹුරු භොෂොවන් සසඳො ෙකො තවන් 
වර දක්වයි 

 9.5 ක්රමමතක්ඛ 
පපතවර්තනය 
කිපතතේ 
අවශයතොව 
සහ ක්රමමතක්ඛ 
පපතවර්තව 
පේරූප 
ගතේෂණය 
වරයි 

 ක්රමමතක්ඛ පපතවර්තනය කිරීතේ 
අවශයතොව 

 පේභව(source) ක්රමමතක්ඛය 

 වස්තු (object) ක්රමමතක්ඛය 

 ක්රමමතක්ඛ පපතවර්තව(program 

translators) 
o අර්ථවිනයොසව(interpreters) 
o සේපොදව (compilers)  
o තදමුහුන් පේතේශය(hybrid 

approach) 

 සන්ධ්ොරව (linkers) 

 ක්රමමතක්ඛ පපතවර්තනය කිරීතේ 
අවශයතොව විස්තර වරයි 

 පේභව හො විෂය ක්රමමතක්ඛ සසඳයි 

 භොෂො පපතවර්තව පේරූප කැයිස්තු 
ගත වර සාක්ෂිප්ත ව පැහැදිකි 
වරයි 

 සේෙන්ධ්වවක වොර්යය සාක්ෂිප්ත 
ව පැහැදිකි වරයි 
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 9.6 සතමෝධ්ොනිත 
සාවර්ධ්න 
පපතසරතය් 

(IDE)  මූකිව 
කක්ෂණ හුනනො 
ගැනිමට එය 
ගතේෂණය 
වරයි 

 සතමෝධ්ොනිත  සාවර්ධ්න 
පපතසරතය් මූකිව කක්ෂණ 

 භොවිතයට සපතදස් 
o තගොනු තරේභය හො 

සුරැකීම 
o ක්රමමතක්ඛ  සේපොදනය හො 

ක්රිරයොත්මව කිපතම 

 නිතදොස් කිරීතේ (debugging) 
පහසුවේ 

 IDEහි පේධ්ොන කක්ෂණ හුනනො ගනී 

 පහත සපතදස් පේගුණ වරයි 
 තගොනු තරේභය හො 
සුරැකීම 

 ක්රමමතක්ඛ සේපොදනය හො 
ක්රිරයොත්මව කිපතම. 

 IDEහි වැරදි නිවැරදි 
කිරීතේ පහසුවම භොවිත වරයි 
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 9.2 ඇක්තගොපතතම  
තතක්තනය කිපතම  

 ක්රමමතක්ඛයව වඳහය 

 විවරණ (Comments) 

 ක්රමමතක්ඛයව වඳහය හුනනො ගනී. 

 තක්තයව භොවිතය පිළිෙඳ ඉදිපතතය් 
දී දැන ගැනීම සඳහො විවරණ 
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ද 

සඳහො 
විධ්ොනොත්මව  
ක්රමමතක්ඛ  
භොෂොවක් භොවිත 
වරයි 

 

 නියත (Constants)සහ විචකය 

(variables) 

 පේොථියව දත්ත වර්ග (primitive 

data types) 

 වොරව පේවර්ග(operator 

categories) 
o ගණිතමය (arithmetical), 

සේෙන්ධ්ව (relational), 
තොර්කිව (logical), බිටු 
අනුසොපතත(bitwise) 

 වොරව පේමුඛතො(operator 
precedence)  

 තදොන/පේතිදොන 
o යතුරුපුවරුතවන් තදොනය  
o සේමත සපොාගවකට 

පේතිදොනය 

භොවිත වරයි 
 ක්රමමතක්ඛයව දී නියත හො විචකයයන් 

සුදුසු පපතදි තයොදො ගනී 
 තදන කද ක්රමමතක්ඛ භොෂොවව 

පේොථියව දත්ත පේරූප හුනනො ගනී 

 ක්රමමතක්ඛයව ඇති වොරව 
හුනනොතගන භොවිත වරයි 

 වොරව පේමුඛතො හුනනො ගනී 

 යතුරුපුවරුතවන් තදොනය තවතරන 
හො සේමත සපොාගවකට  පේතිදොන 
සපයන පහසුවේ සහිත ව ක්රමමතක්ඛ 
කියයි 
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 9.8 ක්රමමතක්ඛ 
සාවර්ධ්නතයහි 
පොකන වඳහ 
භොවිත වරයි 

 පොකන වඳහ (control structures) 
o අනුක්රමමය(sequence) 
o තත්රීම(selection) 
o පුනරුක්තිය (repetition) 

 පුනර්වරණය(iteration) 

 ූ පනය(looping) 
 

 පොකන වඳහ තවටිතයන් විස්තර 
වරයි 

 පොකන වඳහ පේරූප කැයිස්තු ගත 
වර සාක්ෂිප්ත ව විස්තර වරයි 

 ක්රමමතක්ඛනතය් දී පොකන වඳහ යථො 
පපතදි භොවිත වරයි 

 නිි ත(nested) පොකන වරහ 
ක්රමමතක්ඛන වරණතය් දී තයොදො ගනී  
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 9.9  ක්රමමතක්ඛනතය් 

දී සප-ක්රමමතක්ඛ 

(subprograms)   
භොවිත වරයි 

 සප-ක්රමමතක්ඛ පේරූප 
o තුළෙැඳි / තිළැකි (Built in )  
o පපතශිකව නිර්වොචිත(user 

defined) 
 වඳහය(structure) 

 ශේති(functions)  සාක්ෂිප්ත ව 
පැහැදිකි වරයි 

 ශේති පේරූප කැයිස්තු ගත වර 
සාක්ෂිප්ත ව පැහැදිකි වරයි 

 ශේතියව වඳහය හුනනො ගනී 
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ද 

 පරොියති යැවීම(parameter 
passing) 

  පේතයොගමන  අගය(return 
values) 

 තපරනිිය අගය(default 
values) 

 විචකය පරොසය(scope of 
variables) 

 ස්ථොනීය හො තගෝක ය විචකයයන් 
සසඳයි 

 විචකයයව තයු වොකය අනුව එහි 
චර්යොව හුනනො ගනී 

 පේතයොගමන  අගයව අවශයතොව 
හුනනො තගන, අදොළ අගය කෙො 
ගැනීම සඳහො ශේිත කියයි 

 අදොළ පරොියති සහ තර්වයන් තයොදො 
ගනිියන් ශ්රීමත කියය ි

 පපතශීකව නිර්වොචිත ශේිත භොවිත 
වරයි 
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 9.01 ක්රමමතක්ඛවක දී 
දත්ත වඳහ 
තයොදො ගනී 

 දත්ත වඳහ 

o Strings 
o Lists 
o Tuples 
o Dictionaries 

 දත්ත වඳහ භොවිතය තවටිතයන් 
පැහැදිකි වරයි 

 ක්රමමතක්ඛනතය් දී යථොපපතදි දත්ත 
වඳහ භොවිත වරයි 
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 9.00  ක්රමමතක්ඛවක 
දී තගොනු සහ 
දත්ත සමුදොය 
හසුරුවයි 

 තගොනු හැසිරවීම 
o මුකිව තගොනු තමතහයුේ 

 මූකිව තගොනු තමතහයුේ භොවිත 
වරයි තගොනු විවෘත කිරීම, 
වසොදැී ම, කිවීම, කියවීම සහ එක් 
කිරීම) 

16 

 9.07 දත්ත 
සමුදොයව 
දත්ත 
වළමනොවරණ
ය වරයි  

 දත්ත සමුදොයට සේෙන්ධ් විම 

 දත්ත සමුද්ධ්රණය (retrieve data) 

 දත්ත එක් කිරීම(add), නවීවරණය 
(modify) සහ මැකීම(delete) 

 දත්ත තසොයො කෙො ගැනීම, එක් 
කිරීම, නවීවරණය සහ මැකීම 
සඳහො ක්රමමතක්ඛන භොෂොවකට SQL 
පේවොශ ඇතුළත් වරයි 
 

        14 

 9.03 දත්ත තසොයො 
තතෝරය ි

 තසවුේ ශික්ප ක්රමම 
o අනුක්රමියව තසවුම (sequential 

 අනුක්රමියව තසවුේ ශික්ප ක්රමමය 
යථොපපතදි භොවිත වරයි 

14 
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ද 

(searches and 

sorts data)  

search) 

 තත්රුේ ශික්ප ක්රමම 
o ෙුෙුළු තත්රීම /යො-සැසුනේ 

තත්රීම (bubble sort) 
  

 ෙුෙුළු තත්රීේ ශික්ප ක්රමමය යථො 
පපතදි තයොදොගනී 
 

නිපණුතොව  10 

ෙහ ුමොධ්ය 
තොක්ෂණය 
සපතයෝග ීවර 
ගනිියන ්තව  
අයවි සාවර්ධ්නය 
වරය ි

(HTML 5 

භොවිතතයන)් 

01.0 තකෝව විසිපත 
වියමතනහි 

(www or web) 

අවශයතොව 
ගතේෂණය 
වරයි                    

 තකෝව  විසිපත වියමන 

 තව  අයවි පේරූප 
o තතොරතුරු හො පේවෘත්ති 
o තපෞද්ගකිව, අධ්යොපන, 

වයොපොපතව සහ පර්තය්ෂණ  
o ජොක පේතේශ ද්වොර (web 

portals) 

 තකෝව  විසිපත වියමන විස්තර 
වරයි 

 තව  අයවියව වඳහය සහ 
අන්තර්ගතතය් ක්රමමවත් සාවිධ්ොනය  
විශ්තක්ෂණය වරයි 

18 

 01.7 පපතශිකව 
අවශයතො 
විශ්තක්ෂණය 

වරයි ( ෙහු 
මොධ්ය 

අන්තර්ගතය) 

 තව  අයවියව අභිමතොර්ථ 
නිර්වචනය 

 සන්දර්ශනය විය යුතු 
අන්තර්ගතය 

 තව  අයවියව, ලකදොයී සහ 
යථොපපතදි වු තතොරතුරු 
පිපතසැකසුමක් නිර්මොණය වරයි 

 තව  අයවියව ඇති පිටු හුනනො 
ගනී 

 තව  පිටුවව අන්තර්ගතය හුනනො 
ගනී 

 සාචොකන (navigation) වඳහය 
හුනනො ගනී 

14 

 01.3 තව  පිටුවක්  
ක්රිරයොවට 
නැාවිමට 

 තව  පිටුවව සොධ්න ඒවවය  
o පිටුව නිර්වචනය 

 <html>, </html> 

 තව  පිටුවව අන්තර්ගතතය් 
විනයොසය විශ්තක්ෂණය වරයි 

 තව  පිටුවව අන්තර්ගතතය් 

14 
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ද 

අදොළ වු 

HTML සසුකන 

(tags) 
හදුනොගනී  

o ශිර්ෂ තවොටස 

 <head></head> 
 <title></title> 

o වඳ තවොටස  
 <body> </body> 

o පසුබිේ වර්ණ 
o පො  හැයසේ (text 

formatting)  ගැන්වීම 

 <h0>…<h2>tags 
 <p> </p> 
 <br/> 
 Underline, bold , italic 
 <font:></font> 

- පේමොණය සහ වර්ණය 
o විවරණ (comments) එක් 

කිරීම 

සාවිධ්ොනය විශ්තක්ෂණය වරයි 
 සරක තව  පිටුවක් නිර්මොණය 

වරයි 
  

 01.4  සෙැඳි 

(linked) තව  
පිටු නිර්මොණය 

කිරීමට HTML 
භොවිත වරයි  

 තව  අයවියව අන්තර්ගතය  
o මුක් පිටුව 
o සේෙද්ධ් පිටු 
o අධිසේෙන්ධ්වය (hyperlink) 

 එව ම පිටුතේ තවනස් අාශ 
(පිටු සකවුණු ) 

 එව ම අයවිතය් තවනස් 
පිටු 

 තවනස් අයවිවක පිටු 
(ෙොහිර සේෙන්ධ්ව) 

 කැයිස්තු (lists) 
o පටිපොටිගත කැයිස්තු 
o පටිපොටිගත තනොවන 

කැයිස්තු 

 අධිසේෙන්ධ්ව සකවුණු කිපතතේ 
භොෂොව (HTML) පැහැදිකි වරයි 

 අධි-සේෙන්ධ්ව සකවුණු කිපතතේ 
භොෂොතවහි (HTML) සේමත 
හුනනො ගනී 

 පේභව තක්ඛනය සුදුසු දිගුවක් 
සහිත ව සුරකීයි 

  පපතශීකවතග් අවශයතොව අනුව 
අදොළ ෙහුමොධ්ය වස්තු ඇතුළත් 
වර තව  පිටුව සැකැසුේ වරයි 

 තව  පිටුතවහි දත්ත, වගු සහ 
කැයිස්තු භොවිත වර සාවිධ්ොනය 
වරයි 

 පහත දැක්තවන අවස්ථො සඳහො 

06 
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ද 

o නිර්වචන කැයිස්තු 
 රූප(images) 

 වගු(tables) 

o <table> </table> 
o <th> </th> 
o <tr> </tr> 
o <td> </td> 
o <caption> 
o තිරු සහ තප්ළි සාතයෝජනය  

 ෙහු මොධ්ය වස්තු(multimedia 
objects 

o ශේවය (audio) 
o දෘශය (video) 

අධි-සේෙන්ධ්ව තයොදයි 
o එව ම පිටුතේ තවනස් අාශ (පිටු 

සකවුණ)ු 
o එව ම අයවිතය් තවනස් පිටු 
o තවනස් අයවිවක පිටු (ෙොහිර 

සේෙන්ධ්ව) 

 ෙහු මොධ්ය වස්තු තව  පිටුවට 
සේෙන්ධ් වරයි 
 

 01.5  තව  පිටුවක 
තපනුම තවනස් 
කිපතම සඳහො 
විකොස 

පත(style 

sheet) භොවිත 
වරයි 

 විකොස පත හුනන්වො දීම 

 CSS 
o වොරව රීති (syntax), විවරණ 

 CSS වරව (selectors) 

o  Element, ID, Class, Group 

 CSS ඇතුළත් වරන තවොර 
o තභයන්තපතව, ෙොහිර, තප්ළිගත 

 තපනුම හැයසේ ගැන්වීම 

(appearance formatting) 
o පසුතකය (background) 

(වර්ණය, රූපය ) 
o පො  සහ අක්ෂර (text and 

fonts) 
o සේෙන්ධ්ව(Links) 
o කැයිස්තු(lists) 
o වගු (tables) 

  විකොස පතේ සහ ඒවොතය් භොවිතය 
තවටිතයන් පැහැදිකි වරයි 

 විකොස පතේවක නිවැරදි වොරව රීති 
සහ විවරණ භොවිත වරයි 

 විකොස පතේවක මූකොාග 
තතෝරොගැනිමට අදොළ වු වරව 
භොවිත වරයි 

 HTML තව  පිටුවක තපනුම වැි  
දියුණු කිරීම සඳහො විකොස පතේ 
ඇතුළත් වරයි 

 HTML තව  පිටුවක තපනුම වැි  
දියුණු කිරීම සඳහො විවිධ් විකොස 
පතේ හැයසේ තයොදයි 
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 10.6 තව  පිටු 
නිර්මොණයට 
සේපොදන 
තමවකේ 

(authoring 

tools) භොවිත 
වරයි 

 තව  පිටු සේපොදන තමවකේ 
හැඳින්වීම  

 තව  පිටු සේපොදන තමවකේ 
තවටිතයන් පැහැදිකි වරයි 

 තව  පිටු සේපොදන තමවකේ 
භොවිතතයන් තව  පිටු නිර්මොණය 
වරයි 
 

01 

 01.2 PHP සහ  

MySQL 
භොවිත තවොට 
ගතිව තව  

පිටු (dynamic 

web pages) 

නිර්මොණය 
වරයි 

 ගතිව තව  පිටු හැඳින්වීම 

 තව  පිටුවට PHP  තක්ත 
වොවැද්දීම 

o විචකයය (variables) 
o විවක්ප (arrays) 
o පොකන වඳහ (control structures) 
o ශ්රීමත (functions) 
o දත්ත සමුදොය සේෙන්ධ් කිරීේ 
o දත්ත සමුදොය සමී වැය 

කිපතම 

 තපෝරම 
o අදොන මූකොාග 

 පේරූපගුණය (type attribute) 

 නොම ගුණය (name 
attribute) 

 අගය ගුණය(value 
attribute) 

o පො  තදොන (මුර පද) (text 

input) 
o විවක්ප තත්රීේ (radio buttons) 
o සකවුණු තවොටුව (check box) 

 ගතිව තව  පිටු නිර්වචනය වරයි 

 දත්ත පේභව නිර්මොණය වර දත්ත 
ඇතුළත් වරයි 

 MySQLවකට / සිට දත්ත 
සුරැකීමට/කෙොගැනීමට PHP තක්ත 
නිර්මොණය වරයි 

 සරක තව  පොදව තතොරතුරු 
පද්ධ්තියක් සාවර්ධ්නය වරයි 
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o තත්රීම (selection) 
o තයොමු තෙොත්තේ (submit 

buttons) 
o පේතයොරේභ තෙොත්තම (reset 

button) 
o ක්රිරයො ගුණය(action attribute) 
o විධි ක්රමම ගුණය(method 

attribute) 
 Get 
 Post 

o <fieldset> සසුකනය භොවිත 
තවොට තපෝරම දත්ත වෝඩය 
කිරීම 

o තපෝරම දත්ත දත්ත සමදුොය 
තුළ සුරැකීම 

 දත්ත පේභව නිර්මොණය වර 
දත්ත ඇතුළත් කිරීම 

 MySQL දත්ත සමුදොය සිට දත්ත 
තසොයො කෙො ගැනිමට PHP තක්ත 
නිර්මොණය කිරීම  

 තසොයො කෙොගත් දත්ත 
භොවිතතයන් තපෝරම අගයන් 
අනුතයෝගකිපතම(set) 

 

 01.8 තව  අයවියක් 
පේසිද්ධ් වර 
නයත්තු වරයි 

 ස්ථොනීය පේසිද්ධ් කිරීම (Local  
Publishing) 
o තව  අයවිය, පපතගණවය 

තුළ පේසිද්ධ් කිරීම 
o තව  අයවිය, 

අන්තර්ජොකය(intranet) තුළ 

 නිර්මොණය වරන කද තව  
අයවිය, පපතගණවය තුළ පේසිද්ධ් 
වරයි 

 නිදහස් තව  පේසිද්ධ් කිරීතේ 
අයවි(free web hosting sites) 
හුනනො ගනී 
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පේසිද්ධ් කිරීම 

 තව  අයවිය අන්තර්ජොකතය් 
පේසිද්ධ් කිරීම 
o තව  තස්වො සැපයුේවරුට 

(web service provider) 
සේෙන්ධ් වීම  

o තව  පිට,ු තව  තස්වො 
දොයවයක් (web server)තුළ 
පේසිද්ධ් කිරීම 

 තව  අයවියව ක්රිරයොවොරීත්වයට 
ෙකපොන සොධ්ව 

 සවස් වරන කද තව  අයවිය, 
නිදහස් තව  පේසිද්ධ් කිරීතේ 
අයවියව පේසිද්ධ් වරයි 

 තව  අයවියව වොර්ය සොධ්නය 
තවතරහි ෙකපොන සොධ්ව 
විමර්ශනය වරයි 

 

නිපණුතොව  11 

සොර්ව ද්රඅවය 

අනත්ර් ජොකය/   
සෙැඳි  ද්රඅවය 
අන්තර්ජොක 

(Internet of 

Things- IoT) 
ගතේෂණය තවොට 
අදොළ සරක 
තයදුේ 
සාවර්ධ්නය 

කිරීමට, අාකිත 
පදධ්්තවික තැනේු 
ඒවව හුනනො 
ගනයි ි

11.1 අාකිත පද්ධ්ති 
වක මූකිව තැනුේ 
ඒවව පිළිෙඳ 
දැනුම කෙො ගනී 

 

 

 

 

 

 

 ක්ෂුද්රඅ පොකව පදනේ වූ සාවර්ධ්න 
පද්ධ්ති: (Arduino සහ තවනත් 
සමොන පද්ධ්ති) 
o හුනන්වොදීම 

 ක්ෂුද්රඅ පොකව පදනේ වූ 
පද්ධ්ති වකට එදිපත ව 
ක්ෂුද්රඅ සවසන පදනේ 
වූ පද්ධ්ති  

o කක්ෂණ 

 පේතිසම තදොනය 
(analog input) 

 අාකිත තදොනය 
(digital input) 

 ක්ෂුද්රඅ පොකවය 
(microcontroller) 

 අාකිත පේතිදොනය 

(digital output) 

 ගේොහව (RX) සහ 

සේතපේ්ෂවය (TX) 

 ක්ෂුද්රඅ පොකව (Microcontroller)  

පදනේ වූ සාවර්ධ්න පද්ධ්ති 
හුනනොතගන කැයිස්තු ගත වරයි 

 ක්ෂුද්රඅ පොකව පදනේ වූ සාවර්ධ්න 
පද්ධ්තියව ඇති කක්ෂණ විස්තර 
වරයි  

 අන්තර්ජොකය භොවිත වරියන්, ක්ෂුද්රඅ 
පොකව පදනේ වූ පද්ධ්තියක්, 
වැි දියුණු කිරීමට අවශය වන 
මෘදුවොාග හුනනොතගන ෙොගත වරයි 

 ක්ෂුද්රඅ පොකව පදනේ වූ සාවර්ධ්න 
පද්ධ්ති තයොදො ගනිියන් සරක තයදුේ 
සාවර්ධ්නය වරයි 
o ස්ථොනීය තතකෝව ත ව්රනතොව 

අනුව  තතකෝව විතමෝචන 
යතයෝයයක්  (LED) දැක්වීම සහ 
නිවො දැී ම 

o වොමර සෂ්ණත්වතය් දී විදුකි 
පාවොවක් ක්රිරයොත්මව කිරීමට 
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ද 

(Recevier and 

Transmitter) 

 සන්නිතේදන තවතවනිය 

(Communication port) 

 විදුකිෙක සැපයුම 

(power supply) 

o පපතගණවයට සේෙන්ධ් වීම 

 USB සෙැදුනම 

 සතමෝධ්ොනිත සාවර්ධ්න 

පපතසර(IDE) මෘදුවොාග 

-තක්ත සාස්වොරව 

(code editor),  

සේපොදව (compiler), 

ක්රමමතක්ඛව 

(programmer) 

o සරක ක්රමමතක්ඛ තයදුේ/භොවිත   

 LEDෙක්ෙයක් 

දැක්වීම/නිවීම 

 තතකෝව සාතේදී 

පේතිතරෝධ්වයක් (LDR-

Light Dependent 

Resistor) මීින් 
අනොවරණය වරගත් 
ස්ථොනීය තතකෝව 
ත ව්රනතොව අනුව 

LEDයක් දැක්වීම සහ 

සැකැස්වීම 
o චුේෙව යතුරක්(Read Switch) 

භොවිතතයන් තදොරක් විවෘතව 
තහෝ වැසී තහෝ ඇත් දැය ි
අනොවරණය වර ගැනීම 
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ද 

නිවො දැී ම  

 සෂ්ණත්ව 
සාතේදවයක් 

(Temperature sensor) 

මීින් අනොවරණය වර 
ගත් වොමර සෂ්ණත්වය 

පදනේ වරතගන, විදුකි 
පාවොවක් ක්රිරයොත්මව 

කිරීම (on) සහ ක්රිරයො 

විරහිත කිරීම (off) 

 චුේෙව යතුරක් 
භොවිතතයන් තදොරක් 
විවෘත ව තහෝ වැසී 
තහෝ ඇත් දැයි 
අනොවරණය වර ගැනීම 

 

 11.2  සොර්ව ද්රඅවය 
අන්තර්ජොකය 

(Internet of Things) 

පිළිෙඳ ව 
ගතේෂණය තවොට 
සරක තයදුේ සොදයි  

 සොර්ව ද්රඅවය අන්තර්ජොකය 
(Internet of Things)IoT හැඳින්වීම 

o නිර්වචනය 

o අවශයතො 

o IoT තයදුේ 

o සෙක තොක්ෂණය 

(enabling technologies) 

 දුරස්ථ ව පොකනය වක හැකි 
සපවරණයක් තගොයනැගීමට 

අවශය සරක IoT තයදුම 

 සොර්ව ද්රඅවය අන්තර්ජොකය (Internet 
of Things  (නිර්වචනය වරයි  

 එදිතනදො ජීවිතය සුහුරු(smart) වර 
ගැනීම සඳහො සොර්ව ද්රඅවය 
අන්තර්ජොකතය් අවශයතොව හුනනො 
ගනියි 

 සොර්ව ද්රඅවය අන්තර්ජොකතය් විවිධ් 
තයදුේ සොවච්ාො වරයි 

 සොර්ව ද්රඅවය අන්තර්ජොකය තවතරහි 
ෙකපොන තොක්ෂණ හුනනො ගනියි 

 සොර්ව ද්රඅවය අන්තර්ජොකතය් තයදුමක් 
නිර්මොණය තවොට ක්රිරයොතම්ව කිරීම 

12 
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ද 

මීින් අන්තර්ජොකය හරහො 
සපවරණයක් දුරස්ථ ව පොකනය 
වරයි 

      සදො - අන්තර්ජොකය හරහො 
LED ෙක්ෙයක් දැක්වීම /නිවීම  

 සමොජීය සහ තරක්ෂණ තදීනවයන් 
සඳහ හුනනොගත් සොර්ව ද්රඅවය 
අන්තර්ජොක මූකිව පද්ධ්ති භොවිත 
වරයි 

 

නිපණුතොව  12 

තරගවොරී 
තවතළඳපළට සහ 
වයොපොපතව 

සාවිධ්ොනවකට, 
තතොරතරුු හො 
සන්නතිේදන 
තොක්ෂණය තයදයි 
හැකි අයරුු 
ගතේෂණය වරය ි 

07.0 තවළඳ 
තකෝවය තුළ 
තතොරතුරු හො 
සන්නිතේදන 
තොක්ෂණතය් 
භලියවොව 
ගතේෂණය 
වරයි  

 අාකිත තර්කාවය(digital 

economy) 
o අාකිත තර්කාවතය් නව 

වොණිජයය ක්රමම  
 පේති-තවන්තද්සි කිරීම 

(reverse auction) 
 ව්ඩයොයේ තකස ියක දී 

ගැනීම 

 ඉ-තවළඳ තපොළ(e-market 
place) 

 Pure brick, brick සහ click, සහ 
pure click සාවිධ්ොන 

 වයොපොර ක්රිරයොවොපතත්වය සහ 
තතොරතුරු හො සන්නිතේදන 
තොක්ෂණතය් භලියවොව 
o ගිණුේවරණය හො තතොරතුරු 

හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය 
o මොනව සේපත් හො තතොරතුරු 

හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය 
o නිෂ්පොදනය හො තතොරතුරු 

 අාකිත තර්කාවය නිර්වචනය වරයි 

 අාකිත තර්කාවතය් නව වොණිජය 
ක්රමම කැයිස්තු ගත වර පැහැදිකි 
වරයි 

 සෘජු සොේපේදොයිව තවළඳ සාවිධ්ොන, 
මොර්ගගත තවළඳ සාවිධ්ොන හො 
ඉහත ක්රමම තදව ම භොවිත තනොවන 
සාවිධ්ොන සාවක්පයන් හුනනොගනී 

 තතොරතුරු හො සන්නිතේදන 
තොක්ෂණය හො වයොපොර 
ක්රිරයොවොරවේ අතර සේෙන්ධ්ය 
විස්තර වරයි 
 

04 
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ද 

හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය 
o අතකවිවරණය හො තතොරතුරු 

හො සන්නිතේදන තොක්ෂණය 
o සැපයුේ දොම 

වළමනොවරණය (supply 
chain management) හො 
තතොරතුරු හො සන්නිතේදන 
තොක්ෂණය 

o වයොපොර සන්නිතේදනය හො 
තතොරතුරු හො සන්නිතේදන 
තොක්ෂණය 

o තරක්ෂිත තගවීේ යොන්තේණ 

 තගවුේ වොහක්තදොර 
(payment gateways) 

 තරක්ෂිත ණය පත ්(credit 
cards) තගවීේ 

 තතවන පොර්ශ්ව පද්ධ්ති 
(Paypal තදිය) 

 යොන්තේණ  
o දත්ත 

ගුප්තතක්තනය 
(encryption)  

o ක්ෂුද්රඅ ණය තගවීේ 
(bit coin තදිය ) 

 ඉ-වොණිජයතය් ඇති තර්ජනය සහ 
අවස්ථො 
o තපෞද්ගකිවත්වය (privacy) 
o නිෂ්පොදන වොණිජයවරණය 

(product commercialization) 
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ද 

 07.7 තතොරතුරු හො 
සන්නිතේදන 
තොක්ෂණය සහ 
වයොපොපතව 
තමතහයුේ 
අතර ඇත ි
සේෙන්ධ්තොව 
විශ්තක්ෂණය 
වරයි  

 ඉ-වොණිජයය හො ඉ - වයොපොර 
o ඉ-වොණිජයය හො ඉ - 

වයොපොරවක විෂය පථ 
o ඉ - වයොපොරවක ගනුතදනු 

වර්ග 

 B2B, B2C, C2C, C2B, 
B2E, G2C 

 ඉ - වයොපොරය 
o අතථය තවළඳ පේදර්ශනොගොර 

(virtual store fronts) 
o තතොරතුරු තැරැේ වරුතවෝ 
o මොර්ගගත තවළඳතපොළ 
o අන්තර්ගත සපයන්තනෝ 
o මොර්ගගත තස්වො 

සැපයුේවරු 
o ද්වොර (portals) 
o අතථය පේජොව (virtual 

community) 

 ඉ - වයොපොර ගනුතදනුවක වොසි 
හො අවොසි 

 

 ඉ-වොණිජයය හො ඉ - වයොපොර අතර 
තවනස හුනනො ගනී 

 ඉ-වොණිජයය හො ඉ - වයොපොරවක 
විෂය පථ විශ්තක්ෂණය වරයි  

 ඉ - වයොපොර ගනුතදනු වර්ග තවොර 
කැයිස්තු ගත වර සාක්ෂිප්ත ව 
පැහැදිකි වරයි 

 ඉ - වයොපොර ගනුතදනුවක වොසි හො 
අවොසි පැහැදිකි වරයි 

 

04 

 07.3 පොපතතභෝගිවයොට 
වැි  දියුණු වළ 
නිෂ්පොදන හො 
තස්වොවන් 
නිපදවීම හො 
තෙදො හැරීම 
පිණිස තතොරතුරු 
හො සන්නිතේදන 

 ඉ- අතකවිවරණය 
o අතකවිවරණතය් සාවක්ප 
o අතකවිවරණය තුළ 

තතොරතුරු හො සන්නිතේදන 
තොක්ෂණතය් භොවිතය 

- තව  පේචොරණය 

 අතකවිවරණය හො ෙැඳි දත්ත 
සමුදොය 
o වෘතේිම ෙුද්ධි තමවකේ (AI 

 ඉ- අතකවිවරණය නිර්වචනය වරයි 

 ඉ- අතකවිවරණතය් දී තතොරතුරු 
තොක්ෂණතය් භලියවොව හුනනො ගනී 

 පොපතතභෝගිවයොතග් අවශයතොව 
අනුව, ඔහුට තත්ත්වතයන් ඉහළ 
නිෂ්පොදනයක් තහෝ තස්වොවක් තහෝ 
කෙො දීම සඳහො දත්ත සමුදොයය 
හො සේෙන්ධ් අතකවිවරණය තයොදො 
ගන්නො තවොරය ගතේෂණය වරයි  

14 
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ද 

තොක්ෂණය 
දොයවත්වන 
තවොරය  
විශ්තක්ෂණය 
වරයි 

tools) හො තොක්ෂණය 
භොවිතතයන් පොපතතභෝගිව 
හැසිරීේ රටොව පිළිෙඳ ව 
අනොවැකි පළ කිරීම 

o තතොරතුරු හො සන්නිතේදන 
තොක්ෂණය මීින් තරීවොරී 
වොසි දිනො ගැනීම 

o ජාගම අතකවිවරණය 
(mobile marketing) 

 තතොරතුරු හො සන්නිතේදන 
තොක්ෂණය මීින ්තවළඳොතේ 
තරගවොරී වොසි දිනො ගන්නො 
තවොරය තසොයො ෙකයි 

නිපණුතොව  13 

තතොරතරුු හො 
සන්නතිේදන 
තොක්ෂණතය ්නව 
නැඹරුුව හො 
අනොගත දිශොනත ි
ගතේෂණය වරය ි

03.0  පපතගණනතය් 
නව නැඹුරුව 
හො අනොගත 
දිශොනති 
ගතේෂණය 
වරයි 

 ෙුද්ධිමත් සහ චිත්තතේගී 
පපතගණනය (intelligent and 

immotional computing) 

 වෘතේිම ෙුද්ධිය (Artificial 
Intelligence) 

 ියනිස් - යන්තේ සහ සේෙන්ධ්තොව 
(man-machine coexistence) 

 යන්තේ - යන්තේ සහ සහපැවැත්ම 
(machine-machine coexistence) 

 ෙුද්ධිමත් සහ සාතේදී පපතගණනය 
අර්ථ දක්වයි 

 වෘතේිම ෙුද්ධිය පැහැදිකි වරයි 

 ියනිස් - යන්තේ සහසේෙන්ධ්තොව 
අගය වරයි 

 

 

14 

 03.7 නිතයෝජිත 
තොක්ෂණතය් 
මූකධ්ර්ම හො 
තයදවුේ 
ගතේෂණය 
වරයි  

 මෘදුවොාග වොරව (software 
agents) 

 ෙහු වොරව පද්ධ්ති (multi agent 
systems) 

 නිතයෝජිත පද්ධ්තිවක තයදවුේ 

 මෘදුවොාග නිතයෝජිත තවටිතයන් 
පැහැදිකි වර එහි ගති කක්ෂණ 
විස්තර වරයි 

  ෙහු-නිතයෝජිත පද්ධ්ති තවටිතයන් 
පැහැදිකි වර ඒවොතය් ගති කක්ෂණ 
තවටිතයන් දක්වයි 

 නිතයෝජිත පද්ධ්තිවක තයදුේ හුනනො 
ගනී 

14 

 03.3  දැනට 
පවතින 
පපතගණන 

 තවොන් නියුමොන් පපතගණවතයන් 
ඔ ෙට 

 පේවෘති තපේ්පතත පපතගණනය/ 
පේවෘති අනුතපේ්පතත පපතගණනය 

 තවොන් නියුමොන් පපතගණවතයන් 
ඔ ෙට තොක්ෂණ පුතරෝවථනය 
වරයි 

14 
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ද 

මොදිකි 
විශ්තක්ෂණය 
වර නව මොදිකි 
තයෝජනො වරයි 

(nature inspired computing) 

 දජව තපේ්පතත පපතගණනය/ දජව 
අනුතපේ්පතත පපතගණනය (bio-

inspired computing) 

 ක්තවොන්ටේ පපතගණනතය් 
මූකධ්ර්ම (fundamentals of 

Quantum computing) 

 තයදුේ 

නිපණුතොව  14 

වයොපෘතයික් තකස 
සරක තතොරතරුු 
පදධ්්තයික් 
නරි්මොණය තවොට 
ක්රිරයොතම්ව වරය ි

04.0තතොරතුරු 
පද්ධ්තියක් 
නිර්මොණය 
කිරීතේ  
වයොපෘතියක්  
තමතහයවයි 

 

 වයොපෘති සඳහො සදොහරණ 

 පොර්ශ්වවරුතවෝ 
o පහත දැක්තවන 

පොර්ශ්වවරුවන්තග් වගකීේ 
හො භලියවොව 

 තජයෂ්  වළමනොවොපතත්වය 

 පොපතතභෝගිවතයෝ/තස්වොකොභී
හු 

 පපතශීකවතයෝ 

 වයොපෘතිවක අවශයතොවය සහ 
ඒවොතය් කක්ෂණ සදොහරණ ඇසුපතන් 
හුනනො ගනී 

 වයොපෘතියව පොර්ශ්වවරුවන්තග් 
භලියවොව හුනනො ගනී 

 වයොපෘතියක් සැකසුේ කිරීතේ 
පදනේ හුනනො ගනී 

 වයොපෘතියක් තකස සිදු වළ හැකි 
කිසියේ පේොතයෝගිව අවශයතොවක් 

75 

සතියවට 
එක් 

වොකච්තේ
දයක් 
ෙැගින් 
වසරක් 
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ද 

  වයොපෘති වළමණොවරුතවෝ 
 ව්ඩයොයේ විශ්තක්ෂවතයෝ 
 සී ක්ෂවතයෝ 
 සැපයුේවරුතවෝ 

 වයොපෘති සැකසුම 
o වයොපෘතිතය් පියවර 
o වයොපෘතිතය් එක් එක් 

පියවතරහිදී සිදු කිරීමට 
නියියත ක්රිරයොවොරවේ 

o සෑම ක්රිරයොවොරවමවම 
තරේභව දිනය සහ අවසොන 
දිනය 

o පරොයත්තතො/අතනයෝනය 
සේෙන්ධ්වේ 

o එක් එක් ක්රිරයොවොරවේ 
සඳහො අවශය සේපත් 

o ඉතො වැදගත් සිද්ධි සහිත 
දින 

o සැකැස්ම තවතරහි සිදු විය 
හැකි අවදොනේ සහ එම 
අවදොනේ අවම වළ හැකි 
තවොරය 

o ගොන්්ට සටහන(්Gantt charts) 

 වයොපෘතියක් සඳහො සරක 
පේොතයෝගිව අවශයතොවක් හුනනො 
ගැනීම 

 වයොපෘති තයොජනොව 
o තයෝජනොව පිළිතයළ කිරීම 

හුනනො ගනී 

 වයොපෘති තයෝජනොවක් පිළිතයළ 
වරයි 

 එම තයෝජනොව ඉදිපතපත් වරයි 

 වයොපෘතිය සාවිධ්ොනය වරයි 
 SDLC පියවර මත පදනේ ව 

වයොපෘතිය ක්රිරයොත්මව වරයි 
 එම SDLCහි එක් එක් අදියර 

ගුරුවරයො විසින් ඇගයීමට කක් 
කිරීතමන ්අනතුරු ව, කැෙුණ පේතිලක 
තක්ඛනගත වර භොරතදයි 

සඳහො 
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වොකච්තේ

ද 

 o අනුමත වරවො ගැනීම 

 වයොපෘති සාවිධ්ොනය 
o වයොපෘතිය සඳහො අදොළ 

තක්ඛන ගෙයො කිරීම 
(වයොපෘති තෆෝක්යරය ) 

o සිදු විය හැකි අනතුරුවකින් 
එම තක්ඛන තරක්ෂො කිරීම 

o පොර්ශ්වවරුවන් සමී 
සන්නිතේදනය 

o පේගතිය වොර්තො කිරීම 
o පේගති සමොතකෝචනය 

 වයොපෘතියව පියවර 
o මූකිව විමර්ශනය 
o ශවයතො අධ්යයනය 
o අවශයතො විශ්තක්ෂණය 
o සැකසුේ කිරීම 
o තක්තනය/ක්රමමතකඛ්නය කිරීම 
o පද්ධ්ති පරීක්ෂොව 
o තක්ඛනගත කිරීම 

 
04.7තතොරතුරු 

පද්ධ්තිය 
ක්රිරයොත්මව 
තවොට 
පේදර්ශනය 
වරයි 

 වයොපෘතිය ඉදිපතපත් කිපතම සහ 
එය විදහො දැක්වීම 

 

 අවසන් වයොපෘතිය ඉදිපතපත් වරියන් 
එම පද්ධ්තිය පන්තිතය් පේදර්ශනය 
වරයි 
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