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කටයුතුජමණ්ඩලගේජද, ආයතරජාභලගේජද, ගමමජග්ඛරජාැකසීගම්ජදීජදලයකත්වයජදුන්ජන්යලුජාම්පත්දලයකයින්ජ
හලජගවරත්ජපලර්ශ්වවලජදජඉමහත්ජකැපජවීමජතෙයීමටජදජගමයජඅවා්ථලවක්ෂජකාජෙනුජකැමැත්ගතමි.
ආචලර්යජනයන්තිජගුණගාේකා
අධ්යක්ෂ ජනරාල්
නලතිකජඅධ්යලපරජආයතරය
මහාෙම

iv

විෂයමාකා වමිටුව
මාර්ත ෝපතේශනය සහ අනුමැතිය

ශලා්ත්රීයජකටයුතුජමණ්ඩලය
නලතිකජඅධ්යලපරජආයතරය

විෂයය සේබන්ධීවරණය

එම්.එන්.පී.ජමේදුමගේජමිය
කථිකලචලර්ය
නලතිකජඅධ්යලපරජආයතරය

සේපමක දායවමකවය
ඩී.ජඅනුාජනයලල්ජමහතල

අධ්යක්ෂ ,
ගතොාතුරුජතලක්ෂ ණජගදපලර්තගම්න්තුව,
නලතිකජඅධ්යලපරජආයතරය

එා්.ජ න්මුෙලිංෙම්ජමයල

ගනය ්ඨජජකථිකලචලර්ය,ජ
ගතොාතුරුජතලක්ෂ ණජගදපලර්තගම්න්තුව,
නලතිකජඅධ්යලපරජආයතරය

එම්.එන්.පී.ජමේදුමගේජමිය

කථිකලචලර්ය,
ගතොාතුරුජතලක්ෂ ණජගදපලර්තගම්න්තුව,
නලතිකජඅධ්යලපරජආයතරය

ජී.ඩී.ඩබ්.එම්.ජආරියාත්රජමිය

ාහකලාජකථිකලචලර්ය,
ගතොාතුරුජතලක්ෂ ණජගදපලර්තගම්න්තුව,
නලතිකජඅධ්යලපරජආයතරය

ආචලර්යජපී.එම්.ටී.ීම.ජාන්දිරිෙමජමයල

ගනය ්ඨජකථිකලචලර්ය, ගේාලගදණියජවිශ්වවිදයලලය

ආචලර්යජඑච්.එ්.ජගප්රේමාත්රජමයල

ගනය ්ඨජකථිකලචලර්ය,ජගකොළඹජවිශ්වවිදයලලය

ආචලර්යජීම.ජරිා්කලන්මයල

කථිකලචලර්ය,ජමහවැලිජනලතිකජඅධ්යලපරජවිදයලජපීඨය,ජ
ගපෝගෙෝල

පී.එන්.ඩබ්.ඒ.එ්.ගක්ෂ.ජගප්රේමාත්රජමිය

ගුරුජගාේවය, උාා්ජ ලලිකලජවිදයලලය, මහනුවා

එම්.ජඉන්ද්රපලලන්ජමයල

ගුරුජගාේවය, මනිපලයිජහින්දුජවිදයලලය

ඩී.ජවිගේගාේරජමිය

ගුරුජගාේවය, ආගේජමරියලජකරයලාලමය, මීෙමුව

ඒ.පී.එන්.ජදජන්්වලජමිය

ගුරුජගාේවය, මලා/ජගේ.ආර්.එා්.ජදජඅ්ගම්දලජම.වි., අකුරැා්ා

පී.එච්.ජන්ාලනිජමිය

ගුරුජගාේවය, මලා/ජඅතුාලියජම.වි.

එා්.ජාර්ගේා්වාන්ජමයලජ

ගුරුජගාේවය,ජව/ජන්වප්රෙලාජකලන්තලජවිදයලලය, වේනියලව

ගක්ෂ.ීම.අයි.ජවිනයාත්රජමිය

ගතොාතුරුජතලක්ෂ ණජඋපගේශක, මයුාපලදජම.ම.වි

ඒ.ජී.ජී.යූ. ගප්රේමලල්ජමයල

ගුරුජගාේවය,කෑ/ජ ා්රලෙලම.ජවි, නූරිය

එන්.ඩී.ජාමාන්ංහජමිය
වයි.ඩී.වී. පතිාණජමිය

මධ්යා්ථලරජකළමරලකරු, පරිෙණකජාම්පත්ජමධ්යා්ථලරය,
/ජආරන්දජම.ම.වි.,ජහ්දුම්මු්ල
විශ්රලමිකජගුරුජඋපගේශක

පී.ජප්රමිලලජමියජ

ගුරුජගාේවය,ාලනකීයජවිදයලලය, ගකොළඹ 07

ඒ.එම්.ජවසීර්ජමයල

මධ්යා්ථලරජකළමරලකරු, පරිෙණකජාම්පත්ජමධ්යා්ථලරය,
කහගෙෝලජම.ම.වි,ජදියතලලව

පී.ඒ.ගක්ෂ.ඒ.ගක්ෂ.ජපණ්ි තාත්රජමිය

ගුරුජගාේවය, මලියගේවජවිදයලලය, කුරුණෑෙල

භාෂා සමීක්ෂණය
නයත්ජළියදසුන්

නිගයෝනයජප්රධ්ලරජඋපකර්ත,, න්ළුමිණ
ලංකලගේජසීමලාහිතජඑක්ෂාත්ජප්රව,තිප්රජාමලෙම
v

හැඳින්වීම
ගතොාතුරුජහලජාන්නිගේදරජතලක්ෂ ණය,ජආයතනිකජකටයුතුවලජකලර්යක්ෂ මතලවජාහජලලදලයිතලවජඉහළජරැංවීමජ
ාවහලජගමන්ජමජපුේෙලයන්ගේජදදනිකජකටයුතුජාවහලජදජභලවිතජකළහැකිජගමවලමක්ෂජගලාජගලොවජපුාලජහුනරලජ
ගෙරජතත.ජඑ ැවින්ජවිවිධ්ජඅධ්යලපරජමට්ටම්වලදීජන්සුන්ටජගතොාතුරුජතලක්ෂ ණජදැනුමජහලජකුාලතලජප්රමලණවත්ජ
අන්දමකටජල ලජදීම,ජඔවුන්ටජනලතිකජාංවර්ධ්රයටජහලජප්රෙතියටජදලයකත්වයජදැක්ෂවීමජාවහලජවැදෙත්ජගේ.
අ.ගපො.ා.ජ(උ.ගපළ)ජතලක්ෂ ණජවි යජධ්ලාලගේජඅංෙයක්ෂජගලාජගතොාතුරුජහලජාන්නිගේදරජතලක්ෂ ණය,ජඅ.ගපො.ා.ජ
(ාල.ගපළ)ජගතොාතුරුජහලජාන්නිගේදරජතලක්ෂ ණයජහලජ12 වරජගශ්රේණිගේජන්ටජGITජතතුළුජවිවිධ්ලකලාජවි යන්ජ
මිනන්ජ වර්තමලරගේජ ශ්රීජ ලංකලගේජ ේවි යිකජ අධ්යලපරජ පේධ්තිය,ජ ගතොාතුරුජ හලජ ාන්නිගේදරජ තලක්ෂ ණයටජ
හාවත්ජගලාජඅරලව,තවීජ තත.ජගමහිජප්රතිලලයක්ෂජගලා,නිපුණතලජ ප්රෙතියජපවත්වලගෙරජයෑමජාවහල 6 න්ටජ 9
ගශ්රේණියජදක්ෂවලජගතොාතුරුජතලක්ෂ ණජවි යයජඉෙැන්වීමජඅතයවශයජවීජතිගබ්.
6 න්ටජ9 ගශ්රේණියජදක්ෂවලජවයාජනිර්මලණලත්මකජඅධ්යයරජඅවධියක්ෂජවරජ ැවින්ජපරිෙණකගයහිජදාේධ්ලන්තිකජ
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ය.ජඑ ැවින්ජදාේධ්ලන්තිකජහලජප්රලගයෝක කජක්ෂග ේ්රජඅතාජාම ාතලවක්ෂජතතිජකාජෙතජයුතුය.ජගම්ජාම ාතලවජ
ාලක්ෂ ලත්ජකාජෙැනීමජාවහලජරවීරජතලක්ෂ ණයජඅන්තර්ෙතජකාජතත.ජ
දාේධ්ලන්තිකජහලජප්රලගයෝක කජක්ෂග ේ්රජඅතාජාම ාතලවක්ෂජතතිජකා,ජගතොාතුරුජහලජාන්නිගේදරජතලක්ෂ ණයජ
ළිබඳ වජඋාා්ජ අධ්යයරජකටයුතුජාවහලජඅත්තිවලාමජදැමීමජළිණිාජගතොාතුරුජහලජාන්නිගේදරජතලක්ෂ ණජදැනුමජ
එදිගරදලජප්රලගයෝක කජඅවා්ථලවලදීජභලවිතජකිරීමජමිනන්ජගතොාතුරුජතලක්ෂ ණජාලක්ෂ ාතලවජවැි ජදියුණුජකිරීමජාහජ
අන්තර්නලතිකජප්රමිතිවලටජඅරලව,තජකිරීමජගකගාහිජවි යජනිර්ගේශජකමිටුගේජඅවධ්ලරයජගයොමුජකාජතිගබ්.ජ
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මූලිව නිපුණ ා
අධ්යලපරයජමිනන්ජවර්ධ්රයජගකගාරජපහතජදැක්ෂගවරජමූලිකජනිපුණතලජගපාජාවහන්ජනලතිකජඅාමුණුජ
මුදුන්පත්ජකාජෙැනීමටජදලයකජවනුජතත.
(i.)

සන්නිතේදන නිපුණ ා
ාලක්ෂාතලව, ාංඛයලජළිබඳ වජදැනුම, චි්රකජභලවිතයජාහජගතොාතුරුජතලක්ෂණජජනිපුණතලජයරජ
අනුකලණ්ඩජහතාක්ෂජමතජාන්නිගේදරජනිපුණතලජපදරම්ජගේ.
සාක්ෂර ාව

(ii.)

(iii.)

:ාලවධ්ලරවජතහුම්කන්ජදීම, පැහැදිලිවජකතලජකිරීම, අවග ෝධ්යජාවහලජ
කියවීම, නිවැාදිවජ ාහජ නිාවු්වජ ලිවීම, ලලදලයීජ අයුරින්ජ අදහා්ජ
හුවමලරුජකාජෙැනීම.
සාඛ්යා පිබබඳදැනුම :භලණ්ඩජඅවකලශයජහලජකලලය, ෙණන්ජකිරීම, ෙණරයජාහජමිනුම්ජාවහලජ
ක්රමලනුූලලජඉලක්ෂකම්ජභලවිතය.
රූපව භාවි ය
ගර්ඛලජ ාහජ ආක,තිජ භලවිතගයන්ජ අදහා්ජ ළිබඳබිඹුජ කිරීමජ ාහජ ගර්ඛල,
ආක,තිජාහජවර්ණජෙළපමින්ජවිා්තා, උපගදා්ජහලජඅදහා්ජප්රකලශරයජහලජ
වලර්තලජකිරීම.
ත ොරතුරු ාක්ෂණ ප්රවීණ ා පරිෙණකජදැනුමජාහජඉගෙනීගම්ජදීජද, ගාේවලජපරිශ්රයන්ජතුළදීජ
ද, ගපෞේෙලිකජ ජීවිතගේජ දීජ ද, ගතොාතුරුජ ාහජ ාන්නිගේදරජ
තලක්ෂ ණයජඋපගයෝක ජකාජෙැනීම
තපෞරුෂමකව වර්ධ්නයට අදාළ නිපුණ ා
 නිර්මලණශීලිජ ව, අපාලරිජචින්තරය, ආාම්භකජශක්ෂතිය, ාණජෙැනීම, ෙැටලුජනිාලකාණයජ
කිරීම, විචලාශීලිජ හලජ විෙජරහලත්මකජ චින්තරය, කණ්ඩලයම්ජ හැීමගමන්ජ කටයුතුජ කිරීම,
පුේෙලලන්තාජා වතල, රවජගාොයලජෙැනීම්ජාහජෙගේ ණයජවැනිජවර්ගීයජකුාලතල
 ඍජුජගුණය, ඉවාලජදාලජන්ටීගම්ජශක්ෂතියජාහජමලරවජඅභිමලරයටජෙරුජකිරීමජවැනිජඅෙයයන්
 චිත්තගේක ජබුේධිය
පරිසරයට අදාළ නිපුණ ා
ගමමජනිපුණතලජාලමලජික, දනවජාහජගභෞතිකජපරිාාවලටජඅදලළජගේ.
ාමලනජපරිාාය: නලතිකජ උරුමජ ළිබඳ වජ අවග ෝධ්ය, හුවලර්ක කජ ාමලනයකජ ාලමලජිකයන්ජ වීමජ හලජ
ාම් න්ධ්ජ ාංගේදිතලවජ හලජ කුාලතල, ාලධ්ලාණජ යුක්ෂතියජ ළිබඳ වජ හැීමම, ාමලනජ
ාම් න්ධ්තල, ගපෞේෙලිකජ චර්යලව, ාලමලරයජ හලජ දරතිකජ ාම්ප්රදලයන්,
අයිතිවලන්කම්, වෙකීම්, යුතුකම්ජාහජ ැඳීම්
දනවජපරිාාය:ජාජීවජගලෝකය, නරතලවජාහජදනවජපේධ්තිය, ෝවැ්, වරලන්තා, මුහුදු, නලය,
වලතයජාහජජීවය, ශලක, ාත්ත්වජහලජමිනිා්ජජීවිතයටජාම් න්ධ්ජවූජඅවග ෝධ්ය, ාංගේදිජ
වජහලජකුාලතල
ගභෞතිකජ පරිාාය:අවකලශය, ශක්ෂතිය, ඉන්ධ්ර, ද්රවය, භලණ්ඩජ ාහජ මිනිා්ජ ජීවිතයටජ ඒවලගේජ තතිජ
ාම් න්ධ්තලව, ආහලා, තුනම්, නිවලා, ගාෞඛයය, සුවපහසුව, නින්ද, නිා්කලංකය,
විගේකය, අපද්රවයජ ාහජ මලපහජ කිරීම්ජ යරලදියජ හලජ ාම් න්ධ්ජ වූජ අවග ෝධ්ය,
ාංගේදිතලවජහලජකුාලතලවජඉගෙනීමජවැඩජකිරීමජාහජජීවත්ජවීමජාවහලජගමවලම්ජාහජ
තලක්ෂණයජප්රගයෝනරයටජෙැනීගම්ජකුාලතලජගමහිජඅඩංගුජගේ.
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 ආර්ථිකජාංවර්ධ්රයටජදලයකජවීම
 තමජව,ත් යජළැදියලජාහජඅභිගයෝෙයතලජහුනරලජෙැනීම
 හැකියලවන්ටජ ාරිලරජ අයුරින්ජ රැකියලවක්ෂජ ගතෝාලජ ෙැනීමජ ාහජ වලන්දලයකජ හලජ තිාාාජ
ජීවගරෝපලයකජනිාතජවීමජයරජහැකියලවන්ජඋපරිමජකිරීමටජහලජධ්ලරිතලවජවැි ජකිරීමටජ
අදලළජගාේවලජනියුක්ෂතියජහලජාම් න්ධ්ජකුාලතල
ත ම සහ තචාර ධ්ර්මයන්ට අදාළ නිපුණ ා
පුේෙලයන්ටජතමජදදනිකජජීවිතගේජදීජආචලාජධ්ර්ම, ාදලචලාලත්මකජහලජආෙමලනුූලලජහැන්රීම්ජ
ාටලවලටජඅනුෙතජගවමින්ජවඩලත්ජඋචිතජගේජගතෝාල,ජඑයටජාරිලරජගාේජකටයුතුජකිරීමජාවහලජ
අදලළජඅෙයජඋකහලජෙැනීමජහලජා්වීයකාණය

(vi.)

ක්රීඩාව හා විතේවය ප්රතයෝජනයට ැීමතේ නිපුණ ා
ගාෞන්දර්යය, ාලහිතයය, ගා්ලම්ජ කිරීම, ක්රීඩලජ හලජ මලලජ ක්රීඩල, විගරෝදලංශජ හලජ ගවරත්ජ
නිර්මලණලත්මකජ ජීවරජ ාටලවන්ජ මිනන්ජ ප්රකලශජ වරජ විගරෝදය, ාතුට, ආගේෙජ ාහජ එවන්ජ
මලනුෂිකජඅත්දැකීම්

(vii.)

‘ඉත ීමමට ඉත ීමම’ පිබබඳ නිපුණ ා
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මිනන්ජ ගවරා්ජ වීම්ජ හසුරුවලජ ෙැනීගම්දීජ හලජ ඊටජ ාංගේදිවජ හලජ ාලර්ථකවජ ප්රතිචලාජ දැක්ෂවීමත්,ජ
ා්වලධීරවජඉගෙරජෙැනීමත්ජාවහලජපුේෙලයන්ජහටජශක්ෂතියජදීම
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6 තරේණිය විෂය නිර්තේශය - ත ොරතුරු සහ සන්නිතේදන ාක්ෂණය
වාකච්තේද
නිපුණ ාව
1. පරිෙණකවලජ
වැදෙත්කමජඅෙයයි

නිපුණ ාමට්ටම
1.1 පරිෙණකවලජ
කලර්යයන්ජාහජ
ලලක්ෂ ණිකජගුණජ
පැහැදිලිජකායි.

1.2 පරිෙණකජාංාචකජ
හුනරලජෙනියි.

අන් ර්

ය

 පරිෙණකගයහිජනිර්වචරය,ජආදලර,ජ
ාැකසුම,ජප්රතිදලර,ජආචයරය
 මිනිාලටජඑගාහිවජපරිෙණකය
o ගේෙයජාහජකලර්යක්ෂ මතලව
o නිාවදයතලව
o විශ්වානීයතලව
o නියතජ ව
o ආචයරජධ්ලරිතලව
o ළිරිවැය
o බුේධිමයජ ව
 නිහිතජපරිෙණකජ(Embedded
computers)ජාහිතජඋපලංෙ
o නංෙමජදුාකථර
o නූතර රූපවලහිනී යන්්ර
o ගාදිගාෝදරජයන්්ර
o ගමෝටර්ජාථ
 මධ්යජාැකසුම්ජඒකකය
 මතකය
 ආදලර/ජප්රතිදලරජඋපක්රම
 ආචයරජඋපක්රම
 ාන්නිගේදරජඋපක්රම
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ඉත නුේපක

ණන

i. පරිෙණකගයහිජාංාචක (components)
හුනරලජෙනියි.
ii. පරිෙණකගයහිජභුමිකලවජවිවිධ්ජ
පැතිකඩවලින්ජවිා්තාකායි.
iii. පරිෙණකගයහිජක්රියලවජාහජලලක්ෂ ණිකජ
ගුණජලැයිා්තුෙතජකායි.
iv. උපලංෙජ(උපක්රම)ජආශ්රිතජනිහිතජ
පරිෙණකජජහුනරලජෙනියි.
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i. පරිෙණකගයහිජමධ්යජාැකසුම්ජඒකකයජ
හුනරල ෙනියි.
ii. විවිධ්ජආදලරඋපලංෙජ(උපක්රම)
ජජජලැයිා්තුෙතජකායි.
iii. විවිධ්ජප්රතිදලරඋපලංෙජ(උපක්රම)
ලැයිා්තුෙතජකායි.
iv. විවිධ්ජආචයරජඋපලංෙ (උපක්රම)ජ
ලැයිා්තුෙතජකායි.
v. විවිධ්ජාන්නිගේදරජඋපලංෙ (උපක්රම)ජජ
ලැයිා්තුෙතජකායි.
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1.3 ම,දුකලංෙවලජ
අවශයතලවජවිා්තාජ
කායි.

1.4 රූටිරජක්රියලජවිාඳීමජ
ාවහලජපරිෙණකගේජ
භලවිතයජඅෙයජකායි.

2. පරිෙණකජආාක්ෂෂිතවජ
භලවිතජකිරීගම්ජ
අවශයතලවජඅෙයජ
කායි.

2.1 පරිෙණකජවිදයලෙලායජ
නිවැාදිවජපරිහාණයජ
කායි

2.2 පරිෙණකජාහජපර්යන්තජ
උපලංෙජසුපරීක්ෂ ලකලරිවජ
භලවිතජකායි

i.
 ම,දුකලංෙජඅවශයතල
 ම,දුකලංෙජාවහලජඋදලහාණ
ii.
o පරිෙණකජක්රීඩල
o මලධ්යජධ්ලවකය
o චි්රකජම,දුකලංෙ
i.
 පලාගලහිජ(අධ්යලපරජම,දුකලංෙ,ජ
පුා්තකලලජකළමරලකාණජපේධ්තිජ...ජ
ආදිය)ජාහජගවරත්ජක්ෂග ේ්රවලජතතිජ
ගයදුම්ජභලවිතජවරජප්රගේශජහුනරලජෙැනීම.ජ
 පරිෙණකගයහිජභූමිකලව
o පලාලජතුළ
o ැංකුජතුළ
o ගාෝහ්ජතුළ
o කර්මලන්තශලලලජතුළ
o ගෙොවිගපොළව්ජතුළ
i.
 අනුෙමරයජකළජයුතුජයහපත්ජපුරුදු
o විදයලෙලායජදුහුවි්ගලන්ජගතොාවජ
ii.
ත ලජෙැනීම
o විදයලෙලායජතුළජආහලාජපලරලදියජ
ෙැනීගමන්ජවැළකීම
o විදයලෙලාජගේජදීජපරිහාණයජකානුජ
ල රජදෑජනියමලකලාගයන්ජතැීමම
 පරිෙණකගේජආාම්ජභයට/ජනිමලවටජඅදලළජ i.
නිවැාදිජළියවාජජ
ii.
 පරිෙණකයජජභලවිතගේජආචලාධ්ර්ම
 ගාෞඛයජෙැටලුජඅවමජකාජෙැනීමජාවහලජ
iii.
නිවැාදිජඉරියේ
 ඉගලක්ෂගරොනිකජඅපද්රවයජ
iv.
කළමරලකාණයජ(පරිෙණකජද,ඪලංෙජ
ආාක්ෂ ලකලරීවජ ැහැාජකිරීම)
 අරවාාජප්රගේශජවැළැක්ෂවීමජාවහලජමුාපදජ
භලවිතජකිරීම
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ම,දුකලංෙවලජඅවශයතලවජපැහැදිලිජ
කායි.
විවිධ්ජම,දුකලංෙජලැයිා්තුෙතජකායි.
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අධ්යලපරජාහජගවරත්ජක්ෂග ේ්රයන්හිජ
අදලළජගයදුම්ජවිජභවයජවිා්තාජකායි.ජ

01

පරිෙණකජවිදයලෙලාගේජදීජඅනුෙමරයජ
කළජයුතුජයහපත්ජපුරුදුජගත්රුම්ජෙනියි.
පරිෙණකජවිදයලෙලාගේජදීජජගහොවජපුරුදුජ
අනුෙමරයජකායි.
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පරිෙණකගේජතාඹුම/ජනිමලවජාවහලජ
නිවැාදිජළියවාජඅනුෙමරයජකායි.
ආචලාධ්ර්මවලටජඅනුූලලවජපරිෙණකජ
භලවිතජකායි.
ක්ජඉකුත්වජතතිජපරිෙණක/ජපර්යන්තජ
උපලංෙජආාක්ෂෂිතවජ ැහැාජකායි.
ආාක්ෂෂිතජපරිෙණකජපරිහාණයජ
අවග ෝධ්ජකාජගෙරජභලවිතජකායි.

01

3. ගමගහයුම්ජපේධ්තිජ
භලවිත කායි.

3.1 ගෙොනුජහසුරුවයි.

4. ගයදුම්ජම,දුකලංෙජ
උචිතජගලාජභලවිතජ
කායි.

4.1 පලඨජාංා්කාණජාහජ
චි්රකජම,දුකලංෙජ
ලලදලයිවජභලවිතජකායි.
4.2ජශ්රවයජාහජද,ශයජ
ාංා්කාණජම,දුකලංෙජ
ලලදලයිවජභලවිතජකායි.ජජ

5. ත්ගෙොරිතමජ
ාංක්පයජඅෙයජකාජ
ාාලජක්රමග්ඛජ
ාංවර්ධ්රයජකායි.

5.1 ත්ගෙොරිතමයකටජ
අදලළජවරජප්රලගයෝක කජ
ෙැටලුජවිාඳීගම්ජ
ක්රියලවලියජවිා්තාජකායි.
5.2 ක්රියලවලියක්ෂජපැහැදිලිජ
කිරීමජාවහලජෙැලීම්ජ
ාටහන්ජඅඳියි.

i. ගෙොනුවක්ෂජනිමවලජසුාකියි.
 ාාලජචි්රකජම,දුකලංෙජජඋපගයෝක ජකාජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජ
ෙනිමින්ජගෙොනුජහැන්ාවීම්ජකායි.ජඒ මිනන් ii. ගෙොනුවක්ෂජවිව,තජකාජාංා්කාණයජ
කායි.
o නිර්මලණය
iii. කවුළුවක්ෂජඋපරිමජකිරීම/ජඅවමජකිරීම/ජ
o සුරැකීම
ප්රතිප්රමලණජකිරීමජාවහලජහුරුපුරුදුජගේ.
o විව,ත කිරීම
o ාංා්කාණය
o වාල දැමීම
 කවුළුවක්ෂජඋපරිමජකිරීම/ජඅවමජකිරීම/ජ
ප්රතිප්රමලණජජකිරීමජ
 මූන්කයජනින්ගලාජහැන්ාවීමජාවහලජචි්රකජ i. මූන්කයජාහජයතුරුපුවරුවජලලදලයිවජ
භලවිතජකායි.
ම,දුකලංෙජඋපගයෝගීජකාජෙැනීම
ii. නිවැාදිජතිනලිජචලරජභලවිතජකාමින්ජ
o යතුරුපුවරුජහැන්ාවීගම්ජකුාලතලවජ
යතුරුජලියරයජකායි.
ප්රවර්ධ්රයජකිරීමජාවහලජයතුරුලියරජ
iii. මූන්කයජඋපගයෝක ජකාජගෙරජචි්රජඅඳියි.
ම,දුකලංෙජඋපගයෝක ජකාජෙැනීම
i. ශ්රවයජගෙොනුවක්ෂජනිර්මලණයජකායි.
 ශ්රවයජපසුාක්ෂජ(Audio clip)ජනිර්මලණයජ
ii.
ද,ශයජජගෙොනුවක්ෂජජනිර්මලණයජකායි.
කිරීමටජශ්රවයජාංා්කාණජම,දුකලංෙජ
භලවිතජකිරීම
 ද,ශයජපසුාක්ෂජනිර්මලණයජකිරීමටජද,ශයජ
ාංා්කාණජම,දුකලංෙජභලවිතජකිරීම
i. ළියවාජඅනුක්රමයක්ෂජගලාජෙැටලුජ
 වට්ගටෝරුවකටජඅනුවජඅන්තර්ෙතයන්ජ
විාඳීගම්ජක්රමගේදයජහුනරලජෙනියි.
ාැකසීම.
(උදල- ගක්ෂක්ෂජඑකක්ෂජාෑදීම)
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i. ෙැලීම්ජාටහන්ජාංගක්ෂතජහුනරලජෙනියි.
 ෙැලීම්ජාටහන්ජාංගක්ෂතජහැඳින්වීම
ii. ෙැලීම්ජාටහරකින්ජක්රියලවලියජඉදිරිපත්ජ
o ආාම්භය/ජනිමලව
කායි.
o ආදලර/ජප්රතිදලර
o ක්රියලවලිය
 ෙැලීම්ජාටහන්ජගයොදලජෙනිමින්ජඑදිගරදලජ
කලර්යයන්ගේජක්රියලවලීන්ජනිරූපණයජ
කිරීම
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6. ගතොාතුරුජරැා්ජකිරීමජ
හලජාන්නිගේදරයජ
ාවහලජඅන්තර්නලලයජ
භලවිතයජඅෙයකායි.

6.1 ගතොාතුරුජමූලලශ්රයජ
හවුග්ජභලවිතජකළජහැකිජ
ාංචිතයක්ෂජගලාජ
අන්තර්නලලයජහුනරලජ
ෙනියි.

i. අන්තර්නලලයජඅර්ථජදක්ෂවයි.
 අන්තර්නලලයජහැඳින්වීම
ii.
අන්තර්නලලයටජප්රගේශජගවයි.
 අතරික්ෂසුජකිරීම්ජපුහුණුවජාවහලජඅධ්යලපරජ
iii.
අධ්යලපරජගවබ්ජඅඩවිජහාහලජගතොාතුරුජ
ගවබ්ජඅඩවිජකාලජප්රගේශජවීම
ල ලෙනියි.
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6.2 ගතොාතුරුජල ලජෙැනීමජ
ාවහලජගාවුම්ජයන්්රජ
භලවිතජකායි.

 ගාවුම්ජයන්්රජහැඳින්වීම
 විගශේ ජමලත,කලජඔා්ගාේජගතොාතුරුජ
ගාවීමජාවහලජගාවුම්ජයන්්රජඋපගයෝක ජ
කාජෙැනීම
 ප්රගේශයන්ජපලලරයජකිරීගම්ජයලන්්රණිකජ
ගයදුම්
(පරිශීලකජරලමය, මුාපද… ආදිය)
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6.3 පරිෙණකජාහජදත්තජ
ආාක්ෂෂිතජවජාහජ
සුාක්ෂෂිතවජභලවිතජකායි.

4

i. විවිධ්ජගාවුම්ජයන්්රජලැයිා්තුෙතජකායි.
ii. ගාවුම්ජයන්්රජපරිශීලරයජකාජජ
ගතොාතුරුජල ලජෙනියි.

i. සුාක්ෂෂිතජාහජආාක්ෂෂිතජක්රියලපරිපලටිජ
01
අනුෙමරයජකායි.
ii. විශ්වලාවන්තජඋපගේශකත්වජ
මඟගපන්වීගම්ජතතිජවැදෙත්කමජඅවග ෝධ්ජ
කාජෙනියි.
එකතුව 30

ඉත නුේ-ඉ ැන්වීේ ක්රියාවලිය
ගතොාතුරුජහලජාන්නිගේදරජතලක්ෂ ණයජශීඝ්රගයන්ජගවරා්ජ වරජවි යයකි.ජඑගමන්ජමජන්සුහුජරවීරජතලක්ෂ ණයජ
භලවිතජකිරීමටජමහත්ජඋරන්දුවක්ෂජදක්ෂවති. ප්රලගයෝක කජඅභයලාජභලවිතගයන්ජාෑමජන්සුවකුමජඅත්දැකීම්ජල ලජදීමජ
ගමන්ජමජප්රලගයෝක කජක්රියලකලාකම්ජමක න්ජරයලයලත්මකජපදරමජාැකසීමටජඔවුන්ටජඉඩජාලාලජදියජයුතුජය.
ගමමජවි යයජඉෙැන්වීමජාවහලජගයෝජිතජක්රමයජත  යජගක්ෂන්ද්රෙතජවියජයුතුජය.ජා්වයංජඅධ්යයරයජාවහලජත  යයලජ
දධ්ර්යවත්ජකිරීමජාවහලජවිගශේ ජඅවධ්ලරයක්ෂජඅවශයගේ.ජඅගරකුත්ජවි යන්ගේජඉගෙනුම්ජක්රියලවලියජවැි ජදියුණුජ
කාජ ෙැනීමජ ාවහලජ ගතොාතුරුජ ාන්නිගේදරජ තලක්ෂ ණයජ මිනන්ජ ල ලජ ෙන්රලජ ලදජ නිපුණතලජ ගයොදලජ ෙැනීමටජජ
ත  යයලගයොමුජකාන්ර.
වි යයජාම් න්ධ්ජප්රලගයෝක කජාමලනජවටිරලකම්ජාහජදරතිකජ ලධ්ලජඔවුන්ටජදැනීමටජාැලැා්වීමජඅතයවශයජගේ.ජ
පරිෙණකජ භලවිතගේජ වැදෙත්කමජ අවධ්ලාණයජ කිරීමජ ාවහලජ ඉගෙනුම්-ඉෙැන්වීගම්ජ තෙයීම්ජ ක්රමගේදයජ
ාංවිධ්ලරයජකාජතිගබ්.ජජ
ගතොාතුරුජ හලජ ාන්නිගේදරජ මලධ්යජ ඔා්ගාේජ ගතොාතුරුජ ගාොයලජ ැලීමටජ ාහජ රවජ ගාොයලජ ෙැනීම්වලටජ ාහලයජ
දැක්ෂවියජයුතුජවරජඅතා,ජරවජකටයුතුජාහජකණ්ඩලයම්ජක්රියලකලාකම්වලටජාහභලක ජවීමටජත  යයන්ජඋරන්දුජකළජ
යුතුජය.
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නිපුණ ාව 1

:

පරිෙණකවලජවැදෙත්කමජඅෙයයි.

නිපුණ ාව මට්ටේ 1.1

:

පරිෙණකවලජකලර්යයන්ජාහජලලක්ෂ ණිකජගුණජපැහැදිලිජකායි.

වාකය

:

කලලච්ගේදජ01

ඉත නුේ පක:
 පරිෙණකගයහිජාංාචක (components) හුනරලජෙනියි.
 පරිෙණකගයහිජභුමිකලවජවිවිධ්ජපැතිකඩවලින්ජවිා්තාජකායි.
 පරිෙණකගයහිජක්රියලකලරිත්වයජාහජලලක්ෂ ණිකජගුණජලැයිා්තුෙතජකායි.
 උපලංෙජ(උපක්රම)ජආශ්රිතජනිහිතජපරිෙණකජහුනරලජෙනියි.
අන් ර්





ය:
පරිෙණකගයහිජනිර්වචරය,ජආදලර,ජාැකසුම,ජප්රතිදලර,ජආචයරය
මිනිාලටජඑගාහිවජපරිෙණකය
o ගේෙයජාහජකලර්යක්ෂ මතලව
o නිාවදයතලව
o විශ්වානීයජ ව
o ා්ථලවාජ වජ(consistency)
o ආචයරජධ්ලරිතලව
o ළිරිවැය
o බුේධිමත්ජ ව
නිහිතජපරිෙණකජාහිතජඋපලංෙ
o නංෙමජදුාකථර
o නූතරජරූපවලහිනීජයන්්ර
o ගාදිජගාෝදරජයන්්ර
o ගමෝටර්ජාථ

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප:
 පරිෙණකගයහිජාංාචක
 පරිෙණකගයහිජලලක්ෂ ණික
 නිහිතජපරිෙණකජාහිතජඋපලංෙ
පාඩේ සැකසුේ සඳහා උපතදස්





ගවබ්ජඅතරික්ෂසුවක්ෂජමිනන්ජපරිෙණකජාංාචකජගාොයල,ජඒජළිබඳ වජන්සුන්ජාමඟජාලකච්ඡලජකාන්ර.
පරිෙණකජවිදයලෙලාගේජතතිජඅගරකුත්ජඋපලංෙජාහජගපාජගාොයලජෙත්ජපරිෙණකජාංාචකජහුනරලෙන්ර.
පරිෙණකයකජලලක්ෂ ණිකජවරජගේෙයජහලජකලර්යක්ෂ මතලව, නිාවදයතලව, විශ්වානීයත්වයජ... ආදියජ
න්සුන්ජාමෙජාලකච්ඡලජකාන්ර.
පරිෙණකෙතජපේධ්තියක්ෂජගලා (නිහිතජපේධ්තියක්ෂ) ාම්පූර්ණගයන්ජමජා්වයංක්රීයකාණයජකාරජලදජ
ගාේදුම්ජ යන්්රයකජ ගමගහයුම, පරිශීලකයන්ජ ගතෝාලජ ෙත්ජ උපගදා්ජ මලලලවන්ටජ අනුවජ ගාේදීම්ජ ළියවා
(පරිශීලකයන්ජගතෝාලජෙත්ජනියමලවලී) ගලාජාලකච්ඡලජකාන්ර.
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ඇ යීේ හා ක්තසේරුවරණය සඳහා උපතදස්
 ආදලරජගහෝජප්රතිදලරජගලාජඋපලංෙජහුනරලජෙැනීම
 ාංඛයලජ මලලලවක්ෂජ එකතුජ කිරීමජ වැනිජ සුදුසුජ නිදසුරක්ෂජ භලවිතජ කාමින්ජ මිනිසුන්ජ (අත්යුරු) එදිරිවජ
පරිෙණකගේජකලර්යාලධ්රයජාැාඳීම
 ෙ,හලශ්රිතජාහජන්සුජපරිාාගේජපැවතියජහැකිජගවරත්ජනිහිතජපේධ්තිජගාොයලජ ැලීම
ගුණාමකමව තයදවුේ


අන්තර්නලලජපහසුකම, පරිෙණකය
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කියවීේ ද්රවය


පරි ණවතේ මූලිව සාරචව
o තදාන උපාා - පරිෙණකයජගවතජදත්තජාැපයීම/ල ලදීමජාවහලජභලවිතජගේ.
o සැවසුේ උපාා - මධ්යජාැකසුම්ජඒකකය (CPU), න්යලුජවර්ෙගේජදත්තජාැකසුම්
ගමගහයුම්ජාහජගවරත්ජඋපලංෙජපලලරයජන්දුජකායි.
o ප්රතිදාන උපාා - පරිෙණකයජගවතින්ජාැකසූජගතොාතුරුජාහජාංඥලජළිටතටජල ලජෙැනීමට
භලවිතජගේ.
o



බඩා උපාා - දත්ත/ ගතොාතුරුජා්ථීාජගලාජෙ ඩලජකිරීමජාවහලජභලවිතජගේ.

මිනිසාට එතරහිව පරි ණවය
o ගේෙයජාහජකලර්යක්ෂ මතලව
 පරිෙණකගේජ ක්රියලකලරිත්වයජ ඉතලජ ගේෙවත්ජ ගේ. එමජ නිාල, එයටජ ගකටිජ කලලයක්ෂජ තුළජ
ගමගහයුම්/ජෙණරයජකිරීම්ජවිශලලජාංඛයලවක්ෂජන්දුජකිරීමටජහැකියලවජතත.
 එමජ කලර්යයන්ජ ඉටුජ කිරීමටජ මලාජ ෙණරක්ෂජ වැයජ කාරජ පුේෙලයලටජ ාලගේක්ෂ වජ
පරිෙණකගයන්ජතත්පාජකිහිපයකින්ජෙණරයජකිරීම්ජමිලියරජෙණන්ජන්දුජකළජහැකිජය.
o නිාවදයතලව
 පරිෙණකයජඉතලජගේෙවත්ජගමන්ජමජඉතලජනිවැාදිජදජගේ.
 100%ක්ෂජෙණරයජකිරීම්ජගදෝ ගයන්ජගතොාජය.
 පරිෙණකයජගවතජාපයරජආදලරජනිවැාදිජරම්, පරිෙණකයජ100%ක්ෂ නිවැාදිජජදෑජල ලජගේ.
o විශ්වානීයජ වජ
 පරිෙණකයජවිශ්වානීයජයන්්රයකි.
 බිවවැටීම්ජඉතලජජවිාලජ ැවින්ජපරිශීලකයලටජඑයජමතජයැපීමටජළිබඳවර.
 රවීරජඉගලක්ෂගරොනික්ෂජාංාචකවලටජදීර්ඝජජීවකලලයක්ෂජපව .
 රඩත්තුවජපහසුජවරජගලාජපරිෙණකජාැලසුම්ජකාජතත.
o නියතජ ව
 පරිෙණකයක්ෂජඑකජමජගමගහයුමජඅවා්ථලජගදකකදීජගහෝජඊටජවැි ජෙණරකදීජන්දුජකළජවිට,
ඒජාෑමජඅවා්ථලගේජදීජඑකජමජප්රතිලලයක්ෂජල ලජගදයි.
 ගකගාේජගවතත්, විවිධ්ජඅවා්ථලවලජඑකජමජගමගහයුමජාවහලජමිනිාලජවිවිධ්ජප්රතිලලජල ලජදීමටජ
ඉඩජතත.
o ළිරිවැය
 පරිෙණකයක්ෂජ මිලටජ ෙැනීමජ ආාම්භකජ ළිරිවැයජ ාලගේක්ෂ වජ ඉහළජ මට්ටමකජ පැවතුණජ ද,
මිනිාලජ වින්න්ජ අතින්ජ න්දුජ කාරජ එකජ මජ කලර්යයජ ාවහලජ වරජ ළිරිවැයටජ ාලගේක්ෂ ව, දීර්ඝජ
කලලීරජගමගහයුම්ජළිරිවැයජඅඩුජජඅෙයකි.
o බුේධිමත්ජ ව
 මිනිසුන්ජවින්න්ජල ලගදරජඋපගදා්වලටජඅනුවජපරිෙණකයජක්රියලජකාරජ ැවින්, පරිෙණකයජජ
බුේධිමත්ජගරොගේ.
 තතැම්ජපරිෙණක, ාපයරජලදජඋපගදා්වලටජපමණක්ෂජසීමලජවූජබුේධිමත්ජහැන්රීම්ජගපන්වයි.
එයජක,ත්රිමජබුේධියජ(AI) ගලාජහැඳින්ගවයි.
 මිනිා්ජගමොළයජබුේධිමත්ජ වජගපන්වරජා්වයංජාංවිධිතජපේධ්තියකි.
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o ආචයරජධ්ලරිතලව
 මිනිසුන්ටජ මතකජ ත ලජ ෙැනීගම්ජ හැකියලවටජ වඩලජ පරිෙණකවලජ දත්තජ ෙ ඩලජ කිරීගම්ජ
ධ්ලරිතලවජවැි ජය.
 එයටජදත්තජවිශලලජප්රමලණයක්ෂජෙ ඩලජකළජහැකිජය.
 ළින්ූා, වීි ගයෝ, පලඨජ(text), ශ්රවයය ... ආදිජවිවිධ්ජදත්තජවර්ෙජෙ ඩලජකළජහැකිජය.
 ාලගේක්ෂ ජවශගයන්ජකුඩලජඒකකයකජදත්තජාහජගතොාතුරුජවිශලලජප්රමලණයක්ෂජෙ ඩලජකිරීමජ
ාවහලජ පරිෙණකයක්ෂජභලවිතජ කළජ හැකිජඅතා, අවශයජවිටජපහසුගවන්ජහලජඉක්ෂමනින්ජඒවලජ
රැවතජල ලජෙතජහැකිජය.
 එමජදත්තජාහජගතොාතුරුජඅත්යුරුවජෙ ඩලජකිරීමජ ාවහලජවිශලලජගභෞතිකජඉඩජජප්රමණයක්ෂජජ
අවශයජගේ.


නිහි පරි ණව සහි උපාා
o නිශ්චිතජ කලර්යයක්ෂජ ඉටුජ කිරීමජ ාවහලජ වරජ පරිෙණකජ ාහිතජ උපලංෙජ නිහිතජ උපලංෙජ ගලාජ
හැඳින්ගේ. ඒවලයින්ජකිහිපයක්ෂජරම් :
 නංෙමජදූාකථර
 නූතරජරූපවලහිනීජයන්්ර
 ගාදිජගාෝදරජයන්්ර
 ගමෝටර්ජාථ

තරදි තසෝදන යන්ත්ර
මිනිාලජඅතින්ජන්දුජකළජගාදිජගාේදීම, නූතරගේජජරවීරජපන්රගේජා්වයංක්රීයජ
ගාදිජගාෝදරයන්්රමිනන්ජන්දුජකානුජලැගබ්.
ගමමජගාදිජගාෝදරජයන්්ර,ජන්යලුජගමගහයුම්ජළියවරින්ජළියවාජන්දුජගකගාරජ
ාකාරයකින්ජ ාමන්විතජ ගේ. ගාදිජ ගාෝදරජ යන්්රජ භලවිතජ කිරීගම්දීජ
අනුෙමරයජකාරජළියවාජපහතජදැක්ෂගේ.
1. ගාේදීමටජඅවශයජගාදිළිබඳජයන්්රයටජදමලජගාදිජගාෝදරජකුඩු/ජපවි්රතලජ
දියාජගහෝජයන්්රගේජවිගශේ ජ හලලරයටජඑක්ෂජකාන්ර.
2. ඉන්ජ පසුජ නිවැාදිව, තුනම්ජ ප්රමලණයජ ගහෝජ තුනම්වලජ ාජ ගතෝාන්ර.ජ
උදල. ඉතලජවිශලල/ විශලල/ මධ්යම /කුඩල
3. උපගදා්ජදීජතතිජපරිදිජගවරත්ජවික්පජගතෝාන්ර
4. ‘ආාම්භ’ජගතෝාන්ර.

රූපය 1.1.1 - තරදි තසෝදන යන්ත්රය

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

යන්්රයජආාම්භජකළජවිට, පහතජදැක්ෂගවරජගමගහයුම්ජා්වයංක්රීයවජන්ජ
දුවනුජතත.

අවශයජමට්ටමටජ හලලුමටජවතුාජළිාවීම
කලින්ජ ාණයජකාරජලදජකලලජසීමලවක්ෂජතුළජ හලලුමජපැත්ගතන්ජපැත්තටජකාකැවීම.ජගමමජ
ළියවගර්දී, හලලුගමහිජතතිජතුනම්ජතුලරයජකිරීමජාවහලජවරින්ජවාජඅළිබඳගවළකටජගාලවීම.
හලලුගමහිජතතිජඅළිරින්දුජනලයජමුදලහැරීම
ගාදිළිබඳජරැවතජළිරින්දුජකිරීමජාවහලජ හලලුමටජනලයජළිාවීම
හලලුගමහිජතතිජනලයජමුදලහැරීම
හැකිජතාම්ජප්රමලණගයන්ජවතුාජඉවත්ජකිරීමජාවහලජ හලලුමජ(අධිකජගේෙයකින්) කාකැවීම
රැවැත්වීම
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නිපුණ ාව 1

:

පරිෙණකවලජවැදෙත්කමජඅෙයයි

නිපුණ ා මට්ටම 1.2

:

පරිෙණකජාංාචකජහුනරලජෙනියි

වාකය

:

කලලච්ගේදජ02

ඉත නුේ පක :





අන් ර්






පරිෙණකගයහිජමධ්යජාැකසුම්ජඒකකයජහුනරලජෙනියි.
විවිධ්ජආදලරජඋපලංෙ (උපක්රම) ලැයිා්තුෙතජකායි.
විවිධ්ජප්රතිදලරජඋපලංෙජ(උපක්රම) ලැයිා්තුෙතජකායි.
විවිධ්ජආචයරජඋපලංෙ (උපක්රම)ජලැයිා්තුෙතජකායි.
විවිධ්ජාන්නිගේදරජඋපලංෙ (උපක්රම)ජලැයිා්තුෙතජකායි.
ය:
මධ්යජාැකසුම්ජඒකකය
මතකය
ආදලර/ජප්රතිදලරජඋපක්රම
ආචයරජඋපක්රම
ාන්නිගේදරජඋපක්රම

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප:
 පරිෙණකගේජමූලිකජාංාචක
 විවිධ්ජආදලරජඋපලංෙ
 විවිධ්ජප්රතිදලරජඋපලංෙ
 විවිධ්ජආචයරඋපලංෙ
 විවිධ්ජාන්නිගේදරඋපලංෙ
පාඩේ සැකසුේ සඳහා උපතදස්:
 ගවබ්ජඅතරික්ෂසුවක්ෂජභලවිතගයන්ජපරිෙණකගේජාංාචකජගාොයල,ජන්සුන්ජාමඟජාලකච්ඡලජකාන්ර
 පරිෙණකජපරීක්ෂ ණලෙලාගේජතතිජඅගරකුත්ජඋපලංෙජාහජගාොයලජෙත්ජපරිෙණකජාංාචකජහුනරලජ
ෙැනීම
ඇ යීේ හා ක්තසේරුවරණය සඳහා උපතදස්
 ගමමජමලත,කලවටජඅදලළවජගකටිජප්රශ්ර, වූහෙතජප්රශ්රජප්රයක්ෂජාැපයීම
 අන්තර්නලලය,ගලෝකවින්රිජ වියමරජ ාහජ වලලකුළුජ පරිෙණරයජ ළිබඳ වවජ ගතොාතුරුජ ගාොයලජ ලිළියක්ෂජ
සූදලරම්කා, එයජගතොාතුරුජහලජාන්නිගේදරජතලක්ෂ ණජදැන්වීම්ජපුවරුගේජප්රදර්ශරයජකිරීමටජන්සුන්ටජ
පැවරීම
ගුණාමකමව තයදවුේ
 අන්තර්නලලජපහසුකම්ජාහිතජපරිෙණකයක්ෂ

10

කියවීේ ද්රවය
මධ්ය සැවසුේ ඒවවය (CPU)
CPUජපරිෙණකගේජගමොළයජගලාජාැලගක්ෂ. CPU මක න්ජන්යලුජදත්තජාැකසුම්ජගමගහයුම්ජන්දුජකායි.
එයජදත්ත, අන්තර්කලලීරජප්රතිලලජාහජඋපගදා් (වැඩාටහන්) ෙ ඩලජකායි. එයජපරිෙණකගේජාෑමජගකොටාකමජ
ගමගහයුම්ජපලලරයජකායි.
මධ්යජාැකසුම්ජඒකකයජපහතජාවහන්ජගකොටා්ජතුගරන්ජාමන්විතජගේ.
 අංකජෙණිතමයජහලජතලර්කිකජඒකකයජ(ALU)
 මතකජගාජිා්තා
 පලලරජඒකකය
ම වය
පරිෙණකයකජමතකයජමිනිා්ජ ගමොළගේජමතකයටජාමලරජය. එයජදත්තජාහජඋපගදා්ජ ෙ ඩලජකිරීමජ
ාවහලජ භලවිතජ ගේ. පරිෙණකජ මතකයජ යනුජ ාැකසූජ දත්තජ හලජ ාැකසීමටජ අවශයජ උපගදා්ජ ෙ ඩලජ කාරජ
පරිෙණකගේජතතිජෙ ඩලජකිරීගම්ජඉඩජප්රමලණයයි.
මතකයජප්රධ්ලරජවශගයන්ජවර්ෙජගදකකි.
 ප්රලථමිකජමතකය/ ප්රධ්ලරමතකය
 ේවි යිකජමතකය
ප්රාථමිමිව ම වය (ප්රධ්ාන ම වය)
පරිෙණකගේජයම්ජඅවා්ථලවකජක්රියලගේජපවතිරජදත්තජාහජඋපගදා්ජප්රලථමිකජමතකගේජත ලෙනියි. එහිජ
ධ්ලරිතලවජසීමිතජවරජඅතා,ජපරිෙණකගයහිජවිදුලියජවිාන්ධිජවූවිටජ(switched off)ජමතකගේජතතිජදත්තජරැතිජවීජ
යයි.
ේවිතීයිව ම වය
ගමමජවර්ෙගේජමතකජ ලහිාජමතකජගහෝජරශයජගරොවරජමතකජගලාජදජහැඳින්ගේ. ේවි යිකජමතකගේජ
දත්තජාහජගතොාතුරුජා්ථීාජගලාජෙ ඩලජකළජහැකිජය.ජප්රධ්ලරජමතකයටජවඩලජමන්දෙලමිජගේ. පළමුවජේවි යිකජ
මතකයන්හිජඅන්තර්ෙතයන්ජප්රධ්ලරජමතකයගවතජමලරුජකාජෙන්රලජඅතා,ජඉන්ජපසුවජමධ්යජාැකසුම්ජඒකකයජ
වින්න්ජඑයජප්රගේශරයජකානුජලැගබ්.ජේවි යිකජමතකයජාවහලජඋදලහාණජගලාජද,ඪතැටිය, ාංෙතජතැටිජ(CD),ජ
ාංඛයලංකජ හුවිධ්ජතැටිජ(DVD) ාහජාැගණබඳජමතකජදැක්ෂවියජහැකිජය.
තදාන උපාා
පරිෙණකජ පේධ්තියකටජ දත්තජ යැවීමට/ජ ආදලරයටජ භලවිතජ කාරජ උපලංෙ, ආදලරජ උපලංෙජ ගලාජ
හැදින්ගේ.
උදල. යතුරුපුවරු
යතුරුපුවරුව
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දැක්ෂවීගම්ජඋපලංෙජ(මූන්කය, ා්පර්ශකතිාය, ගමගහයුම්ජයටිය, ආගලෝකජපෑර...ජආදිය)
මූන්කය

ා්පර්ශකජතිාය

ගමගහයුම්ජයටිය

ආගලෝකජපෑරජ

ඍජුජආදලරජඋපලංෙ(චුම් කජ රුජකියවරය, රුජගක්ෂතජකියවරය, සුහුරුජකලඩ්පත්ජකියවරය... ආදිය)
චුම් කජ රුජකියවරය

රුජගක්ෂතජකියවරය

සුහුරුජකලඩ්පත්ජකියවරය

රූපජාහජවීි ගයෝජආදලරජඋපලංෙ (වීි ගයෝජකැමාල,ජි ජිට්ජකැමාල,ජගවබ්ජකැමාල, CCTV කැමාල...ජආදිය)
වීි ගයෝජකැමාලව

ි ජිට්ජකැමාලව

ගවබ්ජකැමාලව

CCTV ජකැමාලව

සුපරීක්ෂ කජඋපලංෙජ(පැතලිජතලජසුපරීක්ෂ කය, චුම් කජ න්තජඅනුලක්ෂ ණජකියවරයජ- MICR, ප්රකලශජ
ාලකුණුජකියවරය- OMR, ප්රකලශජඅක්ෂ ාජකියවරය-OCR.... ආදිය)
පැතලිතලජසුපරීක්ෂ කය MICR

OMR

Graphic tablet (Digitizer)
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OCR

ශබ්ද තදාන උපාා
මයික්රගෝෝන්
මයික්රගෝෝරය

ප්රතිදාන උපාා
පරිෙණකයජවින්න්ජාැකසූජගතොාතුරුජාහජාංඥලජල ලදීමටජභලවිතජකාරජඋපලංෙජප්රතිදලරජඋපලංෙජ
ගලාජහැදින්ගේ.
උදල:
 පරිෙණකජතිා/ජාන්දර්ශකය
CRTජ(කැගතෝඩජකිාණජ
රළ) ාන්දර්ශකය

LCD (ද්රවජා්පටිකජ
ාන්දර්ශකය)

LED (ආගලෝකජවිගමෝචකජ
දිගයෝඩජාන්දර්ශකය)

 ම්රද්රණජයන්්රයජ(Printer)
තිත්ජරයලාජම්රද්රණයන්්රය

ග්ාර්ජම්රද්රණයන්්රය
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න්තජවිදුම්ජම්රද්රණයන්්රය

ග්රලෆිකජලකුණුකාණය
(Graphic Plotter)

හුකලර්යජම්රද්රකය
(ඡලයලජළිටපත්ජයන්්රය)

ශ්රවයජද,ශයජප්රතිදලරජඋපලංෙ
හුමලධ්යජප්රක්ෂග ේපකය

ඉා් නුවජ(Headphone) ා්පීකා

බඩා කිරීතේ උපාා
දත්ත/ජගතොාතුරුජා්ථිාජගලාජෙ ඩලජකිරීමජාවහලජෙ ඩලජකිරීගම්ජඋපලංෙජභලවිතජගකගර්.
උදල:
 ා්ථීාජඅභයන්තාජචුම් කජද,ඪජතැටිය

 ජනංෙමජ ලහිාජද,ඪජතැටිය

14

 චුම්භකජපටි

 ප්රකලශජතැටිජ(Optical discs)
වර් ය
CD-ROM
CD-R
CD-RW
DVD-ROM
DVD-R
DVD-RW
DVD-RAM
Blu-Ray

ධ්ාරි ාව
650-900 MB
4.7-9.4 GB
ජජජDVD

ජජජජජජජCD

ජජජජජජජජBlue Ray

25-128 GB

 ාැගණබඳජධ්ලවකය

 මතකජපතජ(SD card)

සන්නිතේදන උපාා
ස්විචය

ගමොඩමය

නාභිය

15

මලර්ෙකලාකය

නිපුණ ාව 1

:

පරිෙණකවලජවැදෙත්කමජඅෙයයි

නිපුණ ාමට්ටම 1.3

:

ම,දුකලංෙවලජඅවශයතලවජවිා්තාජකායි

වාකය

:

කලලච්ගේදජ01

ඉත නුේ පක :
 ම,දුකලංෙවලජඅවශයතලවජපැහැදිලිජකායි.
 විවිධ්ජම,දුකලංෙජලැයිා්තුෙතජකායි.
අන් ර්



ය:
ම,දුකලංෙජඅවශයතලව
ම,දුකලංෙජාවහලජඋදලහාණ
o පරිෙණකජක්රීඩල
o මලධ්යජධ්ලවකය
o චි්රකජම,දුකලංෙ

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප:
 ම,දුකලංෙජඅවශයතල
 විවිධ්ජම,දුකලංෙ
පාඩේ සැකසුේ සඳහා උපතදස් :
 ගවබ්අතරික්ෂසුවක්ෂජ භලවිතගයන්ජ මලධ්යජ ධ්ලවකය, පරිෙණකජ ක්රීඩල, චි්රජ තදීම.... ආදියජ ාවහලජ වරජ
ම,දුකලංෙජගාොයල,ජඒජළිබඳ වජන්සුන්ජාමඟජාලකච්ඡලජකාන්ර.
 ඉහතජගාොයලජෙත්ජම,දුකලංෙයක්ෂජභලවිතජකාමින්ජගීතයක්ෂජතසීමජගහෝජවීි ගයෝවක්ෂජරැාම ම
ඇ යීේ සහ ක්තසේරුවරණය සදහා උපතදස් :
 න්සුන්ජගවතජළින්ූායක්ෂජල ලජදී, ගපාජගාොයලජෙත්ජග්රලෆිකජම,දුකලංෙයක්ෂජභලවිතජකාමින්ජඑයජනිර්මලණයජ
කිරීමටජඉඩජාැලසීම
ගුණාමකමව තයදවුේ :
 අන්තර්නලලජපහසුකම්ජාහිතජපරිෙණකයක්ෂ
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කියවීේ ද්රවය
මෘදුවාා අවශය ාව
ම,දුකලංෙයක්ෂජ යනුජ ාලමලරයගයන්ජ පරිශීලකයන්ජ වින්න්ජ භලවිතජ කාරජ ක්රමග්ඛයක්ෂජ ගහෝජ ක්රමග්ඛවලජ
එකතුවක්ෂජගලාජහැඳින්ගේ. ාාලව,එයජගයදුමක්ෂජගලාජදජහැඳින්වියජහැකිජය.
 රූපයක්ෂජතඳීමට
 ගීතයක්ෂජගහෝජවීි ගයෝවක්ෂජතසීමට/ජරැාම මට
 පරිෙණකජක්රීඩලවකජගයදීමට
වැනිජපරිශීලකයලගේජනිශ්චිතජකලර්යයන්ඉටුජකිරීමටජම,දුකලංෙයජඋපකලරිජගේ.
විවිධ් වර් තේ මෘදුවාා
 අධ්යලපරජම,දුකලංෙ
 වදන්ජාැකසුම්ජම,දුකලංෙ
 වයලපලරිකජම,දුකලංෙ

ාණජෙැනීගම්ජම,දුකලංෙ
 රූපජාංා්කාණජම,දුකලංෙ
 ෙණිතමයජම,දුකලංෙ
 දවදයජම,දුකලංෙ
 ද,ශයජාංා්කාණජම,දුකලංෙ
 වීි ගයෝජක්රීඩල
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නිපුණ ාව 1

:

පරිෙණකවලජවැදෙත්කමජඅෙයයි.

නිපුණ ා මට්ටම 1.4

:

රූටිරජක්රියලජවිාඳීමජාවහලජපරිෙණකගේජභලවිතයජඅෙයජකායි.

වාකය

:

කලලච්ගේදජ01

ඉත නුේ පක:

අන් ර්

අධ්යලපරජාහජගවරත්ජප්රගේශයන්ගේජගයදුම්ජවිභවයජවිා්තාජකායි.
ය:

 පලාගලහිජාහජගවරත්ජප්රගේශයන්ගේජතතිජගයදුම්ජභලවිතජවරජප්රගේශජහුනරලජෙැනීමජ(අධ්යලපනිකජ
ම,දුකලංෙ,ජපුා්තකලලජකළමරලකාණජපේධ්ති...ජආදිය)
 පරිෙණකගයහිජභූමිකලව
o පලාලජතුළ
o
ැංකුජතුළ
o ගාෝහ්ජතුළ
o කර්මලන්තශලලලජතුළ
o ගෙොවිගපොළව්ජතුළ
අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප:



ගයදුම්ජභලවිතජවරජක්ෂග ේ්ර
අධ්යලපරජහලජඅගරකුත්ජක්ෂග ේ්රවලජපරිෙණකගේජභූමිකලව

පාඩේ සැකසුේ සඳහා උපතදස්:




විවිධ්ජප්රගේශයන්ගේජවරජගයදුම්ජන්සුන්ජාමඟජාලකච්ඡලජකාන්ර.
අධ්යලපරජ ක්ෂග ේ්රගේජ වරජ ගයදුම්ජ (පුා්තකලලජ කළමරලකාණජ පේධ්තිය...ජ යරලදිය)ජ න්සුන්ජ ාමඟජ
ාලකච්ඡලජකාන්ර.
පලාැ්, ැංකු, ගාෝහ්වල… ආදිගේජපරිෙණකගයහිජභූමිකලවජඅන්තර්නලලයජතසුගාන්ජගාොයලජගෙරජ
ඒජළිබඳ වජන්සුන්ජාමඟජාලකච්ඡලජකාන්ර.

ඇ යීේ සහ ක්තසේරුවරණය සඳහා උපතදස්:


අධ්යලපර (පලා්)ජක්ෂග ේ්රගේජාහජගවරත්ජක්ෂග ේ්රවලජගයදුම්ජහුනරලජෙැනීම.

ගුණාමකමව තයදවුේ:


අන්තර්නලලජපහසුකම්ජාහිතජපරිෙණකයක්ෂ
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කියවීේ ද්රවය
අධ්යාපන ක්තෂේත්රතේ පරි ණව භාවි ය
අධ්යලපරයජාවහලජපරිෙණකයජහලජඅන්තර්නලලයජභලවිතජගකගාරජග ොගහෝජක්රමජතත.
 ඉදිරිපත්ජකිරීම්ජ(Presentations)
 www.youtube.com ගවතින්ජාහජඅගරකුත්ජඅඩවිවලින්ජඅධ්යලපරයජාවහලජවීි ගයෝජ
ල ලජෙැනීම
 රූපජාහජවීි ගයෝජනිර්මලණයජකිරීම
 ාඟාල, වලර්තලජාහජපත්රිකලජාකා්ජකිරීම
 අධ්යලපනිකජක්රීඩල
 CD-ROM මලධ්යජභලවිතගයන්ජඉගෙරජෙැනීම
 අන්තර්නලලගයන්ජඅධ්යලපනිකජගතොාතුරුජඑක්ෂරැා්ජකිරීම
 ඉගෙනුම්ජකළමරලකාණජපේධ්ති
පාසල් සඳහා වන අධ්යාපනිව මෘදුවාා
උදල.
කලලාටහන්ජාැකසීගම්ජම,දුකලංෙ
පලා්ජසීනුවජරලදජකාවීමජාවහලජවරජම,දුකලංෙ
අධ්යලපනිකජම,දුකලංෙ
අන්තර්ජක්රියලකලරිජආක,ති/ජාමලකලර
අධ්යලපනිකක්රීඩල


අධ්යලපනිකජ ම,දුකලංෙයන්හිජ හුමලධ්යජ අන්තර්ෙතයන්ජ තතුළත්ජ කාජ තතිජ අතා, පරිශීලකයන්ටජ
ඉහළමට්ටගම්ජ අන්තර්ක්රියලකලරිත්වයක්ෂජ ල ලගදයි.ජ ගමමජ ගවරා්කම්ජ ගදකජ මිනන්ජ ාලම්ප්රදලයිකජ
ඉෙැන්වීමජගවරා්ජගලාජහුනරලජෙතජහැකිජගේ. ළින්ූා, ග්රලෆික ාහජශබ්දජවැනිජ හුමලධ්යජඅන්තර්ෙතයන්ජ
න්සුන්ගේජපලඩම්වලටජඅන්තර්ග්රහණයජකාෙතජහැකිජගේ.

බැාකු ක්තෂේත්රතේ පරි ණව භාවි ය


ගිණුේ වළමනාවරණය

ැංකුජ කටයුතුවලජ දී, ෙනුගදනුකරුවන්ගේජ ක ණුම්ජ ා්වයංක්රීයකාණයජ කිරීම, ෙනුගදනුකරුවන්ගේජ
වලර්තලජාැකසීම, යලවත්කලලීරජකිරීමජාහජපවත්වලජගෙරයෑමජයරජක්රියලකලාකම්ජාවහලජපරිෙණකයජඅවශයජගේ.
ැංකුකාණජ ම,දුකලංෙජ මධ්යෙතජ දත්තජ ාමුදලජ පේධ්තියක්ෂජ හාහලජ පලරිගභෝක කජ ෙනුගදනුජ න්දුකායි.
ක ණුම්ජකළමරලකාණයජයන්රජන්යලුජ ැංකුජගතොාතුරුජපේධ්තිවලජමූලිකජමජහලජප්රධ්ලරජමජඅංෙයජගේ.

රූපය 1.4.1 - ස්වයාක්රීය තටකර් යන්ත්රය (ATM මඟින් මුදල් ැීමම තහෝ මුදල් ැන්පමක කිරීම
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තරෝහල් ක්තෂේත්රතේ පරි ණව භාවි ය
ා්වයංක්රීයජගාෝහ්ජගතොාතුරුජපේධ්තිජමක න්ජදූාා්ථවජන්ටජගාෝක ජාත්කලායජවැි දියුණුජකළජහැකිය.
උදලහාණයක්ෂජ ගලාජ පූර්ණජදැනුමජමූලිකජකාජෙත්ජගාෝහ්ජගතොාතුරුජපේධ්තියක්ෂජවරජ HELP පේධ්තියජ ෙතජ
හැක.ජඑයජපහතජදෑජාවහලජඋපකලරිජගේ.
උදල:ජ






ගාෝක යලගේජාම්පූර්ණජදවදයජඉතිහලායටජපහසුජප්රගේශයකි
වලර්තලජත ලජෙැනීමජාවහලජවැි ජධ්ලරිතලව
කඩදලන්ජභලවිතයජාහජමූලයජළිරිවැයජඅඩුජවීම
ක්ෂ ණිකජප්රතිකලාජ(උදලජ:ජශලයකර්ම)ජාවහලජපහසුකම්ජාැලසීම
පරිෙණකයක්ෂජභලවිතජකාමින්ජග ොගහෝජදවදයජයන්්රජඅධීක්ෂ ණයජහලජක්රියලජකාවීම

වර්මාන් ශාකා ක්තෂේත්රතේ පරි ණව භාවි ය
පහතජදැක්ෂගවන්ගන්ජකර්මලන්තජක්ෂග ේ්රගේජපරිෙණකයජභලවිතජකාරජආකලායයි.
1. ස්වයාක්රීය නිෂ්පාදන පේධ්ති
ග ොගහෝජගමෝටර්ජාථජකර්මලන්තජශලලලජාම්පූර්ණගයන්මජපරිෙණකෙතවජතත. පරිෙණකයජපලලරයජ
කාරජගාොග ෝවරුන්ජවින්න්ජාථජඑකලා්ජ කානුජතත. මිනිාලටජවඩලජඋාා්ජ තත්ත්වගයන්ජාහජනිාවදයවජගමමජ
පේධ්තිජක්රියලත්මකජවරජනිාලජවඩලජනරප්රියජගවමින්ජපව .

රූපය 1.4.2 - පරි ණවය මගින් පාකනය තවතරන තරොතබෝවරුන් භාවි තයන් තමෝටර් රථමියක් එවකස් කිරීම
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2. සැකසුේ පේධ්ති
නූතරජලියවරජපට්ටල (Lathe) යන්්රවලජදී, යන්්රජමිනන්ජඅවශයජකාරජඅයිතමජනිර්මලණයජාවහලජ
පරිෙණකජ වැඩාටහන්ජ භලවිතයටජ ෙනී. පරිෙණකයජ මිනන්ජ ගපාජ ාැලසුම්ජ කාරජ ලදජ අයිතමයජ නිර්මලණයජ
ගකගාරජඅතා, පරිෙණකයජඅදලළජයන්්රයජගවතජවිධ්ලරයජයවනුජල යි. එගලාජාැලසුම්ජකළජපරිදිජඅයිතමයජ
නි ්පලදරයජගකගර්.

රූපය 1.4.3 - ස්වයාක්රීය තල්මක යන්ත්රය

(මූකාරය: http://mechanical-machines.blogspot.com/2008/09/cnc-latheintroduction-and-modern-design.html)

ත ොවිපළ ක්තෂේත්රතේ පරි ණව භාවි ය
ක්ෂග ේ්රගේජ ගවගහාජ මහන්න්ජ වීජ වැඩජ කාරජ ගෙොවියලගේජ පහසුවජ ාවහලජ අදජ ා්වයංක්රීයජ යන්්රජ
ෙණරලවක්ෂජ පව . ගමමජ යන්්ර, ගෙොවියලගේජ කලර්යයජ අඩුජ කාරවලජ පමණක්ෂජ ගරොව,ජ උාා්ජ තත්ත්වගේජ
අා්වැන්රක්ෂජනි ්පලදරයජකිරීමටජදජඔහුටජඋපකලරීජගේ.
ාංවර්ධිතජගමන්ජමජාංවර්ධ්රයජගවමින්ජපවතිරජාටවලජදජභලවිතජගකගාරජයන්්රජකිහිපයක්ෂජපහතජ
දැක්ෂගේ.
උදල:
ව ා බිතමහි මකමකවය මනින යන්ත්රය
ග ෝෙයජන්ටුවරජගහෝජන්ටුවීමටජ ලලගපොගාොත්තුජවරජවෙලජබිගම්, පගාහිජාලාවත්ජ වජාහජආර්ද්රතලජ
මට්ටම්ජවැනිජවිවිධ්ජපාලමි න්ජමැරජ ැලීමටජගමමජඋපකාණජඋපකලරිජගේ.

රූපය 1.4.4 - ව ා බිතමහි
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මකමකවය මනින යන්ත්රය

ස්වයාක්රීය ජක සැපයුම
ගමමජ යන්්රයජ මිනන්ජ අපජ වින්න්ජ ල ලජ ගදරජ දත්තජ වලටජ අනුවජ නලයජ ාැපයීමජ පලලරයජ කායි. නලජ
ාැපයුමජඅඩුජවීමජගහේතුගවන්ජනලජහිඟයජහලජවෙලවන්ජවිරලශජවීමජයරලදියජගමමජඋපකාණජභලවිතජකිරීමජඅවමජගේ.

රූපය 1.4.5 - ස්වයාක්රීය ජක සැපයුේ පේධ්ති
ස්වයාක්රීය වල් පැළ ඉවමකවරණය
ගමමජයන්්රයජක්ෂග ේ්රයජහාහලජෙමන්ජකාමින්ජල ලදීජතතිජඋපගදා්වලටජඅනුවජග ෝෙජහලජව්ජපැළෑටිජ
ගවන්ජකාජහුනරලජගෙරජව්ජපැළජෙලවලජඉවත්කායි.

රූපය 1.4.6 - ස්වයාක්රීය වල් පැළ ඉවමකවරණය
තරොතබෝ ාක්ෂණතයන් අස්වනු තනළීම
වඩලජ විශලලජ වෙලජ බිම්වලජ ග ෝෙජ වැඩීගම්ජ තත්ත්වයජ නිරීක්ෂ ණයජ කිරීමටජ ාහජ එමක න්ජ වලර්තලජ ල ලජ
ෙැනීමටජාහජඅා්වනුජගරලීමටජගාොග ෝජයන්්රජගයොදලජෙැගන්.ජවඩලජවිශලලජවෙලජබිම්ජකළමරලකාණගේජදීජතතිජ
වරජඅපහසුතලජමෙහාවලජෙැනීමටජගමමජයන්්රජඋපකලරිජගේ.

රූපය 1.4.7 - තරොතබෝ ාක්ෂණතයන් අස්වනු තනළීම
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ගුවන් විදුලි සාඥා හැඳුනුේ උපවරණය - RFID
විශලලජප්රගේශයකදීජාතුන්ජහුනරලෙැනීම, ෙණරයජකිරීමජාහජාතුන්ජන්ටිරජතැරජදැරජෙැනීමජාවහලජ
ගමමජඋපලංෙයජඋපකලරිජගේ.

රූපය 1.4.8 - ගුවන් විදුලි සාඥා හැඳුනුේ උපවරණය
(RFID – Radio Frequency Identification Device
ස්වයාක්රීය කිරි තදවීම සහ කිරි වයන් පරීක්ෂා කිරීම
ා්වයංක්රීයවජක්රියලත්මකජවරජගමමජ යන්්රයජමිනන්ජඑළජ ගදනුන්ගේජගාෞඛයජපරීක්ෂ ලවජාහජකිරිවලජ
තත්ත්වයජපරීක්ෂ ලජකිරීමජන්දුජගකගර්.ජගමයජකිරිජගදවීමජාවහලජදජඋපකලරිජගේ.

රූපය 1.4.9 - ස්වයාක්රීය කිරි තදවීතේ සහ කිරි වයින් පරීක්ෂා කිරීතේ උපවරණය
ත ොවිපළ වළමනාවරණය
වර්තමලරජගෙොවියලජන්යජගෙොවිපගළහිජගතොාතුරුජගාොයලජ ැලීමජාවහලජලැේගටොේජපරිෙණක, ටැබ්,
ා්මලර්ට්ජදූාකථරජවැනිජනංෙමජපරිෙණකජආශ්රිතජවිවිධ්ජපරිෙණකජගයදුම්ජභලවිතජකායි.
උදල:ජලලභජහලජපලඩුජෙණරයජකිරීම, ගාේවකයන්ගේජවැටුේජවිා්තාජආදියජසුරැකීම… යරලදිය
අන්තර්නලලජ ාම් න්ධ්තලවජ තතිජ ගමමජ නංෙමජ උපලංෙයජ භලවිතජ කාමින්, ගවගළවගපොළජ අනුපලතජ
නිරීක්ෂ ණයජකිරීම, රවීරජවයලපලාජගතොාතුරුජල ලජෙැනීමජහලජගතොාතුරුජහුවමලරුජකාජෙැනීමජන්දුජකළජහැකිජය.
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නිපුණ ාව 2

:

පරිෙණකජආාක්ෂෂිතවජභලවිතජකිරීගම්ජඅවශයතලවජඅෙයජකායි.

නිපුණ ා මට්ටම 2.1

:

පරිෙණකජවිදයලෙලායජනිවැාදිවජභලවිතජකායි.

වාකය

කලලච්ගේදජජ01

ඉත නුේ පක:


අන් ර්


පරිෙණකජවිදයලෙලාගේජදීජඅනුෙමරයජකළජයුතුජයහපත්ජපුරුදුජගත්රුම්ජෙනියි.ජ
පරිෙණකජවිදයලෙලාගේජදීජගහොවජපුරුදුජඅනුෙමරයජකායි.
ය:
අනුෙමරයජකළජයුතුජයහපත්ජපුරුදු
o විදයලෙලායජදුහුවි්ගලන්ජගතොාවජත ලජෙැනීම
o විදයලෙලායජතුළජආහලාපලරලදියජෙැනීගමන්ජවැළකීම
o විදයලෙලාගේදීජපරිහාණයජකානුජල රජදෑජනියමලකලාගයන්ජතැීමම

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප:




පරිෙණකජවිදයලෙලායජතුළජදීජඅනුෙමරයජකළජයුතුජයහපත්ජපුරුදු
විදයලෙලායජතුළජයහපත්ජපුරුදුජඅනුෙමරයජකිරීගම්ජප්රගයෝනර
යහපත්ජපුරුදුජඅනුෙමරයජකිරීමටජගහේතු

පාඩේ සැකසුේ සඳහා උපතදස්:



පරිෙණකජ විදයලෙලායජ තුළජ දීජ කළජ යුතුජ ගේජ ාහජ ගරොකළජ යුතුජ ගේජ ළිබඳ වවජ න්සුන්ජ ාමඟජ ාලකච්ඡලජ
කාන්ර
පරිෙණකජවිදයලෙලායජතුළජයහපත්ජපුරුදුජඅනුෙමරයජකිරීගම්ජප්රගයෝනරජන්සුන්ජාමඟජාලකච්ඡලජකාන්ර

ඇ යීේ හා ක්තසේරුවරණය සඳහා උපතදස්:


පරිෙණකජවිදයලෙලායජතුළජදීජඅනුෙමරයජකළජයුතුජයහපත්ජපුරුදුජලැයිා්තුෙතජකාන්ර.

ගුණාමකමව තයදවුේ:


අන්තර්නලලජපහසුකම,පරිෙණක,ම,දුකලංෙජජ
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කියවීේ ද්රවය




පරි ණව විදයා ාරය තුළ යහපමක පුරුදු අනු මනය කිරීමට තහේතු
o පරිශීලකයන්ජහදින්ජඅරතුරුවලින්ජවළක්ෂවලජෙැනීමට
o පරිෙණකවලටජන්දුජවරජහලනිජවළක්ෂවලජෙැනීමට
o පරිෙණකජභලවිතයජාවහලජහිතකාජහලජසුාක්ෂෂිතජපරිාායක්ෂජාැපයීමට
අනු මනය වළයුතු යහපමක පුරුදු
o ාෑමවිටජමජපරිෙණකජකලමාගයන්ජළිටතජාපත්තුජෙලවලජත න්ර.
o ආහලාපලරජවර්ෙජපරිෙණකජඋපලංෙජමතටජවැටීගමන්ජඒවලජමලකඩජකෑමටජලක්ෂජවීමජගහෝජඒවලගේජ
විදුත්ජගදෝ ජතතිවියජහැකිජනිාලජපරිෙණකජවිදයලෙලායජතුළටජආහලාපලරජවර්ෙජරැගෙරජඒගමන්ජ
වළකින්ර(විදයලෙලායජතුළජකෑමජගහෝජීමමජෙැනීගමන්ජවළකින්ර).
o
ලලගපොගාොත්තුජගරොවූජගලාජපරිෙණකජඋපලංෙජබිමජවැටියජහැකිජනිාලජඅරවශයජචලරවලින්ජ
වළකින්රජ(නින්ජගලාජහැන්ගාන්ර).
o පරිෙණකයජක්රියලත්මකජකාරජාහජක්රියලවිාහිතජකාරජාෑමජඅවා්ථලවකජදීජමජනිවැාදිජක්රමගේදයජ
අනුෙමරයජකිරීගමන්ජපරිෙණකයජහදින්ජක්රියලත්මකජකිරීම්ජහලජහදින්ජක්රියලජවිාහිතජකිරීම්වලින්ජ
වළකිරජනිාලජපරිෙණකයටජහලනිජවීමක්ෂජන්දුජගරොජගේ.
o විදයලෙලායජතුළජභලවිතජකානුජල රජද්රවයජනින්ජළිබඳගවළටජත ලයන්ර.
o ම,දු, වියබඳජගාේදකින්ජපරිෙණකජළිරින්දුජකාන්රජ(විදයලෙලායජදූවිලිවලින්ජගතොාවජත ලෙන්ර).
o විගශේ ගයන්ජපරිෙණකයටජවිදුලියජාපයලජතතිජඅවා්ථලගේදී,ජපේධ්තිජඒකකගේජගහෝජපරිෙණකජ
තිාගේජආවාණයජවිව,තජකිරීගමන්ජවළකින්ර.
o අවාායකින්ජගතොාවජගේනුජගහෝජගක්ෂ ලජා්පර්ශජකිරීගමන්, විදුලියටජාම් න්ධ්ජකිරීගමන්ජගහෝජ
විාන්ධිජකිරීගමන්ජවළකින්ර.
o
ලහිාජ ආචයරජ උපලංෙජ පරිෙණකජ දවාාජ ාවහලජ පරිගලෝකරයජ කිරීමකින්ජ ගතොාවජ විව,තජ
කිරීගමන්ජවළකින්ර.
o පරිෙණකයජ නින්යලකලාවජ ක්රියලජ විාහිතජ වරජ තුරුජ පරිෙණකයටජ ාම් න්ධ්ජ කින්වක්ෂජ ඉවත්ජ
ගරොකාන්ර.
o විදුලිජරැහැන්ජගහෝජගවරත්ජපරිෙණකජගක්ෂ ්ජමතින්ජපැනීගමන්ජවළකින්ර.
o නිාලවාණයජ වීජ තතිජ වයාජ ගහෝජ කැඩීජ තතිජ ගේනුජ තත්රම්ජ වහලමජ එයජ ගුරුවායලටජ වලර්තලජ
කාන්ර.
o තමුණුම්, අ්ගපරතිජාහජඉඳිකටුජවැනිජගලෝහමයජද්රවයජපරිෙණකගේජආවාණයජතුළටජතතුළුජ
කිරීගමන්ජවළකින්ර.
o ළිටවීමටජගපාජඔ ජන්ටිජා්ථලරයජළිබඳගවළටජාකා්ජකාන්ර.

රූපය 2.1.1 - අනු මනය වළ යුතු යහපමක පුරුදු සහි රූපව
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නිපුණ ාව 2
ජ
නිපුණ ා මට්ටම 2.2
වාකය

:

පරිෙණකජආාක්ෂෂිතවජභලවිතජකිරීගම්ජඅවශයතලවජඅෙයජකායි.

:

පරිෙණකජාහජපර්යන්තජඋපලංෙජසුපරීක්ෂ ලකලරිවජභලවිතජකායි.
කලලච්ගේදජ01

ඉත නුේ පක:
 පරිෙණකගේජතාඹුම/ නිමලවජාවහලජනිවැාදිජළියවාජඅනුෙමරයජකායි.
 ආචලාජධ්ර්මවලටජඅනුූලලවජපරිෙණකජභලවිතජකායි.
 ක්ජඉකුත්වජතතිජපරිෙණක/ජපර්යන්තජඋපලංෙජආාක්ෂෂිතවජඉවත්ජකායි.
 ආාක්ෂෂිතවජපරිෙණකජපරිහාණයජකිරීමජඅවග ෝධ්ජකාජගෙරජභලවිතජකායි.
අන් ර් ය:
 පරිෙණකගේජආාම්භයට/ නිමලවටජඅදලළජනිවැාදිජළියවා
 පරිෙණකයජභලවිතගේජආචලාධ්ර්මජගාෞඛයජෙැටලුජඅවමජකාජෙැනීමජාවහලජනිවැාදිජඉරියේ
 ඉගලක්ෂගරොනිකජඅපද්රවයජ ැහැාජකිරීමජකළමරලකාණයජ(පරිෙණකජද,ඪලංෙජආාක්ෂ ලකලරිවජ ැහැාජ
කිරීම)
 අරවාාජප්රගේශජවළක්ෂවලජෙැනීමජාවහලජමුාපදජභලවිතජකිරීම
අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප:
 පරිෙණකයජආාම්භජකිරීමටජහලජනිමලවටජඅදලළජළියවා
 පරිෙණකයජභලවිතගේජආචලාජධ්ර්ම
 පරිෙණකයජභලවිතජකිරීගම්ජනිවැාදිජඉරියේ
 පරිෙණකජද,ඪලංෙජආාක්ෂෂිතවජ ැහැාජකිරීම
 ඊ-අපද්රවයජ(e-waste)
 මුාපදජභලවිතජකිරීම
පාඩේ සැකසුේ සඳහා උපතදස්:
 පරිෙණකයජආාම්භජකිරීමටජහලජනිමලවටජඅදලළජනිවැාදිජළියවාජළිබඳ වවජන්සුන්ජාමඟජාලකච්ඡලජ
කාන්ර.
 පරිෙණකයජභලවිතගේජආචලාධ්ර්මජළිබඳ වජාලකච්ඡලජකාන්ර.
 පරිෙණකයජභලවිතජකිරීගම්ජනිවැාදිජඉරියේජතතුළත්ජළින්ූායක්ෂජගපන්වන්ර.
 පරිෙණකජද,ඪලංෙආාක්ෂ ලකලරිවජ ැහැාජකිරීමජළිබඳ වවජන්සුන්ජාමඟජාලකච්ඡලජකාන්ර.
 අරවාාජප්රගේශජවැළැක්ෂවීමජාවහලජමුාපදජභලවිතජකිරීමජළිබඳ වජාලකච්ඡලජකාන්ර.
ඇ යීේ හා ක්තසේරුවරණය සඳහා උපතදස්:
 න්සුන්ටජපරිෙණකයජආාම්භජකිරීමටජහලජනිමලජකිරීමටජඅවා්ථලවජල ලජගදන්ර.
 පරිෙණකයජඉදිරිගේජනිවැාදිජවජවලි ජවීජන්ටිරජඉරියේජඅඳින්ර.
 ඊ-අපද්රවයජකළමරලකාණයජකිරීගම්ජක්රමජගාොයන්ර.
 පරිෙණකයජභලවිතජකිරීමජාවහලජආචලාධ්ර්මජඅවශයජවන්ගන්ජමන්දැයිජලියලජදක්ෂවන්ර.ජ
 මුාපදවලජවැදෙත්කම්ජගාොයලජ ලන්ර.
ගුණාමකමව තයදවුේ:
 අන්තර්නලලජපහසුකම,ජපරිෙණක,ජම,දුකලංෙජජ
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කියවීේ ද්රවය


පරි ණවතේ තරේභයට අදාළ නිවැරදි පියවර
1) පළමුවජUPS හිගක්ෂ ලයජබිත්තිගයහිජගේනුවටජාම් න්ධ්ජකාන්ර.
2) බිත්තිගයහිජගේනුජා්විචයජාක්රීයජකාන්ර.
3) UPSහිජවිදුලිජාැපයුම්ජග ොත්තමජඔ න්ර.
4) පරිෙණකගේජවිදුලිජාැපයුම්ජග ොත්තමජඔ න්ර.



පරි ණවතේ නිමාවට අදාළ නිවැරදි පියවර
1) පරිෙණකයජනිමලජකිරීමජාවහලජන්යලුජම,දුකලංෙජවැඩාටහන්ජවාලජදමන්ර.
2) ඔ ගේජතිාගේජපහළජවම්ජගකළවගර්ජ'වින්ගඩෝා්(Windows)' ග ොත්තමජජඔ න්ර.
3) ඔ ගේජතිාගේජදකුණුජඉහළජගකළවගර්ජතතිජ´power option`ජඅයිකරයජමතජක්ෂලික්ෂජ
කාන්ර.
4) එවිටජලැග රජලැයිා්තුගවන් ජ´Shut Down` යන්රජගතෝාන්ර.



පරි ණවය භාවි තේ තචාරධ්ර්ම
o පරි ණවය භාවි තේ තචාරධ්ර්ම යනු කුමක් ද?
පරිෙණකයජභලවිතගේජආචලාධ්ර්මජයනුජකණ්ඩලයමකජගහෝජපුේෙලගයකුගේජහැන්රීමජපලලරයජ
කාරජාදලචලාලත්මකජමූලධ්ර්මය. එ ැවින්ජපරිෙණකජආචලාධ්ර්මජයනුජ
පරිෙණකජභලවිතයජනියලමරයජකාරජාදලචලාලත්මකජමූලධ්ර්මජගේ.
o පරි ණව පරිශීකවයන් සඳහා සදාචාරාමකමව ීමති
1. ගවරත්ජපරිශීලකයන්ටජහලනිජකිරීමටජපරිෙණකජභලවිතජගරොකාන්ර.
2. අගරක්ෂජ පරිශීලකයන්ගේජ ගතොාතුරුජ ගාොාකම්ජ කිරීමටජ පරිෙණකජ
භලවිතජගරොකාන්ර.
3. අයිතිකරුගේජඅවාායකින්ජගතොාවජඔවුන්ගේජගෙොනුජගවතජප්රගේශජගරොවන්ර.
4. කර්ත,ගේජඅවාායකින්ජගතොාවජහිමිකම්ජාහිතජම,දුකලංෙජළිටපත්ජගරොකාන්ර.
5. ප්රකලශරජහිමිකම්ජනීතිජාහජප්රතිපත්තිවලටජාැමජවිටජමජෙරුජකාන්ර.
6. අගරක්ෂජ අයගෙන්ජ ඔ ජ ලලගපොගාොත්තුජ වරජ ආකලායටජ අන්ජ අයගේජ ගපෞේෙලිකත්වයටජ
ෙරුජකාන්ර.
7. අගරක්ෂජ පරිශීලකයන්ගේජ අවාායකින්ජ ගතොාවජ ඔවුන්ගේජ පරිෙණකජ ාම්පත්ජ භලවිතජ
ගරොකාන්ර.
8. අන්තර්නලලයජාදලචලාලත්මකවජභලවිතජකාන්ර.ජ
9. නීතිජවිගාෝධිජාන්නිගේදරයජහලජක්රියලකලාකම්ජළිබඳ වජපැමිණිලිජකාන්ර.
10. පරිශීලකජරලමයජාහජමුාපදජආාක්ෂ ලජකිරීමජාවහලජපරිශීලකයන්ජවෙ ලලජෙතජයුතුජය.ජඒවලජ
මතකජත ලජෙැනීමජාවහලජකඩදලන්යකජගහෝජගවරත්ජතැරකජලියලජගරොත න්ර.
11. අගරක්ෂජ පුේෙලයන්ගේජ මුාපද, ගෙොනුජ වැනිජ ආදියජ හිතලජ මතලජ මජ ල ලෙැනීමජ ගහෝජ ඒවලජ
ගවරා්ජකිරීමජාවහලජපරිෙණකජභලවිතජගරොකාන්ර.
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තසෞඛ්ය ැටලු අවම වර ැීමම සඳහා නිවැරදි ඉරියේ භාවි ය

රූපය 2.2.1 - නිතිප ා භාවි කිරීම සඳහා නිර්තේශි නිවැරදි ඉරියේ








පරිෙණකජතිායජතමලගේජතා්ජමට්ටගම්ජගහෝජඊටජවඩලජමවක්ෂජපහතින්ජගහෝජළිහිටරජගාේජත ලජෙැනීම
පරිෙණකජතිායජහලජතා්ජඅතාජපාතායජඅඟ්ජ18-28 පමණජවීම
උාහිා්ජලිහි්වජගදපාටජවිහිගදරජගාේජපුටුගේජළිටුපාජආධ්ලාකජගකළවගර්ජගකබඳන්ජමජත ලජෙැනීම
පලදජගපොගළොවජා්පර්ශවරජගාේජාැහැ්ලුගවන්ජත ලජෙැනීම
මූන්කයජහලජයතුරුපුවරුවජ ආාන්රගේජත ලජෙැනීම.ජඅගතහිජඉහළජ ලහුවජාහජ පහළජ ලහුවජ අතාජ
ගකෝණය 900 වරගාේජඅත්ජාැහැ්ලුගවන්ජත ලෙැනීම

ඉතකක්තරොනිව අපද්රවය වළමනාවරණය
ගතොාතුරුජහලජාන්නිගේදරජතලක්ෂ ණගේජභලවිතජවර 3R ාංක්පයජඅපජඉවතජලරජඉගලක්ෂගරොනිකජ
අපද්රවයජප්රමලණයජකේපලදුජකිරීමටජඋදේජගේ.
o භලවිතයජඅඩුජකිරීමජ(Reduce) - කැඩුණුජඋපකාණජඅලුත්වැි යලජකිරිමජමිනන්ජඅරවශයජආකලාගයන්ජ
රවජමිලජදීජෙැනීම්ජඅඩුජකාජෙැනීම
o රැවතජප්රගයෝනරයටජෙැනීමජ(Reuse)ජ-ජඅරවශයජවිදුත්ජඋපකාණජවිරලශජගරොගකොටජඒවලජවිකිණීමජ
ගහෝජපරිතයලෙජකිරීම
o ප්රතිචක්රීකාණයජ(Recycle)ජ-ජඅලුත්වැි යලජකළජගරොහැකිජඋපකාණජප්රතිචක්රීකාණයජකානුජල රජ
ආයතරයක්ෂජගවතජගයොමුජකිරීම



අනවසර පිවිසීේ වැළැක්වීම සඳහා රහස් පද භාවි කිරීම
o පරිෙණකයකජෙ ඩලජකාජතතිජදත්තජආාක්ෂ ලජකිරීමටජමුාපදජගයොදලජෙැගන්.
o මුාපදජපරිෙණකයක්ෂජඅරවාාජළිවිසීම්වලින්ජහලජභලවිතජකිරීම්වලින්ආාක්ෂ ලජකායි.
o ගපානිමිජ මුාපදජ භලවිතජ ගරොකාන්ර. "password", "root", "admin," වැනිජ ගපානිමිජ මුාපදජ
භලවිතගයන්ජ ගමන්ජ මජ මුාපදජ භලවිතජ ගරොකිරීමජ මිනන්ජ අගරක්ෂජ අයටජ පහසුගවන්ජ ඔගබ්ජ
පරිෙණකයකටජප්රගේශජවියජහැකිජගේ.
o අකුරු, ඉලක්ෂකම්ජහලජවිගශේ ජාංගක්ෂතජමිශ්රජකිරීමජමිනන්ජවඩලත්ජශක්ෂතිමත්ජමුාපදයක්ෂජනිර්මලණයජකාජ
ෙැනීමජවඩලත්ජගයෝෙයජගේ.
o මුාපදජනිතාජගවරා්ජකාන්ර.
o මුාපදජාටහන්ජකාරජලදජගකොළජපරිෙණකයජඅාළජගරොත න්ර.
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නිපුණ ාව 3

:

ගමගහයුම්ජපේධ්තිජභලවිතජකායි.

නිපුණ ාමට්ටම 3.1

:

ගෙොනුජහසුරුවයි.

වාකය

කලලච්ගේදජ02

ඉත නුේ පක:
 ගෙොනුවක්ෂජනිර්මලණයජකාජසුාකියි.
 ගෙොනුවක්ෂජවිව,තජකාජාංා්කාණයජකායි.
 කවුළුවක්ෂජඋපරිමජකිරීම/ අවමජකිරීම/ ප්රතිප්රමලණජකිරීමජාවහලජපුරුදුජගේ.
අන් ර් ය
 ාාලජචි්රකජම,දුකලංෙජඋපගයෝක ජකාජෙනිමින්ජගෙොනුජපරිහාණයජකායි. එමිනන්
o නිර්මලණය
o සුරැකීම
o විව,තජකිරීම
o ාංා්කාණය
o වාලදැමීම
 කවුළුවක්ෂජඋපරිමජකිරීම/ අවමජකිරීම/ ප්රතිප්රමලණජකිරීම
අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප:
 ාාලජචි්රකජම,දුකලංෙජඋපගයෝක ජකාජෙනිමින්ජගෙොනුජනිර්මලණයජාහජසුරැකීම
 ාාලජචි්රකජම,දුකලංෙජඋපගයෝක ජකාජෙනිමින්ජගෙොනුජවිව,තජකිරීම, ාංා්කාණයජහලජවාලදැමීම
 කවුළුවක්ෂජඋපරිමජකිරීම/ අවමජකිරීම/ ප්රතිප්රමලණජකිරීම
පාඩේ සැකසුේ සඳහා උපතදස්:
 ාාලජ චි්රකජ ම,දුකලංෙයකජ තතිජ අන්තර්ජ ක්රියලකලරිජ ාංවර්ධ්රජ පරිාාය (IDE)ජ නිරූපණයජ කාමින්ජ ඒජ
ළිබඳ වවජාලකච්ඡලජකාන්ර. (උදල: Paint… etc.)
 ාාලජ චි්රකජ ම,දුකලංෙයකජ තතිජ ගෙොනුවක්ෂජ විව,තජ කාන්ගන්ජ ගකගාේද, එයජ නිරූපණයජ කාන්ගන්ජ
ගකගාේජදජාහජඑයජවාලජදමන්ගන්ජගකගාේදජයන්රජාලකච්ඡලජකාන්ර.
 ාාලජ චි්රකජ ම,දුකලංෙයක්ෂජ භලවිතජ කාජ රවජ ගෙොනුවක්ෂජ නිර්මලණයජ කා, එමජ නිර්මලණයජ කාරජ ලදජ
ගෙොනුවජාංා්කාණයජකාන්ර.
 ාාලජ චි්රකජ ම,දුකලංෙයක්ෂජ භලවිතජ කාජ ගෙොනුජ පරිහාණයජ කිරීගම්ජ කලර්යජ නිරූපණයජ කාන්ර.ජ
(විව,තකිරීම, නිර්මලණය, ාංා්කාණය, සුරැකීම, වාලදැමීම)
 න්සුන්ජකණ්ඩලයම්වලටජගවන්ජකාන්ර.
 කණ්ඩලයම්වලටජළින්ූායක්ෂජල ලජදීජඑයජනිර්මලණයජකිරීමටජන්සුන්ටජඅවා්ථලවජාලාලජගදන්ර.
ඇ යීේ හා ක්තසේරුවරණය සඳහා උපතදස්:
 ාාලජචි්රකජම,දුකලංෙයක්ෂජභලවිතජකාජළින්ූායක්ෂජනිර්මලණයජගලාජකණ්ඩලයම්ජවලටජපවාන්ර.
 චි්රකජම,දුකලංෙයක්ෂජභලවිතජකාජළින්ූාජගෙොනුවක්ෂජවිව,තකා, එයජාංා්කාණයජකා, සුරැකීමජන්දුජකාජ
එමජගෙොනුවජවාලදමරජගලාජන්සුන්ටජපවාන්ර.
 චි්රකජ ම,දුකලංෙයක්ෂජ භලවිතජ කාජ ළින්ූායක්ෂජ නිර්මලණයජ කා,ජ එයටජ ගෙොනුජ පරිහාණයජ කිරීගම්ජ
කලර්යයන්ජන්දුජකාරජගලාපවාන්ර.
ගුණාමකමවතයදවුේ:
 චි්රකජම,දුකලංෙජාහිතජපරිෙණකයක්ෂ
 ාලම්පලජළින්ූා
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කියවීේ ද්රවය
ගමගහයුම්ජපේධ්තියක්ෂජයනුජම,දුකලංෙයක්ෂජවරජඅතා,ජඑයජපරිෙණකගේජා්ථලළිතජඅගරකුත්ජම,දුකලංෙජ
හලජ ද,ඪලංෙජ කළමරලකාණයජ කායි.ජ එයජ ගවරත්ජ ම,දුකලංෙජ ාවහලජ ගාේවලජ ාපයයි.ජ ගමගහයුම්ජ පේධ්තියජ
මිනන්ප්රධ්ලරජගාේවලවන්ගදකක්ෂජාපයනුජල යි. ඒවලජරම්,
1. පරිෙණකජපේධ්තිගේජවූජද,ඪලංෙජකළමරලකාණයජ
2. පරිශීලකජඅතුරුජමුහුණතක්ෂජාැපයීම
ගෙොනුජකළමරලකාණයජයනුජපරිෙණකජපේධ්තිගේජවූජද,ඪලංෙජකළමරලකාණජක්රියලවලිගේජඑක්ෂජක්රියලවලියක්ෂජ
ගේ.
ත ොනු වළමනාවරණය
ගෙොනුජක්රමවත්වජකළමරලකාණයජාවහලජදත්තජගෙොනුජවලජසුරැකීමජන්දුජකා,ජඑමජගෙොනුජගෝෝ්ඩාජතුළජ
ෙ ඩලජකානුජල යි.
ගෙොනුජකළමරලකාණයජකිරීමජාවහලජගමගහයුම්ජපේධ්තියජමිනන්ජඉටුජකානුජල රජගාේවලජකිහිපයක්ෂජ
පහතජදැක්ෂගේ:
 රවජගෙොනුජනිර්මලණයජකිරීමජාහජඒවලජසුදුසුජා්ථලරවලජසුරැකීම
 අරවශයජගෙොනුජමකලදැමීම
 ගෝෝ්ඩාජඅනුළිබඳගවබඳන්ජාැකසීමජාහජඅරවශයජගෝෝ්ඩාජමකලදැමීම
 ගෙොනුවලජාහජගෝෝ්ඩාවලජරම්ජගවරා්ජකිරීම
 ගෙොනුජාහජගෝෝ්ඩාජෙ ඩලජකාජතතිජා්ථලරජගවරා්ජකිරීම
 අවශයජපරිදිජගෙොනුජාහජගෝෝ්ඩාවලජඋපා්ථජාෑදීම
ගෙොනුජාහජගෝෝ්ඩාජකළමරලකාණයටජගෙොනුජගුණලංෙ, ගෙොනුජගමගහයුම්, ගෙොනුජප්රගේශජාහජගෙොනුජ
පේධ්තිජහැන්ාවීමජඅයත්ජගේ.ජඅපජවින්න්ජසුාකිනුජල රජගෙොනුජහුනරලජෙැනීමජාවහලජඑයටජගෙොනුජරලමයක්ෂජදියජ
යුතුය. ාෑමජගෙොනුවක්ෂජමජගෙොනුජරලමයජාහජගෙොනුජදිගුවකින්ජ(file extension)ජාමන්විතජගේ.
ාාලජචි්රකජම,දුකලංෙයක්ෂජභලවිතජකාගෙොනුජහැන්ාවීම


Ms Paint ම,දුකලංෙයජවිව,තජකාජරවජගෙොනුවක්ෂජල ලජෙන්රජ(FileNew)

1. paint bucket මතජක්ෂලික්ෂජකාන්ර

2. පලටජමතජක්ෂලික්ෂජකාජගපාබිම්ජවර්ණයක්ෂජ(foreground color) ගතෝාලජෙන්ර

3. ඉන්ජපසුවජවැඩජතලයජමතජක්ෂලික්ෂජකිරීමජමිනන්ජගපාබිම්ජවර්ණයජගවරා්ජකාජෙතජහැකිජය
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තදජගෙරජගෙොා්ජඅතජහැරීමජභලවිතයජ(Drag and Drop)
1. හැඩතලජඅයිකරයජමතජක්ෂලික්ෂජකිරීගමන්ජහැඩතලයක්ෂජගතෝාලජෙන්ර.

2. තදජගෙරජගෙොා්ජඅතහැරීමජභලවිතගයන්ජහැඩතලයක්ෂජඅඳින්ර



මූන්කගේජදකුණුජග ොත්තමජභලවිතයජ(right click )
1. Select අයිකරයජභලවිතජකාජහැඩතලයජගතෝාලජෙන්ර.

2. හැඩතලයජමතජමූන්කගේජදකුණුජග ොත්තමජක්ෂලික්ෂජකාජCopyජවිධ්ලරයජගතෝාලජෙන්ර.
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3. ඉන්ජපසුවජවැඩතලයජමතජමූන්කගේජදකුණුජග ොත්තමජක්ෂලික්ෂජකා Pasteජවිධ්ලරයජගතෝාලජෙන්ර.

තදගෙරජගෙොා්ජඅතහැරීමජභලවිතජකා,ජඅලවරජලදජඅයිතමයජඅදලළජතැරජා්ථලරෙතජකාන්ර.
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පහතජදැක්ෂගවරජපරිදිජළින්ූාජකිහිපයක්ෂජනිර්මලණයජකාන්ර.

රූපය 3.1.1


රවජගෙොනුවක්ෂජසුරැකීම
(Fileජsaveජසුරැකියජයුතුජා්ථලරයජගතෝාන්රජසුරැකියජයුතුජගෙොනුජරලමයජගදන්ර save
ග ොත්තමජමතජක්ෂලික්ෂජකාන්ර)



ගෙොනුවක්ෂජවිව,තජකිරීම
(Fileජopenජජගෙොනුවජෙ ඩලජකාජතතිජා්ථලරයජගතෝාන්රජවිව,තජකළජයුතුජගෙොනුවජ
ගතෝාන්ර open ග ොත්තමජමතජක්ෂලික්ෂජකාන්ර)
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ගෙොනුවක්ෂජවාලජදැමීම



කවුළුවක්ෂජඋපරිමජකිරීම/ අවමජකිරීම/ ප්රතිප්රමලණජකිරීම

අවමජකිරීමජ

උපරිමජකිරීම
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නිපුණ ාව 4

:

ගයදුම්ජම,දුකලංෙජඋචිතජගලාජභලවිතජකායි.

නිපුණ ා මට්ටම 4.1

:

පලඨජාංා්කාණයන්ජාහජචි්රකජම,දුකලංෙජලලදලයිවජභලවිතජකායි.

වාකය

කලලච්ගේදජ05

ඉත නුේ පක:
 මූන්කයජාහජයතුරුපුවරුවජලලදලයිවජභලවිතජකායි
 නිවැාදිජතිනලිජචලරජභලවිතජකාමින්ජයතුරුලියරයජකායි
 මූන්කයජඋපගයෝගීජකාජගෙරජචි්රජඅඳියි
අන් ර් ය:
 මූන්කයජනින්ජගලාජහැන්ාවීමජාවහලජචි්රකජම,දුකලංෙජඋපගයෝක ජකාජෙැනීම
 යතුරුපුවරුවජහැන්ාවීගම්ජකුාලතලවජවර්ධ්රයජකිරීමජාවහලජයතුරුලියරජම,දුකලංෙජඋපගයෝක ජකාජ
ෙැනීම
අවධ්ානය වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප:
 මූන්කගේජප්රධ්ලරජක්රියල
 යතුරුපුවරුගේජලලක්ෂ ණිකජඅංෙජාහජයතුරුජපුවරුවජමිනන්ජඉටුජකානුජල රජකලර්ය
 මූන්කයජාහජයතුරුපුවරුවජභලවිතජකාරජනිවැාදිජආකලා
පාඩේ සැකසුේ සඳහා උපතදස්:
 මූන්කගේජමූලිකජක්රියලජළිබඳ වවජන්සුන්ජාමඟජාලකච්ඡලජකාන්රජ-ජමූන්කජදර්ශකයජචලරයජකිරීමජ(Move
the mouse pointer), වම්ජපාජක්ෂලික්ෂජකිරීමජ(left click), දකුණුජපාජක්ෂලික්ෂජකිරීම (right click), ගදවාක්ෂජ
ක්ෂලික්ෂජ කිරීමජ (double click), මැදජ ක්ෂලික්ෂජ කිරීම (middle click), අනුචලරයජ කිරීමජ (scrolling),
තදගෙරජගෙොා්ජඅතහැරීමජ(drag and drop)
 යතුරුපුවරුගේජ තතිජ යතුරුජ ාහජ යතුරුපුවරුවජ මිනන්ජ ඉටුජ කානුජ ල රජ කලර්යජ හුනරලජ ෙන්ර - තනිජ
අකුරු, අංකජාහජවිගශේ ජඅක්ෂ ාජාවහලජභලවිතජකාරජයතුරුජගමන්ජමජවිගශේ ජකලර්යජාවහලජභලවිතජකාරජ
යතුරු
ඇ යීේ හා ක්තසේරුවරණය සඳහා උපතදස්:
 මූන්කගේජගකොටා්ජහලජඑහිජගමගහයුම්ජහුනරලජෙන්ර.
 ගදරජලදජළින්ූායක්ෂජPaint ම,දුකලංෙයජභලවිතජකාජඅඳින්ර.
 යතුරුපුවරුගේජතතිජයතුරුජතනිජඅකුරු, අංකජාහජවිගශේ ජඅක්ෂ ාජගලාජගවන්ජගවන්වජහුනරලජෙන්ර.
 Rapid Typing ම,දුකලංෙයජගහෝජගවරත්ජයතුරුලියරජම,දුකලංෙයක්ෂජභලවිතජකාජයතුරුලියරයජකිරීගම්ජ
අභයලායක්ෂජල ලජගදන්ර.
ගුණාමකමව තයදවුේ:
 අන්තර්නලලජපහසුකම,ජපරිෙණක,ජම,දුකලංෙජ
 https://merabheja.com/top-free-typing-softwares/
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කියවීේ ද්රවය


මූසිවය
මූන්කයජයනුජආදලරජඋපලංෙයක්ෂජවරජඅතා,ජඑයජදර්ශරජතිායජමතජදර්ශකය (cursor or pointer)ජ
චලරයජකිරීමජපලලරයජකායි.ජඑයටජද,ඪජපැතලිජමතුළිටක්ෂජඔා්ගාේජචලරයජවියජහැකිජය. මූන්කයජචලරයජ
කාරජ විට, එමජ දිශලවටජ මජ දර්ශකයදජ පරිෙණකජ තිාගේජ ෙමන්ජ කායි.ජ ාම්මතජ මූන්කයජ ග ොත්තම්ජ
ගදකකින්ජාහජමැදජතතිජඅනුචලරජගාෝදයකින්ජාමන්විතජවරජඅතා,ජාමහාජවිටජමැදජතතිජඅනුචලරජ
ගාෝදයජදජග ොත්තමක්ෂජවියජහැකිය.
වම්ජ
දකුණුග ොත්තම
ග ොත්තම

අනුචලර ර ෝදය

රූපය 4.1.1 – මූසිවයක්


මූසිවතේ මූලිව වාර්ය
මූන්කයජප්රධ්ලරජවශගයන්ජකලර්යජගදකක්ෂජන්දුජකායි: දකුණුජාහජවම්ජග ොත්තම්ජක්ෂලික්ෂජකිරීම
o වම්ජග ොත්තමජක්ෂලික්ෂජකිරීමජ‘ාලමලරයජක්ෂලික්ෂජකිරීම’ ගලාජහුනන්වනුජලැගබ්.ජගපානිමිගයන්ජ
වම්ජග ොත්තමජප්රධ්ලරජමූන්කජග ොත්තමජවරජඅතා, එයජවා්තුජගත්රීමජාහජේවිත්වජක්ෂලික්ෂජකිරීමජ
ාවහලජභලවිතජගකගර්.
o මූන්කගේජතතිජදකුණුජග ොත්තමජඔ රජවිටජඑයජදකුණජක්ෂලික්ෂජකිරීමජගලාජහැඳින්ගේ. දකුණුජ
මූන්කජග ොත්තමජග ොගහෝජවිටජාන්දර්භජගමනුජවිව,තජකිරීමජාවහලජභලවිතජකායි.ගමයජpop-up
ගමනුවක්ෂජවරජඅතා,ජක්ෂලික්ෂජකානුජල රජතැරජඅනුවජඑයජගවරා්ජගේ.
o අනුචලරජගාෝදයජග්ඛරයක්ෂජතුළජඋඩටජපහළටජෙමන්ජකිරීමජාවහලජගයොදලජෙනියි.
o වා්තුවක්ෂජගහෝජපලඨජගකොටාක්ෂජගතෝාලජෙැනීම, එයජතදගෙරජයෑමජ(dragging)ජාහජඉන්ජපසුජ
ගවරත්ජා්ථලරයකටජා්ථලරෙතජකිරීමජ(dropping)
උදල :- අයිකරයක්ෂ (icon)ජතදජගෙරජගෙොා්ජ ගවරත්ජා්ථලරයකටජා්ථලරෙතජකිරීමට,ජපළමුවජ
මූන්කගේජදර්ශකයජඅදලළජඅයිකරයජමතටජගෙරයන්ර. පසුවජමූන්කගේජවම්ග ොත්තමජ
තදජකාජත ලජෙන්ර. එමජඅයිකරයජගෙරජයෑමටජඅදහා්ජ කාරජා්ථලරයටජමූන්කගේජ
වම්ජ ග ොත්තමජ තදජ කාගෙරමජ මූන්කගේජ දර්ශකයජ චලරයජ කාන්ර. ඉන්ජ පසුවජ
මූන්කගේජවම්ජග ොත්තමජනිදහා්ජකාන්ර.
මූසිවය නිවැරදිව භාවි වරන අවාරය

රූපය 4.1.2 – මූසිවයක් නිවැරදිව භාවි වරන අයුරු
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මූසිවය භාවි කිරීම සඳහා චිත්රව මෘදුවාා ක් භාවි කිරීම
o චි්රකජම,දුකලංෙජභලවිතජකාජළින්ූාජතඳීමජාවහලජමූන්කයජඉතලජවැදෙත්ජවරජඅතා,ජඑහිදීජමූන්කයජ
පෑරක්ෂ, පැන්ාලක්ෂජ ගහෝජ ළින්ාලක්ෂජගලාජ ක්රියලජකානුජ ල යි.ජMSPaint ගහෝජ ගවරත්ජ චි්රකජ
ම,දුකලංෙයක්ෂජභලවිතජකාජළින්ූායක්ෂජනිර්මලණයජකාන්ර.
o MS Paintහිජ ගමවලම්ජ හුනන්වලජ දී,ජ න්සුන්ටජ ඔවුන්ගේජ අභිමතයජ පරිදිජ ළින්ූායක්ෂජ නිර්මලණයජ
කිරීමටජඉඩජාලාන්ර.
o ඉන්ජපසුවජMS Paint භලවිතජකාමින්ජමූන්කගේජමූලිකජකලර්යජහුනන්වලජගදන්ර.


MS Paint විව,තජකාජමූන්කගේජවම්ජග ොත්තමජභලවිතජකාන්ර.ජ



උදලජ01:1.

න්තජ ල්දියජමතජක්ෂලික්ෂජ
කාන්ර.

2. වර්ණජතසුරුමජමතජක්ෂලික්ෂජකාජගපාබිම්ජවර්ණයක්ෂජගතෝාලජ
ෙන්ර.

3. ඉන්ජපසුජචි්රකජප්රගේශයජමතජක්ෂලික්ෂකාජගපාබිම්ජවර්ණයජගවරා්ජ
කාන්ර.



ඇද ත න ත ොස් අ හැරීම භාවි කිරීම
උදලජ01
1. Line ගමවලමජමතජක්ෂලික්ෂජ
කාන්ර

37

2. තදජගෙරජගෙොා්ජඅතහැරීමජ(drag and drop) භලවිතජකාජගර්ඛලජ
කිහිපයක්ෂජඅඳින්ර.

3. න්තජ ල්දියජභලවිතජකාජපහතජපරිදිජවර්ණජගයොදන්ර.
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උදලජ02:1. Shape අයිකරයජමතජක්ෂලික්ෂජකාජකැමතිජහැඩතලයක්ෂජගතෝාලජෙන්ර.

2. තදගෙරජගෙොා්ජඅතහැරීමජ(drag and drop) භලවිතජකාජහැඩතලයක්ෂජ
අඳින්ර.


දකුණුජග ොත්තමජභලවිතජකිරීමජ
1. Select අයිකරයජභලවිතජකාජහැඩතලයජගතෝාලජ
ෙන්ර.

2. හැඩතලයජමතජමූන්කගේජදකුණුජග ොත්තමජක්ෂලික්ෂජකා “copy” විධ්ලරයජක්රියලත්මකජ
කාන්ර.
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3. ඉන්ජපසුවජචි්රකජප්රගේශගයහිජමූන්කගේජදකුණුජග ොත්තමජක්ෂලික්ෂජකා “paste” විධ්ලරයජ
ක්රියලත්මකජකාන්ර.

අලවරජලදජළින්ූාය, තදජගෙරජගෙොා්ජඅතහැරීම්ජගමගහයුම (drag and drop)
භලවිතජකාජඅවශයජා්ථලරයකජා්ථලරෙතජකාන්ර.
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පහතජදක්ෂවලජතතිජපරිදිජාලම්පලජළින්ූාජකිහිපයක්ෂජනිර්මලණයජකාන්ර.

රූපය 4.1.3
යතුරු පුවරුව
පරිෙණකජ යතුරුපුවරුවජ යනුජ ග ොත්තම්ජ ගහෝජ යතුරුජ එීමගමන්ජ පරිෙණකජ පේධ්තියටජ අක්ෂ ාජ හලජ
ක්රියලකලාකම්ජතතුළුජකිරීමටජගයොදලජෙන්රලජවූජආදලරජඋපලංෙයකි.ජගමයජපලඨජ(text)ජතතුළත්ජකිරීමජාවහලජභලවිතජ
කාරජමූලිකජඋපලංෙයජගේ.ජාලමලරයගයන්ජයතුරුපුවරුවක්ෂජතනිජඅකුරු,ාංඛයලජාහජවිගශේ ජඅක්ෂ ාජගමන්ජමජයම්ජජ
කලර්යජාවහලජවරජයතුරුජදජතතුළත්ජගේ.


යතුරු පුවරුතේ තවොටස්

රූපය 4.1.4 - යතුරු පුවරුතේ තවොටස්
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1.අක්ෂර යතුරු/ යතුරුලියනය වරන යතුරු
අක්ෂ ාජයතුාක්ෂජක්ෂලික්ෂජකළජවිටජකුඩලජඅකුරුජ(lowercase letter)ජයතුරුලියරයජගේ.
2.අවවාශ යතුර/ තීරුව
අවකලශජයතුාජහිා්ජඅවකලශයක්ෂජතතුළත්කායි. එයජවචරජගවන්ජකිරීමජාවහලජගයොදලජෙැගන්.
3.Shift යතුර
Shift යතුාජඔ ලගෙරජන්ටිරජඅතාතුාජඅකුරුජයතුාක්ෂජඔ රජවිටජමහලජඅකුාක්ෂජ(capital letter) යතුරුලියරයජ
ගේ.ජShift යතුාජඔ ලගෙරජන්ටිරජඅතාජඅංකයක්ෂජගහෝජාංගක්ෂතයක්ෂජඅඩංගුජයතුාක්ෂජඔ රජවිටජඑමජයතුගර්ජ
ඉහබඳන්ජාටහන්ජකාජතතිජාංගක්ෂතයජයතුරුලියරයජගේ.
4.Caps Lock යතුර
Caps Lock යතුා, න්යලුජ අකුරුජ විශලලජ අකුරුජ (Capitals) ගලාජ යතුරුලියරයජ කිරීමටජ භලවිතජ කායි.ජ
යතුරුපුවරුවජමතජතතිජ Caps Lock ආගලෝකයජාැලකි්ලටජෙන්ර.ජඑයජ Caps Lock හිජතත්ත්වයජඅක්රීයජ
ගහෝජාක්රීයජකාජතතිජ වජගපන්නුම්ජකායි.
5.Backspace යතුර
Backspace යතුාජාංා්කාණජ යතුාක්ෂජගේ.ජ ජඑයජකර්ාායටජ(cursor) වම්ජපන්න්ජළිහිටිජඅකුරුජ වාකටජඑකජ
ැක න්ජමකලජදමයි.ජයතුගර්ජතතිජඊතලයජමිනන්ජඅකුරුජමකලදමනුජල රජදිශලවජගපන්නුම්ජකායි.
6.Enter Key
Enter යතුාජගතොාතුරුජතතුළත්ජකිරීමජගහෝජඊළඟජගේබඳයටජකර්ාායජ(cursor)ජගෙරජයෑමජන්දුකායි. ාම්මතජ
යතුරුපුවරුගවහිජEnter Key ගදකක්ෂජතත.
7.Delete Key
Deleteජයතුාජාංා්කාණජයතුාක්ෂජගේ. එයජකර්ාායජ(cursor) දකුණුජපන්න්ජළිහිටිජඅකුරුජවාකටජඑකජ ැක න්ජ
මකලජදමයි.
8.ඉකක්වේ යතුරු (Numeric Keys)
ඉලක්ෂකම්ජ යතුරුපෑඩයජ ඉක්ෂමනින්ජ හලජ එක්ෂජ අතකින්ජ පමණක්ෂඉලක්ෂකම්ජ යතුරුලියරයජ කිරීමජ පහසුජ කායි.
Num Lock යතුාජඉලක්ෂකම්ජයතුරුලියරයජකිරීමජාක්රිය/අක්රියජකිරීමජන්දුජකායි.
යතුරු පුවරුව නිවැරදිව භාවි වරන තවාරය

රූපය 4.1.5 - යතුරු පුවරුව නිවැරදිව භාවි වරන අයුරු
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නිවැරදි ඇඟිලි චකන භාවි වරමින් යතුරුලියනය වරන්න.
o Rapid Typing ම,දුකලංෙයජගහෝජගවරත්ජයතුරුලියරයජහුරුජකිරීගම්ජම,දුකලංෙයක්ෂජභලවිතජකාජ
යතුරුලියරයජකිරීගම්ජහැකියලවජවර්ධ්රයකාන්ර.
(යතුරුලියරයජකිරීගම්ජම,දුකලෙජ ලෙතජකාජෙැනීමටජගමමජා ැඳියජගවතජගයොමුජවන්ර.
https://merabheja.com/top-free-typing-softwares/)

රූපය 4.1.6

o න්සුන්ගේජයතුරුලියරජහැකියලගේජවර්ධ්රයජඅනුවජපලඩම්ජමලරුජකාන්ර.

රූපය 4.1.7
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o පහතජාවහන්ජඅභයලාජකාන්ර

PLANNING A HOLIDAY?
LOOKING FOR LATE AVAILABILITY?
BROAD STREET TRAVEL
THE FAMILY SPECIALISTS
SKI, SUN, SAFARI ETC
REDUCED PRICES FOR EARLY BOOKERS
ACCOMMODATION
*HOTEL
*PENSION B&B
*FLIGHT ONLY
PHONE NOW!!!!!!!!
071-5487602
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නිපුණ ාව 4

:

ගයදුම්ජම,දුකලංෙජඋචිතජගලාජභලවිතජකායි

නිපුණ ා මට්ටම 4.2

:

ශ්රවයජාහජද,ශයජාංා්කාණජම,දුකලංෙජලලදලයිවජභලවිතජකායි

වාකය

:

කලලච්ගේදජ02

ඉත නුේ පක :



ශ්රවයජගෙොනුවක්ෂජනිර්මලණයජකායි.
ද,ශයජගෙොනුවක්ෂජජනිර්මලණයජකායි.

අන් ර් ය :
 ශ්රවයජපසුාක්ෂජ(Audio clip)ජනිර්මලණයජකිරීමටජශ්රවයජාංා්කාණජම,දුකලංෙජභලවිතජකිරීම
 ද,ශයජපසුාක්ෂජනිර්මලණයජකිරීමටජද,ශයජාංා්කාණජම,දුකලංෙජභලවිතජකිරීම
අවධ්ානය තයොමු විය යුතු සාවල්ප සහ වදන් :
 ශ්රවයජගෙොනු
 ද,ශයජගෙොනුජජ
පාඩේ සැකසුේ සඳහා උපතදස්
 ශ්රවයජහලජද,ශයජගෙොනුජළිබඳ වජන්සුන්ජාමඟජාලකච්ඡලජකාන්ර.
 ශ්රවයජම,දුකලංෙයක්ෂජතුළජවරජාංෙ,හිතජාංවර්ධ්රජපරිාායජආදර්ශරයජකාන්ර.
 ඉහතජාවහන්ජශ්රවයජම,දුකලංෙජභලවිතගයන්ජරවජශ්රවයජගෙොනුවක්ෂජනිර්මලණයජකාවන්ර.
 වීි ගයෝජම,දුකලංෙයකජාංෙ,හිතජාංවර්ධ්රජපරිාායජආදර්ශරයජකාන්ර.
 ඉහතජාවහන්ජවීි ගයෝජම,දුකලංෙයක්ෂජභලවිතගයන්ජරවජවීි ගයෝජගෙොනුවක්ෂජනිර්මලණයජකාවන්ර.
 න්සුන්ජකණ්ඩලයම්වලටජග දන්ර.
 තමලගේජමජසුදුසුජශ්රවයජගෙොනුවක්ෂජනිර්මලණයජකිරීමටජන්සුන්ටජඉඩජගදන්ර.
ඇ යීේ හා ක්තසේරුවරණය සඳහා උපතදස්
 තමලගේජසුදුසුජශ්රවයජගෙොනුවක්ෂජනිර්මලණයජකිරීමටජකණ්ඩලයමටජඋපගදා්ජගදන්ර.
ගුණාමකමව තයදුේ
 ශ්රවයජහලජවීි ගයෝජාංා්කාණජම,දුකලංෙජාහිතජපරිෙණක
 ශ්රවයජාහජවීි ගයෝජාලම්පල
 අන්තර්නලලජපහසුකම්ජාහිතජපරිෙණකයක්ෂ
 http://audacity.sourceforge.net/
 http://www.windows-movie-maker.org/
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කියවීේ ද්රවය
රවය ත ොනුවක් නිර්මාණය
ඔඩෑසිටි (Audacity)
ඔඩෑන්ටිජ යනුජ වින්ගඩෝා්, මැක්ෂජ ාහජ ලිරක්ෂා්ජ ගමගහයුම්ජ පේධ්තිවලජ ා්ථලපරයජ කළජ හැකිජ නිදහා්ජ
ම,දුකලංෙයකි.ජ ශ්රවයයජ ාංා්කාණජ ගමන්මජ ශ්රවයජ පටිෙතජ කිරීමජ වැනිජ කලර්යයන්ජ ාවහලජ දජ හුජ ා්තාවලින්ජ
ාමන්විතජඔඩෑන්ටිජභලවිතජකළජහැකිය.ජගමමජම,දුකලංෙයජපරිෙණකයටජා්ථලපරයජකිරීගම්දී,ජපරිශීලකජහටජඅතුරුජ
මුහුණගතහිජභල ලව,ජපරිශීලකගේජරුචිකත්වයජඅනුවජගතෝාලෙතජහැකිජය.
ඔඩෑන්ටිජභලවිතයන්ජ;
 ාජීවජශ්රවයජපටිෙතජකිරීම
 පරිෙණකගේජක්රියලත්මකජවරජාංගීතජපටිෙතජකිරීම
 ගට්ේජගහෝජගාගකෝඩර්ජශ්රවයයජාන්ධ්ලාජඅංකිතජපටිෙතජකිරීමජගහෝජතැටිෙතජකිරීම
 ශබ්දජළිටපත්ජකිරීම, කේපලදුජකිරීම, මිශ්රජකිරීමජගහෝජඒකල ේධ්ජකිරීමජආදිජාංා්කාණජ
 WAV, AIFF, FLAC, MP2, MP3 වැනිජගෙොනුජආක,තිජාංා්කාණයජ
 පටිෙතජකිරීම්වලදීජජඑහිජගේෙයජහලජා්වාමලරය(pitch)ජගවරා්ජකිරීම
ඔඩෑන්ටිජපහතජදැක්ෂගවරජURL ලිළිරයජඔා්ගාේජ ලෙතජකළජහැකිජය;
http://audacity.sourceforge.net/
ඔඩෑසිටි චිත්රව පරිශීකව අතුරුමුුණණ

රූපය 4.2.1 - ඔඩෑසිටි චිත්රව පරිශීකව අතුරුමුුණණ
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1. Menu Bar - ගමනුජ රුව
2. Transport Toolbar - ප්රවලහරජගමවලම්ජ රුව
3. Tools Toolbar - ගමවලම්ජාහිතජගමවලම්ජ
රුව
4. Recording Meter Toolbar - පටිෙතජකිරීගම්ජ
මීටර්ජගමවලම්ජ රුව
5. Playback Meter Toolbar - ළිබඳවැයීගම්ජමීටර්ජ
ගමවලම්ජ රුව
6. Mixer Toolbar - මිශ්රකජගමවලම්ජ රුව

7. Edit Toolbar - ාංා්කාණජගමවලම්ජ රුව
8. Transcription Toolbar - ළිටපත්ජකිරීගම්ජ
ගමවලම්ජ රුව
9. Device Toolbar- උපක්රමජගමවලම්ජ රුව
10. Timeline - කලලජ රුව/ජගර්ඛලවජජ
11. Track Control Panel - පථජපලලරජමණ්ඩලය
12. Audio Track - ශ්රවණජපථය
13. Selection Toolbar - ගත්රීගම්ජගමවලම්ජ රුව
14. Status Bar - තත්ත්වජ රුව

ඔඩෑසිටි මෘදුවාා ය භාවි වරමින් රවය ත ොනුවක් නිර්මාණය කිරීතේ පියවර
1. File-Newජමිනන්ජරවජගෙොනුවක්ෂජල ලජෙැනීම
2. ප්රවලහරජගමවලම්ජ රුගේජ(Transport Toolbar)ජවරජපටිෙතජකිරීගම්ජගමවලමජක්ෂලික්ෂජකාන්ර

පටිජෙතජකීරීගම් ගමවලම(Record)
ක්රියලකාවීම(Play))

රැවැත්වීම(Stop)
රූපය 4.2.2

3. පරිෙණකයටජාම් න්ධ්ජකාජතතිජමයික්රගෝෝරයජභලවිතජකාජඅවශයජශ්රවයජාලන්ධ්ලායජපටිෙතජ
කාන්ර.
4. අවාලරගේදීජප්රවලහරජගමවලම්ජ රුගවහිජතතිජරැවැත්වීගම්ජ(Stop)ජගමවලමජ(රූපය 4.2.2)
ක්ෂලික්ෂජකාන්රජ
5. ක්රියලකාවීගම්ජ(Play)ජගමවලමජ(රූපය 4.2.2)ජක්ෂලික්ෂජජකාජපටිෙතජකිරීමජශ්රවණයජකාන්ර.
6. ශ්රවයජගෙොනුවජසුරැකීමට,ජFileSave Projectශ්රවයගෙොනුවජසුරැකීමටජඅවශයයජා්ථලරයජ
ගතෝාන්රජශ්රවයජගෙොනුවජසුරැකීමටජරමක්ෂජගදන්රSave

රූපය 4.2.3
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දෘශය ත ොනුවක් සෑදීම
වින්තඩෝස් මූවි තේවර් (Windows Movie Maker)
වින්ගඩෝා්ජ මූවිජ ගම්කර්ජ යනුජ මයිගක්රොගාොෝ්ට්ජ ආයතරයජ වින්න්ජ ාපයනුජ ල රජ නිදහා්ජ ම,දුකලංෙයකි.ජ ද,ශයජ
ාලන්ධ්ලාජනිර්මලණයජකිරීමජාහජාංා්කාණයජකිරීමජාවහලජගමමජම,දුකලංෙයජභලවිතජකළජහැකිජය.
පහතජදැක්ෂගවරජURL ලිළිරයජඔා්ගාේජවින්ගඩෝා්ජමූවිජගම්කර්ජම,දුකලංෙයජ ලෙතජකාජා්ථලපරයජකාන්ර.
http://www.windows-movie-maker.org/
වින්තඩෝස් මූවි තේවර්හි චිත්රව පරිශීකව අතුරුමුුණණ

1. පූර්වජදර්ශර/ජක්රියලජකාවීගම්ජකවුළුව
2. කලලජතිාජගේදිකලව
3. ාංා්කාණයජකිරීගම්ජකවුළුව

රූපය 4.2.4 - වින්තඩෝස් මූවි තේවර්හි චිත්රව පරිශීකව අතුරුමුුණණ
වින්තඩෝස් මූවි තේවර් මෘදුවාා ය භාවි වරමින් දෘශය ත ොනුවක් නිර්මාණය කිරීතේ පියවර
1. වින්ගඩෝා්ජමූවිජගම්කර්ජම,දුකලංෙයජවිව,තජකාන්ර.
2. Homeජභලවිතගයන්Add Videos and Photosජගමවලමජගතෝාන්රද,ශයකජාහජළින්ූාජතතිජ
ා්ථලරයජගතෝාන්රopenජගමවලමජක්ෂලික්ෂජකාන්ර

රූපය 4.2.5
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3. එවිටජපහතජගලාජදිා්ජගේ.

රූපය 4.2.6
4. ාංක්රලන්තියජ(transitions)ජභලවිතයට,
Animationජගමනුවජවිව,තජකාන්රපළමුජරූපජාලමුවජක්ෂලික්ෂජකාන්රසුදුසුජාංක්රලන්තියජගතෝාන්ර
5. ගමගාේජකලලජතිාජගේදිකලවජමතජතතිජඅගරකුත්ජරූපජාවහලජදජසුදුසුජාංක්රලන්තිජගයොදලජෙන්ර.ජාංක්රලන්තිජ
ගයදීගමන්ජපසුව,කලලජතිාජගේදිකලවජතුළජතතිජරූපජාලමුජදිා්ජවන්ගන්ජගමගාේජය.

රූපය 4.2.7
6. ගපාදැක්ෂම/ජක්රියලජකාවීගම්ජකවුළුවජභලවිතජකාමින්,නිර්මලණයජක්රියලජකාවන්ර.ජඅවශයජාංා්කාණජන්දුජ
කාන්ර.
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7. රූපජාලමුවජදර්ශරයජවියජයුතුජකලලයජාකා්ජකිරීමජාවහල,
Animationජගමවලමජක්ෂලික්ෂජකාන්රඔ ටජඅවශයජපරිදිජකලලයජගවරා්ජකාන්ර

රූපය 4.2.8
8. නිර්මලණයටජමලත,කලවක්ෂජඑක්ෂජකිරීමට:
පළමුවජරූපජාලමුවජගතෝාන්ර,
Homeජගමවලමජගතෝාන්රගමනුගේජTitleජගතෝාන්රජෙැළගපරජමලත,කලවක්ෂජයතුරුලියරයජකා
formatජගමනුවජවිව,තජකාන්ර. මලත,කලවටජාංගෙෝපක්රමජ(effect)ජගයොදන්ර

රූපය 4.2.9
9. එක්ෂජඑක්ෂජරූපජාලමුවටජමලත,කලජඑක්ෂජකළජහැකිජය.ජඒජාවහල;
පළමුජරූපජාලමුවජගතෝාන්ර,
Homeජගමවලමජගතෝාන්රසුදුසුජඅනුමලත,කලජ(Caption)ජයතුරුජලියරයජකාන්ර
10. ාකා්ජකාරජද,ශයජාන්ධ්ලාගේජආාම්භයටජගහෝජඅවාලරයටජගහෝජඅධ්ක්ෂ ණය,ාංෙජත ්පීන්,ජාංගීතය,ජ
ා්ථලරය...ජයරලදියජළිබඳ වවජහුනන්වලදීමජාවහලජගවන්ජගවන්ජවශගයන්ජරූපජාලමුජතතුළත්ජකළජහැකිජය.ජ
 Homeජගමනුගේ Creditsජගතෝාලජඅවශයයජදෑජයතුරුලියරයජකාන්ර.

රූපය 4.2.10
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11. ාකා්ජකාරජද,ශයජාන්ධ්ලායජාවහලජශ්රවයජගෙොනුවක්ෂජගයදියජහැකිජය.ජඒජාවහල,
 පළමුජරූපජාලමුවජගතෝාන්ර.
 Homeජගමනුවජගතෝාන්රadd musicජගමවලමජගතෝාන්රඔ ටජඅවශයජශ්රවයජගෙොනුවජ
ගතෝාන්ර.
12. ද,ශයජගෙොනුවජක්රියලකාවන්ර.ජඅවශයජාංා්කාණජන්දුජකාන්ර.

රූපය 4.2.11

ක්රියලකාවීම(Play)

13. ශ්රවයජගෙොනුවජපරිෙණකගේජෙ ඩලජකිරීමට,
FileSave Movie For Computer ෙ ඩලජකළජයුතුජා්ථලරයජගත්රීමජාහජශ්රවයජගෙොනුවජාවහලජ
සුදුසුජරමක්ෂජයතුරුලියරයජකිරීමSaveජගමවලමජක්ෂලික්ෂජකිරීම

රූපය 4.2.12
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නිපුණ ාව 5

: ත්ගෙොරිතමජාංක්පයජඅෙයජකා,ජාාලජක්රමග්ඛජාංවර්ධ්රයජකායි.

නිපුණ ා මට්ටම 5.1:

ත්ගෙොරිතමයකටජඅදලළජවරජප්රලගයෝක කජෙැටලුජවිාඳීගම්ජක්රියලවලියජවිා්තාජ
කායි.

වාකය

කලලච්ගේදජජ02

ඉත නුේ පක:
 ළියවාජඅනුක්රමයක්ෂජගලාජෙැටලුජවිාඳීගම්ජක්රමජගේදයජහුනරලජෙනියි.
අන් ර්

ය:

 වට්ගටෝරුවකටජඅනුවජඅන්තර්ෙතයන්ජාැකසීම
අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප:
 ෙැටලුවක්ෂජවිශ්ග් ණයජකිරීගම්ජළියවා (ආදලර, ප්රතිදලරජහලජක්රියලවලිය)
 ළියවාජඅනුක්රමයක්ෂජගලාජෙැටලුජවිාඳීගම්ජක්රමගේදය
පාඩේ සැකසුේ සඳහා උපතදස්:
 ාැ ෑජ ගලෝකයජ තුළජ දක්ෂරටජ ලැග රජ ෙැටලුජ කිහිපයක්ෂජ හුනන්වලජ ගදන්රජ (උදල: ලිළියක්ෂජ තැපැ්ජ කිරීම,
ගක්ෂක්ෂජඑකක්ෂජාෑදීම, ඍජුගකෝණලස්රයකජපරිමිතියජෙණරයජකිරීම)
 එමජෙැටලුජවිශ්ග් ණයජකාන්ර (ආදලර, ප්රතිදලරජහලජක්රියලවලියජහුනරලජෙන්ර)
 එමජෙැටලුජවිාදීමටජඅදලළජළියවාජඅනුක්රමයන්ජහුනරලජෙන්ර
ඇ යීේ හා ක්තසේරුවරණය සඳහා උපතදස්:



විශ්ග් ණයජකිරීමජාවහලජාාලජෙැටලුවක්ෂජල ලජගදන්ර
එමජෙැටලුජවිාඳීමටජඅදලළජළියවාජඅනුක්රමයන්ජලියලජදක්ෂවන්ර

ගුණාමකමව තයදවුේ


අන්තර්නලලජපහසුකම,ජපරිෙණක
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කියවීේ ද්රවය
ැටලු විශ්තල්ෂණය
ෙැටලුවක්ෂජ විශ්ග් ණයජ කිරීගම්ජ දීජ ආදලර,ජ ක්රියලවලියජ හලජ ප්රතිදලරජ ගවන්ජ ගවන්වජ හුනරලජ ෙතජ යුතුජ ය.
ෙැටලුවක්ෂජ විාඳීමජාවහලජභලවිතජකාරජඅමුද්රවයජආදලරජ (Input)ජගලාජහැඳින්ගේ.ජ එයජවිාඳීගමන්ජල ලජ ෙන්රලජ
ප්රතිලලයජප්රතිදලරයජ(Output) ගලාජහැඳින්ගේ.ජආදලර, ප්රතිදලරජ වටජපත්ජකිරීගම්ජකලර්යයජක්රියලවලිය (Process)ජ
ගලාජහැඳින්ගේ.ජක්රියලවලියක්ෂජළියවගාන්ජළියවාජන්දුජවරජඅතා,ජඒවලජඅනුළිබඳගවබඳන්ජදැක්ෂවීමජඉතලජවැදෙත්ජගේ.
o

උදලජ01:-

ෙැටලුව - කිරිජගත්ජගකෝේපයක්ෂජාෑදීම
ආදලර - රැටවූජනලය, සීනි, කිරි, ගත්ජගකොළ, ගත්ජගපෝච්චියක්ෂ, ගකෝේපයක්ෂ,
හැන්දක්ෂ
ක්රියලවලිය 1. ගත්ජගකොළජගපාරයටජදැමීම
2. ගපාරයජතුබඳන්ජරැටවූජනලයජගත්ජගපෝච්චියටජදැමීම
3. සීනිජාහජකිරිජගත්ජගපෝච්චියටජදැමීම
4. හැන්ගදන්ජගත්ජගපෝච්චිගේජතතිජසීනිජාහජකිරිජගහොඳින්ජකවලම්ජකිරීම
5. ාලදලජෙත්ජකිරිජගත්ජගකෝේපයටජඑක්ෂජකිරීම
ප්රතිදලරය - කිරිජගත්ජගකෝේපයක්ෂ

උදලජ02:-

ෙැටලුව
ආදලර
ක්රියලවලිය
ප්රතිදලරය

- ාංඛයලජගදකක්ෂජඑකතුජකිරීම
-ජාංඛයලජගදක
-ජඑකතුව = පළමුජාංඛයලව + ගදවරජාංඛයලව
- එකතුව

උදලජ03:-

ෙැටලුව
ආදලර
ක්රියලවලිය
ප්රතිදලරය

- ඍජුගකෝණලස්රයකජපරිමිතියජෙණරයජකිරීම
-ඍජුගකෝණලස්රලගේජදිෙජාහජපළල
-පරිමිතියජ=ජදිෙජ+ජපළලජ+ජදිෙජ+ජපළල
-පරිමිතිය
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නිපුණ ාව 5

:

ත්ගෙොරිතමජාංක්පයජඅෙයජකා,ජාාලජක්රමග්ඛජාංවර්ධ්රයජකායි.

නිපුණ ා මට්ටම 5.2

:

ක්රියලවලියක්ෂජපැහැදිලිජකිරීමජාවහලජෙැලීම්ජාටහන්ජඅඳියි.

වාකය

කලලච්ගේදජ03

ඉත නුේ පක:


අන් ර්




ෙැලීම්ජාටහන්ජාංගක්ෂතජහුනරලජෙනියි.
ෙැලීම්ජාටහරකින්ජක්රියලවලියක්ෂජඉදිරිපත්ජකායි.
ය:
ෙැලීම්ජාටහන්ජාංගක්ෂතජහැඳින්වීම
o ආාම්භය/ නිමලව
o ආදලර/ජප්රතිදලර
o ක්රියලවලිය
ෙැලීම්ජාටහන්ජගයොදලජෙනිමින්ජඑදිගරදලජකලර්යයන්ගේජක්රියලවලීජනිරූපණයජකිරීම

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප:



ෙැලීම්ජාටහන්ජාංගක්ෂත
එමජාංගක්ෂතජභලවිතජකාරජආකලාය

පාඩේ සැකසුේ සඳහා උපතදස්:



ෙැලීම්ජාටහන්ජාංගක්ෂතජහදුන්වලදීම
ෙැලීම්ජාටහන්ජභලවිතගයන්ත්ගෙොරිතමජනිර්මලණයජකිරීම

ඇ යීේ හා ක්තසේරුවරණය සඳහා උපතදස්:



ෙැලීම්ජාටහන්ජාංගක්ෂතජහුනරලජෙැනීම
ක්රියලවලියක්ෂජනිරූපණයජකිරීමජාවහලජෙැලීම්ජාටහන්ජතඳීම

ගුණාමකමව තයදවුේ:


අන්තර්නලලජපහසුකම,පරිෙණක,ම,දුකලංෙජජ
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කියවීේ ද්රවය
o ෙැලීම්ජාටහන්ජාංගක්ෂත

o සරක අනුක්රමිව ක්රියාවලි පැහැදිලි කිරීම සඳහා ැලීේ සටහන් ඇඳීම
උදලජ1 :- ජකිරිජගත්ජගකෝේපයක්ෂජාෑදීම
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උදල 2:- ාංඛයලජගදකක්ෂජඑකතුජකිරීම

උදල 03:- ඍජුගකෝණලස්රයකජපරිමිතියජෙණරයජකිරීම
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නිපුණ ාව 6

:

ගතොාතුරුජරැා්කිරීමජහලජාන්නිගේදරයාවහලජඅන්තර්නලලයජභලවිතයජඅෙය
කායි

නිපුණ ා මට්ටම 6.1

:

ගතොාතුරුජමූලලශ්රයජහවුග්ජභලවිතජකළජහැකිජාංචිතයක්ෂජගලාජඅන්තර්නලලයජ
හුනරලජෙනියි

වාකය

කලලච්ගේදජ02

ඉත නුේ පක:



අන් ර්



අන්තර්නලලයජඅර්ථජදක්ෂවයි.
අන්තර්නලලයටජප්රගේශගවයි.
අධ්යලපරජගවබ්ජඅඩවිජහාහලජගතොාතුරුජල ලජෙනියි.
ය:
අන්තර්නලලයජහැදින්වීමජ
අතරික්ෂසුජකිරීම්ජපුහුණුවජාවහලජඅධ්යලපරජගවබ්ජඅඩවිජකාලජප්රගේශජවීම

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප:





අන්තර්නලලයජඅර්ථජදැක්ෂවීම
අන්තර්නලලයටජප්රගේශජවීමජාවහලජභලවිතජකාරජාංාචක
අන්තර්නලලගේජභලවිතය
අධ්යලපනිකජගවබ්ජඅඩවි

පාඩේ සැකසුේ සඳහා උපතදස්:





අන්තර්නලලයජඅර්ථජදැක්ෂවීම
අන්තර්නලලයටජප්රගේශජවීමජාවහලජභලවිතජකාරජාංාචකජහලජම,දුකලංෙජළිබඳ වවජන්සුන්ජාමඟජාලකච්ඡලජ
කිරීම
අන්තර්නලලගේජභලවිතයජළිබඳ දවජාලකච්ඡලජකිරීම
ශ්රීජලංකලගේජතිග රජඅධ්යලපනිකජගවබ්ජඅඩවිජළිබඳ වවජාලකච්ඡලජකිරීම

ඇ යීේහා ක්තසේරුවරණයසඳහාඋපතදස්:





අන්තර්නලලයටජප්රගේශජවීමජාවහලජභලවිතජකාරජාංාචකජහලජම,දුකලංෙජහුනරලජෙැනීම
අන්තර්නලලගේජභලවිතයජහුනරලජෙැනීම
න්සුන්,ජතමන්ජවින්න්මජඅන්තර්නලලයටජප්රගේශජවීම
අධ්යලපනිකජගවබ්ජඅඩවිජභලවිතජකිරීගමන්ජගතොාතුරුජල ලජෙැනීම

ගුණාමකමවතයදවුේ:


අන්තර්නලලජපහසුකම්,ජපරිෙණක,ජම,දුකලංෙ
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කියවීේද්රවය
o අන් ර්ජාකය හැඳින්වීම
අන්තර්නලලයජ යනුජ ගලොවජ වටලජ තතිජ පරිෙණකජ නලලවලජ එකතුවකි.ජ එමිනන්ජ ාටව්ජ 150කටජ වැි ජ
ාංඛයලවකජවිශ්වවිදයලල,ජාලනයය,ජවලණිනයජාහජගවරත්ජපරිෙණකජාම් න්ධ්ජගකගර්.ජගලොවජපුාලජතතිජ
න්යලුජ පරිෙණකවලටජ පලගහේජ එකිගරකජ ාම් න්ධ්ජ වීමටජ හලජ ගතොාතුරුජ හුවමලරුජ කාජ ෙැනීමටජ
ගමමිනන්ජඉඩජලැගබ්.ජඅන්තර්නලලයජභලවිතජකිරීමජනිාලජඅදජමුළුජගලොවජමජවිශ්වජෙම්මලරයක්ෂජ වටජපත්ජ
වීජතත.ජඅන්තර්නලලයටජඅයිතිකරුගවක්ෂජරැත.ජඔ ජඔජගබ්ජපරිෙණකයජමිනන්ජඅන්තර්නලලයටජප්රගේශජ
වීගම්දීජඑයජඅන්තර්නලලයජාතුජපරිෙණකයක්ෂජවනුජතත.
o අන්තර්නලලයටජාම් න්ධ්කාරජාංාචකජහලජම,දුකලංෙ
 පරිෙණකයක්ෂ
 ගමොඩමය/ජදූාකථරජාම් න්ධ්තලව,ජගඩොංෙලය,ජWi-Fiජතඩේටාය
 අන්තර්නලලජගාේවලජාැපයුම්කරුජ(උදල: ඩයගලොේ, ගමොබිගට්, ගටලිගකොම්)
 ගවබ්ජඅතරික්ෂසුවජ(උදල:ජGoogle Chrome, Safari, Opera, Internet Explorer, Firefox)

ගහෝ
 අන්තර්නලලජාම් න්ධ්තලවජාහිතජසුහුරුජනංෙමජදූාකථර
o අධ්යාපනිව තවබ් අඩවි
අධ්යලපනිකජගවබ්ජඅඩවිජනිර්මලණයජකාජතත්ගත්ජන්සුන්ජාහජගුරුවරුන්ජයරජගදගකොටාජමජදැනුවත්ජකිරීමජ
ාවහලජ ය.ජ අධ්යලපනිකජ ගවබ්ජ අඩවිජ භලවිතගයන්ජ න්සුන්ටජ තමන්ජ වින්න්මජ ඉගෙරජ ෙතජ හැකිජ ය.ජ ගමමජ ගවබ්ජ
අඩවිවල,ජ ඉගෙනුමටජ හලජ පන්තිජ කලමාජ ඉෙැන්වීමටජ අතිගර්කයක්ෂජ ගලාජ දැනුමජ වැි ජ දියුණුජ කිරීගම්ජ ගමවලම්ජ
ගලාජක්රියලජකාරජක්රීඩල, වීි ගයෝජගහෝජමලත,කලජාම් න්ධ්ජාම්පත්ජතිගබ්.ජගමමජගවබ්ජඅඩවිජමක න්ජඉගෙනුම්ජ
ක්රියලවලියජන්සුවලටජවිගරෝදලත්මකජහලජආකර් ණීයජවරජඅතා, විගශේ ගයන්ජවර්තමලරගේජදීජඑයජප්රගයෝනරවත්ජ
ගේ.
පහතජ දැක්ෂගවරජ අධ්යලපනිකජ ගවබ්ජ අඩවිජ ා්වයංජ අධ්යයරයජ කා,ජ න්සුන්ටතමන්ගේජ දැනුමජ වැි දියුණුජ කාජ
ෙැනීමටජහැකිජය.
1) www.nie.lk
2) www.doenets.lk
3) www.edupub.gov.lk
4) www.moe.gov.lk
5) www.e-thaksalawa.moe.gov.lk
6) www.nenasala.lk
7) www.vidumanpetha.com
ගවබ්ජඅතරික්ෂසුවජවිව,තජකා,ජලිළිරජ රුවජතුළජඉහතජාවහන්ජඅධ්යලපනිකජඒකලකලරිජාම්පත්ජනිශ්චලයකජ(URL)ජ
යතුරුලියරයජකාජඅධ්යලපනිකජගතොාතුරුජල ලජෙැනීමටජගමමජගවබ්ජඅඩවිවලටජළිවිගාන්ර.
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o www.nie.lk (විෂය නිර්තේශ සහ ගුරු මාර්ත ෝපතේශ බා

වරන්න)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
රූපය 6.1.1 - www.nie.lk – ජාතිව අධ්යාපන තය නතේ තවබ් අඩවිය
o වි යජනිර්ගේශජ ලෙතජකාන්ර.

රූපය 6.1.2 - ජාතිව අධ්යාපන තය නතේ තවබ් අඩවිතයන් විෂය නිර්තේශ බා
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වරන අයුරු

o www.doenets.lk (විභා ප්රතිලක)

රූපය 6.1.3- www.doenets.lk - ශ්රී කාවා විභා තදපාර් තේන්තුතේ තවබ් අඩවිය
o www.edupub.gov.lk

(තපළ තපොමක බා

වරන්න)

රූපය 6.1.4 - www.edupub.gov.lk - අධ්යාපන ප්රවාශන තදපාර් තේන්තුතේ තවබ් අඩවිය
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o www.moe.gov.lk
(චක්රග්ඛ, වි යජාම් න්ධ්, සුාක්ෂ ල, රැණාජවිකලශර,ජකලලජාටහර...ජආදිය.)

රූපය 6.1.5 - www.moe.gov.lk - අධ්යාපන අමා යාාශතේ තවබ් අඩවිය
o www.e-thaksalawa.moe.gov.lk (අධ්යාපන ත ොරතුරු)
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රූපය 6.1.6 - ඉ-

ක්සකාව

o www.nenasala.lk

රූපය 6.1.7 - නැණසක
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o www.vidumanpetha.com

රූපය 6.1.8 - විදුමාතප
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නිපුණ ාව 6

: ගතොාතුරුජරැා්කිරීමජහලජාන්නිගේදරයජාවහලජඅන්තර්නලලයජභලවිතයජඅෙය
කායි.ජ

නිපුණ ා මට්ටම 6.2

ගතොාතුරුජල ලජෙැනීමජාවහලජගාවුම්ජයන්්රජභලවිතජකායි.

වාකය

කලලච්ගේද05

ඉත නුේ පක:


අන් ර්



විවිධ්ජගාවුම්ජයන්්රජලැයිා්තුෙතජකායි.
ගාවුම්ජයන්්රජපරිශීලරයජකාජගතොාතුරුජල ලජෙනියි.
ය:
ගාවුම්ජයන්්රජහැඳින්වීම
විගශේ ජමලත,කලජඔා්ගාේජගතොාතුරුජගාවීමජාවහලජගාවුම්ජයන්්රජඋපගයෝක ජකාජෙැනීම

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු සාවල්ප සහ වදන්:




ගාවුම්ජයන්්රජාවහලජහැඳින්වීම
විවිධ්ජගාවුම්ජයන්්ර
ගාවුම්ජයන්්රජභලවිතජකිරීම

පාඩේ සැකසුේ සඳහා උපතදස්:





ගාවුම්ජයන්්රජනිර්වචරයජකාන්ර.
පවතිරජගාවුම්ජයන්්රජළිබඳ වවජන්සුන්ජාමඟජාලකච්ඡලජකාන්ර.
ගාවුම්ජයන්්රජභලවිතජකිරීමජෙැරජාලකච්ඡලජකාන්ර.
ගාවුම්ජයන්්රජභලවිතජකාමින්ජගතොාතුරුජගාොයන්ර.

ඇ යීේ හා ක්තසේරුවරණය සඳහා උපතදස්:





විවිධ්ජගාවුම්ජයන්්රජලැයිා්තුෙතජකාන්ර.
විවිධ්ජගාවුම්ජයන්්රජලක්ෂ ණජාාවලජ ලන්ර.
ගහොවමජගාවුම්ජයන්්රගාොයලජෙන්ර.
ගාවුම්ජයන්්රජභලවිතජකිරීගමන්ජගතොාතුරුජගාොයලජෙන්ර.

ගුණාමකමව තයදවුේ:


අන්තර්නලලජපහසුකම්, පරිෙණක, ම,දුකලංෙ
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කියවීේ ද්රවය


තසවුේ යන්ත්රය හැඳින්වීම
ගාවුම්ජයන්්රයක්ෂජයනුජමුළුජඅන්තර්නලලගයහිජඅන්තර්ෙතජදෑජඑක්ෂරැා්ජකා,ජඒවලජාංවිධ්ලරයජකානුජ
ල රජ ගවබ්ජ අඩවියකි.ජ අන්තර්නලලයජ භලවිතජ කාන්රන්ජ හටජ පහසුගවන්ජ ගතොාතුරුජ ගාොයලජ ෙැනීමටජ
ගාවුම්ජයන්්රයන්ජාැලසුම්ජකාජතත.ජගාවුම්ජප්රතිලලජාලමලරයගයන්ජගාවුම්ජයන්්රජප්රතිලලජළිටුජගලන්න්ජ
හැඳින්ගවරජ ප්රතිලලජ මලලලවකජ ඉදිරිපත්ජ කායි.ජ ගතොාතුරු,ජ ගවබ්ජ ළිටු, ළින්ූා, වීි ගයෝජ ාහජ ගවරත්ජ
වර්ෙවලජගෙොනුජමිශ්රජවීමජවියජහැකිජය.



තසවුේ යන්ත්රයක් භාවි වරන්තන් ඇයි?
ගවබ්ජ අඩවිවලජ විශලලජ වශගයන්ජ අන්තර්නලලගේජ ගතොාතුරුජ අඩංගුජ ගේ.ජ ගවබ්ජ අඩවියකින්ජ
ගතොාතුරුජල ලෙැනීමටජඅවශයජරම්, ගවබ්ජඅඩවිගේජලිළිරයජදැරජෙතජයුතුජය.ජඅන්තර්නලලගේජගවබ්ජඅඩවිජ
අසීමිතජාංඛයලවක්ෂජතිගබ්.ජඑ ැවින්ජගවබ්ජඅඩවිවලජලිළිරයන්ජමතකජත ලෙැනීමජඉතලජඅසීරුජය.ජඑ ැවින්ජ
ගවබ්ජඅඩවිගේජතතිජගතොාතුරුජා්ථලරෙතජකිරීම, වර්ෙජකිරීම,ජෙ ඩලජකිරීමජහලජගශ්රේණිෙතජකිරීමජාවහලජ
ගාවුම්ජයන්්රජඅවශයජගේ.ජගාවුම්ජයන්්රයක්ෂජභලවිතජකාරජග ොගහෝජඅය,ජඑයජපර්ගේ ණජකටයුතුජාවහලජ
කාති.ජාලමලරයගයන්ජඒවලජළිබඳතුාජගහෝජඅවමජවශගයන්ජ ාණයක්ෂජෙැනීමටජඅවශයජදත්තජගේ.ජවිගශේෂිතජ
අාමුණක්ෂජාපුාලලීමටජගවබ්ජඅඩවියක්ෂජගාොයලජෙැනීමටජඔවුහුජඅගේක්ෂ ලජකාති.



තකෝවතේ ජනප්රියම තසවුේ යන්ත්ර
o Google
(www.google.com)
o Bing
(www.bing.com)
o Yahoo
(www.yahoo.com)
o Ask.com
(www.ask.com)
o AOL.com
(www.aol.com)
o DuckDuckGo (www.duckduckgo.com)
o msn
(www.msn.com)
රූපය6.2.1 - තසවුේ යන්ත්ර

රූපය 6.2.2 - www.google.com තවබ් අඩවිය
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තසවුේ යන්ත්ර භාවි වරමින් ත ොරතුරු කබා ීම.
o ගවබ්ජඅතරික්ෂසුවක්ෂජවිව,තජකාන්ර.
o ලිළිරජ රුවජතුළජගාවුම්ජයන්්රජගවබ්ජලිළිරයජයතුරුලියරයජකාන්ර.
o ඔගබ්ජගාවුම්ජවචරජපරිා්ාමින්ජගතෝාලජෙන්ර.
o ගාවුම්ජයන්්රගේජගාවුම්ජගකොටුවජතුළජගමමජප්රධ්ලරජනියමයන්ජයතුරුලියරයජකාන්ර.
o ගාවුම්ජග ොත්තමජක්ෂලික්ෂජකාන්ර.
o ඔ ටජඅවශයජගතොාතුරුජඅඩංගුජඅධිාන්ධ්ලරජාහිතජගවබ්ජඅඩවිජවිශලලජාංඛයලවක්ෂජඔ ටජල ලජගදනුජ
තත.
o අධිාන්ධ්ලරජඑකක්ෂජගහෝජකිහිපයක්ෂජක්ෂලික්ෂජකිරීගමන්ජඔ ටජඅවශයජගතොාතුරුජල ලජෙතජහැකිය.
උදල:ජසීක රියජෙැරජගාොයලජ ලන්ර
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ජඋදල:ජශ්රීජලංකලගේජකුරු්ලන්ගේජළින්ූාජගාොයන්ර.
Images ක්ෂලික්ෂ ක න්න

උදල:ජ-ජාතුන්ජළිබඳ වජවීි ගයෝජගාොයලජෙන්ර.
Videosජක්ෂලික්ෂ ක න්න
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නිපුණ ාව 6
නිපුණ ා මට්ටම 6.3

:
:

වාකය

ගතොාතුරුජරැා්ජකිරීමජහලජාන්නිගේදරයජාවහලජඅන්තර්නලලයජභලවිතයජඅෙය
කායි.ජ
පරිෙණකජාහජදත්තජආාක්ෂෂිතවජාහජසුාක්ෂෂිතවජභලවිතජකායි.
කලලච්ගේදජජ01

ඉත නුේ පක :


අන් ර්


සුාක්ෂෂිතජාහජආාක්ෂෂිතජක්රියලජපරිපලටිජඅනුෙමරයජකායි.ජ
විශ්වලාවන්තජඋපගේශකත්වජමඟජගපන්වීගම්ජතතිජවැදෙත්කමජඅවග ෝධ්ජකාජෙනියි.
ය:
ප්රගේශයන්ජපලලරයජකිරීගම්ජයලන්ත්රිකජගයදුම් (පරිශීලකජරලමය, මුාපද. … ආදිය )

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප:
 ආාක්ෂෂිතජහලජසුාක්ෂෂිතජක්රියලපටිපලටිජඅනුෙමරයජකිරීගම්ජවැදෙත්කම
 පවතිරජප්රගේශජපලලරජයලන්්රණ(පරිශීලරලමය, මුාපද.… ආදිය)ජජ
 පරිෙණකගේජෙ ඩලජකාජතතිජදත්තජඅරවාාජපරිශීලකයන්ගෙන්ජආාක්ෂ ලජකාජෙැනීම
 විශ්වානීයජඋපගේශකයන්ගේජමෙජගපන්වීගමහිජතතිජවැදෙත්කම
පාඩේ සැකසුේ සඳහා උපතදස්






පරිෙණකයජ ක්රියලත්මකජ කිරීගම්ජ පළමුජ ආාක්ෂෂිතජ ළියවාජ ගලාජ පරිශීලකජ රලමයජ හලජ මුාපදජ භලවිතයජ
ළිබඳ වවජාලකච්ඡලජකාන්ර.
විවිධ්ජ ක ණුම්ජ නිර්මලණයජ කිරීගම්ජ වැදෙත්කමජ ළිබඳ වවජ ාලකච්ඡලජ කාන්ර(Administrator-පරිපලලක,
user-පරිශීලක, guest-අමුත්ගතක්ෂ).
පරිෙණකජ වයිාාවලජ හලනිකාජ ලපෑම්ජ ගත්රුම්ජ ෙැනීගම්ජ වැදෙත්කමජ හලජ ප්රතිදවාාජ ම,දුකලංෙවලජ
වැදෙත්කමජළිබඳ වවජන්සුන්ජාමඟජාලකච්ඡලජකාන්ර.
නිාන්තාගයන්ජඋපා්ථජළිටපත්ජ(backups) ල ලෙැනීම,ගෙොනුජමට්ටගම්ජආාක්ෂ ලවන්ජභලවිතය (file level
security), ග්ඛරජමුාපදජගයොදලජආාක්ෂ ලජකිරීමජආදිගයහිජවැදෙත්කමජළිබඳ වවජාලකච්ඡලජකාන්ර.
අන්තර්නලලයජභලවිතගේදීජවිශ්වානීයජඋපගේශකයන්ගේජමෙජගපන්වීගමහිජතතිවැදෙත්කමජළිබඳ වවජ
ාලකච්ඡලජකාන්ර.

ඇ යීේ හා ක්තසේරුවරණය සඳහා උපතදස්
 පරිෙණකජදත්තජආාක්ෂ ලජකිරීමටජභලවිතජකළජහැකිජක්රියලමලර්ෙජතුරක්ෂජලැයිා්තුෙතජකාන්ර.
 පවතිරජප්රගේශජපලලරජයන්්රණජගාොයන්ර.
 අන්තර්නලලයජගවතජළිවිසීගම්ජදීජවිශ්වානීයජඋපගේශකයන්ගේජමඟජගපන්වීගමහිජතතිජවැදෙත්කමජලියලජ
දක්ෂවන්ර.
ගුණාමකමව තයදවුේ


අන්තර්නලලජපහසුකම, පරිෙණක, ම,දුකලංෙ
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කියවීේ ද්රවය


ප්රතේශ පාකන යන්ත්රණවක භාවි යන්
o පරිෙණකයජ ක්රියලත්මකජ කිරීගම්ජ පළමුජ ආාක්ෂෂිතජ ළියවාජ ගලාජ ජ පරිශීලකජ රලමයජ හලජ මුාපදජ
භලවිතය
ඔ ජ පරිෙණකයටජ ප්රගේශජ වරජ විටජ පරිශීලකජ රලමයජ අනිවලර්යගයන්ජ ල ලජ දීමජ මක න්,
පරිෙණකයටජඔ ජහුනරලජෙැනීමටජහැකිජවරජඅතා,ජඑයජඔ ටජඅදලළජන්යලුජගෙොනු, ගෝෝ්ඩාජාහජ
ප්රගේශජඅයි න්ජපවාලජගදනුජලැගබ්.ජපරිශීලකජරලමයජපරිශීලකයලජහුනරලජෙැනීමටජපමණක්ෂජභලවිතජ
කාරජඅතා,ජඑමිනන්ජආාක්ෂ ලවජතහවුරුජගරොකායි. ආාක්ෂ ලවජතහවුරුජකිරීමජාවහලජමුාපදයක්ෂජ
භලවිතජකළජයුතුජය.

රූපය 6.3.1 - Login පිටුව
o විවිධ් පරිශීකව ගිණුේ භාවි කිරීම
 න්යලුජපරිශීලකජක ණුම්ජාෑමජවිටජමජගහොවජමුාපදයක්ෂජාහිතවජනිර්මලණයජකාන්ර. මුාපදජ
කින්විගටකත්ජහිා්වජගරොත න්ර. එවිටජඅරවාාගයන්ජපරිෙණකයටජ ළිවිගාන්රන්ටජ
පහසුගවන්ජඔ ගේජපරිෙණකයජගවතජළිවින්යජහැකිජය.
 අරවශයජ පරිශීලකජ ක ණුම්ජ හලජ ආෙන්තුකජ ක ණුම්ජ (guest account)ජ ඉවත්ජ කිරීමජ ගහෝජ
අක්රීයජකාන්ර. ඔ ගේජපරිෙණකජපේධ්තියජාමඟජපැමිගණරජආාම්භකජමුාපදජ(initial
passwords) න්ය්ලජගවරා්ජකාන්ර.
 විවිධ්ජ පරිශීලකජ ක ණුම්ජ භලවිතජ කිරීගමන්, ඔ ගේජ ගපෞේෙලිකජ ගතොාතුරුජ වඩලත්ජ
ආාක්ෂෂිතජකාජෙතජහැකිය.ජඑමිනන්ජවැදෙත්ජලිළිජග්ඛරජාහජගෙොනුජඅගරක්ෂජපරිශීලකජ
ක ණුම්ජභලවිතජකාරජපරිශීලකයන්ටජගවරා්ජ කිරීමටජගහෝජඒවලජමකලදැමීමටජඉඩජගරොදීජ
ආාක්ෂ ලජකාජෙතජහැකිජගේ.

රූපය 6.3.2
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පරි ණව දමක තරක්ෂා කිරීම සඳහා භාවි වළ හැකි තරක්ෂව සහ තරක්ෂණ ක්රියාපටිපාටි
o ප්රතිවයිරස මෘදුවාා
ාමහාජ පරිෙණකජ වයිාාජ පරිෙණකගේජ ෙ ඩලජ කාජ තතිජ දත්තජ ාහජ ගෙොනුවලටජ හලනිජ කිරීම,
ගවරා්ජ කිරීමජහලජඒවලජමකලජදැමීමජන්දුජකායි.ජප්රතිදවාාජම,දුකලංෙජයලවත්කලලීරජකළජයුතුජඅතා,ජඑයජ
නිාන්තාගයන්ජපරිෙණකජපේධ්තියජසුපරීක්ෂ ලජකාමින්ජඑහිජතතිජවයිාාජඉවත්ජකිරීමජන්දුජකායි. පරිෙණකජ
වයිාාජපැතිරීමජවළකනුජළිණිාජපරිෙණකයටජතතුළත්ජකානුජල රජාහජපරිෙණකගයන්ජඉවතටජගදනුජ
ල රජගෙොනුජප්රතිවයිාාජම,දුකලංෙජමිනන්ජසුපරීක්ෂ ලජකළජයුතුජය.

o නි රම උපස්ථමිනය (Backup) කිරීම
දත්තජරැතිජවීගමන්ජආාක්ෂ ලජකාජෙැනීමජාවහලජඅනුෙමරයජකළජයුතුජවැදෙත්මජළියවාක්ෂජවනුගේජ
ඒවලජනිාන්තාගයන්ජඋපා්ථරයජකිරීමය.ජක න්දා, ෙංවතුාජගහෝජගවරත්ජා්වලභලවිකජවිපත්වලින්ජඋපා්ථජ
ළිටපත්ජඒවලගේජමු්ජදත්තජාමඟමජවිරලශජවියහැකිජ ැවින්ජඑමජඋපා්ථජළිටපත්ජවලජතවත්ජළිටපත්ජගවරත්ජ
ා්ථලරයකජදජෙ ඩලජකිරීමජඉතලජවැදෙත්ජගේ.

රූපය 6.3.3
o ත ොනු මට්ටතේ තරක්ෂාවන් භාවි ය
ඔ ගේජදත්තජඅන්ජඅයගෙන්ජගවන්ජකාජත ලජෙැනීමටජෙතජයුතුජපළමුජළියවාජවන්ගන්ජදත්තජගෙොනුජ
ාහජගෝෝ්ඩාජමතජඅවාා(permissions)ජාැකසීමයි. පරිශීලකයකුටජගවරත්පරිශීලකජක ණුම්ජාවහලජ
අවාාජදියජහැකිජඅතා, එමිනන්ජපරිශීලකයලටජකියවීමටජපමණක්ෂජහැකියලගේජන්ටජපූර්ණජපලලරයකින්ජ
ප්රගේශජවීමටජහැකිජගලාජවිවිධ්ජමට්ටගම්ජප්රගේශජගහෝජඅවාායන්ජල ලජදියජහැකිජය.
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o මුරපද තරක්ෂි තල්ඛ්න
Microsoft Office applications, Adobe Acrobat වැනිජ ග ොගහෝජ ගයදුම්ජ ම,දුකලංෙවල,
නිර්මලණයජකානුජල රජග්ඛරජාවහලජගවන්ජගවන්වජමුාපදජගයදීමටජපරිශීලකයන්ටජඉඩජල ලදීජතත.
ගමවැනිජග්ඛරජවිව,තජකිරීමජාවහලජඑයටජඅදලළජමුාපදයජල ලදියජයුතුජය. ගෙොනුවජවිව,තජකිරීමාවහලජ
ගහෝජඑයගවරා්ජකිරීමජාවහලජඅවාාජල ලජෙැනීමටජමුාපදජගයදීමදජකළජහැකිජය.
මුාපදයක්ෂරම්,
 එයජඔ ජපමණක්ෂජදැරජන්ටියජයුතුජය.
 එයජකින්වකුජාමඟජහවුග්ජත ලජගරොෙතජයුතුජය. උදල.එයජ යහළුවන්ටජ ගරොකියජ යුතුජ
අතාජඑයජඔවුන්ටජභලවිතජකිරීමටජඉඩජගරොදියජයුතුජය.
 අනුමලරජකිරීමටජඅපහසුජවියජයුතුජය.ජඋදල . සුාතලලගේජරම, ගහොවමජයහළුවලගේජරම
 එයජපහසුගවන්ජ මතකජ ත ලජෙතජහැකිජවියජයුතුජරමුත්ජභලවිතජකිරීමටජගරොහැකිජතාම්ජ
ාංකීර්ණජගරොවියජයුතුජය.ජමුාපදයක්ෂජමහලජඅකුරු,ජකුඩලජඅකුරු, ඉලක්ෂකම්ජාහජවිගශේ ජ
ාංගක්ෂතවලජමිශ්රණයකින්ජාමන්විතජවියජයුතුජ වජනිර්ගේශජගකගර්.

රූපය 6.3.4


විශ්වාසවන් උපතේශවයන්තේ ම තපන්වීතමහි ඇති වැද මකවම
o කුඩා ළමයි අන් ර්ජාකයට පිවිසීතේදී,ජඅන්තර්නලලයජභලවිතජකාන්රන්ජවින්න්ජකාරජලදජවිවිධ්ජ
අපාලධ්වලටජගෙොදුරුජ වටජපත්ජවීජතතිජ වටජවලර්තලජවීජතත.ජාංවිධ්ලරලත්මකජවැාදිකරුවන්ගේජ
තර්නරවලටජ ළමයිජ ගෙොදුරුජ වීජ තත.ජ එ ැවින්ජ දරුවන්ජ අන්තර්නලලයජ භලවිතජ කාරජ විටජ
විශ්වලාවන්තජ වැි හිටියන්ජ වින්න්ජ ඔවුන්ජ නිරීක්ෂ ණයජ කාන්ගන්ජ රම්ජ එයජ ාැමජ විටජ මජ
ආාක්ෂ ලකලරීජගේ. දරුවන්ජඅන්තර්නලලයජඔා්ගාේජ ාම් න්ධ්තලජපවත්ජවන්ගන්ජකවුරුන්ජාමඟජදජ
යන්රජ ළිබඳ වවජ ඔවුන්ගේජ ගදමවුළියන්ජ ගහෝජ භලාකරුවන්ජ ගහෝජ දැනුවත්ජ කාරජ ගලාජ ඔවුන්ටජ
උපගදා්ජ දියජයුතුජය. තවජද, අන්තර්නලලයජමිනන්ජවරජතර්නරජළිබඳ වවජඅදලළජඅධිකලරීන්ජගවතජ
වලර්තලජකළජයුතුජය.
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ඉාග්රීසි-සිාහක-තදමළ පාරිභාෂිව ශබ්ද මාකාව
අාවය

ඉාග්රීසි

සිාහක

තදමළ

1.

abstract model

වියුක්ෂතජආක,තිය

fUj;jpay; khjpup

2.

acceptance testing

ප්රතිග්රහණජපරීක්ෂ ලව

Vw;Gr; Nrhjid

3.

access privilege

ප්රගේශජවීගම්ජවාප්රාලදය

mZfy; cupik

4.

agile model

සුචලයජආක,තිය

RWRWg;G khjpup

5.

alternate key

වික්පජයතුා

khw;Wr; rhtp

6.

American Standard Code for
Information Interchangeජ
(ASCII)

ගතොාතුරුජහුවමලරුවජාවහලජවූජ
තගමරිකලනුජාම්මතජගක්ෂතය

jfty; ,ilkhw;Wf;fhd
mnkupf;f epak
tpjpf;Nfhit

7.

amplitude

විා්තලාය

tPr;rk;

8.

amplitude modulation

විා්තලාජමූර්ඡරලව

tPr;rg; gz;Ngw;wk;

9.

analog

ප්රතිාම

xg;Gik

10.

anchor

රැවවුම

epiy epWj;jp

11.

application layer

අනුප්රගයෝෙජා්තාය

gpuNahf mLf;F

12.

architecture

නිර්මිතය

fl;likg;G

13.

arithmetic and logical unit
(ALU)

අංකජෙණිතජහලජතලර්කිකජඒකකය

vz;fzpj kw;Wk; ju;f;f
myF

14.

array

අාලව

mzp

15.

artificial intelligence

ක,ත්රිමජබුේධිය

nraw;if Ez;zwpT

16.

Affective computing

බුේධිමත්ජාහචිත්තගේක ජ
පරිෙණරය

Ez;zwpT
czu;jpwd;kpf;f fzpj;jy;

17.

associative law

ාංඝටරජරයලය

$l;L tpjp

18.

attenuation

වැහැරීම/ජහලයරය

neha;ik

19.

attribute

උපලැකිය/ජගුණය/ජඋපලක්ෂ ණය

gz;Gfs;

20.

authoring tool

ාම්පලදරජගමවලම

gilg;ghf;ff; fUtp

21.

Automated Teller Machine
(ATM)

ා්වයංක,ත මුද්ජෙනුගදනුජ
යන්්රය

jhdpaq;fpg; gzk;
ifahs;; ,ae;jpuk;

22.

autonomous

ා්වයංපලලක/ජා්වතන්්ර/ජ
ා්වලයත්ත

RahjPd

23.

axiom

ා්වන්ේධිය/ජප්රතයක්ෂ ය

ntspg;gil cz;ik

24.

backups

උපා්ථ

fhg;ngLj;jy;
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25.

bandwidth

කලලපජපළල/ජ වා්ජපළල

gl;il mfyk;

26.

batch processing

කලණ්ඩජාැකසුම

njhFjp Kiwtopahf;fk;

27.

big data

මහලදත්ත

ngupa juT

28.

binary

ේවිමය

Jtpjk;> ,Ukk;

29.

binary coded decimal (BCD)

ේවිමයජගක්ෂතිකජදශමය

,Ukf; FwpKiw jrkk;

30.

bio-inspired computing

දනවජගප්රේරිතජපරිෙණරය/ජදනවජ capupay; cs;sPu;g;Gf;
fzpg;G
අනුගප්රේරිතජපරිෙණරය

31.

bit coin

බිටුජකලන්ජ

Ez;fld; gzk;
nrYj;jy;

32.

bitwise

බිටුජඅනුාලරිත

gpl; thup

33.

bitwise logical operation

බිටුජඅනුාලරිතතලර්කිකජගමගහයුම්

gpl; thup jHf;fr;
nraw;ghL

34.

black box testing

කලලමංජුාලජපරීක්ෂ ලව

fWg;Gg;ngl;br; Nrhjpg;G

35.

blogging

ගවබ්ාටහරය

tiyg;gjptply;

36.

boot–up

ප්රගේශරය

njhlq;Fjy;

37.

broadcasting

විකලශය

njhiygug;gy;

38.

browsing

අතරික්ෂසීම

NkNyhly;

39.

bubble sort

බුබුළුජගත්රීම/ජයල-ාැාුනම්ජගත්රීම

Fkpop tifg;gLj;jy;

40.

built-in

තුළ ැඳිජ/ජතිළැලි

cl;nghjpe;j

41.

business process reengineeringජ(BPR)

වයලපලාජක්රියලවලිගේජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජ tzpf nray;Kiw
kPs;fl;likg;G
ප්රති-ඉංජිගන්රුකාණය

42.

candidate key

නිරූපයජයතුා

gpujpepjpj;Jtr; rhtp

43.

cardinality

ෙණනීයතලව

vz;zsit

44.

cathode ray tube (CRT)

කැගතෝඩජකිාණජරළය

fNjhl;Lf; fjpu; Foha;

45.

central processing unit (CPU) මධ්යජාැකසුම්ජඒකකය

kj;jpa nraw;ghl;L myF

46.

characteristics

ෙතිලක්ෂ ණ/ ා්වලක්ෂ ණ

rpwg;gpay;Gfs;

47.

check box

ාලකුණුජගකොටුව

rupghu;g;Gg; ngl;b

48.

client-server model

ගාේවලගයෝනක-ගාේවලදලයකජ
ආක,තිය

Nritg; gadu; khjpup

49.

clock

ා්පන්දකය

fbfhuk;

50.

cloud computing

වලලකුළුජපරිෙණරය

Nkff; fzpik

51.

coaxial cable

ාමක්ෂ කජගක්ෂ ලය

Xur;R tlk;

73

52.

code editor

ගක්ෂතජාංා්කලාක

FwpKiw njhFg;gp

53.

comment

විවාණය

tpsf;ff; Fwpg;G

54.

commutative law

රයලයගේශජරයලය

gupkhw;W tpjp

55.

compact disc

සුාංහිතජි ා්කය

Xspapay; tl;L

56.

compatibility

ෙැළපුම

nghUe;Jif

57.

compiler

ාම්පලදකය

njhFg;ghd;

58.

component

ාංාචකය

$W

59.

composite key

ාංයුක්ෂතජයතුා

$l;Lr; rhtp

60.

constant

නියතය

khwpyp

61.

content management system
(CMS)

අන්තර්ෙතජකළමරලකාණජ
පේධ්තිය

cs;slf;f Kfhikj;Jt
Kiwik

62.

context switching

ාන්දර්භජසුවිචරය

re;ju;g;g epiykhw;wy;

63.

contiguous allocation

යල දජවිභලනරය

mLj;jLj;jhd xJf;fL
P

64.

control structure

පලලරජවූහය

fl;Lg;ghl;Lf; fl;likg;G

65.

control unit (CU)

පලලරජඒකකය

fl;Lg;ghl;lyF

66.

credit card

ණයජපත

fldl;il

67.

customization

අභිරුචිකාණය

jdpg;gadhf;fy;

68.

data

දත්ත

juT

69.

data and control bus

දත්තජාහජපලලරජපථ

juTk; fl;Lg;ghl;Lg;
ghl;ilAk;

70.

database management
system (DBMS)

දත්තජාමුදලයජකළමරලකාණජ
පේධ්ති

juTj;js Kfhikj;Jt
Kiwik

71.

data definition languageජජජජජජජජජජජ දත්තජනිර්වචරජභල ලව
(DDL)

juT tiuaiw nkhop

72.

data dictionary

දත්තජශබ්දගකෝ ය

juT mfuhjp

73.

data flow diagram

දත්තජෙැලීම්ජාටහර

juT gha;r;ry; tiuglk;

74.

data flow model (DFM)

දත්තජෙැලීම්ජආක,තිය

juT gha;r;ry; khjpup

75.

data link layer

දත්තජා ැඳිජා්තාය

juT ,izg;G mLf;F

76.

data manipulating languageජජ
(DML)

දත්තජහැසුරුම්ජ ාජජ

juT ifahsy; nkhop

77.

data migration

දත්තජපර්යටරය

juT ngau;r;rp
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78.

debugging

නිගදොා්ජකිරීම

79.

Decision support
system(DSS)

80.

declarative

ප්රකලශලත්මක

mwptpg;G

81.

default values

ගපානිමිජඅෙය

,ay;Gepiy kjpg;G

82.

defragmentation

ප්රතිඛණ්ඩරය

Jzpf;if ePf;fy;

83.

demodulation

විමූර්ඡරය

gz;gpwf;fk;

84.

device

උපලංෙයජ/ජඋපක්රමය

rhjdk;

85.

device driver

උපලංෙජධ්ලවකජම,දුකලංෙ

rhjdr;; nrYj;jp

86.

digital

අංකිත

,yf;f Kiw

87.

digital camera

අංකිතජකැමාලව

,yf;fKiwg; glf;fUtp

88.

digital economy

අංකිතජආර්ථිකය

,yf;fKiwg;
nghUshjhuk;

89.

digitizer

ාංඛයලංකකය

,yf;fkhf;fp

90.

direct implementation

ඍජුජා්ථලපරය

Neub mKyhf;fk;

91.

disk formatting

තැටි/ජි ා්කජහැඩාේජෙැන්වීම

tl;L tbtikg;G

92.

distortion

වික,තිය

jpupG

93.

distributive law

විඝටරරයලය

gq;fl
P ;L tpjp

94.

document flow diagram

ග්ඛරජෙැලීම්ජාටහර

Mtzg; gha;r;ry;
tiuglk;

95.

domain

වාම

Ms;fsk;

96.

domain name server (DNS)

වාම්ජරලමජගාේවලදලයකය

Ms;fsg; ngau;
Nritafk;

97.

domain name system (DNS)

වාම්ජරලමජපේධ්තිය

Ms;fsg; ngau; Kiwik

98.

dynamic host configuration
protocol (DHCP)

ෙතිකජධ්ලාකජපලලරජනියමලවලිය

khWk; tpUe;Njhk;gp
cs;sikT newpKiw

99.

dynamic web page

ෙතිකජගවබ්ජළිටු

,af;Fepiy tiyg;gf;fk;

100.

e-commerce

විදුත්ජවලණිනයය

kpd; tu;j;jfk;

101.

economical feasibility

ආර්ථිකජශකයතලව

nghUshjhur;rhj;jpag;ghL

102.

elementary process
description(EPD)

මූලිකජක්රියලවලිජවිා්තාය

mbg;gilr; nra;Kiw
tpgupg;G

ාණජාහලයජපේධ්ති
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tO ePf;fy;
jPu;khd cjT Kiwik

103.

e-market place

ඉ-ගවගළවගපොළ

,yj;jpudpay; re;ij
,lk;

104.

encryption

ගුේතජගක්ෂතරය

kiwFwpahf;fk;

105.

enterprise resource planning
systemජ(ERPS)

වයවාලයජාම්පත්ජාැලසුම්ජ
පේධ්තිය

epWtd %yts
jpl;lkply; Kiwik

106.

entity

භූතලර්ථය/අභිභූතත්වය/ාත්තලව

epiynghUs;

107.

entity identifier

භූතලර්ථ/ජඅභිභූතත්වයජහුනන්වරය

epiynghUs;;
milahsq;fhl;b

108.

entity relationshipජ(ER)
diagram

භූතලර්ථජාම් න්ධ්තලජරූපාටහර

epiynghUs; cwTKiw
ml;ltiz

109.

executable

ක්රියලත්මකජකළජහැකි

,af;fj;jF

110.

executive support systemජ
(ESS)

විධ්ලයකජාහලයජපේධ්තිය

epiwNtw;W cjT
Kiwik

111.

expert system

විගශේ ඥජපේධ්තිය

epGzj;Jt Kiwik

112.

extended binary coded
decimal interchange code
(EBCDIC)

විා්ත,තජේවිමයජගක්ෂතකජදශම

ePbj;j Jtpj FwpKiw
jrk ,lkhw;wf; Fwp

113.

extended entity relationship
(ER) diagram

විා්ත,තභූතලර්ථජාම් න්ධ්තලජ
රූපාටහර

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

114.

feasibility study

ශකයතලජඅධ්යයරය

rhj;jpag;ghL fw;if

115.

feedback loop

ප්රතිගපෝ ණජූපය

gpd;D}l;ly; tisak;

116.

fetch-execute cycle

ආහාණ-ක්රියලකාවුම්ජචක්රය

jUtpg;G epiwNtw;Wr;
Row;rp

117.

fiber optic

ප්රකලශජතන්තු

,io xspapay;

118.

file

ගෙොනුව

Nfhg;G

119.

file hierarchy

ගෙොනුජධුාලවලිය

Nfhg;G gbepiy

120.

firewall

ක නිජපවුා

jPr;Rtu;

121.

normal form

ප්රථමජප්රමතජඅවා්ථලව

,ay;ghf;fy; tbtk;

122.

fixed internal hard disk

අචලජඅභයන්තාජද,ඪජතැටි

epiyahd cs;sf
td;jl;L

123.

flash memory

ාැණ/ජක්ෂ ණිකජමතකය

gspr;rPl;L epidtfk;

124.

flash memory card

ාැණ/ජක්ෂ ණිකජමතකජපත

gsPr;rpl;L epidtf
ml;il
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125.

flat file system

ඒකජගෙොනුජපේධ්තිය

rkjsf; Nfhg;G Kiwik

126.

flip-flop

ළිබඳ-ගපොළ

vO-tpO

127.

float

ඉපුලුම/ජඉළිලීම

kpjit

128.

floppy disk

රමයජතැටිය

nefpo; tl;L

129.

flow chart

ෙැලීම්ජාටහර

gha;r;rw; Nfhl;Lg;glk;

130.

folder

ගෙොනුජ හලලුම

Nfhg;Giw

131.

foreign key

ආෙන්තුකජයතුා

me;epar;rhtp

132.

formatting

හැඩාේජෙැන්වීම

tbtikj;jy;

133.

frame

ාලමුව

rl;lfk;

134.

frequency modulation

ාංඛයලතජමූර්ඡරය

mjpu;ntz; gz;Ngw;wy;

135.

full adder

පූර්ණලකලකය

KOikf; $l;b

136.

function

ශ්රිතය/ජකලර්යය

rhu;G

137.

functional dependency

කලර්ය ේධ්ජපාලයත්තතලව

nray; rhu;Gepiy

138.

functional requirement

කලර්ය ේධ්ජඅවශයතලව

nray;gL Njit

139.

quantum computing

ක්ෂගවොන්ටම්ජපරිෙණරය

nrhl;L fzpg;G mbg;gil

140.

gateway

ගදොාටුජමඟ/ජවලා්ජේවලාය/ජ
වලහ්ගදොා

Eiothapy;

141.

genetic algorithm

ාහනජත්ගෙොරිදමය

kugZ topKiw

142.

geographical information
systemජ(GIS)

භූගෙෝලීයජගතොාතුරුජපේධ්තිය/ජ
මිහිතැන්ජගතොාතුරුජපේධ්තිය

Gtpapay; jfty;
Kiwik

143.

graph plotter

ප්රා්තලාජලකුණුකාණය

gltiuap

144.

graphic tablet

චි්රකජලලකය

tiutpay; tptukhf;fp

145.

gridcomputing

නලලකපරිෙණරය

Nfhl;Lr;rl;lff; fzpik

146.

guided media

නියමුජමලධ්ය

topgLj;jg;gl;l Clfk;

147.

half adder

අර්ධ්ලකලකය

miu $l;b

148.

hand trace

හා්තලනුගර්ඛරය

ifr; RtLfs;

149.

hard disk

දැි ජතැටිය/ජද,ඪජි ා්කය

td;jl;L

150.

hardware

ද,ඪලංෙ

td;nghUs;

151.

hexadecimal

152.

hierarchical model

ඩ්ජදශමය
ධුාලවලිජආක,තිය
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gjpdWkk;
gbepiy khjpup

153.

host

ාත්කලාකය

tpUe;Njhk;gp

154.

hub

රලභිය

Ftpad;

155.

human operator

මිනිා්ජක්රියලකරුගවෝ

kdpj ,af;Fgtu;

156.

hybrid approach

ගදමුහුන්ජප්රගේශය

fyg;G mZfy;

157.

hyperlink

අධිාම් න්ධ්කය

kP ,izg;G

158.

Integrated circuits (IC)

අනුකලිතජපරිපථ

xUq;fpize;j Rw;W

159.

icon

නිරූපකය

rpW glk;

160.

identity

ාර්වාලමය

milahsk;

161.

image

රූපය

gbkk;

162.

imperative

විධ්ලරලත්මක

fl;lis

163.

incremental

වර්ධ්රලත්මක

VWkhd> mjpfupg;G

164.

indexed allocation

අනුක්රමිකජවිභලනරය

Rl;b xJf;fL
P

165.

information

ගතොාතුරු

jfty;

166.

inkjet printer

167.

instant messaging

ක්ෂ ණිකජපණිවිඩජයැවීම

cldbr; nra;jpaply;

168.

integrated development
environmentජ(IDE)

ාගමෝධ්ලනික ජාංවර්ධ්ර ජපරිාාය

xUq;fpize;j tpUj;jp
R+oy;

169.

integration test

අනුකලරජපරීක්ෂ ණය

xUq;fpize;j Nrhjpg;G

170.

intelligent and emotional
computing

බුේධිමත්ජාහජචිත්තගේක ජ
පරිෙණරය

Ez;zwpTk;
czu;jpwDkpf;fජfzpj;jy;

171.

interface

අතුරුජමුහුණ

,ilKfk;

172.

internet service providerජජජජජජජජ අන්තර්නලලජගාේවයජාපයන්රල
(ISP)

,izar; Nrit
toq;Fdu;

173.

interpreter

අර්ථවිරයලාකය

nkhopkhw;wp

174.

interrupt

අතුරුබිුනම

,ilA+W

175.

intranet

අන්තඃනලලය/ජඅන්ගතෝනලල

mftpizak;

176.

internet of things (IoT)

සාර්ව ද්රවය අන් ර්ජාකය/ ජජජජජජජජජජජ
ා ැඳිජද්රවයජඅන්තර්නලලය

nghUl;fspd; ,izak;

177.

iteration

පුරර්කාණය

kPs; nray;

178.

karnaugh map

කලගරෝජන්තියම

fhNdh tiuglk;

න්තජවිදුම්ජමුද්රකය
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ikj;-jhiumr;Rg;nghwp

179.

knowledge management
systemජ(KMS)

දැනුම්ජකළමරලකාණජපේධ්තිය

mwpT Kfhikj;Jt
Kiwik

180.

large scale integration (LSI)

විශලලජපරිමලණගේජඅනුකලරය

ghupa msT
xUq;fpizg;G

181.

latency

පමලව/ජගුේතතලව

kiwepiy

182.

least significant

අඩුමජගවගාන්

rpWk kjpg;G

183.

legend

විා්තාජපලඨය

Fwp tpsf;fk;

184.

life cycle of data

දත්තජජීවරජචක්රය

juT tho;f;if tl;lk;

185.

light emitting diodeජ(LED)
display

ආගලෝකජවිගමෝචකජදිගයෝඩජ
ාන්දර්ශකය

xspfhYk; ,Uthapj;
jpiu/ xsp ckpOk; ,U
Kidak;

186.

linked allocation

ා ැඳිජවිභලනරය

,izg;G xJf;fL
P

187.

linker

ාන්ධ්ලාකය

,izg;gp

188.

liquid crystal displayජ(LCD)ජජජජජජජද්රවජා්ලටිකජාන්දර්ශකය

jputg;gspq;Ff;
fzpdpj;jpiu

189.

list

ලැයිා්තුව

gl;bay;

190.

liveware

ජීවලංෙ

capu; nghUs;

191.

local publishing

ා්ථලනීයජප්රන්ේධ්ජකිරීම

cs;sf ntspaPL

192.

local area network (LAN)

ා්ථලනීයජප්රගේශජනලලය

,lj;Jup tiyaikg;G

193.

logic gate

තලර්කිකජේවලාය

ju;f;fg; gliy

194.

Logical Data Modelingජජජජජජජජජජජජජජජජ
තලර්කිකජදත්තජආක,තිකාණය
(LDM)

ju;f;fj; juT
khjpupAUthf;fy;

195.

logical data structure

තලර්කිකජදත්තජවූහය

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

196.

logical design tools

තලර්කිකජාැලසුම්ජගමවලම්

ju;f;f tbtikg;Gf; fUtp

197.

looping

ූපරය

tisa tuy;

198.

machine code

යන්්රජගක්ෂතය

,ae;jpuf; FwpaPL

199.

machine-machine
coexistence

යන්්ර-යන්්රජාහපැවැත්ම

,ae;jpu- ,ae;jpu
xUq;fpUj;jy;;

200.

magnetic ink character
readerජ(MICR)

චුම් කිතජ න්තජඅනුලකුණුජ
කියවරය

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

201.

magnetic stripe reader

චුම් කජ රුජකියවරය

fhe;jg;gl;b thrpg;ghd;

202.

magnetic tape

චුම්භකජපටිය

fhe;j ehlh

203.

malware

අනි ්ටජම,දුකලංෙ

jPk;nghUs;
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204.

management information
system (MIS)

කළමරලකාණජගතොාතුරුජ
පේධ්තිය

Kfhikj;Jt jfty;
Kiwik

205.

man-machine coexistence

මිනිා්-යන්්රජාහපැවැත්ම

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

206.

media access control (MAC)

මලධ්යජප්රගේශජපලලක

Clf mZfy; fl;Lg;ghL

207.

memory management unitජජජජජ මතකජකළමරලකාණජඒකකය
(MMU)

epidtf Kfhikj;Jt
myF

208.

meshtopology

ැඳිජා්ථලකය

fz;zp ,lj;jpay;

209.

microprocessor

ක්ෂෂුද්රජාකාරය

Ez;nrayp

210.

microwave

ක්ෂෂුද්රජතාංෙ

Ez;ziy

211.

mini disk

කුඩලජතැටිය

rpW tl;L

212.

mobile computing

නංෙමජපරිෙණරය

nry;yplf; fzpik

213.

mobile marketing

නංෙමජඅගලවිකාණය

nry;yplr; re;ijg;gLj;jy;

214.

modularization

ගමොි යුලකාණය

$Wepiyahf;fk;

215.

modulation

මූර්ඡරය

gz;Ngw;wk;

216.

most significant

වැි මජගවගාන්

mjpAau; kjpg;G

217.

mother board

මවුජපුවරුව

jha;g;gyif

218.

multi agent systems

හුජකලාකජපේධ්ති

gy;Kftu; Kiwik

219.

multi userජ-ජmulti task

හුජපරිශීලකජ-ජ හුජකලර්යය

gw;gadu;-gw;gzp

220.

multi-core processors

හු-හාජාකාර

gy;fU nrayp

221.

multimedia objects

හුමලධ්යජවා්තු

gy;Y}lf nghUs;

222.

multiplexer

හුපථකලාකය

gy;Nru;g;gp

223.

multiplexing

හුපථකාණය

gy;Nru;g;G

224.

multiprocessing

හුජාැකසුම

gd;Kiwtopahf;fp

225.

multitasking

හුකලර්යජකිරිම

gw;gzp

226.

multi-threading

හු-අනුක්රියලයරය

gy; nray;$W

227.

nature inspired computing

ප්රක,තිජගප්රේරිතජපරිෙණරය/ජජජජජජජජජ
ප්රක,තිජඅනුගප්රේරිතජපරිෙණරය

,aw;if cs;sPu;g;Gf;
fzpg;G

228.

nested loop

නීි තජූපය

ePbj;j tisak;

229.

network addresses
translating (NAT)

නලලජගයොමුජපරිවර්තරය

tiyaikg;G Kftup
ngau;g;G
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230.

network architecture

නලලජනිර්මිතය

tiyaikg;Gf; fl;likg;G

231.

network layer

නලලජා්තාය

tiyaikg;G mLf;F

232.

network model

නලලජආක,තිය

tiyaikg;G khjpup

233.

neural network

ා්රලයුකජනලලය

euk;gpay; tiyaikg;G

234.

non-functional requirement

කලර්ය ේධ්ජගරොවරජඅවශයතලව

nray;rhuhj; Njitfs;

235.

normalization

ප්රමතකාණය

,ay;ghf;fy;

236.

null

අභිශූරය

ntw;W

237.

objectcode

වා්තුජගක්ෂත/

nghUs; Fwp

238.

object oriented

වා්තුජරැඹුරු/ජපලජදක

nghUs; Nehf;Fila

239.

object- relational model

වා්තු-ාම් න්ධ්කජආක,තිය

nghUs; cwTepiy
khjpup

240.

octal

අ ්ටමය

vz;kk;

241.

office automation system
(OAS)

කලර්යලලජා්වයංකාණජපේධ්තිය

mYtyfj; jd;dpaf;f
Kiwik

242.

offline

මලර්ෙඅපෙත/ජමලර්ෙෙතජගරොවර

njhluW epiy

243.

one’s compliment

එගකහිජඅනුපූාකය

Xd;wpd; epug;gp

244.

online

මලර්ෙෙත

njhluwh epiy

245.

open source

විව,තජමූලලශ්රය

jpwe;j %yk;

246.

operational feasibility

ගමගහයුම්ජශකයතලව

nraw;ghl;Lr; rhj;jpag;ghL

247.

operator category

කලාකප්රවර්ෙය

nrayp tif

248.

operator precedence

කලාකජප්රමුඛතල

nrayp Kd;Dupik

249.

optical character reader
(OCR)

ප්රකලශජඅණුජලකුණුජකියවරය

xspapay; vOj;JU
thrpg;ghd;;

250.

optical mark reader (OMR)

ප්රකලශජලකුණුජකියවරය

fhe;j ik vOj;JU
thrpg;ghd;

251.

output

ප්රතිදලරය

ntspaP;L

252.

packet switching

ගපොදිජහුවමලරුව

nghjp kilkhw;wy;

253.

paging

ළිටුකාණය

gf;fkply;

254.

paradigm

සුාමලදර්ශය/ජප්රතිමලරය/ජ
ප්රතිරූපය

Nfhl;ghl;Lr; rl;lfk;

255.

parallelimplementation

ාමලන්තාජා්ථලපරය

rkhe;ju mKyhf;fk;

256.

parameter passing

පාලමිතිජයැවීම

gukhdf; flj;jy;

81

257.

parity

ාමතලව

rkepiy

258.

password

මුාපදය

flTr;nrhy;

259.

payment gateway

ගෙවුම්ජජවලා්ජේවලාය

gzf; nfhLg;gdT
Eiothapy;

260.

periodic refreshing

ආවර්තජප්රග ෝධ්කාණය

fhyKiw GJg;gpj;jy;

261.

peripheraldevice

පර්යන්තජඋපලංෙය/ජඋපක්රමය

Gwr; rhjdk;

262.

phablet

ෝැබ්ලට්

ngg;yl;

263.

phased implementation

අවධිා්ථලපරය/ජළියවාජ
ක්රියලත්මකජකිරීම

fl;l mKyhf;fy;

264.

phase modulation

කලලජමූර්ඡරය

epiy gz;Ngw;wk;

265.

phishing

තතු ෑම

topg;gwpj;jy;

266.

physical layer

ගභෞතිකජා්තාය

ngsjPf mLf;F

267.

physical memory

ගභෞතිකජමතකය

ngsjPf epidtfk;

268.

pilot implementation

නියලමකජා්ථලපරයජ/ජජනියලමකජ
ක්රියලත්මකකිරීම

Kd;Ndhb mKyhf;fy;

269.

piracy

ගචෞාත්වය/ජලුණ්ඨරය

fsT

270.

pirated software

ගචෞා/ජලුණ්ඨිතජම,දුකලංෙ

jpUl;L nkd;nghUs;

271.

plagiarism

ග්රන්ථ/ජාචරලජගචෞර්යය

fUj;Jj; jpUl;L

272.

point to point connection

ඍජුජලක්ෂ යජාම් න්ධ්තලව

Xd;Wlndhd;W ,izg;G

273.

pointing device

දැක්ෂවුම්ජඋපලංෙය

Rl;b rhjdk;

274.

port

ගකගවනිය

thapy;ජ> Jiw

275.

portable external hard disk

නංෙම/ජසුවහනීයජ ලහිාජද,ඪජ
තැටිය

fhtj;jF Gw td;jl;L

276.

portal

ේවලාය/ජආමුඛේවලාය

tiythry;

277. Point of sale (POS) machine

විකුණුම්ජගපොළජයන්්ර

tpw;gid ,l ,ae;jpuk;

278. postulate

උපක්පරය

vLNfhs;

279. power supply

විදුලිජාැපයුම/ජනවජාැපයුම

kpd; toq;fp

280. presence check

තථයතලජපරීක්ෂ ලව

,Uj;jy; rupghu;j;jy;

281. presentation layer

ාමර්පර/ජඉදිරිපත්ජකිරිම්ජා්ථාය

Kd;itg;G mLf;F

282. primary key

ප්රලථමික/ජමු්ජයතුා

Kjd;ikr; rhtp

283. primitive data type

ප්රලථමිකජදත්තජවර්ෙය

G+u;tPfj; juT tif
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284. privacy

ගපෞේෙලිකත්වය

me;juq;fk;

285. private key

ගපෞේෙලිකජයතුා

gpuj;jpNafr; rhtp

286. process

ක්රියලවලිය/ජක්රියලයරය/ජාැකසුම

nray;/ Kiwtopahf;fy

287. process control blockජ(PCB)

ක්රියලයරජපලලරජඛණ්ඩය

nray; fl;Lg;ghl;Lj;
njhFjp

288. process management

ක්රියලයරජකළමරලකාණය

nray; Kfhikj;Jtk;

289. process states

ක්රියලයරජතත්ත්ව

nray; epiy

290. process transition

ක්රියලයරජාංක්රමණය

nray; epiykhwy;

291. product commercialization

නි ්පලදරජවලණිනයකාණය

jahupg;G
tu;j;jfkakhf;fy;

292. product of sum (POS)

ඓකයයන්ගේජගුණිතය

$l;Lj;njhifapd;
ngUf;fk;

293. program translator

ක්රමග්ඛජපරිවර්තක

nra;epuy;
nkhopngau;g;ghd;

294. proprietary

හිමිකම්ජාහිත

jdpAupik

295. protocol

නියමලවලිය

elg;nghOq;F

296. prototyping

මූලලක,තිකාණය

%ytif khjpup

297. proxy server

නිගයෝනරජගාේවලදලයකය

gjpyhs; Nritafk;

298. pseudo code

වයලනජගක්ෂතය

Nghypf;Fwp

299. public switch telephone
network (PSTN)

ගපොදුජා්විචජදූාකථරජනලලජය

nghJ Mspaplg;gl;l
njhiyNgrp iyaikg;G

300. public key

ගපොදුජයතුා

nghJr; rhtp

301. pulse code modulation

ා්පන්දජගක්ෂතජමූර්ඡරය

Jbg;Gf;Fwp gz;Ngw;wk;

302. pulse width modulation

ා්පන්දජවිතාජමූර්ඡරය

Jbg;G mfyg; gz;Ngw;wk;

303. radio button

වික්පජගත්රීම

NubNah nghj;jhd;

304. random access memory
(RAM)

ාාම්භලවිජප්රගේශජමතකය

jw;Nghf;F mZfy;
epidtfk;

305. range check

පාලාජපරීක්ෂ ලව

tPr;R rupghu;j;jy;

306. rapid application
development (RAD)

ශීඝ්රජගයදවුම්ජාංවර්ධ්රය

Jupj gpuNahf tpUj;jp

307. read only memory (ROM)

පඨරජමල්රජමතකය

thrpg;G kl;Lk; epidtfk;

308. real time

තථයජකලලික

epfo;Neuk;

309. record

උපලැකියලර

gjpT
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310.

redo

රැවතජකිරීම

kPsr; nra;

311.

redundancy

ාමතිරික්ෂතතලව

kpifik

312.

reference model

ගයොමුජආක,තිය

tiyaikg;gpd;
fl;likg;G

313.

refreshing

පුබුදුජකිරීම

Gj;Japu;g;gpj;jy;

314.

register memory

ගාජිා්තාජමතකය

gjptfk;

315.

relational

ාම් න්ධ්ක

njhlu;G> cwTepiy

316.

relational model

ාම් න්ධ්කජආක,තිය

cwTepiy khjpup

317.

relational database

ාම් න්ධ්කජදත්තජාමුදලය

cwTepiy juTj;jsk;

318.

relational instance

ාම් න්ධ්තලජනිදර්ශරය

njhlu;G Kiw
vLj;Jf;fhl;L

319.

relational schema

ාම් න්ධ්තලජපරිපලටිකජාටහර

njhlu;G Kiwj; jpl;lk;

320.

relationship

ාම් න්ධ්තලව

njhlu;GKiw

321.

remote

දූාා්ථ

njhiy> J}u

322.

render

විදැහු

toq;F

323.

repeater

පුරර්කථකය

kPsp> kPl;b

324.

repetition

පුරරුක්ෂතිය

kPs; nray;

325.

reset button

ප්රතයලාම්භජග ොත්තම

kPsikg;Gg; nghj;jhd;

326.

retrieve

ාමුේධ්ාණ

kPsg;ngW

327.

return value

ප්රතයලෙමරජජඅෙය

jpUk;gy; ngWkhdk;

328.

reverse auction

ප්රතිගවන්ගේන්ය

vjpu;khw;W Vyk;

329.

Ringජtopology

මුදුජා්ථලකය

tisa ,lj;jpay;

330.

router

මංජහසුරුව

topg;gLj;jp> topr;nrYj;jp

331.

routing

මංජහැන්ාවිම

topr;nrYj;jy;

332.

scanner

සුළිරික්ෂාකය

EZF Nehf;fp

333.

scheduler

නියමකාණය

xOq;FgLj;jp

334.

scope of variable

විචලයජපාලාය

khwp nraw;gug;G

335.

query

විමසුම

tpdty;

336.

selection

ගත්රීම

njupT

337.

selector

වාකය

Nju;tp> Nju;e;njLg;gp
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338.

sensor

ාංගේදකය

czup

339.

sequence

අනුක්රමය

njhlu;

340.

sequential circuit

අනුක්රමිකජපරිපථය

njhlu;r; Rw;W

341.

sequential search

අනුක්රමිකජගාවුම

tupirKiwj; Njly;

342.

server

ගාේවලදලයකයජ/ජඅනුග්රලහකය

Nritafk;

343.

session layer

ාැන්ජා්තාය

mku;T mLf;F

344.

sharable pool

හුවමලරුජපුංනය

gfpujF nghJ ,lk;

345.

sign-magnitude

ලකුණුවත්ජප්රමලණයජ/ජාංලක්ෂෂිතජ FwpAila tPr;rsT
පරිමලණරයජ/ජඅංකිතජපරිමලණරය

346.

single user-multi task

ඒකජපරිශීලක- හුජකලර්යය

jdpg;gadu;-gw;gzp

347.

single user-single task

ඒකජපරිශීලක-ඒකජකලර්යය

jdpg;gadu;-jdpg;gzp

348.

smart card

සුහුරුජකලඩ්ජපත

#l;bif ml;il

349.

smart phone

සුහුරුජදූාකථරය

#l;bifj; njhiyNgrp

350.

smart system

සුහුරුජපේධ්තිය

#l;bif Kiwik

351.

social networking

ාමලනජනලලකාණය

r%f tiyaikg;ghf;fy;

352.

software

ම,දුකලංෙ

nkd;nghUs;

353.

software agent

ම,දුකලංෙජකලාක

nkd;nghUs; Kftu;

354.

sort

ගත්රීම

tupirg;gLj;J

355.

source

ප්රභව

%yk;

356.

spiral model

ාර්ළිලජආක,තිය

RUsp khjpup

357.

spooling

එ ම

Rw;Wjy;

358.

Startopology

තලාකලජා්ථලකය

tpd;kd
P ; ,lj;jpay;

359.

stepwise refinement

ළියවාලකලාජළිරිපහදුව

gbKiw ePf;fy;;

360.

storage

ආචයරය

Nrkpg;G

361.

storage allocation

ආචයරජවිභලනරය

Nrkpg;G xJf;fy;

362.

stored program concept

ආචිතජක්රමග්ඛජාංක්පය

Nrkpf;fg;gl;;l nra;epuy;;
vz;zf;fU

363.

structure

වූහය

fl;likg;G

364.

structure chart

වූහජාටහර

fl;likg;G tiuG

365.

structured

වූහෙත

fl;likg;Gila
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366.

structured query languageජජජජජජ වූහෙතජවිමසුම්ජ ා
(SQL)

fl;likg;G tpdty; nkhop

367.

submit button

ගයොමුජග ොත්තම

rku;g;gpj;jy; nghj;jhd;

368.

subnet mask

උපනලලජආවාණය

cgtiy kiwKfk;

369.

sub-netting

උප-නලලරය

cgtiyaikg;G

370.

sub-program

උප-ක්රමග්ඛය

Jizr; nra;epuy;

371.

sum of products (SOP)

ගුණිතයන්ගේජඓකයය

ngUf;fq;fspd;
$l;Lj;njhif

372.

supply chain management

ාැපයුම්ජදලමජකළමරලකාණය

tpepNahf rq;fpypj;njhlu;
Kfhikj;Jtk;

373.

swapping

ප්රතිහාණය

,lkhw;wy;

374.

switch

ා්විචය

Msp

375.

syntax

කලාකජරීති

njhlupay;

376.

system development life
cycleජ(SDLC)

පේධ්තිජාංවර්ධ්රජජීවරජචක්රය

Kiwik tpUj;jp
tho;f;if tl;lk;

377.

table

වගුව

ml;ltiz

378.

table check constraint

වගුජපරීක්ෂ ලජාංගාෝධ්කය

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

379.

tag

උසුලරය

Xl;L

380.

Technicalfeasibility

තලක්ෂ ණිකජශකයතලව

njhopDl;gr;rhj;jpaf;
fw;if

381.

telecommuting

දූාා්ථජාංවලදයජ/ජදූාජාන්නිගේදරය njhiynray;

382.

testing strategy

පරීක්ෂ ණජඋපක්රමය

guPl;rpj;jy; cghak;

383.

text and font

පලඨජාහජඅක්ෂ ා

thrfKk; vOj;JUTk;

384.

text formatting

පලඨජහැඩාේජෙැන්වීම

thrf tbtikg;G

385.

text input

පලඨආදලර

thrf cs;sPL

386.

normal form

ප්රමතජඅවා්ථලව

,ay;ghf;fy; tbtk;

387.

thumbnail

ාැගකවිජරූ

FWk;glk;

388.

time division modulation
(TDM)

කලලජග දුම්ජමූර්ඡරය

Neug; gpup;Tg; gz;ghf;fk;

389.

time sharing

කලලජවිභනරය

Neug;gfpu;T

390.

timing

කලලජෙණරය

Neuf;fzpg;G
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391.

top down design

මුදුන්ජබිම්ජාැලසුම

NkypUe;J fPohd
tbtikg;G

392.

touch pad

ා්පර්ශකජඋපධ්ලරයජ/ජපලදකය

njhL ml;il

393.

touch screen

ා්පර්ශකජතිාය

njhLjpiu

394.

transaction processing
system( TPS)

ෙනුගදනුජාැකසුම්ජපේධ්තිය

gupkhw;wr; nrayhf;f
Kiwik

395.

transitive dependency

ාංක්රලන්තිජපාලයත්තතලව

khWk; rhu;G epiy

396.

transport layer

ප්රවලහරජා්තාය

Nghf;Ftuj;J mLf;F

397.

transport protocol

ප්රවලහරජනියමලවලිය

Nghf;Ftuj;J
elg;nghOq;F

398.

tuple

උපලැකියලර/ජගේබඳය

gjpT/epiu

399.

twisted pair

තඹරිජයුෙල

KWf;fpa Nrhb

400.

two’s compliment

ගදගකහිජඅනුපූාකය

,uz;bd; epug;gp

401.

type check

ප්රරූපජපරීක්ෂ ලව

tif rupghu;j;jy;

402.

constraint

ාංගාෝධ්රය

fl;Lg;ghL tif

403.

ubiquitous computing

ාර්වවර්තිජආෙණරය

vq;Fk; tpahgpj;j fzpik

404.

undo

අගහෝන්ජකිරීම

nray;jtpu;

405.

unguided media

නියමුජගරොවරජමලධ්ය

topgLj;jg;glhj Clfk;

406.

uni-casting

ඍජුජාම්ගප්රේ ණය

jdpg;gug;gy;

407.

unicode

යුනිගකෝඩ්/ජඒකගක්ෂත

Xw;iwf;Fwp Kiw

408.

unique constraint

අරරයජාංගාෝධ්කය

jdpj;Jtf; fl;Lg;ghL

409.

unit testing

ඒකකජපරීක්ෂ ණය

myFr; Nrhjid

410.

universal

ාලර්ව්ර

nghJ

411.

updating

යලවත්කලලීරජකිරීම

jw;fhyg;gLj;jy;

412.

user

පරිශීලක

gadu;

413.

user defined

පරිශීලකජනිර්වලචිත

gadu; tiuaiw

414.

validation

වලංගුජකිරීම

nry;Ygbahf;fy;

415.

variable

විචලයය

khwp

416.

very large scale integration
(VLSI)

ඉතලජවිශලලජපරිමලණගේජඅනුකලිත kpfg; ngupastpyhd
xUq;fpizg;G

417.

video graphic adapter (VGA) ද්රශයජචි්රකජඅනුහුරුකුරුව
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fhnzhsp tiuap
nghUj;jp

418.

virtual community

අතථයජප්රනලව

nka;epfu; r%fk;

419.

virtual memory

අතථයජමතකය

nka;epfu; epidtfk;

420.

virtual storefront

අතථයජගවගළවජප්රදර්ශරලෙලාය

nka;epfu; filKfg;G

421.

waterfallmodel

දියතලිජආක,තිය

ePu; tPo;r;rp khjpup

422.

wave length

තාංෙජආයලමය

miyePsk;

423.

web portal

ගවබ්ජේවලාය

tiy thry;

424.

web server

ගවබ්ජගාේවලදලයකය

,iza Nritafk;

425.

web service provider

ගවබ්ජගාේවලජාැපයුම්කරු

,iza Nrit
toq;Fdu;

426.

white box testing

ා්ගේතජමංජුාලජපරීක්ෂ ලවජ

ntz;ngl;br; Nrhjpg;G

427.

world wide web (WWW)

ගලෝකජවින්රිජවියමර

cyfshtpa tiy

428.

uniform resource locator
(URL)

ඒකලකලරිජාම්පත්ජනිජශ්චලයකය

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

429.

uniform resource identifierජ
(URI)

ඒකලකලරිජාම්පත්ජහුනන්වරය

rPu;ik ts
milahsq;fhl;b
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